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АПСОЛУТНА НЕНАДЛЕЖНОСТ РЕДОВНИХ ПАРНИЧНИХ СУДОВА 
ЗА РАСПРАВЉАЊЕ СВОЈИНСКИХ ОДНОСА У ПОСТУПКУ 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗУЗИМАЊА ОД НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

А. — Предмет

Предмет излагања односиће се на питање надлежности редовних 
судова за расправљање својинских односа на непокретностима по За- 
кону о нацинализацији најамних зграда и грађевинског земљишта и 
Уредби о поступку за спровођење национализаиије (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 52/58 и 4/59) и то:

— у поступку национализације и изузимања од национализације и
— по правоснажно окончаном поступку национализаиије.
Предмет разматрања неће се односити на:
— својинско правне односе који се тичу наменских непокретности 

у својини страних држава, међународних организација, верских зајед- 
ница, цркава, храмова, манастира и сл. као и станбених задруга — чл. 
10, 11 и 75 Закона о национализацији (у даљем тексту Закона);

— својинске односе на зградама, посебним деловима зграда и зем- 
љишту који нису предмет национализације по Закону и на

— својинске односе на друштвеној непокретности која је то била 
пре ступања на снагу Закона (нпр. поништај уговора о куповини и про- 
даји зграде којим је друштвена заједница стекла својину на непокрет- 
ности пре ступања на снагу Закона од лица из чл. 2 и 3 Закона, због 
прекомерног оштећења друштвене заједнице).

У свим случајевима који Законом нису обухваћени, питање надлеж- 
ности није спорно.

Б. — Спорно питање надлежности у вези са врстама и особеностима 
поступака по закону и уредби

I. — Врсте и особености поступака

Законом 0 национализацији најамних зграда и грађевинског земљи- 
шта као и Уредбом о поступку за спровођење национализације предви- 
ђају се следећи посебни поступци за извршење предвиђених задатака 
по Закону и то:
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— поступак за утврђивање предмета нашонализације станбених 
зграда, посебних делова станбених зграда и пословних зграда (чл. 1 у 
в. чл. 12 и 28 Закона) као и изузимања од национализације зграда и 
делова зграда (чл. 2, 3, 7 ст. 2, i2 т. 1, 3, 4 и 5, чл. 16, 30, 32 или чл. 
13— 1б, 17—20, 23, 29 и 31 Закона) —  чл. 1—31 и 36—43 Уредбе о 
поступку за спровођење национализације (у даљем тексту Уредбе);

— поступак за утврђивање предмета национализације грађевинског 
земљишта (чл. 34 Закона) — чл. 32—35 Уредбе и

— поступак за одређивање накнаде за национализоване непокрет- 
ности ( чл. 42— 49 Закона) — чл. 44—48 Уредбе.

Поменуте врсте поступака обилују особеностима како у односу на 
органе спровођења тако и у односу на њихову садржину од којих ћемо 
споменути само главне;

1) У односу на органе спровођења поступка

За сваки од поменутих поступака Закон и Уредба предвиђају по- 
себне органе за њихово спровођење и то: а) за утврђивање предмета 
национализације зграда, делова зграда и пословних просторија; изузи- 
мање од национализације зграда и делова зграда и доношење решења 
за непокретности које се по Закону не национализују — комисије за 
национализацију (чл. 54, 57 Закона и чл. 10— 31, 3 6 -^ 3  Уредбе); б) 
за национализацију грађевинског земљишта на основу одлука среских 
народних одбора о утврђивању ужег грађевинског реона — органи 
управе отитинских народних одбора надлежних за послове финансија 
и управни суд (чл. 58 Закона у*в. чл. 32—35 Уредбе) и в) за одређи- 
вање накнаде ранијем сопственику национализоване непокретности — 
орган управе општинског народног одбора у првом степену a no том 
редован суд (чл. 59 ст. 1 и 2 и 60 Закона у в. чл. 44—48 Уредбе).

2) У односу на садржину поступка

а) У поступку утврђивања предмета национализације —  противу 
решења донетих по жалби не може се водити управни спор док оцену 
законитости и правилности решења дају више комисије (чл. 57 Закона 
у в. чл. 28 Уредбе); б) у поступку изузимања од национализације 
зграда и делова зграда — поступак се покреће на захтев одн. приговор 
заинтересованих лица у законом предвиђеним роковима под претњом 
последице губитка права на подношење захтева одк. улагање приговора 
(чл. 19 и 36— 37 Уредбе); в) у поступку за утврђивање национализа- 
ције грађевинског земљишта .— противу решења органа управе може 
се водити управни спор a уложена жалба не задржава извршење ре- 
шења 0 национализацији грађевинског земљишта (чл. 34 ст. 5 Уредбе); 
г) у поступку за утврђивање накнаде — противу решења о накнади не 
може се изјавити жалба или водити управни спор с тим да ранијем соп- 
ственику национализоване непокретности остаје право да путем суда 
у року од 30 дана од доставе решења тражи утврђивање висине накнаде 
— чл. 59 ст. 1 и 2 у в. чл. 60 Закона и чл. 44 Уредбе; д) да се у свим 
поступцима, ако Законом или Уредбом није што друго одређено, приме- 
њују одредбе Закона о општем управном поступку (чл. 52 Уредбе) итд.



► i

Поменуте особености дају нам могућност да закључимо: да су по- 
ступци утврђени Законом и Уредбом посебне врсте поступака по орга- 
нима спровођења и садржини и разликују се у целини и деловима од 
чисто управног, управно-судског или парничног поступка. Нпр. по'ту- 
пак за утврђивање предмета национализације грађевинског земљишта 
посебна је врста )Т1равног поступка са правом на управни спор; посту- 
пак за утврђивање накнаде национализоване непокретности посебна је 
врста управног поступка (без права на другостепени поступак) са пра- 
вом на редован спор за утврђивање вредности накнаде a поступак за 
утврђивање предмета национализације и изузимања од национализа- 
ције зграда и делова зграда посебна је врста самоуправног поступка.

Међу поменутим поступцима, поступак за утврђивање накнаде за 
национализоване непокретности односи се само на утврђивање накнаде 
национализованих непокретности „ранијим сопственицима” и претпо- 
ставља раније донету правоснажну одлуку надлежних органа о пред- 
мету национализације и „ранијем сопствгнику”, због чега ћемо у да- 
љем излагању, обзиром на предмет расматрања, овај поступак изузети 
из обраде. Остали поступци, као посебне врсте поступака, имају за 
предмет утврђивање предмета национализације одн., за зграде и делове 
зграда, и изузимања од национализације лица из чл. 2 и 3 Закона који 
су били „ранији власници” или би могли бити власници истих, због 
чега се појављује као нужно Да наше разматрање усредсредимо на исте.

По обнародовању Закона и Уредбе правници практичари сматрају 
спорним питање: да ли су поступци за спровођење национализације 
најамних зграда и грађевинског земљишта изузели или не право над- 
лежности редовних судова за расправљање стечених својинских права, 
до ступања нас нагу Закона, на објектима који су предмет национзли- 
зације одн. изузимања. Једна група правника сматра, да је ово право у 
целини и делимично изузето из надлежности редовних судова; друга 
група опет сматра да су редовни судови и даље остали једино надлежни 
за расправљање својинско правних односа на национализованим непо- 
кретностима и на оним које могу бити предмет изузимања као претход- 
ног питања у поступку национализације од кога зависи мериторно ре- 
шење надлежних органа о томе: ко је био носилац права својине на 
истима на дан ступања на снагу Закона одн. коме ће се признати право 
на изузимање од национализације, уколико су испуњени остали услови 
из Закона. Трећа група правника сматра, да редовним судовима исти- 
на није изузето из надлежности решавања спорних својинских односа 
који су предмет национализације али да ова питања може у својој над- 
лежности расправљати и орган предвиђен Законом и Уредбом (тзв. дво- 
страна истовремена надлежност органа национализације и редовних 
судова).

Специфичност поступака који су били предмет ранијег разматрања 
као и различити ставови правника по поменутом „спорном питању” дали 
су повода овом чланку a у жељи да се њиме пружи ширем кругу прав- 
ника материјал за даљу дискусију која ће несумњиво користити Коми- 
сији за национализацију при Савезном извршном већу у коначном за- 
узимању става по овом питању.



II. — Надлежност за расправљање својинских односа на национзлизо- 
ваним зградама, деловима зграда и земљишту у поступку национализа- 
ције a за зграде и делове зграда и у поступку изузимгња од национа-

лизације

Законодавац је за утврђивање предмета национализације a за згра- 
де и делове зграда и изузимања од национализације усвојио два кри- 
териума; објективан — према предмету национализације и субјективан 
— према носиоцу права својине на дан ступања на снагу Закона (чл. 1 
у в. 12, 28 Закона и чл. 2 и 3 у в. 4 и 25 Закона).

Несумњиво је, да су за утврђивање само објективног критериума, у 
поступку за спровођење национализације, надлежне-^пособне комисије 
и органи који су предвиђени Законом и Уредбом. Спорно, је, дали ова 
апсолутна надлежност поменутих органа стоји и за утврђивање само 
субјективног критериума: ко је „ранији власник” национализоване и.мо- 
ивне одн. ко је овлашћено лице-власник за изузимање злрада и делова 
зграда из национализације. Ако је право сопственика из чл. 2 и 3 За- 
кона на зградама, деловима зграда и грађевинском земљишту престало 
на дан ступања на снагу Закона, силом Закона, оно је престало само у 
погледу оних који су то били на дан ступања на снагу Закона. Међу- 
тим, ако су права исказаних власника по основу уписа у земљишне или 
таписке књиге конкурирала са трећим лицвма која су пре ступања на 
снагу Закона полагала право својине по другом основу на национали- 
зованим непокретностима, или, ако има више пријављених „ранијих 
власника” који међусобно конкурирају a да ниједан од њих на дан сту- 
пања на снагу Закона није имао „модус” стицања, поставља се питање 
у погледу учинка којим би се ови односи сматрали пуноважним по За- 
кону: да ли се они морају, могу или не смеју расправити пред органима 
предвиђеним Законом и Уредбом обзиром да законодавац нигде није 
изузео надлежност редовних судова a у конкретном случају се ради о 
имовинско-правним својинским односима за које би, да не.ма Закона и 
Уредбе, био надлежан само редован суд.

Поменуто спорно питање може се разматрати са два аспекта:
•— са становишта правног положаја својинских односа који су пред- 

мет разматрања Закона и Уредбе и
— са становишта одредаба Закона и Уредбе.

1) Правни положај својинских односа по Закону и Уредби

Несумњиво је да онај, који је повређен у свом својинском праву, 
свеједно којим начином, треба да се обрати редовном суду јер су, 
сходно општим начелима за заштиту приватно правних односа, одн. за 
њихово решавање надлежни редовни судови (обзиром да се ради о од- 
носима лица из чл. 2 и 3 Закона — само грађански судови).

Међутим, ово правило може трпети и изузетак и то онда када се 
ради о друштвеном-јавном интересу, у којим случајевима се захтеви ове 
врсте морају расправљати пред управним органима или посебиим орга- 
нима одређеним Законо.м и Уредбом.



Законодавац је чланом 9 Закона одредио границе у којима се при- 
знају својинска права до дана ступања на снагу Закона. По Закону a 
и по „важећим прописима” сопствеником ће се сматрати на дан ступања 
на снагу Закона, лице које је деривативним начином укњижбом или 
уписом у таписке књиге на темељу пуноважне исправе стекло право 
власништва на предмету национализације.

Изузетно, „по важећим прописима” a и по Закону признаје се сти- 
цање права власништва до дана ступања на снагу Закона и лицима која 
нису исходила укњижбу истог у земљишним или таписким књигама и то:

— наследницима на основу важећих прописа — чл. 72 ст. 3 Закона 
у в. чл. 128 и 135 Закона о наслеђу;

— брачном другу на непокретностима која је њихова заједничка 
тековина — Тумачење Комисије при СИВ-у у в. чл. 10 Основног закона 
о браку и чл. 1 и 4 Закона о имовинским односима брачних другова;

— уговорној страни за уговоре закључене пре 25. XI. 58 год. под 
услови.ма из чл. 70 ст. 1 и 2 у в. 72 ст. 1 Закона;

— уговорној страни под условом из чл. 71 у в. чл. 72 ст. 1 Закона.
По „важећим прописима”, мада Законодавац о то.ме не говори, „ра- 

нијим власнико.м” могли би се сматрати и лица која су власнишво сте- 
кла доспелошћу (правна правила из §§ 926 у в. 929 срп. грађ. зак. и 
1468, 1477 и 1498 ОГЗ) као и лица која имају други који деривативан 
пуноважан наслов стицања a не са.мо уговор — нпр. правоснажну суд- 
ску пресуду, поравнање и сл. пре 28. XI. 58 год, о чему ће, верујемо, 
уследити објашњење Ко.мисије за национализацију при СИВ-у.

У СВИ.М ОВИ.М случајевима, без обзира да ли са исказани.ч сопствени- 
КО.М по земљишним одн. таписким књигама конкурирају трећа лииа по 
другом ком основу, као и без обзира да ли .међусобно конкурирају само 
лица која имају пуноважан основ a не и „начин” стицања, сматрамо, да 
се код реализације ових права не ради само о интересима поједин~ца, 
да би за њихову заштиту био једино надлежан редован суд, већ у пр- 
ВО.Ч реду 0 јавном интересу, о интересу заједнице, због чега се по нама 
и поступак у овим питањи.ча има провести пред органима предвиђеним 
Законом и Уредбом. Ово утолико пре, што ни органи a ни поступак 
нису управни у право.м с.мислу речи, већ претстављају посебну врсту — 
баш обзиром на предмет Закона и Уредбе. У прилог ове тезе позизамо 
се на експозе Закона у коме се нпр. вели: да се кад је реч о нациочали- 
зацији и спровођењу исте „ради о најзначајнијем акту друштвено- 
политичке природе” (потцртао писац), да „нема првенствено економски 
значај” и да Закон са доцнијом Уредбом треба гледати из аспекта „уса- 
вршавања система социјалистичких друштвених односа”.

