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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А. П. В О Ј В О Д И Н И

Година IX Нови Сад, новембар Ј960 Број 11

„ДИСЦИПЛИНСКО К АЖ Њ АВАЊ Е ЗА НЕКА КРИВИЧНА  
ДЕЛА ИЗ ГЛ. XXV К3“

Под горњим насловом објављен је у „Гласнику“ АК  АПВ  
бр. 9/60 чланак Д. Вабића, у коме се третира шггаље изрицања 
дасциплтшских казвдг војншт лицима за нека кривична дела про- 
тив оружаних снага. Постављеш! проблеми, њихово третирање и 
закључци аутора заслужују пажњу како због актуелности тако 
и због чпњенице да нека питања нису закбнодавно потпуно јасно 
и изричито р>ешена.

У  чланку се третирају три основна питања: карактер дис- 
циплинске казне по чл. 360-в КЗ, надлежност за изрицање дис- 
циплинске казне и пптање жалбе против одлуке о дисциплинској 
казни.

I.

Разматрајући карактер дисциплинске казне из чл. 360-в КЗ. 
аутор је правилно закључио да се ради о институту адекватном 
судској штомени. Ово <ггога што је у чл. 50-6 ст. IV. КЗ. изричито 
исклЈучено изрицање судске опомене војним лицима за кривич- 
на дела ггротрш оружаних снага.

II.

Разматрајући питање надлежноста за изрицаље дисциплин- 
ске казне, аутор је дошао до закључка да за изрицање ове казне 
не могу бити надлежни војни судови, већ да могу бити надлежне 
одређене војне старешине, и то старешине ранга кобманданта вој- 
ног подручја или командант армије. До оваквог закључка аутор 
је дошао валазећи да органи војног иравосу^ нису ни једним 
прошгсом овлашћени за дисциплинско кажн>аван>е, већ да су за 
то једино овлашћени органи у чију компетенцију спада руково- 
ђење (командовање).

Ово становиште аутора није прихватљиво јер нема основа у 
п<ХЈИтивним пропискма, док, напротрш, за супрстто становиште 
има више разлога.



При оцени разлога који треба да буду одлучу]у1ш за одре- 
ђивање надлежности за изрицаше дисцишшнске казне, аутор 
је — метсдолошки погрешно — узео дисциплинску казну као 
такву, па је  онда ценио целисходност изрицааа те казне са ста- 
новишта ефикасноети њеног изрицања од стране војног старе- 
шине који живи животам једршице или установе у којој је извр- 
шено кривтгчно дело. Полазећи са тог становшпта аутор је дошао 
до закључка да само војни старепшна који живи животам једи- 
ниде или установе може изрицати дисциплинску казну, Јер — 
наводно — војни судови не би имали непосредних елемената за 
оцену ефикасности изрицања дисцшхлинске казне па њихрЕа оце- 
на не би остваршга сврху која се желрхла постићи одредбом чл. 
360-в КЗ.

Приликом 'Оцене надлежности за изрицање дисциплинске 
казне изгледа као да је аутор превиДео да се по чл. 360-в КЗ. та 
казна може изрећи војном лицу које изврши КРИВИЧНО ДЕЛО, 
a које добије оеобито лах вид и ако то захтевају интереси службе 
и дисхр^плине. Као игш се види, први услов, за изрицање дисхр1- 
плкнске казне, је постојање кривичног дела, a тај је услов и нај- 
важгаији за питање које третирамо. Пре но пгго се уопште може 
говорити: о врсти и мери казне потребно је утврдити да је извр- 
шено одређено кривично дело. Ван сваке је сумње да питање 
постојања или непостојања кривичног дела може, и мора, једино 
да буде решено у кривичном поступку справеденом по одредба- 
ма Гл. VI Закона о војним судовима. Ни једним позитивним rrpo- 
писом није овлашћен ма који војни старешина — без обзира на 
његоЕ ранг — да води кривични поступак 'ма у ком виду, сем што 
су, на основу чл. 68 Закона о војним судовима, све војне старе- 
шине почев од командира чете овлашћени да лише слвбоде војно 
лице које је затечено на извршењу кривичног дела које повлачи 
истражни захтвор. Као што се види у кривичном постуггку је 
врло ограничека делатност војних старешина. To је и јасно, јер 
сва питања кривичног поступка спадају у  надлежност војних 
судова и војних тужилаца.

При оцени питанва иадлежности за изрицање дисциплинске 
казне треба имати у виду и чињеницу, да се ова казна може из- 
рећи у  односу на сва кривичкоа дела из Гл. XXV КЗ. за која је 
предви^ена казна ЗАТВОРА, што значи до 3 године затвора. 
Казном затвора, без назначења посебног максимума — дакле до 
оггштег маквимума, може се изврпшлац казнити за 19 кривичних 
дела, од укушго 36 кривичних дела колико их има у Гл. XXV 
КЗ. Сем тога, треба имати у виду и то да се судска опсшеиа — 
као адекватан институт — може изрећи само за кривична дела 
за која је предвиђена казна затвора до једне године или новчана 
казш — чл. 50-6/1-1 КЗ, a да се та казна изриче у  хр(Ивичном 
поступку.

Судском опоменом, и дисцршлиноком казном, проширен је 
регистар казнених санкција у  КривичВом занонику исто рада 
шире и ефикасније индивидуализације казни. П'0сшвл»а се пи-



тање зашто би се војним судовЈша, за разлику од редовних, ус- 
кратила једна мера која може да буде врло ефикасна као васгогг- 
на |мера. He взедимо ошовних разлога за ускраћиван.е те мер|е 
војним судовима, a то нарочпто што је судска опомена —  и дагс- 
циплинска казна —  мера која се налази између примене чл. 4 
ст. П КЗ. и чл. 48 ст. I КЗ. To значи да је у питању степен дру- 
пггвене опасности, као одређују^ги елеме1тт  који условљава при- 
мену одређене санкције ијш ослобођење од кривичне бдговор- 
ности.

Кад се у кривичном поступку утврди постојање кривичног 
дела тј. свих битиих обележја бића кривичног дела, онда се мора 
решити питан*е урачунљивости и виности, као и облика вино^ 
сти. He треба нарочито истицати колико су то сложена питања 
и коотико брижљиве и детаљне оцене захтевају.

Тек кад се реше сва чињеничка и правна питања, онда се 
може говорити о врсти и мери санкције коју трба применити. To 
је сад тачка до које се долази накои тготпуно спроведеног кри- 
вичног поступка, a од које је аутор пошао у анализу надлежно- 
сти, и 3‘бог чега је дошао до неприхватљивог закључка.

Анализирајући питање надлежности аутор наводи да војни 
судови не могу изрицати дисцшшинске казне, измећу осталог и 
збо1Г тога што не би имали НЕПОСРЕДНИХ ЕЛЕМЕНАТА (под- 
вукао Б. П.) за оцену ефикасвости такве казне. Питање изрЈСца- 
ња дисциплинске казне је питање непосредно везано за одређе- 
ну казнену политику, a елеме^нти за оцену примене ове или оне 
санкције не могу се посматрати изоловано од објективних и суб- 
Јективних елемената сваког конкретног случаја. Код овога треба 
имати у виду да су баш судови у могу4шости да уједначавањем 
и коисеквентном казненом политиком одаберу најефикасније ме- 
ре ради остваривања сврхе кажњавања из чл. 3 КЗ.

Најзад треба имати у виду да се у сваком случају ради о 
кррЈВИчном делу и да сва питања у вези са тгш могу да се реша- 
вају само у кривичном поступку, a то опет значи да је то у над- 
лежности војних судова.

Ш.

Разматрајући питања правоснажности одлуке о дисциплин- 
ској казни аутор је дошао у најтежу ситуацију, шжушавајући 
да ускладк ово питање са ранијим поставкама. У  чланку се до- 
словно наводи:

„Такође је за сада отворено и питање о томе да ли ће одлука 
војног старешине о пртвиени дисцишшнског кажњавања бити ко- 
начна или пак подлежати некој вишој контроли“, —  и даље 
„Сматрамо да би контрола тих одлука морала бити обавезна“ 
. . па најзад“ „којим ће се правкпш средствима та контрола обез- 

бедити и који ће војни орган ту контролу иницирати решиће се 
посебним прописима. Највероватније да ће то бити војни тужи- 
лац ЈНА који ће преко неке вр>сте алелата у строго одређеном



року моћи да захтева од вишег старешине да поништи одлуку 
нижег уколико је  ова са било 1шгјег разлога незажонита“.