Анализирајући сам Закон морамо доћи до закључка да се правни 
положај својинских односа по Закону не јавља искључиво као одчос 
чланова друштва међусобом већ, у првом реду, као однос појединих 
чланова према друштву као таквом које је у начелу „стало на стано- 
виште да друштвене организације, грађанско-правна лииа и остала удру- 
жења грађана, не могу стицати нити имати право својине на станбеним 
зградама” нити, (кроз посед грађевинског зем.гишта), ометати перспек- 
тивни развој грађевинарства и станбено комуналне изградње. Право



својине није, према томе, „сопствено право пом. лица како то )гчи 
индивидуалистичко схватање својине већ „својина у области стано- 
вања” у складу са идејом и праксом социјализма у коме се само крећу 
овлашћена лица из чл. 2 и 3 Закона код захтева за изузимање од на- 
ционализације. С друге стране дужност чланова друштва односи се и на 
спречавање стихиског дејства градске ренте, шпекулације, експлоата- 
ције и деморализације у односу на предмет национализације због чега 
овлашћења „ранијих власника” такође произилазе из дужности које 
они имају према социјалистичкој заједници. Према томе, правни поло- 
жај приватног власника није „моћ субјективне воље да непо’̂ ретност 
држи или хоће да је држи” као власник већ облик конкретизаци’е об- 
јективног права, друштвеног поретка исказаног кроз Закон и Уредбу 
који намеће потребу „да се поступак око спровођења национализчције 
најамних зграда и грађевинског земљишта, изуз.ме из надлежности ре- 
довних судова и да га спроводе посебне комисије”. Ово све утолико 
пре, што за ове односе експозе Закона вели: да су „специфични”, „да 
за исте није могуће одредити сасвим чврсте норме” и да је због тога и 
„поступак за спровођење у целини изузет из надлежности редовних 
судова и спроводе ra посебне комисије” (мисли се на парнични суд). 
Овим се ниуколико не дира у права појединих чланова доуштва, да 
своје међусобне својинске односе, ван предмета наиионализације или 
на изузетој имовини од национализације, расправљају и даље путем 
редовних судова обзиром на дата им овлашћења самим Законом и њи- 
ховог правног положаја као чланова социј алистичког друштва.

2) Надлежност посебних комисија за спровођење национализације по
Закону и Уредби

Поред разлога изнетих у самбм експозеу Закона и правној анализи 
поступака за расправљање национализације који воде закл>учку за 
изузимање из надлежности редовних судова питања која се тичу сво- 
јинских односа предмета национализације у овом одељку наводимо и 
следеће разлоге, садржане у Закону и Уредби, који такође оправдавају 
ово гледиште.

а) Ако је законодавац поступак спровођења национализације везао 
за два критериума (објективни и субјективни) и ако је у извесним по- 
ступцима признао изричито функционалну надлежност управног или 
редовног суда (у поступку за утврђивање национализације грађевин- 
CKor земљишта и у поступку за утврђивање висине накнаде) онда је 
несхватљииво да и издвајање спровођења поступка по субјективном 
критериуму или по ком другом основу и давање у надлежност редовном 
суду, изричито не предвиди. Обратно, ако је законодавац за спрово- 
^ њ е  поступка национализације предвидео надлежност посебних ор- 
гана несумњиво је да су по овоме и делимично и у целини изузети из 
ове надлежности редовни судови.

б) Утврђујући поступак за спровођење национализаиије зграда и 
делова зграда и изузимања од национализациј е у целини са правпм на 
коришћење ванредног правног лека преко виших комисија (републич- 
ких и Савезне комисије) уз искључење могућности вођења управног



спора законодавац је указао на специфичност поступка те и на овај 
начин потврдио ненадлежност редовног суда за расправљање својин- 
ских правних односа у вези са предметом Закона.

в) Изричитим признањем права на редован правни пут парнице у 
споровима који немају правну ваљаност по Закону одн. на основу ко- 
јих се не може стећи својина па Закону — чл. 72 ст. 1 и 2 Закона, за- 
конодавац потврђује начело Закона, по коме само изричито признање 
надлежности других органа искључује надлежност органа по Закону и 
Уредби одређених за спровођење наиионализације.

г) Стављањем у дужност комисијама „да испитају постојање сво- 
јине на посебним деловима зграда на које се односи захтев за утврђење 
предмета национализације као и ко су сопственици појединих делова 
зграда и да ли су ти делови законом национализовани” — чл. 22 Уредбе 
уз одређивање граница испитивања (чл. 9, 24, 70, 72 ст. 3 Закона) за- 
конодавац је и кроз текст прописа признао надлежност комисија за 
спровођење поступка и за утврђивање тзв. „субјективних елемената” 
на национализованој непокретности.

д) Дајући право Комисији за национализацију при Савезном извр- 
шном већу да даје обавезна тумачења закона и то обавезна само за ниже 
комисије (поцртао писац), законодавац је и на овај начин указао на то 
да поступак око спровођења национализације зграда и делова зграда у 
целини спроводе посебне комисије a не редовни судови, јер би ову оба- 
везност морао у противном проширити и на редовне судове.

ђ) Најзад у прилог ове тезе говоре и разлози као што су: једно- 
образност поступка, спречавање могућности различитог тумачења про- 
писа 0 национализацији, потребу брзе ликвидације стања створеног За- 
коном, смањења трошкова поступка, онемогућавање шпекулације и сл. 
(пресуде на основу признања, изостанка) итд. итд.

ЗавршаваЈЈ^и ово поглавље, сматрамо, на основу изнетих разлога 
да су редовни судови апсолутно ненадлежни за расправљање спорних 
својинских односа у поступку национализације и изузимања из на- 
ционализације (овде не мислимо на спорне односе у вези са наслеђем 
a пре донетог судског решења о наслеђивању од стране ванпарничног 
судије).

В. —  Надлежност судова по правоснажно окончаном поступку 
национализације и изузимања од национализације

Доследно до сада изнетом сматрамо да код питања ове врсте над- 
лежности ваља правити разлику између:

— својинских односа лица из чл. 2 и 3 Закона чија је непокретност 
(зграде и делови зграда) изузета из национализације и

— својинско правних односа лица из чл. 2 и 3 Закона чија је непо- 
кретност Законом национализована.

У првом случају, јер се ради о међусобним својинским односима 
ван предмета национализације, именована лица ће сзоје међусобне сво- 
јииско-правне односе моћи и даље расправљати по позитивним имо- 
винско-правним прописима код надлежних редовних судова. У другом 
случају искључена је надлежност редовног суда према стицатељу по За-



кону док је могуће вођење редовног спора код редовног суда између 
уговорних страна који проистичу из уговора a који су по чл. 72 ст. 1 
Закона изгубили правну важност, по правилима имовинског права.

Налазимо сходно изложеном, да су судови, чији нам је став познат, 
правилно поступили када су по споровима у току, на дан ступања на 
снагу Закона, прекинули даље вођење поступка по својинско-правним 
односима где је предмет спора истовремено предмет национзлизациЈе 
до окончања поступка национализације — чл. 202 ст. 1 у в. чл. 11 ЗПП 
после чега, сматрамо, треба поступити у смислу изложеног под В).

Верујемо да овај кратак приказ обилује недостацима али ћемо бити 
задовољни ако истим изазовемо дискусију и на овај начин и тиме до- 
принесемо коначном рашчишћавању овог међу правницима спорног 
питања.

др. Љубомир Вагнер

О ПРИМЕНИ ЧЛ. 37 ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ

У нашем Закону о наслеђивању од 11 маја 1953 г. налази се при- 
личан број правних прописа, којих није било у ранијим правним про- 
писима 0 тој материји на подручју наше државе. Такви су прописи 
нпр. чл. 28, чл. 29 и прописи о уговорима о досмртном издржавању (чл. 
122— 127 ЗОН). Судска пракса се сусреће са безброј тешкоћа код при- 
мене ових законских прописа, па ће будућност показати, да ли ће доћи 
до измене ових прописа или до њихове допуне.

Али, свакако чл. 37 ЗОН спада међу прописе тога закона, који већ 
сада доводи у судској пракси до потпуних контрадикција, и тешко је 
предвидети, да би у, тој материји могло доћи до неке изједначене суд- 
ске праксе.

Да би читаоци имали стално пред очима текст тога законског чланка, 
доносимо га овде у целини:

Чл. 37. „Потомци оставиочеви који су живели у заједни- 
ци са оставиоцем и својим трудом, зарадом или иначе пома- 
гали му у привређивању, имају право захтевати да им се из 
заоставштине издвоји део, који одговара њиховом доприно- 
су у повећању вредности оставиочеве имовине.

Тако издвојени део не спада у заоставштину те се не 
узима у рачун при израчунавању нужног дела, нити се ура- 
чунава наследнику у његов наследни део”.

Код тумачења овог законског прописа појавила су се у главном ова 
три различита мишљења. По једном схватању привређивањем наслед- 
ника са оставитељем оставинска имовина имала би се квантитавино уве- 
ћати. Суделовањем наследника, који је живео са оставитељем, морало 
би се стећи више земље, повећати се живи и мртви инвентао, Ј^дном 
речју: увећати се заоставштина. Истина, ово је мишљење најређе, али 
постоји и оно. Да се ово мишљење не може одржати говори јасан текст 
самога законског прописа, где стоји: о повећању вредности оставиочеве 
имовине.

По другом мишљењу, које изгледа да је у судској пракси нашло 
највише примене, суделовањем наследника у привређивању код оста-
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витеља мора бити повећана вредност оставиочеве имовине. Тако нпр. 
оправка куће, претварања њива у винограде и воћњаке и сл. Ово ми- 
шљење најближе је буквалном тумачењу текста овог законског про- 
писа, јер збиља у тексту стоји: . . .  део, који одговара њиховом допри- 
носу у повећању вредности оставиочеве имовине.

По трећем мишљењу које и ми заступамо, не ради се овде ни о по- 
већању имовине у квантитавитном правцу, a ни о повећању вредности 
оставиочеве имовине. Овде се ради о безразложном обогаћењу оставио- 
ца на рачун наследника, који је код њега годинама привређивао, a за то 
сем стана и хране није добијао никакве плате. Наравно, овакво тума- 
чење не произлази из буквалног текста цитираног чл. 37 ЗОН, али овај 
закључак долази из постојећих правних принципа: да се нико не може 
безразложно обогатити на штету другога. Дакле, цела ова материја 
OBora законског чланка спада у партију тзв. кондикција.

Да бисмо могли тачније да схватимо намеру законодвца при доно- 
шењу OBora законског прописа, морамо узети цео текст закона пред 
очима и анализирати сваку мисао. Тако нпр. стоји: ...Потомци остави- 
тељеви, који су живели у заједници са оставитељем и својим трудом, 
зарадом или иначе помагали му у привређивању. . .  Јасно се, дакле, из 
овога види, да је законодавац. мислио на то, да овде треба да се на неки 
начин врати наследнику еквиваленат његовог рада, који је уложио у ко- 
рист оставитеља. Надаље стоји: да наследници имају право да траже, 
да им се издвоји део, који одговара њиховом доприносу. Кад се овако 
свака мисао овога чланка посебно анализира, онда излази сасвим јасно, 
да је законодавац имао пред очима случајеве безразложног обогаћења, 
само је незгодном стилизацијом законског текста дошло до погрешног 
схватања законодавчеве намере и мисли.

Код доношења овог законског прописа, по нашем мишљењу, зако- 
нодавац је имао намеру да исправи једну неправду, која се састоји у 
томе: да сестре, које су се изудале из родитељске куће пре тридесет и 
више година, које имају свој иметак код свога мужа, често далеко бо- 
гатијег од њиховог родитеља, кад им умре отац или мати, деле заостав- 
штину иа равне делове са браћом, који су 20, 30 или 40 година живели 
са родитељима, обрађивали земљу и родитеље издржавали.

За сада, изгледа, да је већина судова заузела друго становиште, да 
заоставштина мора бити повећана квалитативно, тј. повећана њена вред- 
ност. Ако се узме такво становиште, настаје огромна тешкоћа код до- 
казивања повећања те вредности. Пре свега ту долази у питање велики 
размак времена. Каквим начином може суд да докаже повећање вредчо- 
сти имовине кад има да сравни, рецимо, вредност те имовине од пре 30 
година и садашњу вредност. Каквим доказним срествима суд може да то 
утврди. Има случајева, где је то повећање очито. Тако нпр. кућа је по- 
прављена, дозидани нови делови, виногради посађени на утринама, по- 
дигнути воћњаци. Но такви су случајеви врло ретки, и у већини случа- 
јева то повећање нема никаквих видљивих трагова. A кад се узме при 
томе и огроман размак времена, онда се тек види, до каквих се ту те- 
шкоћа долази.

До каквих тешкоћа се долази при примени овога законског прописа 
нека покажу и ови примери. У неколико случајева суд је на''леднике, 
који су тражили у оставинском поступку своја права, која темеље на 
чл. 37 ЗОН, упућивао на парницу да докажу: да је имовина оставитеља



њиховим трудом и зарадом повећала своју вредност, тј. да су они до- 
принели повећању вредности заоставштине. Овакво решење суда, којим 
наследнике упућује на парницу, везује наследнике, и они су у немо- 
гућности да доказују: безразложно обогаћење. У једном случају је на- 
следник, који је добио од среског суда овако стилизовано решење о 
упућивању на парницу, уложио жалбу на окружни суд. Окружни суд 
је жалбу одбио и потврдио првостепено решење. Наследник је тужбу 
стилизовао тако, да је обухватио и текст решења среског суда на упу- 
ћивање на парницу, a и додао: да се је имовина оставитеља обогатила, 
тј. безразложним обогаћењем њена вредност повећала за вредност ње- 
говог доприноса. Окружни суд није усвојио овакву стилизацију тужбу, 
него провађао је доказе само у правиу: да ли се вредност зоставштине 
повећала доприносом тужитеља, наследника.

По нашем мишљењу једино правилно тумачење чл. 37 3X0 јесте; 
Да се овде ради о кондикцији безразложног обогаћења. Jep имовина 
оставиочева обогатила се за вредност вишка рада дотичног наследника, 
који је са њим живео и привређивао. A пошто се заоставштина без- 
разложно обогатила, она је тим самим и повећана у својој вредности. 
Узмимо овај случај. Оставитељ нема довољно радне снаге сам. Али ту 
је са њим његов сан, наследник, са својом жеком. Дакле две радне 
снаге. Да би економију могао да одржава како треба и од ње живи, 
оставитељ је морао да обрађује своју земљу. A пошто то он лично није 
био у стању да учини, морао би да најми пољопривредне раднике да му 
земљу обрађују. A пошто је ту био син са својом женом, то је отпала 
потреба за најамљивање радника. И ту је оставитељ уштедио оно, што 
би иначе платио пољопривредним радницима. Ето, ту лежи то повећање 
вредности заоставштине, о коме говори чл. 37 ЗОН.

Принцип безразложног обогаћења је један од темељних правних 
принципа, јер нити је право ни допустиво, да се један човек обогати на 
штету другога. Случајеви безразложног обогаћења раније већином су 
били код невенчаних односа мужа и жене. Човек је узео жену са обе- 
ћањем, да he са њом да склопи брак. Међутим, са сшапањем брака он 
је стално одуговлачио, и најзад је дошло до раскида. Жена је тужила 
заслужбину и редовно је добијала. To је чисто безразложно обогаћење.

Колико је нама познато ни један пропис Закона о наслеђивању није 
наишао на тако различита тумачења и ни један не задаје толико посла 
и странкама и судовима, као чл. 37 ЗОН.

Као што смо напред истакли, да би се овај законски пропис могао 
тачно да схвати, треба узети у обзир цео његов текст, a и друге одредбе 
овога закона, које су новум према ранијим прописима, a руковођени су 
хуманошћу. Тако је случај са прописима чланова 28 и 29, где законо- 
давац иде на то, да се не догађају неправде ради саме законске фор- 
малности, па судовима даје право да такве неправде исправе.

Ми пишемо ове редове у нади, да ће се поводом примене овога за- 
KOHCKor прописа јавити још коментатора, па да he се тако наћи једно 
праведно решење, или издејствовати обавезно тумачење истог пропи'а. 
Jep ако овако остане, нема тога наследника, који ће своја права из чл. 
37 ЗОН Moha да оствари, или бар такви случајеви he бити заиста врло 
ретки.

Др. Лазар Рашовић %
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ПРИЗНАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

У низу процесних аката — оптужнице, пресуде, решења и др. — 
налазе се термини: „окривљени је признао”, „окривљени делимично 
признаје”, „окривљени не признаје” и томе слично. Сваки од ових тер- 
мина означава одређену оцену утврђених чињеница, у вези кривичног 
дела које је предмет кривичног поступка, и односа окривљеног према 
тим чињеницама. Однос окривљеног према утврђеним чињеницама је од 
значаја како за даљи ток кривичног поступка тако и за оиену степена 
друштвене опасности окривљеног као конкретног извршиоца, a то су 
несумњиво значајни елементи за правилно усмеравање казнене поли- 
тике. Због Tora је интересантно, и важно, размотрити карактер, значај, 
квалитет, место и вредност признања окривљеног у кривичном поступку 
уопште, a у одређеним процесним стадијима посебно.

У акузаторском поступку робовласничке државе, a у римском праву 
посебно — као најразвијенијем робовласничком правном систему .— 
признање је било безуслован основ за осуду, јер је тада важило на- 
чело: „confessus pro iudicato habetur”. У том периоду друштвеног ра- 
звитка кривични поступак се кретао, бар делимично! у формама цивил- 
ног поступка, па је отуда и признање тужбеног захтева, тј. навода ту- 
жиоца у кривичној ствари, — као корелата кривичне тужбе — давало 
довољан основ за осуду. Томе је допринела и чињеница да је сваки гра- 
ђанин могао поднети тужбу за свако кривично дело без обзира да ли 
је био оштећен (actio popularis). У таквој ситуацији признању се није 
придавао неки посебан значај нити је оно имало друге вредности сем 
као основ за осуду на казну коју је тужилац предложио.

Израстао у новим друштвеним условима, a на одређеним основама 
акузаторског поступка, инквизиторски кривични поступак феудалног 
друштва прихватио је признање окривљеног као доказ, али у сваком 
случају као „најбољи доказ на свету” — regina probationum, довољан 
за осуду без других доказа. Овакав однос према признању резултира 
из религиозног схватања да признање претставља помирење са богом, 
чије је норме окривљени повредио извршењем кривичног дела. На бази 
таквих схватања признања убрзо се развила потреба да се у сваком слу- 
чају прибави признање окривљеног, јер је у таквом случају суд имао 
најбољи доказ, a сем тога и окривљеноме је пружена могућност поми- 
рења са богом, при чему је земаљска казна — па и најтежа — сматрана 
као незнатна. На тој основи развила се и широка примена тортуре у 
инквизиторском поступку. Признање окривљеног је у каснијем развоју 
инквизиторског поступка сматрано као нека врста олакшавајуће окол- 
ности, тако да се кривцима који су били осуђени на смрт спаљивањем, 
a признали су дело, пружала „милост” па су ноћу уочи спаљивања 
дављени.

Француска |револуција је срушила феудално друштво и све његове 
институције, па и инквизиторски поступак. Нови француски Code d’ 
instruction criminelle je ударио темеље мешовитом кривичном поступку 
који је имао и елементе инквизиторског и елементе акузаторског no
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ст)шка. Током развоја мешовитог поступка инквизиторски елементи су 
све више слабили и губили се, тако да данас имамо савремене мешовите 
поступке са неопходним минимумом инквизиторских елемената. У ме- 
шовитом кривичном поступку признање окривљенога је добило своје 
одређено и фиксно место као доказ, и то равноправан свим осталим до- 
казима.

Законик о кривичном поступку ФНРЈ од 10. IX. 1953 године, који 
је на снази од 1. I. 1954 године, узима признање као доказ. To није 
нигде изричито предвиђено у Законику, али тај закључак несумњиво и 
јасно произлази из одредбе чл. 217 који предвиђа да је „и поред при- 
знања окривљеног орган који води поступак дужан да прикупља и 
ДРУГЕ ДОКАЗЕ” као и из одредбе чл. 304 који предвиђа обавезу суаа 
да и поред признања окривљеног на главном претресу изводи и „ДРУГЕ 
ДОКАЗЕ”. Из ових одредаба не произилази само да је признање окрив- 
љеног доказ, већ и закључак да је признање само један од доказа и 
да поред признања мора постојати још доказа, како би се донела пра- 
вилна и законита одлука. Кад се ово.ме дода да је у оцени свих доказа, 
па следствено томе и у оцени признања окривљеног, искључена свака 
формалност и да се та оцена и.ма вршити само, и искључиво, на основу 
слободног уверења, онда је очигледно да је питање места и значаја при- 
знања окривљеног једно од важних процесно-правних питања.

П.

Уопште узевши признање, у најширем смислу, може бити или исти- 
нито или неистинито. У том правцу нема, и не може бити, неке средине 
или половичних решења. При томе треба имати у виду да је  истина 
„највиша форма субјективног одраза објективне стварности у људској 
свести” и да тај одраз не може, објективно, да буде полован или дели- 
.мичан. Друго је питање како ће се тај одраз репродуковати у свести 
оних који треба да одлуче о томе шта је истина a шта није истина. Сем 
тога је без значаја и то како се у свести појединаца, који фунгирају 

, као сведоци у кривичном поступку, објективна стварност одразила и 
из разних узрока тај одраз остао непотпун, нејасан, конфузан и томе 
слично. Међутим у крајњој линији скуп свих појединачних одраза треба 
да буде одраз објективне стварности. To је у суштини и основки ззда- 
так кривичног поступка — утврдити истину. Овде намерно не употреб- 
љавамо термин — који је одомаћен — „материјална истина”, јер не 
постоје две истине нити неке квалитативне различите истине које би 
требало посебно терминолошки разрађивати. Постоји само једна истина 
и она је циљ кривичног поступка. Према томе, не може бити ни дели- 
.мичне истине, јер ако би се прихватила делимична истина онда би смо 
одмах дошли на терен неистине, пошто је истина — сем што је једна — 
јединствена и недељива, a делови истине нису — сами за себе —  истина. 
Из OBora следи да не може бити ни делимичног признања, јер би смо 
на тај начин дошли до деобе истине на два или више делова, a тиме би 
смо се опет кретали, делимично, и у домену неистине, што у суштини 
значи да не би смо имали истину.

Кад окривљени признаје само одређене чињенице, које претстав- 
љају неке елементе бића кривичног дела које му се ставља на терет, 
онда он, објективно, не признаје ни само кривично дело. Ако би се у
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таквој ситуацији узело да окривљени признаје кривично дело онда би 
се прејудицирала одлука на штету окривљеног. На пример, ако је неко 
лице окривљено за тешко разбојништво из чл. 253 КЗ, па призна да је 
оно само узело сат са руке оштећеног кога је затекло онесвешћеног на 
путу, онда окривљени признаје само један елеменат бића кривичног 
дела из чл. 253 КЗ тј. одузимање туђе покретне ствари у намери при- 
бављања противправне имовинске користи. У таквом случају ствар се 
још више компликује ако окривљени признаје да је сат НАШАО на 
земљи у близини оштећеног, који је лежао онесвешћен. У наведеним 
примерима признање окривљеног садржи све елементе мривичног де1а 
крађе из чл. 249 КЗ (евентуално тешке крађе из чл. 250 ст. II т. 3 КЗ) 
или утаје из чл. 254 КЗ, али пошто та кривична дела нису предмет оп- 
тужбе, то се такве изјаве окривљеног могу узети само као, ближе или 
даље, индиције, у правцу утврђивања кривичног дела које је предмет 
оптужбе, тј. у наведеним примерима разбојништва из чл. 253 КЗ. Или, 
ако окривљени, који је оптужен да је прокеверио 280.000.— динара, 
признаје да је узео само 60.000.— динара и то на име неисплаћених 
плата које није примио четири месеца. Сличних примера и комбинаии'а 
би се могло наводити безброј, али је у свим случајевима заједничка 
чињеница да признања нема, и да нв може бити делимичног признања, 
јер то и није признање. Према томе, ако би се прихватила категорија 
делимичног признања онда би смо, де факто, признали да постоји и де- 
лимична истина, a тада би питање истине у кривично.м поступку претр- 
пело озбиљну ревизију.

Из напред наведеног следи да нема делимичног признања окривље- 
ног као процесно-правне категорије која би била релевактна, и имала 
вредност доказа у кривичном поступку. Признање окривљеног у кри- 
вичном поступку, да би имало вредност доказа, мора бити потпуно и 
јасно, слободно дато и у пуној сагласности са осталим доказима. Само 
такво признање окривљеног може бити предмет оиене као односа окрив- 
љеног према извршеном кривичном делу које му се ставља на терет.

Ш.

Признање може бити дато од самог покретања кривичног поступка 
па до његовог правоснажног окончања. Стадиј кривичног поступка у 
ко.ме је признање дато не утиче на суштину и квалитет признања, јер 
оцена вредности признања треба да буде истоветна и у случају кад је 
признање дато у претходном поступку, на главном претресу па чак и у 
жалби на пресуду првостепеног суда. Наравно да се ни признање не 
може ценити изоловано и само за себе, већ се мора ценити у склопу 
свих околности конкретног случаја, али његов квалитет остаје увек 
исти.

Кад се говори о квалитету признања онда је нужно размотрити пи- 
тање шта ■ претставља признање у систему кривично-процеског права. 
Наиме, ради се о питању да ли је признање средство за утврђивање 
истине у кривичном поступку, или је оно нешто друго, и ако јесте онда 
шта.