Из цитираних поставки несумњиво произлазе следећи зак- 
ључци:

1) Контрола законитости диоцишшнског кажшавања је не- 
опходна;

2) дисциплрснски кажњено лице не би имало право да шш- 
цира коитролу;

3) контролу би могао шшцирати само војни тужилац ЈНА и
4) коитрола би се иницирала „преко неке врсте апелата“.
Све ове закључке је потребно редом проанализирати, како

са њихове суштинске тако и са њихове формалне стране.
Кад се прихвати закључак аутсфа да је дисциплинсжа казва 

по чл. 360-в КЗ. адекватна судској опомени по чл. 50-а КЗ a тај 
закључак је прихватљив —  и кад се има у  виду да је згвек у 
питању кривично дело, онда се мора уважити и чињеница да је 
у логледу судске опомене предвиђен посебан поступак. У  глави 
XXVI Законика о крршичном псхгтупку (чл. 416— 420) предвтфени 
су изузеци у  вези са изрицањем судске опомене и жалбом про- 
тив судске опомене. Ови прописи без изузетка дозвољавају жал- 
бу ггротив решеша о судској опомени како оптуженом тако и ту- 
жиоцу. Кад закон дозвољава оптуженом жалбу против решења о 
судско,] опомени, онда се поставл>а питање хоји би основани раз- 
лози оггравдавали искључење жалбе против одлуке о дисциплин- 
ској казни. Такав разлог не видимо у ошпте, a насупрот томе сви 
они разлози који стоје за жалбу у кривичном поступку, стоје и у 
односу на одлуку о дисциплинској казни.

Дајући право шшцијативе, за коетролу одлуке о дисциплин- 
ској казни, само војном тужиоцу ЈНА аутор није довољно јасан. 
Аутор предђива пошшггавање одлуке само укоотако је она неза- 
конита, што би требало да значи да се одлука може ланшптити 
само ако је донета повредом закона. По томе изгледа да ни војни 
тужилац ЈНА не би могао да напада одлуку о дисцштлинској 
казни ако сматра да је казна блага, па би на тај начин било огра- 
ничено 'право војног тужиоца ЈНА предвртђено у  чл. 1, 5 и 6 За- 
коова о војном тзгжиолггву. Ако се пак узме да војни тужилац 
ЈНА може кападати-одлуку о дисциплмнској казни и због благо 
одмерене или, мутатис мутандис, строго одмерене казне, онда би 
то било у контрадикцији са ставом аутора, који налази да само 
нелосредно познавање живота једригице или установе омогућава 
правилно изрицање и одмеравање дисциплинске казне. Међутим, 
неопходно је омогућити војним тужиоцрсиа не само војном ту- 
жиоцу ЈНА —  побијање одлука о дисциплинским казнама у свим 
правцима.

Полазећи од претпоставке да одређене војне старепшне из- 
ричу дисциплинске казне по чл. 360-в КЗ, долазило би до нело- 
глчних и процесно неодрживих ситуација. Када би се по апелату
— како то л{>едвиђа аутор —  војног тужиоца ЈНА одлука о дис- 
циплинској казни поништила као незаконита онда би се морао
—  зависно од ситуације —  водити поново дисцишшнски посту-



пак ИЈШ ттк покренути кривични поступак. Какве би то репер- 
кусије могло имати, Јасно л’е кад се има у виду колико, je отежано 
Еођење кривичног поступка када од извршен>а кривичног дела 
протекне дужи временски период. Но, тешкоћа би била нарочи- 
то у случају кад би се, гговодом апелата војног тужиоца ЈНА, ут- 
врдило да ,ie у  питању 1кривично дело за које се није могла изрећи 
дисциплинска казна, или пак није било услова за изрицање те 
казне. У  кривичном поступку таква оитуација се једноставно ре- 
шава јер је другостепени суд овлашћен да пресудом преиначи ре- 
шење о судској опомени ако нађе да није било места изридању 
судске опомене —  чл. 420 ст. I ЗКП. Међутим, у поступку какав 
предлаже аутор, таква могућност не постоји јер ни један војни 
старешкша није овлашћен да доноси пресуду. Сем тога, спрове- 
ден ДИСЦ1ШЛИНСКИ постуггак не може замегогта процесне радвае 
које се могу спровести по одредбама Законика о кривичном по- 
ступку, тако да би се швесве радње имале понавл>ати из фор- 
малних разлога —  на пр. саслушање сведока .Кад се има у виду 
да би сведоци често били војници на отслужењу свог рока у ЈНА, 
и да би у међуЕ-ремену моглм бити отпупггени —  по отслужешу 
рака —  кућама, онда ie још јасније колико би се постуопак ком- 
пликовао и одуговлачио.

Због специфкчиих решења, која предлаже у вези примене 
чл. 360-в КЗ. аутор је морао прибећи конструкцији „неке врсте 
апелата“. Међутим, не кзЈже се какав карактер би имао тај апе- 
лат, какЕо би било гвегово дејство, аснови за улагање апелата, 
рокови итд. У  свако1М случају види се да би тај апелат био посе- 
бно правно средство којим би само војни тужилац ЈНА побијао 
одлуке о дисциплинеким казнама.

Код оцене гоггања, која се третира, треба размотрити и мо- 
гућност изрицана санкција за кривична дела од стране војног 
старешине, насуггрот ввјном суду као органу који доноси одлуке 
у већу. Попгго је изрицање дисциплинске казне постављено у 
чл. 360-в КЗ. пгире од могућности изрицан»а судске опомене по 
чл. 50-6 ст. I тач. 1 КЗ, то је оправдано закључити да је тим пре 
почребно да се изрицање дисциплинске казне по чл. 360-в КЗ, 
препусти искључмво војгош судовима. Тиме ће се постићи и је- 
динствена пртвиена кривичног заксивдка a  и ефика1«та.1а заштита 
извршилаца кривичних дела које су у кривичном поступку 
странке са одређеним процесуалним функцијама.

Коначно, кад би се прихватила решења која је дао аутор, за 
примену чл. 360-в КЗ. би се морао прописати посебан поступак 
који не би био ни у домену кривичног ни у  домену дасциплинског 
поступка. Пскгребу за таквим поступком не вид имо, јер се одред- 
ба чл. 360-в КЗ. може у потиуиости оживоггворити ттрименом од- 
редаба главе XXVI Законика о кривичном поступку, пошто је 
адологија у проц&сном праву дозвол>ена.



Све што је напред изнето, може се резимирати у следећем:
1) за изрицање дисциплинске казне по чл. 360-в КЗ. неоп- 

ходно је утврдити постојаше кривичног дела и кривичну одго- 
ворност извршиоца;

2) дисциплинске казне по чл, 360-ш КЗ. може изрицати само 
војни суд након сггроведеног поступка по одредбама Закошжа о 
кривичном ггостуггку и главе VI Закона о војшш судовима;

3) дисциплинска казна изриче се решешем;
4) против решења о дисциплинсжол' казни оможе осуђено ли- 

це, као и војни тужилац, уложити жалбу по одредбама Законика 
о кривичном поступку, и

5) у поступку по жалби ггротив решен>а о дисцштлинскол' каз- 
ни треба да се примешулу одредбе законика о кривичном поступ- 
ку ко.ле се односе на судску опачену.

Др. Бранко Петрић

IV.

ТЕОРЕТСКИ И ПРАКТИЧНИ СМИСАО ЧЛ. 70 и 71 
ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ

Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског 
земл>ишта, који je ступио на снагу дана 26 децембра 1958 године, 
припада групи нашег управног законодавства, a с обзиром на ма- 
терију коју регулише опа,да у ред имовинско^правних кодекса и 
усто je  специј^^н, тојест lex specialis.

Постоји још једна важна карактеристика овог Закона, a она 
je у шеговој концизности, затим у  веома логичној и систематскол 
редакцији са правном концепцЈ-дом која садржи извесне новине 
у ттатттрм правном систему, јвр поред категоричности одлјикује се 
знатно социлалним мотивима него ли лзанији заководавни акти 
ове врсте, због чега ће бити нешто отежана његава правшша при- 
мена од стране правнита који раде на његовом спхкувођењу у дело.