Одмах се може, без колебања, утврдити да признање окривљеног у 
кривичном поступку није средство за утврђивање истине у конкретном 
поступку. Оно несумњиво садржи и елементе важне за утврђивање
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истине, али су ти елементи секундарног карактера, тако да не дају при- 
знању у суштини својство средства за утврђивање истине. Ако би се 
узело да признање претставља средство за утврђивање истине онда би 
се окривљеноме нужно морала наметнути обавеза да говори истину, јер 
би у противном случају — одрицањем или неистинитим исказима — 
ометао утврђивање истине, што би било на штету поступка. Међутим, 
окривљени не само да није дужан да говори истину, већ има право да 
ускрати одговоре уопште, или делимично (чл. 212 ст. II ЗКП), па према 
томе није ни дужан да учествује у утврђивању истине, која бн нај- 
чешће била на његову штету. Насупрот овом праву окривљенога, стоји 
обавеза суда и свих органа који учествују у кривичном поступку да 
истинито и потпуно утврђују све чињенице зажне за одлуку, без об- 
зира да ли се ради о чињеницама у корист или на штету окривљенога 
(чл. 9 ЗКП). Према томе, истина се има утврдити без обзира на то да 
ли окривљени хоће да помогне у томе или неће, па чак и ако окривљени 
омета утврђивање истине упућивањем на погрешан пут. Такав однос 
према признању нужно произилази из чињенице да је окривљени суб- 
јект поступка са одређеним кругом права и обавеза, и да је испит 
окривљеног, у суштини, мера за пружање могућности окривљеном ла 
се брани од оптужбе која стоји против њега. Давање признању карак- 
тера средства за утврђивање истине у кривичном поступку несумњиго 
би утицало да деформацију страначког положаја окривљеног и поло- 
жају окривљеног би дало одређене атрибуте објекта ттоступка.

Сем признања које окривљени може дати пред органом који води 
кривични поступак, он може признање дати и на другом месту или дру- 
roj ситуацији, на пример у кафани пред виШе људи, у неком писму и 
томе слично. To је тзв. „вансудско признање”. Ово признање у кри- 
вичном пост)шку може бити доказано путем сведока или материјалник 
доказа, и када је доказано оно није квалитативно другачије од пои- 
знања датог пред органом који води кривични поступак. Овде треба 
имати у виду да доказано вансудско признање претставља само један 
доказ и ништа више. Оно не претставља утврђену чињеницу о кривич- 
ном делу, већ само основ помоћу којега he се проверити да ли је кри- 
вично дело извршено и утврдити ко га је извршио. Код вансудског при- 
знања треба имати у виду чињеницу да се оно зггврђује посебно изве- 
деним доказима и да се ти докази имају нарочито ценити — наравно у 
смислу чл. 10 ЗКП —  па да се тек након такве оиене изведених доказа 
може говорити о утврђеном постојању вансудског признања. Ако се 
вансудско признање утврђује путем сведока — a оно се тим путем нај- 
чешће и доказује — онда се при оцени исказа тих сведока мора обра- 
тити посебна пажња, с обзаром на могуће деформације исказа сведока, 
како би се отклонила свака сумња у веродостојност сведока, пошто је 
у таквим случајевима могућност искривљавања и допуњавања чињеница 
могућна на штету правилног вођења поступка, a и то у крајњој линији 
често на штету окривљеног.

rv.

ГТризнање дато пред органом који води кривични поступак или до- 
казано вансудско признање може окривљени у сваком стадију кривич- 
ног поступка порећи све до правоснажности пресуде. Порицање при-
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знања је у границама права одбране окривљеног и он се тим правом 
може користити по свом нахођењу, што је наравно без утииаја на даљи 
ток поступка. Изјава о порицању признања је један од доказа у кон- 
кретном кривичном поступку и тај доказ мора бити цењен, и оцењен, 
као и сви остали докази. Ако је раније признање окривљеног потврђено 
другим објективно утврђеним чињеницама и доказима о кривичном делу 
и кривичној одговорности, онда немотивисано порицање признања 
практично нема процесне вредности, без обзира у ком стадију је  при- 
знање дато a у ком стадију поречено. Но ако се уз порицање признања 
наводе разлози и чињенице које објективно могу да изазову сумњу у 
веродостојност признања, онда је дужност органа који води кривични 
поступак да испита и провери све наводе који се односе на порицање 
признања. Ова дужност проистиче из одредбе чл. 9 ЗКП, јер одређени 
наводи у одрицању признања, у суштини, могу да садрже одоеђене чи- 
њенице које стоје у одбрану окривљеног које се морају испитати. Ако 
се провером навода и чињеница изнетих у изјави о порицању признања 
утврди да оне стоје и да су кривично-правно или чињенично релевантке 
онда раније дато признање фактички није ни постојало — јер није било 
истинито, ако се пак утврди да оне не стоје онда признаже остаје као 
доказ подложан оцени у смислу чл. 10 ЗКП. Ово стога што је утврђи- 
вање истине у кривичном поступку дужност свих органа који учествују 
у поступку, a признање није нужан предуслов за доношење правилне и 
законите одлуке. Према томе, како признање тако и порицање призна- 
ња има исти процесно-правни статус у кривичном поступку и прет- 
ставља доказ који подлежи оцени као и сви докази који се изводе у 
кривичном поступку.

V.

Признање окривљеног у кривичном поступку је једна од олакша- 
вајућих околности која се обавезно мора узети у обзир приликом од- 
меравања казна, наравно уколико признање није поречено. Овако ка- 
тегорична тврдња изгледа на први поглед недовољно основан,а али је 
ипак тачна.

Однос окривљеног према кривичном делу, које му се ставља на те- 
рет, може бити различит. Окривљени може да признаје извршење кри- 
вичног дела, може да га пориче, може уз признање да се каје, може 
да се не каје итд. Све су то околности које се Mopaiy ценити приликом 
доношења одлуке, јер оне несумњиво одражавају психички однос 
окривњеног према извршеном кривичном делу, и тај однос мора бити 
адекватно хонорисан. To је уједно и један од значајних елемената за 
правилну индивидуализацију казне који у великој мери утиче на то да 
се не може говорити о постојању два извршиоца исте друштвене опа-- 
сности — наравно када су у питању иста кривична дела одговарајућег 
интензитета.

Два примера из праксе најбоље илуструју до каквих се ситуациЈа 
долази када се признање узима и цени као средство за утврђивање 
истине.

1. У једном случају, поводом кривичног дела проневере из чл. 322 
ст. II КЗ, суд је у образложењу, између осталог, навео и следеће:
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. суд није прихватио олакшавајућу околност његово признање 
(тј. оптуженог — прим. Б. П.), јер то његово признање није дошло 
спонтано већ је резултат спроведеног доказног поступка што најбоље 
произилази из чињенице што је он код свог првог исказа на записнику 
од 8 јануара 1958 године у потпуности негирао да је извршио ово дело 
и да би имао ма какву везу са опт. У. И. и П. У., и тек пошто су они 
били саслушавани и исказали како су пословали са оптуженим долази 
се до његовог признања 17 јануара 1958 године”.

Овде треба напомензп^и да је окривљени у свом исказу од 17 јануара 
1958 године потпуно и детаљно признао извршење кривичног дела и да 
је дао детаље и податке који нису били познати ни саоптуженима, да је 
при том признању остао и да се на пресуду жалио само због одлуке о 
казни.

2. У другом слз^ају поводом кривичног дела фалсификовања испра- 
ва из чл. 306 ст. III КЗ, првостепени суд је у образложењу пресуде 
заузео овакво становиште:

„Суд није Morao да прихвати њено накнадно признање на главном 
претресу као олакшавајућу околност јер се то њено признање не може 
приписати њеном кајању и жељи да и сама допринесе утврђивању ма- 
теријалне истине. To нарочито произилази из начина њене одбране, 
како је категорички одбацила сваку сумњу од себе да има ма какге 
везе са овим фалсификованим исправама како у претходном поттупку 
тако и на почетку самог главног претреса, на то указује и њено држање 
да је под теретом доказа била принуђена препознавањем личних пот- 
писа и рукописа, да призна ово дело, те уместо да се истикски каје за 
извршено дело приговара да то дело не постоји јер поменуте исправе 
немају карактер јавне исправе. Према томе то њено признање се у кон- 
кретном случају појављује као нужна последица предочених доказа 
оптуженој и није битно допринело утврђивању материјалне истинг”.

Овде треба додати да је оптужена у току доказног поступка на глав- 
ном претресу дело у потпуности признала и навела детаљно мотиве и 
начин извршења кривичног дела.

У оба наведена примера заједничко је то да је признање узето као 
средство за утврђивање истине, и као такво оцењено, ма да то у првом 
примеру није изричито наведено, док је у другом примеру то чак у два 
маха наглешено, па и као закључак. Поставља се питање шта је  у наве- 
деним примерима било са суштином признања као психичког одчоса 
извршиоца према кривичном делу. Каква је, према овим примерима, 
разлика између оптужених који признају кривично дело — без обзира 
у ком стадију поступка — и оптужених који уопште не признају извр- 
шење кривичног дела.

Признање као одраз психичког односа оптуженог према кривичном 
делу у оба наведена примера је потпуно негирано. И не само то. У оба 
случаја, a нарочито у другом, право одбране је у суштини сведено на 
захтев за признањем кривичног дела, a оптуженој је ускраћено и право 
на побијање правне квалификације, јер јој је то узето скоро као оте- 
жавајућа околност. Такве су, уосталом, нужне консеквенце кзда се при- 
знање узима као средство за утврђивање истине, a у крајњој линији то 
води — логички и психолошки — томе да се порицање признања узима 
као отежавајућа околност. Јасно је да ни један од тих ставова не може 
наћи места у систему нашег кривично-процесног тграва.
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Признање није изричито предвиђено као олакшавајућа околност у 
чл. 38 КЗ, па ни примерице. Међутим, наша судска пракса је признање 
прихватила несумњиво као редовну олакшавајућу околност и то баш у 
смислу односа окривљеног према извршеном кривичном делу, a не у 
смислу средства за утврђивање истине у кривичном поступку. Овакво 
схватање признања има реалног оправдања како у објективној ствар- 
ности тако и у одредби чл. 38 КЗ где је предвиђено да ће суд ценити и 
„држање учиниоца после учињеног кривичног дела”. Држање учиниоца 
после извршеног кривичног дела не може се схватити уско и подразу- 
мевати само држање непосредно после учињеног дела, већ се мора схва- 
тити шире па ценити држање учиниоца и касније, све до правоснажно- 
сти пресуде. Ако, на пример, окривљени на два месеца после извршене 
крађе, док је поступак још у току, накнади причињену штету у цело- 
сти, несумњиво је да ће му то бити узето као олакшавајућа околност, 
па чак и у оном случају кад је дело потпуно доказано. Поставља се пи- 
тање који би разлози говорили у прилог тезе да се признање окривље- 
ног може узети као олакшавајућа околност само ако је дато пое но 
што су прибављени докази о кривичној одговорности извршиоца. He ви- 
димо ни један основан разлог који би говорио у прилог те тезе, a ра- 
није изнети разлози говоре убедљиво у прилог тезе да се признање 
окривљеног има узети као олакшавајућа околност, без обзира у ком 
стадију поступка је дато и без обзира на доказе који су до тог тренутка 
прикупљени или изведени. Уколико признање не би било без даљег при- 
хваћено као олакшавајућа околност под напред наведеним разлозима, 
онда би се знатно умањила могућност правилне и ефикасне индиви- 
дуализације казни.

VI.

Све што је изнето у вези са питањем признања окривљеног у кри- 
вичном поступку не претставл>а ни приближно целовито и потпуно ра- 
зматрање тог питања из овог аспекта. To је питање које захтева опсеж- 
нију студију, али се у сваком случају три основна закључка могу ока- 
рактерисати као дефинитивна, и то:

— да признање окривљеног у кривичном поступку није средство 
за утврђивање истине;

— да нема делимичног признања, и
— да је признање окривљеног олакшавајућа околност у сваком 

случају.
Бранко Петрић

ПИТАЊЕ ГОЊЕЊА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ ЧЛ. 169 И 170 КЗ 
КАДА СУ ОВА УЧИЊЕНА НА ШТЕТУ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

У ВЕЗИ СА ЊЕГОВИМ СЛУЖБЕНИМ РАДОМ

I. Податци о досадашњој обради овога питања

По овом питању није до данас изграђен јединствен став, иако је оно 
било предмет разматрања како у судској пракси тако и у правној те- 
орији.
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Из судске праксе су до сада по овом питању објављене три одлуке.
Прва од тих одлука датира из периода важења Закона о кривичном 

поступку од 12 октобра 1948 године. Њу је донео Врховни суд НРХ 3 
фебруара 1953 године под бр. Кж 157/53‘) и њом се утврђује да служ- 
бена особа према којој је учињено кривично дело клевете ипи увреде 
у вези са њезиним службеним радом не губи право да извршиоца тих 
кривичних дела гони приватном тужбом у случају када се јавни тужи- 
лац било из K ora разлога не одлучи На гоњење.

Друге две одлуке су донете у време важења Законика о кривичном 
поступку који је данас на снази. Једну је донео Савезни врховни суд 6 
јула 1957 године под бр. Кз 88/56^), a другу Врховни војни суд 26 ја- 
нуара 1959 године под бр. II К 175/58®. Оне су потпуно опречне једна 
другој, па их је стога нужно овде приказати у изводу.

Савезни врховни суд стоји на становишту да за кривкчно дело кле- 
вете учињено према службеном лицу у вези са његовим службеним 
радом окривљени може бити суђен само на основу оптужбе јавног ту- 
жиоца (наравно уз постојање потребног предлога) или на снову оп- 
тужбе оштећеног као тужиоца, a никако на основу приватне тужбе 
оклеветаног службеног лица. Јасно је и без посебног наглашавања да 
ово важи и за кривично дело увреде, које није наглашено у приказаној 
одлуци Савезног врховног суда, пошто се је конкретни случај односио 
само на кривично дело клевете.

Врховни војни суд заступа у напред цитираној одлуци сасвим обра- 
тан став. Он узима да одредба чл. 177 ст. 3 КЗ не претставља сметњу 
да се против извршиоца кривичног дела из чл. '169 и 170 КЗ устане при- 
ватном тужбом без обзира што је клевета односно увреда учињена 
према службеној особи у вези са њезиним службеним радом.

Правна теорија је врло мало обрађивала ово питање. Колико је 
аутору OBor написа познато, посебно се овим питањем до данас није 
нико бавио, али то не значи да се о њему нису изјашњавали извесни 
наши признати правни т^оретичари и практичари. Ево њихових ставова 
и мишљења:

Др. Таховић сматра да је приватна тужба допуштена ако предлог за 
гоњење, поднет од стране претставника установе, предузећа или opra- 
низације, не буде прихваћен од јавног тужиоца.^)

Др. Златарић се овим питањем бави кроз оцену одлуке Савезног 
врховног суда која је напред цитирана. Он сматра да је та одлука пре- 
више крута, али не одређује свој став по овом питању, већ само дзје 
обрасце за његово практично решавање како би се ублажила крутост 
поменуте одлуке.*)

Др. Васиљевић не разматра ово питање са становишта одредбе чл. 
177 ст. 3 КЗ, већ ra посматра начелно и са становишта одредбе чл. 52 
ЗКП, дајући такође неке обрасце за његово практично решавање у слу- 
чајевима када није јасно о каквом се кривичном делу ради тј. да ли о 
кривичном делу које се гони по предлогу или о кривичном делу које 
се гони по приватној тужби.®)

1) Збирка одлука врховних судова, ш д аае  195+ год., одлзгка вр. 44.
*) Правни живот бр. 1—2/57.
3) Правни живот бр. 3— 4/59.
<) Коментар Кривичног законика, стр. 394.
*) Кривични законик у  практичној примени, П свезак, стр. 215—218.
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Бранко Петрић сматра да је за гоњење кривичних дела из чл. 169 и 
170 КЗ у  вези чл. 177 ст. 3 КЗ у принципу надлежан јавни тужилаи, a 
да у случају његовог отступања то овлашћење прелази на оштећеног 
као супсидијарног тужиоиа у смислу одредбе чл. 60 ЗКП.’)

Рајко Поповић је ово питање разматрао са становишта тужбе и про- 
тивтужбе. Дајући одговор на ово питање, он узгредно изражава и ми- 
шљење да по закону нема никакве запреке да увређено службено лице 
тужи учиниоца кривичног дела увреде приватном тужбом када се год 
не определи за прогон преко јавног тужиоца или када јавни тужилац 
тај прогон не прихвати.®)

Љубисав Стојановић, реагујући на чланак Рајка Поповића, катего- 
рички тврди да је приватна тужба у случају увреде службеног лица у 
вези са његовим службеним радом искључена. Свој став он засниеа на 
одредби чл. 177 ст. 3 КЗ и на напред цитираној одлуци Савезног врхов- 
ног суда.®)

II. Постављање и решавање овога питања са craHOBHnrrade lege lata

Позитивни законски пропис који регулише постављено питање је 
потпуно јасан. Тај пропис — чл. 177 ст. 3 КЗ — изричито одређује да 
се у случају да је службеном лицу нанета клевета или увреда у вези са 
његовим службеним радом гоњење предузима по предлогу.

Овако формулисан, овај се пропис ни по чему не разликује од 
осталих прописа који регулишу питање гоњења по предлогу. Сви ти 
прописи спадају у обавезне правне норме-ius cogens, па ту несумњиво 
спада и одредба чл. 177 ст. 3 К3.‘®)

Ако се са овог становишта размотри приказана под I овог написа 
судска пракса и правна теорија, онда се справом може поставити пи- 
тање откуда толике разлике у гледању на проблем гоњења за кривична 
дела из чл. 169 и 170 у вези чл. 177 ст. 3 КЗ када су ова учињена пре.ма 
службеном лицу у вези са његовим службеним радо.м.

Одлука Врховног суда НРХ бр. Кж 157/53 је можда и имала свога 
оправдања. Она је донета у време важења Закона о кривичном по- 
ступку од 12 октобра 1948 године, a тај Закон као што је познато није 
познавао установу супсидијарне тужбе, па је било можда и исправно 
омогућити службено.м лицу да се путем приватне тужбе заштити од на- 
пада уколико је овај био уперен на његов углед као службеног лица у 
вези са његовим службеним радом.

Међутим, сви каснији слични ставови који су заузети по овом пи- 
тању после ступања на снагу Законика о кривично.м поступку немају 
никаквог оправдања ни са практичног ни са теоретског становишта. 
Заштита која је пружена службеном лицу против кривичних дела из •)

•) Коментар Законика о кривичном поступку, стр. 57.
0  Нека питава кривичног лостЈИка по Захону о штампи, Наша законитост, 

бр. 1/56.
8) Има ли право окривљени против кога је подигнут оптулши предлог због 

кривичног дела уЋреде из чл. 170 у вези чл. 177 ст. 3 КЗ да у законском 
року изјави противтужбу према службеном лицу које му је увреду ловра- 
тило, Правни живот. бр. 7—8/58.

») О праву на протутужбу, Правни живот, бр. 1—2/59.
1®) Сличну одредбу је имао параграф 302 и 313 бив. југословенсасог Кривичног 

закошша, који је одређивао да се оваква кривична дела гоне по јавној тужби_
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чл. 169 и 170 КЗ, када су ова уперена на част и углед службеног лица 
у вези са његовим службеним радом, потпуно је довољно и ефикасно 
загарантована могућношћу коришћења како јавне тако и супсидијарне 
тужбе. Оваква заштита је у сваком случају повољнија за службено 
лице, јер му омогућује повољнији положај у поступку од положаја 
који настаје на основу приватне тужбе. Тако, службено лице не мора 
да води рачуна о томе да ли је предлог за гоњеше поднело баш над- 
лежном тужиоцу, јер ће тај његов предлог у сваком случају доћи до 
надлежног тужиоца — чл. 139 ЗКП, док код приватне тужбе ствар стоји 
обратно, пошто легитимасино лице на приватну тужбу мора водити ра- 
чуна да тужбу преда о року баш надлежном суду — чл. 52 ст. I ЗКП, 
ако неће да трпи последице услед промашаја рока због погрешног упу- 
ћивања приватне тужбе. Даље, службено лице у првом случају није 
дужно да плаћа таксе и трошкове кривичног поступка у случају не- 
успеха са супсидијарном тужбом, док у другом случају он то не може 
избећи. Најзад другачији је и значај саме заштите који се кроз јавну 
или супсидијарну тужбу пружа службеном лицу. У првом случају њему 
се пружа нека врста јавне сатисфакције за повређени углед у службе- 
ној дужности, док му се у другом случају сатисфакција даје као при- 
ватном лицу, иако се на њу није ударало кривичним делом.

Но независно од тога, приватној тужби не може бити места у ова- 
квим случајевима, јер је законодавац ову изричито искључио. Заступ- 
ници обратног схватања немају упоришта за своје ставове ни у мате- 
ријалном ни у формалном кривичном праву. Базирање њихових ставова 
на тумачењу одредбе чл. 177 ст. 3 КЗ не може бити прихваћено, јер 
очигледно иде даље од воље законодавца, који је јасно определчо да 
се за означена' кривична дела када су учињена на штету службеног 
лица у вези са његовим службеним радом може гонити само јавном или 
супсидијарном тужбом.

Одлука Савезног врховног суда бр. Кз 88/56, дајући одговор на ово 
питање, није могла игнорисати одредбу чл. 177 ст. 3 КЗ, која je на са- 
свим одређен начин решила ово питање. Зашто је Врховни војни суд 
касније својом одлуком заузео друкчије становиште, то у самој њего- 
вој одлуци није довољно оправдано. Из смисла датих разлога у поме- 
нутој одлуци стиче се утисак као да је Врховни војни суд при одређи- 
вању CBOra става по овом питању бацио тежиште не на угледу службе- 
ног лица као објекта заштите по одредби чл. 177 ст. 3 КЗ, него на 
угледу установе код које је службено лице запослено. To се види из 
чињенице да је према схватању одлуке Врховног војног суда и само 
службено лице делимично овлашћено да оцењује да ли је преко њего- 
вог угледа поврефен углед његове установе. Излази дакле према тој од- 
луци нак да је ratio одредбе чл. 177 ст. 3 КЗ у томе Да се заштити 
углед установе, те да се гоњење пзггем предлога може користити само 
онда када службено лице или његов старешина дођу до уверења да је 
делом из чл. 169 или 170 КЗ учињеног на штету службеног лица повре- 
ђен углед установе којој службено лице припада.

Сматрамо да није потребна нека нарочита аргументација, па да се 
дође до закључка да је  овакво постављање ствари неодрживо. Из нај- 
површније анализе одредбе чл. 177 ст. 3 КЗ излази да је на подношење 
предлога за гоњење у првом реду овлашћено службено лице, кааа су 
кривична Дела из чл. 169 и 170 КЗ учињена на штету његовог угледа
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као службеног лица, a да је тек подредно, када се тим правом неће да 
користи службено лице, оно дато старешини. Та чињеница најубедљи- 
вије говори у прилог поставке да је службено лице, када се год ради о 
повреди његовог угледа, објекат заштите по одредби чл. 177 ст. 3 КЗ. 
To је и нормално, јер службено лице заузима у нашој друштвеној за- 
једници један посебан и части достојан положај, па му није свеједно 
кад неко насрће на његов углед као службеног лица, што може им.зти 
негативних реперкусија на његов службени статус и на његов углед у 
друштву као службеног лица.

III. Нека спорна питања и начин њиховог решавања у пракси

Када је Др. Златарић одлуку Савезног врховног суда оквалификовао 
као превише круту, онјету мислио на тешкоће које могу настати у прак- 
си због могућности различите оцене питања о томе када се има сматрати 
да је службено лице повређено у части у вези са његовим службзним 
радом. Полазећи од тога, он је разматрао више ситуација у којима би 
се према његовом схватању могло наћи службено лице. Са сличног 
аспекта је делимично ово питање разматрао и Др. Васиљевић.

Шта ће бити у случају када јавни тужилац не прихвати ro- 
њење по поднетом предлогу у смислу одредбе чл. 177 ст. 3 КЗ када се 
ради о кривичним делима из чл. 169 и 170 КЗ учињених на штету служ- 
беног лица у вези са његовим службеним радом?

Ако се чврсто остане на становишту које је изложено под П овог 
написа, a при њему се мора остати, јер је оно једино законито, онда је 
ситуација јасна. Службено лице у том случају мора ићи на супсиди- 
јарну тужбу ако је уверено да су му част и углед повређени у вези са 
његовим службеним радом. Но само уверење неће бити довољно за 
успех супсидијарне тужбе, већ треба да се текну и објективне чиње- 
нице о томе да су кривична дела клевете и увреде била управљена на 
повреду угледа службеног лица у вези са његовим службеним радом. Тек 
када се у правноснажно окончаном поступку по супсидијарној тужби 
установи да се не ради о таквим кривични.м делима, службено лиие може 
захтевати да се случај расправи по приватној тужби, али од тога мо- 
мента оно није више службено лице у кривично-пркзцесном смислу. Оно 
је од Tor тренутка приватни грађанин који захтева да му се пружи суд- 
ска заштита као и сваком другом грађанину.

Питање благовремености овако настале приватне тужбе се не по- 
ставља. Jep док је год службено лице било уверења да је у части и 
угледу повре^но у вези са својим сл)гжбеним радом, оно је очигледно 
било у заблуди у погледу битних својстава самога дела. Његова упор- 
ност и настојзње да путем супсидијарне тужбе исходи заштиту то нај- 
боље доказује. Међутим, та заблуда отпада оног тренутка када се прав- 
носнажно установи у поступку по супсидијарној тужби да се не ради о 
случају из чл. 177 ст. 3 КЗ, те се има сматрати да је оштећени тек од 
T o r момента дошао до правог сазнања о кривичном делу са свим њего- 
вим комплетним обележјима.

Да на ово питање треба овако гледати и да је оно у сваком случају 
исправно упућује и допуна која се предвиђа у Преднацрту закона о из- 
менама и допунама Законика о кривичном поступку за одредбу чл. 53
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ЗКП. Према том Преднацрту поменута допуна треба да претставља став 
3 ЗКП, a према стилизацији Преднацрта гласи:

„Ако је оштећени поднео кривичну пријаву или предлог, a у току 
поступка се установи да се ради о кривичном делу за које се гони по 
приватној тужби, сматраће се да је оштећени поднео благовремено при- 
ватну тужбу под условом да је пријаву односно предлог поднео органу 
овлашћеном за њихов пријем у року предвиђеном за подношење при- 
ватне тужбе” .̂ *)

Једно друго питање може овде бити спорно. To је питање овлашће- 
ности службеног лица на супсидијарну тужбу у случају када је предлог 
за гоњење кривичних дела из чл. 169 и 170 КЗ учињених на штету 
службеног лица поднео његов старешина. Ако тај предлог не буде при- 
хваћен од јавног тужиоца, поставља се питање ко је овлашћен на суп- 
сидијарну тужбу, службено лице или његов старешина.

Изгледа да је у оваквом случају најисправније елиминисати служ- 
бено лице као супсидијарног тужиоца. Оно се је за учињено кривично 
дело на штету свог угледа потпуно дезинтересирало још оног момента 
када је допустило да се као иницијатор гоњења појави његов старе- 
шина, те га у току тако насталог поступка уопште не би требало тре- 
тирати као странку. Јасно је да се такво лице не би могло касније по- 
јављивати ни као приватни тужилац, уколико су му измакли рокови из 
чл. 52 ст. 1 ЗКП, пошто се на њега не би могле применити бенефиције 
0 којима је била реч напред.