Имајући то у виду и придржавајући се тих О1сновних карак- 
теристика Закона о национализацији, ата ћемо у свом чланку по- 
кушати да одредимо теоретски и практични смисао његавих од- 
редаба из чл. 70 и 71, за које нам се чини да су у досадашњој 
пракси претежно рестриктртвно тумачене, тојест по критеријуму 
објективности, док субјективни моменти и шире тумачење ових 
одредаба нису били изражени, a што значи да ооцијална карак- 
теристика овог Закона није схваћена у ширини Законодавчевих 
интенцила.

Према концегпцији чувеног немачког правншш прошлог сто- 
лећа Јеринга (R. Ihering, 1818— 1892): Законодавац треба да 
мудар као филозоф, a да говори као сел>ак, произлази: да у са>- 
временом животу правници практичари морају потпуно и пра- 
вилно да схвате смисао закона као целине и сваке поједине ње-



гове одредбе да би били у могућности да испуне овоју дужност 
према со1цијалној заједници и према поједикцу на којег се при- 
мењени закони односе. Овоме можемо додати: да је баш у томе 
права и велика улскга ггравшгка који ће у новим условима 1гашег 
живота и његовом еволутивно1м развоју имати ове већу и значај- 
нију улогу, те коначно добити своје нраво место као важни фак- 
тори друпггвеног живота.

A  сад да пређемо на вредмет 'Овог нашег чланка.
Према одредби чл. 70 Закона о на1Џ10нализаци|ји, уговори о 

отуђењу посебиих делова зграда, идеалних делова зграда, целе 
зграде или грађевинског неизграђеног землхишта, закључени пре 
25 новембра 1958 године. пуноважни су за земљшлнокњижни 
пренос:

—  ано су поттсиси уговорача оверени од надлежног органа за 
оверавање потписа; или

—  ако је на основу таквих уговвра пре критичног дана под- 
нет земљишнокњижном суду захтев за било какав упис; или

—  ако је у извршењу таквих уговора вршена сисллата преко 
банке.

Поред ОЕ1ИХ случајева, предвиђен је још и случај кад је дата 
пиомена сагласвост државног органа која је услов за пуноваж- 
ност закљученог уговора и то, такође, пре критичног датума.

По чл. 71 Закона, утовори о туђењу зграда, идеалних или по- 
себних делова зграда —  који не ислушавају услове из претход- 
ног члаиа —  важиће за земл>ишнокн>ижни пренос сама ако ко- 
мисија за навЈионализацију при општинском народном одбору 
утврди да се тим утоворима не онемогућује нациовализација, која 
би, иначе, овим Законом у односу ка те објекте наступила.

Поводом ЛЈВУШтативнргх услова из чл. 70, мшпљења смо:
Да код првог случаја неће бити потребно да су потписи обеју 

уговарачких страна оверени, већ је довољно ако је оверен поптас 
саачо 'преносиоца npaBia (tradensa), с обзиром да се са таквим уто- 
вором може да издејствује земљишнокњижни упис у корист пра- 
вопријемника (accipiensa);

Да је у друтом случају испуњен услсш кад је и без утовора 
поднет земл>ипгнакњ1ижном суду захтев за било какав упис, тј. 
забележба права првенства оту^ења у корист одређеног лица или 
макоја друга забележба која абезбеђује наступајући правни по- 
сао у односу на предметну некретшшу;

Да је у трећем случају испуњен услов и кад је уговорена 
купопродајна цена исплаћена ^путем уложне књижице или ако 
је купац на дан иоплате утоварајући износ подигао из било којег 
јавног депозита. Ово мишљење витравдавамо фактом; да су пла- 
ћања преко банке могле да врше само оне странке уговорнице 
које су имале овоје текуће односно жиро рачуне код банака, као 
и фахтам да су понајвећи број уговорних странака махом грађа- 
ни који такве рачуне код банакза нису имали, па услед тога оне 
не би требале да буду у неповољнијем положају, ако располажу 
својим готовинским резервама на друти, спо1менути начин. Ту би 
спадао свакако и случај, кад је истлата вршена npeiKO поште.



Што се, пак, тиче утовора из чл. 71 Закона, шхггавља се jour 
и услов да се таквим уговаррша не онемогуЂујенационализација.

Међутим, у пракси је спорно urra објекжвно прететавља 
онемогућаЕање национал1Иза1ције? Да.ли ту спада сваки уговор из 
ofBor прошгса или само онај за који се по опроведеном поступку 
утврди да је шиме доиста oneiMCirylie!Ha нацисшализација у изве- 
снсм ксхшфетном слу^гају.

По једном становишту, давољно је постојање објектиовног оне- 
могућавања националмзације, што се изводииз чињенице да Закогг 
не истиче и намеру као елеменат онемогућагвања нацконализа' 
ције.

Наше је мгапљење: да онемогућавање национализације не 
настаје аутоматсдш из самог закључеша уговора о отућењу из 
предкритичног интервала, јер се мора имати у  В1иду да уговорне 
стране ндсу магле ни знати за постојање нациавализационих од- 
редаба. Но, могуће ie, да су странке закл.училе купо-праддјтта 
уговор у том периоду, али су га антидатирале у циљу да би из- 
бегле његову неважност. Исто тако је могуће, да ое неки купо- 
продајни уговори закључени и после ступања на сиагу Закона о 
национализацији, a да су такође антидатирани, као што је могуће 
да су извесне странке закључивале чмсто фиктивне уговсре о 
отуђењу a у односу на некретните обухпзаћене национализаци- 
јом.

С обзиром на све те могућности, Законодавац је и предвидео 
специјалне одредбе у чл. 70 и 71, али сматрамо да тиме ипак mrje 
искл>учио MorytoiocT доказивања да се није радило или да се не 
ради о намери онемогућавања нацргонализавјије.

Шта више, мгапљења смо; да је комисија за нациоиализацију 
при општинском народном одбору дужна да у свакам конкретном 
случају исшгга све околности па и да изведе доказе по одредба- 
ма из Закона о оггштем уггравном поступку, јер без тога она није 
у могућности ни да угврди: да ли се тим уговором онемогућује 
т 1таоналазаци,1а. Ако комисија без тог поступка стане на гледи- 
ште да 'Се објективно ради о онемо(гућа1ва1шу национализације, 
онда она није извршила своју законску дужност, тојест тада ое 
може рећи да није правилно .утврдила постојање те околности.

Сам 'појам оиемогућавања нацисхншшзације није одређен ни- 
ти било чиме наговештен. због лега се може узети да онемогућа- 
вање национализације настаје кадтод се ради: о оту^њ у оног 
дела непокретности који прелази мажсимум предвиђен за поје- 
дине раниЈе власнике. Тако, например: ако је грађанин на дан 26 
децембра 1958 године био вла-сник једне породичне станбене 
зграде од три мања стана (чл. 26) и усто још једног већег стана 
као физичхог дела најамне станбене зграде, па је овај стан оту- 
ђио у предкритичном ШЈтервалу, сматрало би се да је он тиме 
онемогућрго национализацију тог стана као вишка преко мак- 
симума.

Ако узмемо у обзир само објективне услове, оида доиста сто- 
ји да је тим отуђењвм онемогућена национализација предметног
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стана. Али, ако имамо у виду субјективне маменте, тојест: да 
странке уговорнице нису ни могле имати такву намеру, јер им је 
била агаххлутна непозната могућност наступања новог правног 
режима у односу на некретнине, онда се мора и то да испита, те 
да се с ofenpocM на ирибављене дсжазе утврди: постојање односно 
непостојање такве намере, па затим донесе одлука у том смислу, 
узевши у обзир и наше rope изнето становиште. Ово нарочито 
ако је у појединим конкретнмм случајевима између угов^орача већ 
био извршен један или већи део уговорних обавеза, као напри- 
мер: извршена је исплата већег дела уговорене цене, ггредата је 
угоБорна непокретност у посед акципиенсу; траденс је у предкри- 
тичнсш интервалу одбио друге понуде заинтересованих у односу 
на исту непакреност изјавом (писменом или усменом) да је већ 
отуђио итд. Јасно је, да у таквим случајев1има не може бити ни 
речи о намери онемогућаваша национализац11Је.