Ово би био аспект постављеног питања са становишта активне де- 
латности оних који су овлашћени на стављање предлога за гоњење у 
смислу одредбе чл. 177 ст. 3 КЗ. Међутим, овде се може поставити и пи- 
тање да ли је овлашћена и друга страна (окривљени за поменута кри- 
вична дела и његова одбрана) дз истиче приговор недостатка легити- 
мације за заступање оптужбе за ова кривична дела било да је оптужба 
јавна или супсидијарна било да је приватна тј. у форми приватне тужбе.

Одговор На ово питање мора бити позитиван. Окривљеном је у сва- 
ком случају допуштено да у току читавог кривичног поступка истиче 
све приговоре како стварног тако и формалног карактера, јер се тиме 
остварује начело материјалне истине и обезбеђује правилност решења 
оптужбе којом се окривљени терети.

Према томе окривљени може, када је оптужба јавна, истицати да се 
за јавну- оптужбу нису стекле законске претпоставке, као што мсже и 
у случају приватне оптужбе истицати да се нису стекле нужне претпо- 
ставке за ову, иако му ово задње истииање не мора увек конвенирати 
с обзиром да Га може погодити оштрија санкција, јер се ради о кри- 
вичном делу учињеном на штету службеног лица. Суд мора да одлучује 
о оваквим приговорима, јер су они од значаја за исправност коначне 
одлуке.

He треба посебно наглашавати да о свим овим питањима мора во- 
дити рачуна и сам суд по службеној дужности, јер невођење рачуна о 
њима претставља битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 
342 ст. 1 тач. 5 ЗКП, која може повући укидање судске одлуке по 
службеној дужности — чл. 353 ст. 1 тач. 1 ЗКП.

Добривоје Бабић
11) Види чл. 6 Предаацрта закона о изменама и допунама 3KIL
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УГРОЖАВАЊЕ СИГУРНОСТИ — ЧЛ. 153 КЗ 
— поводом два случаја из праксе —

I.

У првом случају другостепени суд ослобађајући окривљене по њи- 
ховој жалби дао је следеће разлоге:

„Првостепени суд је извео све предложене и потребне доказе a тим 
доказима је утврђено, да је окр. Софија рекла оштећеној у свађи, да 
ће је убити каменом. Каменом се тешко може извршити убиство, те то 
најбоље показује да у овој претње окр. Софије не постоји потребан 
елеменат озбиљности као основни елеменат кривичног дела из чл. 153 
КЗ. Исто тако је утврђено, да је окр. Јелена у време извршења одно- 
сног криБичног дела имала 60 год., што најбоље показује, да ни у ње- 
ној претњи упућеној оштећеној није било потребне озбиљности. Дакле, 
претња окривљених није била стварно озбиљна a то значи, да за посто- 
јање кривичног дела из чл. 153 КЗ у радњи окривљених нема основног 
обележја — озбиљне претње. Стога су окривљене и ослобођене оптуж- 
бе за ово дело a првостепена пресуда преиначена сходно чл. 329 тач. 1 
ЗКП.”

И у другом случају другостепени суд преиначио је првостепену 
осуфујућу пресуду и окривљеног ослободио од оптужбе дајући овог 
пута ове разлоге:

„Изведеним доказима у првостепеном поступку првостепени суд 
правилно је утврдио све одлучне чињенице, a наиме, да је окривљени 
Добривоје критичног дана у пекари Станоја, када ra је  овај упитао за- 
што се свађа са својим сином — оштећеним Ђорђем, који није био при- 
сутан, извадио нож и при том рекао „овај ће нож њему судити”, ми- 
слећи на оштећеног Ђорђа. С обзиром на овако утврђено чињенично 
стање, a наиме да наведеним изразима при вађењу ножа окр. Добривоје 
није изразио претњу одређеном чинидбом, којом би се угрозиаа сигур- 
ност лица и да при изговарању наведених израза оштећени Ђорђе није 
ни био присутан на месту догађаја, не може се сматрати да је окр. До- 
бривоје, показујући нож уз изговор „да he исти судити оштећеном 
Ђорђу, OBora сигурност озбиљном претњом угрозио, те да према томе у 
оваквој радњи окривљеног и нема кривичног дела угрожавања сигур- 
ности из чл. 153 КЗ за које је окривљени побијаном пресудом прогла- 
шен кривим”.

Обе одлуке коначне су и утолико више траже дискусију a како ста- 
вови другостепеног суда задиру у сва обележја кривичног дела угро- 
жавања сигурности, то ћемо своје напомене о тим ставовима дати кроз 
краћи приказ свих оних појединости о том делу које имају везе са из- 
нетим ставовима.

П.

Кривично дело угрожавања сигурности налази се у XIII глави Кри- 
вичног законика да би се њиме заштитила неприкосновеност једног од 
осетљивих права грађана за које су они итекако заинтересовани јер 
служи за слободан и активан развитак личности и за напредак дру-
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штвене заједнице која обезбеђује потребне друштвено-економске усло- 
ве грађанима да то и сва остала права могу стварно и да користе.

Свакако да ће у перспективи интервенција државе губити важност и 
нестајати у складу са културним уздизањем људи и даљом хуманиза- 
цијом друштвених односа.

Један грађанин слободан је само онда ако не стрепи од неке опа- 
сности, ако је емоционално стабилан. Интерес је сваког човека да га 
нико не спутава у слободи мишљења и одлучивања, да спокојно живи 
и ради, да ништа не нарушава и не смањује његову физичку и пси- 
хичку активност. Нема сумње да код човека кога притискује депресија 
слаби пажња и елан a то има директног уплива на његов умни и фи- 
зички ефекат, тако да човек и као појединац и као друштвено биће под 
дејством страха није ни слободан ни продуктиван. Нико није овлашћ°н 
да противправним, кривичним радњама угрожава егзистенцчју, сигур- 
ност одређеног лица, сем на начин и под условима предвиђеним у за- 
кону.

Деликвент атакирајући на човека вређа његову слободу и изазива 
промену, као и свако друго кривично дело, само у овом случају та про- 
мена је у сфери душевног живота. Када се претња транспонује и на 
вољну делатност негативно одрази, те та претња претставља озбиљну 
опасност и кривично дело за које деликвент може да одговара. Према 
томе, инкриминисана је само озбиљна претња a питање да ли једну 
претњу карактерише то обележје стоји у центру и теарије и прак''е.

Треба на почетку напоменути да деликвент изрично или прећутно 
прети угроженом лии.у не да га принуди на неко чињење или нечињење, 
јер то би онда била принуда (сем ако принуда остане у покушају, по- 
кушај принуде може да буде угрожавање), већ да делимично или пот- 
пуно ограничи његову слободу. Умишљај деликвента (у погледу ви- 
ности одговара се само за умишљај) усмерен је на Ж1ртву са жељом да 
је обузме страх од свесно наговештене озбиљне опасности. To је његов 
циљ. Није уопште важно да ли је деликвент и озбиљно мислио да прет- 
њу спроведе у дело (претња је и кад се упери празан револвер a оште- 
ћени не зна да је празан) ни да ли је предвиђена последица одмах на- 
ступила (довољна је апстрактна опасност), нити да ли је било повода 
за извршење дела (мотив, побуде и ранији живот деликвента околности 
су које утичу на врсту и висину казне). Претпоставка за постојање 
дела је: да је претња подобна да од угроженог лиич, обзиром на ње- 
гова специфична својства, буде озбиљно схваћена. Зато he једна иста 
претња због диспропорциЈе психичких функција рззличито да делује 
на различите објекте и свако од њих различито he да реагује. Moryhe 
је да једна претња, иако по интензитету слабија, проузрокује и пре и 
тежу последицу само зато што је угрожено лице осетљивије. Дт^угим 
речима, да ли је одређена претња озбиљна или не у корела-^ивној је 
зависности са чињеницом да ли је сигурност конкретног објекта угро- 
жена или не. Резултанта тога је да суд цени као фактично питање од 
случаја до случаја да ли је једна претња озбиљна и то обзиром на лич- 
ност угроженог a не према неком објективном критери'уму. Пресудчо 
односно правно релативно је да је  код објекта створено или могло да 
буде створено ocehaњe потиштености и несигурности, свеједно да ли 
привремено, повремено или трајно, и ако деликвент у томе успе, учинчо 
је кривично дело, a ако не успе, зато што угрожено лице тако није
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схватило претњу, онда је  то покушај који се по закону не кажњава. 
Међутим, ако би се десило, што није невероватно те ово не треба при- 
мити као теоретски пример, да оштећени благовремено поднесе предлог 
(рецимо, у току трајања рока за подношење предлога, предомисли се) 
и јавни тужилац подигне оптужни предлог, окривљени би могао да до- 
казује како се оштећени на претњу односио и то само у случају ако је 
оштећени на несумњив начин изрично или прећутно јавно испољио 
своје расположење да се због претње не осећа ни мало погођеним и 
забринутим. Услов за постојање кривичног дела угрожавања сигурности 
је да се лице коме се нескривено прети осети угроженим у погледу ње- 
гове сигурности a да лл је он стварно тако претњу и доживео, то је 
психичка појава, у њему самом, која не мора увек да се на њему споља 
рефлектује. Није искључено да се оштећени осети угроженим a да ни 
једним покретом, мимиком или речју то не манифестује или да осети 
страх не одмах него доцније кад размисли или претњу повеже за нека 
дстле непозната својства деликвента. Свакако да је то индивидуално 
код сваког оштећеног и тек кад се испитају све оклоности конкретног 
случаја може да се изведе поуздан закључак. Колико је нама познато 
судови ово не истражују, већ узимају да је подношење предлога за го- 
њење доказ да је оштећени стварно доведен у стање неспокојства и да 
он заиста држи да му запрећена непријатност непосредно и неодољиво 
претстоји. Неоспорно да суд у већини случајева неће ни бити у могућ- 
ности да ово утврђује, посебно због оскудног психолошког знања, али 
то не значи да никад не треба ни утврђивати, наравно са потребном 
сбразривошћу, јер претња обично претходи новом кривичном делу, 
кривичном делу којим се прети. Мада је опасност апстрактна (може a 
није наступила) угрожени се плаши, у већој или мањој мери, да га 
сваког момента не снађе (опасност није општа за разлику од кривичних 
дела против опште сигурности људи и имовине из XXI главе Кривичног 
законика), a сем тога претњом почиње квалитативно ново и конти- 
нуирано понашање деликвента према оштећеном, она означава почетак 
нове етапе у њиховим односима, тек код процењивања да ли постоји 
дело или не треба свестрано анализирати конкретан случај дајући му 
одговарајући значај и не гледати увек на то дело као на багателво 
(према статистичким подацима за период 1952 до 1958 године кривично 
дело из чл. 153 КЗ заузима око 60®/о од свих кривичних дела из ХШ 
главе), јер улога је суда да ефикасном интервенцијом спречи друштве- 
но још опаснију делатност a која је  претњом стављена у изглед оште- 
ћеном. Има људи који су преосетљиви и који обичну претњу схвате као 
озбиљну. Обична,не кривична претња не може да се преквалификује у 
озбиљну због преосетљивости објекта, али ће зато на јачину озбиљне 
претње имати утицаја преосетљивост која не прелази у неку варијанту 
настраности, сем ако тај претерани страх (некад је то привремено или 
трајно нервно обољење или психичка ненормалност) није баш после- 
дица одређене претње, када ту безобзирност нарочито треба узети у 
обзир приликом одређивања степена кривичне одговорности (ако суд зз 
извиђање тих психичких компонената не поседује познавање психо- 
лошке проблематике треба ангажовати стручњака), као и да ли је об- 
јект дете или лице које је услед недостатака неспособно да се брани.

Кад је претња озбиљна са гледишта чиме се прети? Законодаваи то 
није нормирао нити се то предлаже у изменама и допунама Кривичног
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законика a предратни Кривични законик кажњавао је само за озбиљну 
претњу злочинством (§ 247). Против смо предратне фо|рмулације не 
само зато што наше кривично право не дели кривична дела на злочин- 
ства и преступе, него и зато што је свака претња злочинством самим 
тим била и озбиљна, јер се претило кривичним делом за које је закон 
прописивао смртну казну или најтеже временске казне. Садањи текст 
и без допуне која се предлаже „да he се напасти на живот или тело 
тог лица” адекватнији је и апсолутно одговара и месту где се то дело 
налази и заштити коју треба да пружи. Иако се не могу поставити нека 
сигурна и трајна правила, зло којим се прети треба да буде теже кри- 
внчно дело. Истина кривична дела не деле се на озбиљна и неозбиљна, 
да би се претња озбиљним делом третирала као озбиљна и претња не- 
озбиљним делом као неозбиљна. Али ни друштвена опасност свих крн- 
вичних дела није идентична (што је кроз прописивање казни спчове- 
дено) тј. јачина угрожавања или повреде заштићеног добра није јед- 
нака и зато су, кад се кривична дела међусобно упореде, нека тежа a 
нека лакша. Ако на основу тог мерила диференцирамо претње, произ- 
лг.зи да учинилац може да прети извршењем или тежег или лакшег кри- 
вичног дела и прва претња биће озбиљна и кажњива a друга обична и 
некажњива.