Према томе, изводимо: да је Законодавац мислио у одредби 
чл. 71 само на о«е случајеве који су могли наетати после критич- 
ног интервала односно после ступањем на свагу његовог акта о 
наци10(Нализацији, a никачоо на раније заклЈучене уговоре о отуђе- 
њу. Ово нарочито кад се још има у  виду: да је до критичног 25 
новембра 1958 године био на снази такође специјалан Закон о 
промету земљишта и зграда према чијим одредбама је уговор о 
отуђењу био пуноважан адо је био закл>учен у писменој фарми 
и ако је садржавао све тготребне уговорне елементе (чл. 9). При 
таквом npaBHOiM режиму, мора се прихватити наше становиште 
да су комисије за национализацију ггри народним одборима дуже 
да се упуштају у испитивађе и доказивање материјалне истине, 
TogecT да се утовором из чл. 71 није ишло ка онемогућавању на- 
циона лизациј е.

У  ггракси је било лшого случајева; да су купо-продајни уто- 
вори у односу на најалше станбене зграде o/piocHo поједине ета- 
же закључртани под условом да купац уговорену купо-продајну 
цену исплати у одређеном року. најчешће у месечним отплатама, 
с тим да се уговор овери кад буде и последњи уговорени износ 
исплаћен. Код таквих случајева било је примера да је остала не- 
исплаћена још само последша уговореиа рата, a дошао Је 25 но- 
вембар 1958 године. Уговорачке странке р>асполажу релативним 
доказима: да је њихов утовор био закључен у хфедкритичном ин- 
тервалу и да ту, свакако, није 6р1л о  намере да се нациокализација 
онемотући.

Поводрм ташвих случајева мишљења смо: да постоји такође 
могућност у смислу чл. 71 Закона да се у поступку национали- 
зационе комисије OMoryiiH ут01всра4има да постојање оваквог 
уговорног стања докажу и да се затим таквом уговору призна 
пуноважност.

Што се тиче породичних стинбених зграда као и физичких 
ИЈШ идеалних делова кајалпшх станбенрхх зграда који нису обух- 
ваћени нациоиализацијом, уговори о отуђењу и стицању ирава 
власништва на таквим некретшшама пуноважни су без обзира



да ли су закључени npe или гтосле 25 новембра 1958 године, као 
и ако су закључени после ступања на скагу Закона о национали- 
зацрџи, иако би исти објекти били у току поступка национализа- 
ције; јер су такви уговори пуноважни ло чл. 6 у вези чл. 79 За- 
кона о национализацији, мада тшсу били оверени, « о  под усло- 
вом да уговорачке стране нису имале ншпта изнад законског мак- 
симума. Међутим, ако је акципиенс таквим yTOBopoM стекао не- 
што изнад максимума, онда ће тај вишак бити обухваћен нацио- 
наллзацијом и он неће моћи услед тога или, да би избегао ове 
последице, да тражи раскид уговора под видом других разлога.

Завршавјући овим своје излагаи>е, додајемо; да њиме нисмо 
исцрпили ову важну материју из Закона о национализацији, али 
се надамо да ћемо нашим излагањем скренути пажњу правниха 
који раде на примени овог Закона да што потпуније спровсде 
поступак 'кад се ради о случајевима из чл. 70— 72 његових одре- 
даба, с сбзиром да већ постоји и пракса врховних судова према 
којој се призна.је пуноважност уговора из чл. 72 ано они испу- 
њавају све услове из Закона о лромету земљишта и зграда коЈи 
је био на овази како пре критичног интервала тако и данас.

Коста М. Месаровић

МОМЕНАТ КАДА СЕ ТУЖ БОМ  МОЖЕ ПОКРЕНУТИ НОВ 
СПОР О ВЕЋ ПРАВОСНАЖ НО ПРЕСУЂЕНОМ ПРАВНОМ

ОДНОСУ

У  пракси се поставл>а питање: да ли је дсзволзена тужба ра- 
ди укидања извршног наслова и стављања тужбеног захтева из- 
међу истих странака о истом правном питању, расправЈБеном тим 
извршним насловом, односно ггрвостепенсм пресудом:, на оснсву 
које је дозвољено извршење већ проведено .

Поводом OB'or питања појавила су се два мшпл>ен>а.
По првом мишљењу, таква је тужба, према ггравним прави- 

лима изврпшог поступка, дозвољена. Тужилац може, дакле, тра- 
жити укидаше извршног наслова у извршном ггредмету на основу 
којег је тужени као тражилац извршења исходио извршење пу- 
тем предаје поседа опорних парцела и као последицу тога пред- 
ложити, да се тужени обавеже да му преда у посед све непокрет- 
ности, KDje је у постуггку извршења добио .

По другом мишл.ењу, поменута тужба ради укидања изврш- 
Hor наслова и предаје спорних парцела у својину и државину, 
није дозБол>ена.

Првостпени суд није, наиме, ни једним правним правилом 
ни позитивним 'пропмсом 'Овлашћен, да по тужби у редовном гра- 
ђанском постуггку укида правоснажну пресуду.

По правним правилима извршног поступка, против захтева 
ради којег је дозвол>ено извршење, могу се тужбом у  току извр-
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шног поступка подићи оамо такви приговари, ноји се остшвају на 
чишеницама, које укидају или заустављају тај захтев, a које су 
чињенице настале пре 1постанка судске одлуке, као извршвог на- 
слова, али тек у часу кад се извршеник у претходном поступку 
није могао више њима успешно послужити (до закључења по- 
следње расправе —  првостепене или другостпене, ако је ова одр- 
жана, на чијем се резултату по правилу заснива пресуда —  чл. 
288 ст. 2, 293, 350 до 352 и '324 ст. 3 ЗПП).

Из авих правних правила логично се изводе следећи за- 
кључци;

1) Означена тужба, у теорији названа опозициона, не одно- 
си се на укидање извршног наслова, већ на укидајње самог туж- 
беног захтева који је правоснажно решен тим изврпшим насло- 
всм, однссно кснкретно правоснажном пресудом. Зато је непра- 
Еилно да се тужбом предлаже укидање извршног наслова обзи- 
ром да се у спору, на основу чињеница (пора1внања, новација итд.) 
насталих по закључењу последње расправе у ггретходном суд- 
ском постушсу, утврђује, да тужбени захтев решен правоснаж- 
ном ггресудом више не постоји, услед чега се у изреци пресуде 
констатује сдносно проглашава да је предложено или дозвол>ено 
извршење постало недопуштено. Ако се при истој ситуагрЈЈи, али 
rrpe шжретања извршног псступка (подноигења предлога за доз- 
волу извршења) поднесе тужба онда се том тужбом уствари 
утврђује (као и у току извршног поступка) да тужбени захтев 
правоснажно расправЛ)ен у ранијој парници више не постоји. A  
ако се тужба подиже после спроведеног извршења, онда се ту- 
женик обавезује и на одговарајућу чинидбу —  на предају непо- 
кретности у својршу и државину.

Јасно је, дакле, да се тужба искл>учиво у првам случају (када 
је у току извршног поступка подноси извршених) заснива и на 
правним лравилима извришог поступка, a да се у друга два слу- 
чаЈа ради о редовној грађанској тужби у смислу чл. 173 до 184 
ЗПП, формално без икакве везе са однссним правилргма, (суштин- 
ски по последицама, таква се тужба изједначава са опозиционом 
тужбом).