Нико не зна унапред шта деликвент намерава да учини све док овај 
намеру не обелодани. Када се пак за деликт вешто припрема, све ње- 
гове припремне мере биће за све остале тајна. Зато, да ли је или не 
учинилац озбиљне претње пре остварења своје идеје открио на неки 
начин ту своју идеју, без икаквог је учинка ако се утврди да је није 
испољавао. Претња је озбиљна и кад нису предузете неке припремне 
мере. Има озбиљних претњи које и не захтевају да се учинилац наро- 
чито припрема. Све је то у узрочној вези са конкретним учиниоцем и 
конкретном претњом и утиче на степен кривичне одговорности тј. на 
врсту и висину казне a не на постојање кривичног дела, те је  полрешно 
са постојањем дела повезивати постојање једне овакве околности.

Озбиљна претња постоји и кад учинилац запрети убиством a не 
означи на који начин мисли да дело изврши. Објект је преплашен и у 
стрепњи помишља на пушку, нож и сва остала средства подобна да се 
живот одузме као и на остале начине да се исти ииљ постигне. Он само 
зна да му је учинилац запретио убиством a не зна кад ће, где и како 
он то да оствари. Та неизвесност још више потенцира његову забрину- 
тост. Међутим, ако деликвент запрети одређеним предметом да ли је 
суд овашћен да цени да ли ти.м средством може човек да се лиши жи- 
вота? Зар не може да се деси да учинилац одустане од употребе сред- 
ства којим је претио и изабере друго средство као успешније или други 
начин без средства, не одустајући од запрећеног убиства? Зар у суд- 
ским аналима нису забележена убиства и каменом и штапом ичи дчугим 
пред.метом који на први поглед није подобан за извршење убиства? Да 
ли учинилац одговара за озбиљну претњу ако запрети уби:твом са 
средством којим ако не може тај ииљ да се <реализује, може да се тело 
тешко повреди или здравље тешко наруши a и то је теже кривично 
дело? Наше је .мишљење да озбиљна претња стоји без обзира што за- 
прећено убиство не може да се постигне запрећеним предметом само 
ако је тај предмет подобан да нанесе теже кривично дело са становишта 
у чијим се рукама налази и обзиром на објект на који је управљен a са

i
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оградом да ће озбиљна претња стајати и кад се прети убиством са пред- 
метом који ни за то није подобан (а не указује сам тај предмет да 
претња није озбиљна) ако је однос снага упадљиво у корист учинзоиа 
и то због могућности да убиство изврши употребом своје сопствене 
силе (озбиљна претња је и кад се запрети песницом).

Претња, само ако је извршива, постоји и кад је деликвеЈгг физички 
неспособан да кривично дело са којим прети сам оствари, a ово стога 
што деликвент може да потстрекне другог да запрећено кривично дело 
учини. Ово је толико јасно да коментар није ни нужан, као ни за прет- 
њу упућену посредно која се од непосредне претње разликује по томе 
што је она свршена тек кад лице коме је намењена за н>у сазна a до тог 
момента то је покушај који се не гони. Ако угрожено лице за претњу 
сазна по протеку рока за застарелост кривичног гоњења, кривично ro- 
њење не може се ни предузети.

*  *  *

На крају ових кратких опсервација, да ли је дрзггостепени суд по- 
грешио ослобађајући окривљене, у првом случају зато што претња 
није озбиљна a у другом и зато што оштећени није био присутан на 
месту догађаја? Сматрамо да јесте.

Борислав Р. Раванић

ИЗ СУД С КЕ  П Р А К С Е

На основу чл. i22  ст. t ЗК П  за дале  
одржавање истражног затвора потребно 
је да се са разлогом може очекивати да 
оптужени побегне. Висинс штете ни no 
једном законском пропису није основ 
3 0  одређивање или укидање истражног 
затвора. (Врх^ суд АПВ бр. Кж, 4361^9)

Неправомоћном пресудом Окружног 
суда у Б. осуђен је оптзпкени на к'>зну 
строгог затвора у трајању од 4 године. 
Жена оптуженог ставила је предлог да 
се укине истражни затвор и понудила 
кауцију у износу од 500 000 динара. 
Окружни суд је предлог одбио налазе- 
ћи да још постоЈи опасност од бекства, 
a да сем тога понуђено јемство у ви- 
сини од 500 000 динара ни!е довољно и 
да би оно требало да буде најмаае 
1,000.000 динара.

Против овог решетва Окруживг суда 
у Б. уложена је жалба, која је основана, 
I. ст. решеае преиначено и укинут је 
истважни затвор, a са разлога;

Из шшса је видљиво да је оптужвни 
осуђен на казпу строгог затвора у тва- 
jaav од 4 године, да је у  истражном 
затвору већ више од 1 године. да тгре- 
суда гогје правомоћна, a да је Окружни

суд у Б. нашао да још увек стоје ра- 
злози за даље задржаваље оптуженог у 
истражном затвору, a наиме да постоји 
(шасност од бекства. Овакво станови- 
ште I- сг. суда је неосновано јер се кон- 
кретно не види" на основу чега је I. ст. 
суд утврдио да постоји опасност од 
бекства с обзиром на вискну извечене 
казне. На основу чл. 522 ст. 1 ЗКП за 
даље одржаваље истражног затвора на 
снази потребно је да се са разлогвм 
може очекивати да оптужени побегне. 
a такви разлози у конжр. случају нису 
утврђени. Висина казне као и висина 
штете у конкр. случају не могу бити од 
утицаЈа на одлтку будући да висина 
казне претпоставља могућност бекства 
само ако је казна преко 5 гвдина стро- 
гог затвора што у односу на отггуженог 
није случај. Када се има у  видv да је 
оптужени преко годину дана у истваж- 
ном затвору онда сам остатак од непуне 
три године строгог затвора не може 
вретстављати основ и пвезумшбу за 
евент. бекство. Висина штете ки по 
jp.THOM законсжом пвопису irme основ за 
одређивање или укидање истражног за- 
твора.
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Ревизија није дозвољена у  предмети- 
ма испод вредности од SO.OOO динара, 
ако II. ст, суд није изменио чип>енично 
стање. (Врх. суд АП В бр. Рев. 211/19S8)

Тужена је против П. ст. ггресуде удо- 
жила ревизију, која је као неоснована 
одбачена, a из разлога:

У датом спору ради се о имовинско- 
правном захтеву из чл. 25 ст. 1 ЗПП. 
У оваквом спору против пресуде Окр. 
суда донете у П- степену ревизија се 
може изјавиги ако вредност предмета 
спора прелази износ од 50 000 динара 
(чл 368 ст. 2 тач. 1 31111), лок у датом 
слгору та вредност износи 4.000.— дин. 
Дале. према пропису чл. 368 ст. 2 тач. 
3 ЗПП против пресуде Окр. суда до- 
нете у П. ст. ревизија се може изјавити 
ако је П. ст. суд изменио чпљениччо 
стање утврђено v I. ст. пвесуди (чл. 360 
тач. 1, 5 и 4 31111). Дакле, према томе 
пропису ревизија је дозвољена ако ]е 
П. ст. суд изменио чиљенично стапље, 
што у кошср. спору није случај.

Н ије дозвољена ревиаија против ре- 
\иења II, ст. суда само због образложе- 
на оллгке иижрг суда. (Врх. суд АПВ  
бр. Рев, 268I19S8).

Против одлтка нижих судова ТУженик 
је уложио ревизију, која је одбачена, a 
из вазлога;

По чл. 58Р 31111 странка може изја- 
вити ревизију и против решРња П. ст. 
суда: 1. ако је П. ст. еуд репшо да се

укида I. ст. пресуда и  одбадује ТЈ'жба; 
2. ако је П. ст. суд укинуо пресуду, 
предмет вратио на поновно суђење и 
одлучио да се поступак пред 1 ст. су- 
цом настави тек пошто упитно решење 
постане правоснажно и 3. ако се жалба 
против решеаа одбацује као неблаговре- 
мена и недозвољена.

Ни ревизчја, a ни жалба, mije дозво- 
љена само због образложења одлуке ни- 
жег суда. шгго је у конкр. спору случај.

Cnajante парница и  прпво ревизије, 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 232/19S8),

Због нгпријаее тачне адресе туженога 
суд не Јложе одбчгрити тужбу. (Брх. суд  
АПВ бр. Гж, 1086/1918)

I. ст. суд је одбатшо тужбу туж^ггрља 
јер овај није удовољио у одређеном 
року позиву суда да пријави адресу ту- 
женога.

Тужллац је поднео жалбт, која је о- 
снована, I. ст. решеже укннуто, a из 
разлога:

Према прошгсу чл. 137 ЗТТП ако 
странка штје сама у могућкооти да са- 
зна адвесу липа, коме писмено треба 
доставити. суд ће настојати да од над- 
лежног наволног одбора или на други 
начин доби^е потпебне податке. Услед 
тога. иако је тужилап проггустио да у 
одпећеном року подчесе суду адчесу 
тужрнога, ипак I. ст. суд ни1е био о- 
влашћен — с обзиром на изрЈТЧит irpo- 
1ШС чл. 137 ЗГГП —  да одбац?т тужбе’Т1 
заттев гужитеља сходно пропису чл. 98 
ЗГШ.

Ревизија тужилада је одбачена, a из 
разлога:

Тужбени захтев сваког тужиоца је и- 
мовинско-правни захтев да му се нак- 
нади причшвена штета, a сваког од њих 
тужбени захтев не прелази износ од 
50 000 динара.

Спајаље више тужби тужилаца irpo- 
тав истих тужених може се решењем 
већа одредити ради заједничког ра- 
справљања, ако би се тиме убрзало ра- 
шрављање по тим посебно поднетим 
тзгжбама и смажили трошкови —  чл. 
302 ст. 1 ЗПП. Таквим спајааем споје- 
не паршрце не губе своју парничну са- 
мосталност. Од већа суда зависи да ли 
he no овим спојеним парницама донети 
једну заједничку пресуду или пак по- 
себну пресуду за сваку парницу. Јасно 
је да је у оваквој ситуацији сваки ту- 
жилац самосталан у парници по својој 
тужби без обзира на то што је жегова 
парница спојена еа другим парницама 
ради заједничког расправлааа.

Протпв пресуде Окр. суда донете у 
П- степену може се изјавити ревизпја 
у парницама о имовинскоправним за- 
хтевима ако предмет спора прелази из- 
нос од 50 000 дин. Како прелмет счора 
ни у једној парници не прелази 50 000 
дин. то ревизија није дозвољена.

Рок за noepahaj у  пређашње стање 
против пресуде донесене због изостан- 
ка рачуна се од дана доставе пресуде 
a не њеног изрицања. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 891/18).

Окр. суд је донео пресуду због изо- 
станка. Тужени је поднео предлог радн 
повраћчја у пређашње стан.е, који је 
као неблаговремен одбачен, па је туже- 
ни уложир против решеаа о одбаччју 
жалбу, која је уважена, решеве укиву- 
то, a из разлога:
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Окр. суд је погрешио што је у датвм 
случају предлог туженика ради nojpa- 
ћаја у пређашње стање одбацио као не- 
благовргмен, наводећи да је од рочи- 
шта на дан 29 марта 1958, на коме је 
донета пресуда због изостанка, проте- 
кло више од 15 дана односно више од 
месец дана. јер је туженик свој предлог 
ради поараћаја у пређашње стање под- 
нео тек 8 маја 1958 године. Погрешно 
је I. ст. суд рок од 15 дана рачунао од 
дана када је одржано рочиште на коме 
је донета пресуда због изостанка, јер 
тај рок треба рачунати од дана када је 
пресуда уручена туженом, јер тек тиме 
тужени сазнаје за последице свога про- 
пуштања.

С обзиром да се тужгии налази на 
издржавању казне a Да је тужеии позив 
за припремно рочиште примно 12 јула, 
a рочиште заказано за 14 јул, Врл. суд 
налази да туженом заиста није остаВ/Бе- 
Но довољно времена за пршфсмаже за 
припремно рочшите у смислу чл. 275 
ст. 1 ЗПП те се стога не може сматра- 
ти да је тужени за припремно рочиште 
био уредно позван, па из тога разлога 
није био испуњен услов за доношење 
пресуде због изостанка предвићен у чл 
321 ст. 1 тач. 1 31Ш.

Захтев да се дете огласи као рођено 
у  браку сгшда у  стварну надлежност 
среског суда у  ванпарничном поступку. 
(Врх. суд  АПВ бр. Р. 4J1959)

Својом тужбом тужитељица је тражи- 
ла Да се пресудом утврди да је пок. Л. 
Л. отац млдб. Р. Н. рођене из ваи- 
брачног односа.

Окружш! суд се огласио стварно не- 
надле;кним обзиром да се, по аеговом 
мишљењу, ради стварно о позакоњеау 
детета. a то спада у стзарну надлеж- 
ност Среског суда. И Срески суд се о- 
гласио ненадлежним, па је Врх. суд АГГВ 
изрекао надлежност Сресжог суда, a из 
разлога:

Према пропису чл. 23 ст. 2 реч. 1 
ОЗОРДА, ако су родитељи детета, ро- 
ђеног ван брака, имали намеру да сту- 
пе у брак, па су у томе били спречени 
смрћу једног од аих, суд he у ванпар- 
Ш1ЧНОМ поступку на захтев -другог ро- 
дитеља али детета огласитн да је дете 
рођено у браку. Како се из околности 
спора јасно види да конкр. правна ствар 
није спор ради утврђивааа очинства из 
чл. 28 ст. 2 т. 1 31111, већ се ради о за- 
хтеву да се дете огласи за рођено у 
браку у смислу чл. 23 ст. 2 реч. 1 ОЗОР- 
ДА, ту постоји стварна надлежност 
Среског суда у ванпарн. постзшку.