2) Ако су предметне релевантне чињенице настугшле rrpe за- 
кл>учен>а последње расправе, оне се више не могу остваривати 
ггутем тужбе у редовној грађанској парници. Тада ће суд на при- 
преачном рочишту или касније услед истакнутог пригсвора или 
по -службеној дужности, због правсснажно пресуђене ствари од- 
бацити тужбу, пошто је шоме, као што се види покренута парни- 
ца о захтеву о коме је већ правоснажно одлучено —  чл. 277 ст. 2, 
290 у вези чл. 322, 323, 343 ст. 2 т. 9, 353 ст. 2 и 375 ЗПП. Прво- 
степени суд нема дакле права да поново на основу чињеница из- 
нетих у ранијој парници покреће и раоправља спор о истој прав- 
ној ствари, између истргх странака. У  ванредном пак поступку по 
предлогу странке за понављање, суд може, у већини случајева 
због погрешно и непотпуно утврђеног чишеничног стања, уки- 
нути пресуду, на основу постојећих чињеница и околности које 
заинтересована странка без своје кривице није могла да изнесе
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пре него што је ранији поступак завршен шравосгнажно(м пресу- 
дом (на расправи и у редавним правним лековима —  жалби a 
ограничено и у ревизши —  чл. 303, 294, 341, 344 и 372 у вези чл. 
370 и 371 ст. 2 ЗПП).

Важан је, дакле, тренутак када су наступиле чињенице из- 
нете у тужби да ли rrpe шш после закљ5гчен>а расправе (када је 
настала чињенична и правна ситуација, на основу које се изриче 
пресуда —  чл. 293 у вези чл. 324 и 322 ЗПП) те се обзиром на тај 
моменат и доноси одлука. Тужба се, као што је објашњено, одба- 
цује, уколико се ради о чрсњеницама и околностима насталим пре 
закл>учен>а расправе (разуме се под претпоставком, да постоје 
сви услови за успешно истицање ггриговора ггресуђене ствари). 
Уколико се пак ради о чишеницама, насталим по закључењу 
предмегне расправе, треба позвати странку, да правилно форму- 
лише туж^ни захтев, одноено да тужбу допуни и иоправи у 
смислу чл. 98 и 270 у вези чл. 10 ЗПП. Ово је нарочито потребно, 
ако ie тужба неразумљива, a напосе ако се не види, када су на- 
стале односне чишенице и околности и да ли је и када извршење 
предложено, дозвол>ено или сжончано принудгош извршењем, 
јер од ових околности завиои правилно форамулисање тужбеног 
захтева и правилна одлука суда.

Према изложеном, ахо су чињенице наведене у тужби, на 
Kojmia се заснива тужбени захтев, настале после односног мо- 
мента, тужилац може, као и код сваког друтог спора, изузимају- 
ћи наведене допуне у погледу опозиционе тужбе, без икаквих 
специјалних услова и ограничеша тужбсш да покреће нову пар- 
ницу о већ правоснажно пресуђеном правном односу (без ограни- 
чења и услова потребних за понавллње поступка, јер правосжаж- 
на пресуда важи док се не изменл њен чињенични и правни ос- 
нов, односно док се не измени материјално-правни однос, коЈи је 
том пресудом регулисан. Стога не постоји правна могућност да 
се у оваквом случају правоснажна пресуда укине. Међутрш, ни 
тада, када чињенице наведене у  тужби мен>ају чињеничну и 
правну подлогу правоснажне пресуде и као логичан резултат тога 
налажу укидање, не може д о ^  до укидања, јер се код таквог 
стан>а ствари појављује као основан приговор пресуђене ствари, 
услед чега долази до одбацивања тужбе).

Следствено наведеним, тужба за укидање правоснажне пре- 
суде недозвољена је. Укидаше такве пр>есуде, може се извршити 
једино по предлогу за повраћај у  пређашње стање, као правном 
средству за отклањање штетних последица пропуштања у оправ- 
даним случајевима (чл. 106 ЗПП) и по ванредшш правним леко- 
вима —  предлогу за понавллње постугаса (чл. 381 до 389 ЗПП) и 
захтеву надлежног јавног тужиоца за заштиту законитости (чл. 
389 до'398 ЗПП).

Даница С. KuTuh

12



ПРИВАТНИ ТУЖ ИЛАЦ И ОШТЕЋЕНИ КАО ТУЖ ИЛАЦ  
—  Нека запажања и мишљења —•

(Наставак)

На главном претресу пред Овружним судом ггриватни тужи- 
лац има иста права као и на главном претресу пред Среским судом 
и нема потребе да то сада понављам, a исто тако непромењива су 
и његова гграва у односу на одлуке Окружног суда.

Питање трошкова кривичног постушса за кривична дела која 
се гоне по ггриватној тужби, спорно је, због противречних одре- 
даба у OBOiM погледу између чл. 88 ст. 4. ЗКП. и чл. 91 ст. 4. ЗКП. 
По чл. 88 ст. 4. ЗКП. трошкови за сведоке, вештаке, тумаче, за 
извиђаје, за превоз и довођење окривљеног, за подиозне и путне 
трошкове службених лица (чл. 88 ст. 2. тач. 1— 5 ЗКП) исплаћују 
се из бутдетских средстава унапред ако је у питању поступак 
због кривичних дела која се гоне по службеној дужности, a на- 
плаћују се доцшгје од лица хоја су дужна да их надокнаде по 
одредбама «вог законика. Закључак је несумњив —  за кривичта 
дела која се гоне по предлогу или 'npiMBaTHoj тужби, не може се 
вршити унапред исплата трошкова кривичног ггоступка из бу- 
џетских средстава, јер закон овлашћује надлежног органа да 
такву исплату изврши само за трошнове настале у вези са кри- 
вичним постутгком за кривична дела која се гоне по службеној 
дужтхгти.

По чл. 91 ст. 4. ЗКП. „Приватни тужилац дужан је да на-
докнади трошкове кривичног постутгка из чл. 88 ст. 2. тач. 1---- 5
ЗКП. нужне издатке окривл.еиог, као и нужне издатке и награду 
браниоца ако le псхггупак завршен пресудом којом је окривл>ени 
ослобођен од оптужбе или пресудом kojoavt се огггужба одбија или 
решењем о обустави поступка, изузев ако је поступак обустав- 
л>ен услед сдтрти окривл>еног или због тога што је окривл>ени 
оболео од трајке дужевне болести. Ако је поступак обустављен 
услед одустанка од приватне тужбе, окривљени и приватни ту- 
жилац могу се поравнати у погледу њихових међусобких трош- 
крва. .

Као што се види ггриватни тужилац треба да надокнади на- 
пред наведене трошкове кривичног поступка. Поставља се пита- 
ње каме? Окривљеном или суду? Што се тиче трошкова окрив- 
л>еног и шеговог браниоца може се подразумети да је исте поднео 
окривл>ени, па да се приватш! тужилац обавеже да му их надок- 
нади. Међутим, како ће се постугогги са трошковима, сведока, ве- 
штака, тумача, увиђаја, и путних и подвозних трошхова службе- 
них лр1ца? Ова лица нису дужна да CHOce трташСове кривичног 
поступка и од њих се не може тражити да трпе и подносе тро- 
шкове због крргвице других.

Практично, ове одредбе доводе до тога да неки Срески судови 
одређују на главном претресу или у одлукама накнаду неким 
сведоцима на тер>ет окривл>еног, ако је те сведоке предложио 
окривљени и на терет приватног тужиоца ако је ан пак сведоке
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предложио, иа се сведоци деле и зову „оведоци приватног тужи- 
оца“ и „сведоци окривљеног“, или „сведоци оптужбе“ и „сведоци 
одбране“. Ано би се заузео став да ове трошкове унапред сноси 
приватни тужилац, сжда би његово право на подношење приватне 
тужбе било окршено, јер уколико не би био у могућности да 
унапред плати трошкове поступка окривл.еном, шеговом бранио- 
цу, сведоцима, троидЈОве увиђаја, и друго онда би се постутгак 
сдуговлачио, како то истиче и Др. Васиљевић („Коментар кри- 
вичног постушса" — : страка 105), с друге стране када ггриваташ 
тужилац унапред оцени колико има да плати на име трошкова, 
ређе he се одлучити на заштиту својих гграва не путем цриватне 
тужбе и тражиће други начин за обрачун за извршиоцем кривич- 
ног дела, па из тога могу да настану и далеко теже последице.

Сматрам, да би трошкови кривичног поступка судови могли 
исплаћивати из буџетских средстава и за кривична дела која се 
гоне по предлогу и по приватној тужби, иа да се по завршенш! 
главнсш претресу одлуком одреди ко ће надокнадити те трошко- 
ве-окривљени ако је осЈ^ен, или приватни тужилац у закону од- 
ређешш случајевима, и када he трошкови пасти на терет бЈчдет- 
ских средстава, али све ово треба регулисати у ЗКП. или Уред- 
бом. Оваквом мишљењу, може се приговорити, не без разлога, да 
би у том случају приватни тужиоци подносили Behn број тужби, 
него до сада и да би и они и окривљени предлагали већи број 
лица за сведоке него до сада, пошто унапред не сносе трошкове 
кривичног поступка. Међутим, број кривичних дела уопште, као 
к оних која се гоне по предлогу и приватној тужби не зависе са- 
мо од трошкова кривичног поступка, него вшпе од друштвено 
економских бдноса, степена културе, васпиташа, правне свести и 
друтих чиниоца, a с друге стране суд је по својој службеној дуж- 
ности позван да цени да ли је погребно извести доказе које пред- 
лажу странке —  саслушањем сведока и друто, па преама таме и за 
ОБО питање није у начелу oдлyчyjyhe, ко he унапред плаћати 
триипкове кривичног поступка. Већ досадање иокуство, указује 
нам, да се у складу са нашим друштвено економским развојем, 
aimiBHomhy друштвених организација и органа, у првом реду 
ССРНЈ и шфсивних Beha, отклањају узроци који су били латент- 
'ни извор настајаша кривичних дела, особито оних која се гоне 
по приватној тужби.

II.

OiirreheHM као тужилац може се појавити и пред Среосим и 
пр>ед Окружгош судом. Различите су процесне ситуације omTehe- 
ног као тужиоца и његов однос према јавном тужиоцу за кривич- 
на дела за која се гооњење предузима по предлогу и за кривична 
дела која се гане по службеној дужности, па и овај моменат на- 
Mehe потребу да се посебно размогри положај и овлапЉење оште- 
heHor као тужиоца пред Среским судом, a посебно пред Окруж- 
ним судом.
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Гоњење no предлогу предузрта се за следећа кривична дела: 
принуде чл. 149 ст. 1. КЗ., угрожавање mrypnocTM чл. 143 ст. 1. 
КЗ., нарушаваше наповредивости стана чл. 154 ст. 1. КЗ., повре- 
да тајности писаома или других пошиљки чл. 156 ст. 1 и 2 КЗ., 
пеовлашћено откриваше тајне чл. 157 ст. 1 и 2. КЗ., преношење 
полне болести чл. 201 ст. 1. КЗ, неовлашћена употреба туђе фир- 
ме чл. 225 a ст. 1. КЗ., утаје чл. 254 ст. 4., као и ст. 1. ако је ута- 
јена приватна имовина, послуга моторним возилом чл. 254 a ст.
1 КЗ., одузимање туђе ствари чл. 256 ст. 1. ЗКП., оштећење туђе 
ствари чл. 257 ст. 1. КЗ. ако је оштећена ствар приватна имови- 
на, ситно дело крађе утаје или преваре из чл. 259 ст. 1. КЗ., ако 
је извршено на штету приватне имовине, оштећење туђих права 
чл. 264 ст. 1. и 2. КЗ., као и за кривична дела предвиђена према 
чл. 266 ст. 1. КЗ., ако извршилац истих живи у заједничком до- 
маћинству са оштећенима, a нпје у питању сродник према ст. 1. 
чл. 266 КЗ.

Оштећени је свако лице, чија су права и интереси повређе- 
ни или угрожени извршењем кривичног дела које се гони по 
предлогу или по службеној дужности. Законојм није предвиђена 
форма и елементи које треба да садржи предлог за гоњење. По 
чл. 53/П ЗКП. сматра се да ie оштећени поднео предлог за гање- 
н>е ако је поднео кривичну ттријаву или ставио предлог за оства- 
риваше имовинсио правног захтева у кривичном постугасу. Пред- 
лог се (у смислу чл. 139 ЗКП) подноси надлежном јавном тужио- 
цу, a ако је поднет истражном судији, органу унутрашњих по- 
слова или ненадлежном јавном тужиоцу, они ће га примити и до- 
ставити надлежном јавном тужиоцу. Сматрам —  да предлог о- 
штећеног за гоњен>е треба да садржи бар оне елементе који су 
предвиђени за оптужни предлог и приватну тужбу (чл. 404 ЗКП), 
a који су неопходно потребшг за саставл>ање. огггужног предлога 
од стране јавног тужиоца. Подношење предлога за остварогвање 
имовинсЕо-правног захтева не треба изједначавати са предлогом 
за кривично гоњење, као што је то учињено у постојећем ЗКП. 
Ово због тога што у пракси има доста примера да оштећени же- 
ли само обештећење, повраћај одузете ствари и слично, a не и 
кривични 'прогон и кривично 'кажњаван>е окривљеног, али је 
предлог са имовинскоправним захтевом поднео ггреко јавног ту- 
жиоца да би избегао плаћаше таксе и вођење ларнице. У том 
смислу, сзлатрам да треба изменити ст. 2. чл. 53 ЗКП.

Кад прими предлог-пријаву јавни тужилац, може прикугогги 
још неке податке (претходна обавештеша), па затим одлучити 
да ли ће поднети оптужни предлог или га одбацити и обавестити 
сштећеног да у смислу чл. 60 ЗКП. може наставити гоњење. Ако 
су у питању 'крртична дела из надлежности Среског суда, оште- 
ћени је овлашћен да сам поднесе оптужни предлог, у случају да 
јавни тужилац у року од месец дана од подношења пријаве-пред- 
лога оштећеног, не поднесе оптужни предлог или не обавести 
оштећеног да не налази разлога да гони окривл>еног (чл. 403 ст. 
1. ЗКП). Ако је у питању кривично дело из надлежности Окруж-
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Hor суда (чл. 266 ст. 2. КЗ.) онда мислим да јавни тужилац не мо- 
же поднети оптужницу само ка основу предлога оштећеног и 
ггретходних обавештеша, него се м*арају спроевести извићаји.

Изједначење кривичне иријаве са предлогам за гоњење у ст. 
2 чл. 53 ЗКП. такође довади до неепоразума и опорних схва- 
тања, па понекад и заузимања супротних ставова у пракси. Оште- 
ћени није странка у кривичном поступку за време док јавни ту- 
жилац учествује у поступку. Он се у том случају може појављи- 
вати и дејствовати само у  правцу остваривања имовинскоправ- 
ног захтева. Међутим, ако јавни тужилац није дошао на главни 
ггретрес оштећени има право да заступа аптужбу у границама 
оптужнвг лредлога. Поставља се гштање, како постутшти, ако 
је  оштећени ка главном ггретресу одустао од свога предлога за 
крив-ично дело за које се гони по предлогу. Обзиром да је у гаи- 
тању законом овлапЉено лице, од чије воље зависи покретање 
поступка, изјавило да не жели гоњење, сматрам да треба посту- 
пак обуставити и без знања јавног тужргоца.

Међутим, у чл. 403 ст. 2. ЗКП. каже се: „Ако у слзгчају из 
претходног става (ахо је кривичну пријаву поднео оштећени), 
оштећени одустане од шњења или се по Закону сматра да је од 
гоњења одустао, јавни тужилац може без обзира на услове про- 
писане за понављање поступка, понсхво покренути тгоступак, ако 
шгје одбагр^о пријаву оштећеног или обуставио поступак." Из ово- 
га се може извести закључак, да јавни тужилац, пошто је већ 
једиом одбио 'предлог —  пријаву оштећеног за кривично гоњење 
за дела која се гоне ио предлогу има право диспозиције у вези 
са тим предл1огом, без обзира да ли оштећени жели ијш пак не 
жели да се окривл>ени гони.

Мислим да је  у овом случају потребно имати у виду и увек 
правити разлику да ли су у питању кривична дела која се гоне 
ло службеној дужности или пак по предлогу оштећеног. Ако су 
у питању 'кривична дела која се гоне по службеној дужиости, 
оиггећени у том случају подноси пријаву, јавни тужилац има 
права у смислу чл. 403 ст. 2. ЗКП. поново да покр>ене inocrynaK. 
ако није одбацио кривичну пријаву опггећеног без обзира да ли 
оштећени жели или не кривично гоњење. Међутим, ако је у  пи- 
тању кривично дело које се гони само по предлогу опггећеног, 
онда јавни тужилац неможе покренути поступак, ако је  оштеће- 
ни изјавж) да одустаје од предлога за гоњење, па и ово, по мом 
мишл>ењу, утсазује на потЈ>ебу разликовања кривичне пријаве од 
ггредлога за гоњење, као и разликовања једног и другог од пред- 
лога за остварење имовинскгоправног захтева.