Није изврш ено уредно позивање на 
расправу ако је туженику који је на 
издржааању казне позив уручен два  
дана пиед расправу. (Врх. суд ЈП В  бр. 
Гж. 792/5S)

Нападнутом пресудом због изосганка 
обвезан је тужешж да удовољи тужбе- 
ном захтеву.

Тужешос је поднео жалбу, коЈа је о- 
сиована, a из разлога;

Ако no пресуди о растави од стола и 
постеље није касније донесена и пресу- 
да о разводу брака брак се има сматра- 
ти постојећим. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
7S8/S8)

Окружни суд је одбио захтев тужи- 
тељнце да јој се призна право својине 
на половини дела некретнина њезлна 
мужа, с ким је живела у браку до 1935 
године, када је изречено одвојење од 
стола и постеље.

Тужитељица је уложила жалбу, која 
је уважена, I, ст. пресуда укннута, a из 
разлога:

Према пропису чл. 96 ОЗБ на аснову 
пресуде о растави од стола и посте.ве 
донете од надлежног суда пре ступааа 
на снагу ОЗБ, изрећиће надлежни суд 
(чл. 72 ОЗБ), на захтев једне стрЈнке, 
развод брака. И из овог прописа се внди 
да брак постоји и поред пресуде о ра- 
стави од стола и постеље, али ако који 
од брачних другова на оснозу пресуде 
о растави захтева развод брава односно 
да се растава претвори у развод брака, 
надлежни суд изрећиће развод брака. 
Следствено томе, a да би на основу 
пресуде о растави од стола и постеље 
допшо до самог развода брака, потрсб- 
но је да један од брачних другова по- 
стави такав захтев. Према томе, ако 
такав захтев није постааген односно 
ако у смислу прописа чл. 96 ОЗБ суд 
није изрекао развод брака, онда се не 
може сматрати да је брак престао, већ 
се има сматрати да брак постоји. Пре- 
ма томе_ погрешно је правно станови- 
ште I. ст. суда да је брак у спорном 
слзгчају престао даном доношеаа пре- 
суде о растави од стола и постеље и да 
према томе брак није постојао у време 
ступааа на снагу ОЗБ, већ да је пве- 
стао 5 окт. 1935 године када је бискуп- 
ски женидбени суд донео пресуду о ра- 
стави од стола и постеље. Ако је по сре- 
ди пресуда о растави од стола и посте- 
ље, брак у смислу прописа чл. 96 ОЗБ 
престаје изpицaae^i развода брака a не 
самим тим што је раније била донета 
пресуда о растави од стола и постеље.
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Погитен градитељ стиче право својине 
земљишта на којем је извео градњу, ако 
је ередност зграде већа од вредности 
земљишта. (Брх. суд  АПВ бр. Гж, 
S87/S8)

Окружии суд је тужбу одбио, тунш- 
тељица је уложила жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

Чињешгши основ тужбе је градва на 
туђем земљишту уз одобреие власника 
земљишта. Таква градња уз постојан.е 
одређених услова може да буде основ 
за стицање права својине, и то према 
правнлима имов11нског права. Поштен 
градитељ стиче право својине земљшпта 
на којем је извео градау, ако је вред- 
наст зграде већа од вредности земљи- 
шта у том случају тј. ако је вредност 
зграде већа од вредности земљишта. 
Поштени Јрадитељ може да захтева са- 
мо признаае права власништва или су- 
власништва, већ према конкретној си- 
туацији, али без пристанка влаеника 
земљишта није овлашћен захтевати, и- 
сплату протувредности подигнуте згра- 
Де.

Ако се захтева примена чл , 28 Ззкона  
о наслеђивању^ постоји могућност да 
се о томе одлучм у  оставинском по~ 
егупку  без упућивапа  на парницу. (Врх. 
суд А Л В  бр. Рев. 2J3/19S8)

Против решења Окружног суда удо- 
ва Р. 3. поднела ie ревизију, која је о- 
снована, a из разлога;

Ако се захтева примена чл. 28 ЗН по- 
стоји могућност да  се о томе одлучи у 
оставинском поступку у коме се исзга- 
'*'У)У ^  утврђују елементи односно чи- 
њенице и околности предвиђене у чл. 
28 ЗН a од чијег постојаља завигси ггри- 
мена овог законског ггрогака. Наравно, 
може доћи и до упућивања на парницу, 
али не у сваком сл^^ају. Стога стано- 
вшпте П. ст. суда нкје правилно да у- 
пућивању на парницу има места у сва- 
ком случају. Да ли ћ е доћи до уптћи- 
ван>а на парницу, то зависи од ковкр. 
(yr?4aia однвсно од конкр. чиденица. 
Срески као оставински суд треба на пр- 
воме месту да расправља о ствави и да 
похуша да исплта и утврди чижетшв  
и околности пведвиђене у чл. 28 ЗН, 
као узваст односно доба ставости, радну 
способност, здравствено стаае, вмовпн- 
ске прилике, введност заоставтлтине 
итд. те ако би  и после тога остале спор- 
не битне чин.ениде, тек тала би могло 
доћи до упућивааа на парницу.

Према пропису чл. 28 ЗН кад је брач- 
ни друг који нема нужних средстава за 
живот позван на наслеђе са наследни- 
пдша другог каследног реда, суд може 
на захтев брачног друга, одлулити да 
брачни друг наследи и  један део оног 
дела заоставпггине који би по закону 
требало да наследе остали наследннци, 
a може одлучлти л  да брални друг на- 
следи целу заоставштину, ако је она 
тако мале вредпости да би њеном поде- 
лом брачни друг запао у оскудицу. Пзи  
одлучизаау суд може узети у обзир сзе 
околнасти случаја, a нарочито имовин- 
ске шрилике и способност за привређи- 
ваље брачног друга, имовинске прилике 
осталих наследншса и њихову слособ- 
ност за привређивање и вредност за- 
оставштине.

Ако је оспорен од Ж Т П  тужбени so
ir e e  от ада потреба неког посебног о- 
браћања Ж Т П  него се тужба може од- 
мах поднети. Ж Т П  одгоеара и  за ште- 
ту која је настала услед слабог квали- 
тета шина. (Врх. суд АП В бр. Гж, 18/S9)

Против пресуде Окр. суда тужена 
ЖТП уложила је жалбу, која је само 
делимично основана, Док је у извмним  
делоБкма одбијена, a из разлога:

Тзгжена Ж ТП одговара за настаду 
штету према правилима одговорности 
имаопд ствари која ствара повећану о- 
пасност за своју околину. Ако пгане 
нису биле прописног квалитета, то је 
питање правног односа између туженог 
предузећа и предузећа од кога су шине 
набављене. Слаб квадитет шика не спа- 
Да у разлоге који искључују одговор- 
ност ЖТП. Његову одговорност искљу- 
чује само виша сила, неотклоаива рад- 
аа трећег лида или сопствена кривида 
оштећеника. Слаб квалитет шина не 
спада ни у једну категорију разлога ко- 
ји искључују објективну одговопност и- 
маода опасне ствари_ Ваља истаћи, на- 
рочито_ да слаб квалитет шииа не мо- 
же се сматрати .,неоткл''кивом ралв"м 
трећег лида” које Ж ТП није могло 
спречити, јер је исто на сходан начин 
дужно конгролисати квалитет материја- 
ла који се употребљава у  железничком 
погону.

Није осжована жалба ни у  погледу 
приговора преурааености тужбе Туж- 
бени захтев уперен је против Ж ТП, које 
пориче основаност тужбеног захтева. 
Према томе отпада потреба неког посеб- 
ног обраћааа туженом предузећу са 
оспореним захтевом.
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Скреће се пажња свим адвокатима да је 1 јула 1959 доспела обавеза 
уплате III четвртине чланарине за 1959 годину, g која износи 1.650 дин.

Уједно су сви адвокати дужни да уплате 1®/о коморски допринос за 
цело I. полугодиште 1959 и пошаљу извештај, било за I. полугодиште, 
ако нису извештај послали за прву четврт, било само за II. четврт.

Позивају се сви дужници да своје дугове према Комори исплате 
(чланарина, Р/о допринос, долринос за Фонд посмртнине, казне, тро- 
шкове нтд.)

Све уплате за Комору врше се на тек. рач. Адвокатска комора у 
АПВ бр. 151-73-3-10002.

Књиговодство Коиоре

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Молимо све дужнике на претплати за „Гласник” да своје дугове 
исплате на тек. рач. Адвокатска комора у АПВ бр. 151-73-3-10002, a на 
полеђини да наведу да је уплата извршена за „Гласник”.

Уређ. одбор „Гласника”

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 23 
јуна 1959 године донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника, секретара, благајника и 
референата о раду органа Коморе између две седнице.

2. Покренут је дисц. поступак против 37 адвоката који дугују на 
име чланарине, 1®/о ком. доприноса, доприноса за Фонд посмртнине веће 
износе.

3. На основу чл. 41 и 93 т. 4 ЗОА, те чл. 6 т. 1—2 и 7 Статута АК 
у АПВ узето је знање да је Павићевић Блажо преселио седиште своје 
адв. канц. из Лесковца у Кулу, те се именовани са 6 априлом 1959 год. 
понова уписује у именик адвоката АК у АПВ.

4. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
5. На основу чл. 59 т. 6 и 93 т. 8 ЗОА те чл. 7 Статута АК у АПВ 

брише се из именика адвоката АК у АПВ са 30 јуном 1959 год. др. Кулаи 
Тибор, адвокат из Куле, услед пензионисања, a на основу чл. 57 Ста- 
тута АК у АПВ за преузиматеља његове адв. канц. одређује се адвокат 
Павићевић Блажо из Куле.

6. На основу чл. 65— 67, те чл. 93 т. 4 ЗОА и чл. 6 т. 1—2 и 9 Ста- 
тута АК у АПВ уписују се у именик адв. приправника АК у АПВ са по- 
четком адв. припр. вежбе од 23 јуна 1959 године, и то:

а) решењем бр. 272/1959 Вукићевић Стеван код Борјановић Мирка 
адвоката из Оџака;

б) решењем бр. 278/1959 Оташевић Јован код др. Перваз Николе, 
адвоката из Новог Сада.
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7. Ha основу чл. 93 т. 8 и чл. 47 ст. 2 ЗОА, те чл.*8 Уредбг о на- 
гради и накнади трошкова за рад адвоката, те чл. 31 т. 12 Статута АК 
у АПВ евидентирају се следећи уговори адвоката о пружању правне 
помоћи, и то:

а) решењем бр. 252/1959 Кекез Милоша адв. из Срем. Митровице 
са Среском комун. банком у Срем. Митровици;

б) решењем бр. 253/1959 др. Керпел Густава адвоката из Вршца, са 
Фабриком чоколаде „Банат”, Вршац; ПД „Вршачки виногради” , Вршац 
и Пивара „1 мај”, Вршац;

в) решењем бр. 256/1959 др. Берлековић Јосипа из Апатина са пред. 
„Метал” из Апатина;

r) решењем бр. 276/1959 Кунтић Алба, адв. из Суботице са: Среска 
ком. банка Бач. Топола; Народна банка фил. Суботица и штамп. изд. 
предузеће „Минерва” , Суботица.

д) решењем бр. 263/1959 Рашовић Л. Војислава, адвоката из Срем. 
Митровице, са Бродоград. „Сава” из Мач. Митровице.

8. Решењем бр. 242/1959 брисан је из именика адвоката са 31 мајем 
1959, a на основу чл. 59 т. 6 и чл. 93 т. 8 3 0 А, те чл. 7 Статута АК у 
АПВ др. Абрамовић Иван, адв. из Сомбора услед пензионисања, a за 
преузиматеља на основу чл. 93 т. 8 ЗОА и чл. 57 Статута АК у АПВ 
одређен је Сабо Тибор, адвокат из Сомбора.

9. Решењем бр. 251/1959 разрешен је старалац оболелом Љуб. Ђор- 
ђевићу, адв. из Титела Милић Томислав, a за стараоца постављен адво- 
кат Арсенијевић Милорад, из Новог Сада.

10. Решењем бр. 250/1959, a на основу чл. 41 и 93 т. 8 ЗОА, те чл. 
7 Статута АК у АПВ брисан је са 31 мајом 1959 год. из именика адво- 
ката АК у АПВ Павловић Славољуб, адв. из Ст. Пазове у'лед пресе- 
лења седишта адв. канц. на подручје друге Коморе, без одређивања 
преузиматеља.

11. Решењем бр. 246/1959 брисан је из именика адвоката са 31 ма- 
јем 1959 год. a на основу чл. 41 и 93 т. 8 ЗОА, те чл. 7 Статута АК у 
АПВ Митровић Србољуб, адв. из Ковачице, услед преселења сед. адв. 
канц. на подручје друге Коморе, без одређивања преузи.матеља.

12. Решењем бр. 262/1959, a на основу чл. 93 т. 8 ЗОА и чл. 55 
Статута АК у АПВ оболелом Драгићевић Јовети адв. из Србобрана, по- 
стављен је за заменика адв. Девечерски Стеван из Бечеја.

13. Узето је, решењем бр. 212/1959, на знање преселење седишта 
адв. канц. Гараи Золтана из Чантавира у Мали Иђош, на основу чл. 51 
и 93 т. 8 ЗОА и чл. 51 Статута АК у АПВ.

14. Решавано је  о други.м текући.ч пословима.

Управни одбор АК у АПВ

. Г Л А С Н И К *  излази сваког месеца /  Издавач и в.аасник: Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовмна 20. /  УређуЈе Одбор. / Одговорни Уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6 / Текући ранун код Комуи. 
бавке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. ,Будућност“ погон ,Коста Шокица* Нови Сад
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