Оштећени као тужилац има гграво жалбе на пресуду Среског 
суда са свим разлозима из чл. 342 ЗКП. Оштећени има право да 
пресуду побија у  својству тужиоца, такође са сжих разлога из 
чл. 342 ЗКП. ако јавни тужилац није присуствовао главновд пре- 
тресу, без обзира да ли ће се јавни тужилац жалити или не (чл. 
413 ст. 7. ЗКП.), док оштећени, ако је  јавни тужилац присуство- 
вао главн0м претресу, може побијати пресуду Среског суда само 
због одлуке о ‘грошковима постутша (чл. 399 ст. 4. ЗКП.).
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Оштећвни као тужилац јесте л ^ е ,  коме је кривичним делом 
оштећено или пак угрожено неко 1право шта ингерес, a које је 
према одредбама ЗКП. преузимањем шги настављањем гоњења 
добило својство оштећеног као тужиоца. Налред смо видели да, 
уколино нису у питању кривргчка дела која се гоне по службеној 
дужности и по предлогу из надлежности Окружног суда, да оште- 
ћени може накои месец дана, по предаји пријаве или гтредлога 
јавном тужиоцу, сам покренути поступак пред Среским судом, 
ако јавни тужилац за то време не поднесе предлог или га не оба- 
вести да је одустао од гоњеша. Покретањем поступка у овом слу- 
чају оштећени постаје оштећени као тужилац. Други случај по- 
јаве оштећеног као тужиоца пред Среским судом јесте када јавн^г 
тужилац одбаци шегов предлог и пријаву или пак у току поступ- 
ка одустане од гсњења, a он у законском року преузме гоњење.

Ако су у ггитан.у кривична дела из надлежности Окружног 
суда, која се гоне по службеној дужности, оштећени као тужилац 
појављује се у два вида:

а) Оштећени је поднео пријаву, a јавшш тужилац одбаци при- 
јаву и обавести оштећеног (чл. 60 ст. 1. и 2. ЗКП) да може преу- 
зети гањење у року од 8 дана од пријема обавепггеоња да је при- 
јава одбачена. Оштећени преузима гоњеше —  постаје оштећени 
као тужилац, на тај начин, што истражнам судији Окружнсг 
суда у року од 8 дана од пријема обавештенва, да ,ie јавни тужи- 
лац одбацио његову кривичну пријаву, ставл>а предлог за спровс- 
ђење извиђаја (чл. 148 ст. 1. ЗКП.) или предлог да се отвори 
истрага (чл. 157 ст. 1. ЗКП).

Предлог за извиђај треба да садржи квалификацију дела и 
које је извтфајне радње потребно обавити. Разлика у овлашћењи- 
ма између јавног тужиоца и оштећеног као тужиаца у  извиђају 
јесте у томе што јавни тужилац руководи извиђајрша и упућује 
захтев било ком извиђајном органу и изврфајни органи, као што 
је то већ напред речено нису овлашћени да цене целисходност 
и оправданост захтева јавног тужиоца у целини шги у појединим 
деловима, док оштећени као тужилац подноси предлог за изви- 
ђаје и то само истражнам судији Окружног суда који је овлашћен 
да цени оправданост, законитост и целисходност тога предлога и 
после такве оцене одлучи да ли ће предлог прихватити и спрове- 
сти извкфаје или he се противити и предмет упутити кривичном 
већу да садлучи о неслагашу између њега и оштећеног као тужи- 
оца. Код захтева јавног тужиоца за извиђај истражни судија се 
не може упуштати у оцену квалификације дела коју је дао јавни 
тужилац, a код предлога опггећеног као тужиоца истражни су- 
дија цени и ову чињеницу.

У  предлогу за отвара!ње истраге aiopa се назначита лице са 
свим генералијама, против кога се предлаже отварање истраге, 
опис дела из ког произлазе законска обележја кривичног дела, 
законски назив кривичног дела, околности из којих ггроизлази 
основаност сумње и постојећи докази. У  погледу лодношења пред- 
лога за отварање истраге нема разлике у овлашћењима између 
јавног тужиоца и оштећеног као тужиоца, јер судија разматра
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списе и цени да ли има места истрази или не, без обзира да ли је 
предлог поднео јавни тужилац или 1шптећени као тужилац. Уко- 
лико се не сложи са предлогом, списе доставл>а kpmbhhh'Om већу 
ка одлуку поводом неслагања.

б) Јавни гужЈ^лац после опроведених извиђаја одустаје од 
дал>ег гоњења и доноси решење о обустави извиђаја (чл. 146/IV 
ЗКП) и 'Обавепггава оштећеног да може у року од 8 дана од при- 
јема обавештења наставити гоњење код Окружног суда. Ако је 
Ц|Стражни судија обуставио истрагу због одустанка јавног тужи- 
оца од даљег гоњења, дужан је да обавести јавмог тужиоца о 
обуставл>ању шстраге (чл. 167/П ЗКП). Оштећени, иошто је оба- 
вештен о обустави извиђаја-истраге, има право да у року од 8 
дана настави гоњење чл. 60 ст. 2. ЗКП, на тај начин што ће истра- 
жном судији предложити долзгвЈу извиђаја (чл. 148/1 ЗКП), a ако 
ее истражни судија сложи спровешће потребне извиђаје и по за- 
вршетку обавестиће оштећеног као тужиоца да су извиђаји завр- 
шени и позва1ти'га да у раку од 8 дана иоднесе (оптужниду :(чл|, 
148/IV. ЗКП).

Ако се истражни судија не сложи са предлогом за допуну 
извиђаја, упутиће предмет кривичком већу на решавање, па ако 
веће реши да се извиђаји допуне, истражни судија ће поступити 
по том решењу и по завршетку обавестити оштећеног као тужи- 
оца да у ркжу од 8 дана поднесе оптужницу. Ако оштећени као 
тужилац, у року од 8 дана не преузме гоњеше, када је јавни ту- 
жилац одбацио кривилну пријаву, или пак не настави гошење 
када је јавни тужилац обуставио извиђај, или не поднесе огггу- 
жницу по обавештењу да су извиђаји завршени, односно да је 
кривично веће одбило предлог за допуну извиђаја, сматраће се 
да Je одустао од гоњевва, па уколико се ради о ■случајевима где 
ie истражни судија водио извиђај, онда ће он решењем обуста- 
вити извиђај (чл. 148/IV. ЗКП). Наведени рокови су строги и није 
дозвољен повраћај у пређашње стање због пропуштата истих. Од 
овог 'постоји изузетак, ако је јавни тужилац одбацио пријаву, или 
после спроведених извиђаја обуставио поступак, a о томе није 
обавестио оштећеног и оштећени у овом ‘случају има право да у 
року од три месеца од дана када је јавни тужилац одбацио при- 
јаву, односно доиео решење о Рбустави поступка да преузме, од- 
носио настави гоњење. Уколико пропусти и овај рок у случају 
необаветшаваЕва, сматра се да није заинтересован за кривично 
гошење и исход своје пријаве или предлога, па касније не може 
преузети односно наставити гоњење.

Кад је истрагу обуставио истражни судија, ои обавештава 
оштећеног да има право да у року од 8 дана предлсхжи допуну 
истраге или да подигае оптужницу. Нема прописа који у овом 
правцу директно говоре, али се то ошже закључити из дела од- 
редбе ст. 1 чл. 60 ЗКП: „Овако ће поступити суд ако је донео ре- 
шење о обустави поступка (у овом случају истражни судија), услед 
одустанка јавиог тужиоца од гошења", као и из чл. 171 ЗКП. који 
каже да ће се одредбе чл. 149 ст. 1. и 3. ЗКП примењивати сходно 
и у истрази. Истражни судија може прихватити предлог оштеће-
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HCff као тужиаца за допуну истраге и пошто је завришо истрагу 
обавестиће оштећеног као тужиоца да у року од 8 дана поднесе 
оптужнмцу. Уколико не прихвати предлог за допуну истраге упу- 
тиће спиве кривичном већу да о томе одлучи. У  том погледу да- 
ље настаје процесна ситуација као што је напред описано код 
извиђаја у случају неслагања истражног судије са предлогам 
оштећеног као тужиоца. Ако је кривично веће обуставило истрагу 
у 'сдшслу чл. 167 ст. 3. ЗКП., a у вези са чл. 146 ст. 1. тач. 1 и 4 
ЗКП., оштећени као тужилац има право жал5е Врховном суду 
HP односно АПВ у року од 3 дана од дана пријема обавештења 
(чл. 149 ст. 3, ЗКП.).

Оптужница оштећеног као тужиоца треба да садржи све еле- 
менте који су заксшам предвиђени за оптужницу, о чему је на- 
пред било речи. Ако оптужницу поднесе оштећени као тужилац, 
a no његово1М предлогу није вођен извиђај, него је вођен по за- 
хтеву јавног тужиоца, који је по завршеним извиђајима одустао 
од гоњења, та оптужница ће се предати на преглед истражном 
судији (чл. 252/1. ЗКП.). Ако истражни судија разматрајући оп- 
тужницу и списе предмета закључи да нема места оптужници 
упутиће све списе кривичном већу са својим мшпљењејм да оно 
о томе реши, па ако и кривично веће прихвати став истражног 
судије обуставиће поступак, a оштећени као тужилац на основу 
чл. i49/ni ЗКП. на :овакво решевве има право жалбе Врховном 
суду HP. Ако се пак истражни судија или веће сложи и прихвати 
оптужницу оштећеног као тужиоца иста се упућује председнику 
већа 'пред којим ће се одржати главни претрес. Из предњег, a и 
раније изложеног, види се да постоји контрола од стране суда у 
претходном 'поступку од момента давања предлога за извиђај- 
истрагу, па до стулања на снагу саме оптужнице, a ово због тога 
да би се грађани заштитили од неоснованог и неправедног про- 
гона «бог којег могу да доживе разне неутодности.

Када оштећени као тужилац подигне оптужницу, после за- 
вршеног извиђаја, ко.1и је водио истражни судија, та се оптуж- 
ница директно упућује председшпсу већа пред којим ће се одр- 
жати главни претрес. Ако председник већа прилмком испитивања 
ове оптужнице утврди да иста није прописно саставл>ена (према 
чл. 250 ЗКП) вратиће је оштећеном као тужиоцу да у року од 
3 дана отклони уочене недостатке, a  кривично веће из оправданих 
разлога може, на захтев оштећеног као тужиоца продужити овај 
рок- Ако оштећени пропусти оеај рок сматра ће се да је одустао 
од гоњења, па ће председник већа решењем поступак обуставити.

Оштећени као тужиоц може одустати од csoje олтужнице 
у току припрема за главни претрес, тј. од ступања огггужшше 
на снагу, па до почетка главног претреса и у  том 'случају пред- 
седник већа донеће решење којим се поступак обуставља (чл. 270 
ЗКП). У  току главног npeipeca оштећени као тужиоц има право 
да sa'cryina оптужницу и у том погледу шегова су права изједна- 
чена оа правима јавног тужиоца; он даје предлог, поставЈва пи- 
тања сведоцима преко хгредседника већа или лично ако му то 
пр>едседш1к већа одобри. Има право на завршну реч у којој даје
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оцену изведених доказа на главном претресу и поставља оштетни; 
захтев, као и захтев за накнаду трашкова кривичног поступка и 
штете.

Ако на главни претрес оштећени као тужилац не дође шт  
пак шегов пуномоћник, a утврди се да је позив уредно иримио, 
веће ће решешем обуставити rrocryniaiK (чл. 283 ст. 2. ЗКП). Међу- 
тим, оштећеног као тужЈ^аца треба у поз1шу за долазак на глав- 
ни претрес упозорити да ако не дође на главни претрес или не 
по(шал>е пуномоћника, да ће се сматрати да је одустао од огггужбе 
(чл. 265/Vl ЗКП). У  овом случају моаућ је повраћај у  пређашње 
стање према ст. 2 чл. 62 ЗКП. у вези са чл. 58 ст. 2. и 3 ЗКП. тј. 
ЗјКо оштећени као тужиоц, када из оправданих разлога није могао 
доћи ка главни претрес, у року од 8 дака по TtpecTaHKy сметње 
поднесе молбу за повргЉај у  пређашње стање. Међутим, после 
протека три месеца од дана rrpc>iiyiiiTajH>a доласжа на главни rrpe- 
трес није дозвољен Повраћај у ггређашње стање. Ако председник 
већа оштећеном као тужиоцу не довволи noBpafeaj у 'пређапгње 
стање он има право на такво решење да се жали Врховном суду 
Народне Републике,

Против пресуде Окружног суда оштећени као тужилац има 
право на жалбу са свих разлога предвмјђених по чл. 341 ЗКП. 
Приликом обја>вљивал>а пресуде оштећени као тужилац може 
изЈавити да се неће жалг^ти и то ће се констатовати у записнику, 
a он тиме губи право на касније подношеше жалбе (чл. 340 ст. 2. 
и 3. ЗКП.), али није обавезан да се прилинам објављивања пресу- 
де изјапгњава да ли ће се жалити шш не.

Оштећени као тужилац има право да тгастави гошење и 
у случајевима •када је јавни тужалац одустао од гоњења у току 
припрема за главии претрес (чл. 270 ЗКП), па ће га председник 
већа обавестити да Je јавни тужилац у току приггреме за главни 
претрес одустао од гошења и упознати га ка шегово право, да у  
року од 8 дана може наставити гоњење (чл. 60 ст. 2. ЗКП). Ако 
оштећени у року од 8 дана не настави гоњење, онда он губи право 
и не може тражити повраћај у ггређашње стање, јер то закон у 
овом случају не дозвоЈвава.

Ако јавни тужилац одустане од оптужнице у току главног 
гтретреса, оштећени he се, ако је присутан на главном ггрегресу 
упозорити да има лраво да настави гоњен.е. Ово упозорење може 
учинити јавни тужилац прилинам давања изјаве да одустаје од 
лоднете оптужнице, a ако то он не учжни председних већа ће пи- 
тати оштећеног да ли he наставити гошеше или не? Ако oiirreheHH 
изјави да he најставити гоњење истсшремено треба да се изјасни 
о томе да ли остаЈе при подигаутој ситгужници шш ће пак подики 
нову. Ако oiureheHM као тужилац остане при подигнутој оптуж- 
ници, главни ггретрес се одмах наставлЈа. Законом није ништа 
предвиђено, како he се поступити: ако оштећени изјави да he по- 
дики нову оптужницу, али .мислим да суд у таквом случају треба 
да одреди рок oiirreheHOM као тужиоцу до ког he ткдаЉи нову оп- 
тужницу и да за то време одложи главни претрес. Ова нова оп- 
тужница не иде ка контролу председнрссу Beha, нити је против
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исте дозвочљен ггриговор, a један примерак доставља се олтуже- 
ном ради припреме одбране. Ово због тога, што је ово питавве 
овако регулисано и у случају када јавни тужилац, услед измене 
чишеничног стан>а, ПЈ>едложи одлагање главног лретреса ради 
подизања нове оптужнице чл. 317 ЗКП. Уколико присутни оште- 
ћени као тужидац изјави да неће да настави гоњење, онда суд 
доноеи пресуду нотом се оптужкица одбија (чл. 329 ст. 1. тач. 3 
ЗКП).

Ако оштећени који је био уредно позван не дође на главни 
претрес, a јавни тужилац одустане од оптужнице иа главном пре- 
тресу, сматраће се да он не жели да настави гскњење, (чл. 61 ст. 1. 
ЗКП) и оптужница he се ггресудом одбити. У  овом случају могућ 
је повраћај у пређашње стање, ако оштећени у року од 8 дана 
од пријема пресуде поднесе жалбу за повраћај у пређашње стање 
и у ИСТ01 изјави да продужава гоњење, али само под условом, ако 
докаже, да није уредно позван на главни претс>ес. Закон је с®де 
јасан и сматрам да Браетко Петрић није у тграву када каже: „у 
року од 8 јпдна, од пријема, оштећени може да поднеее м|о|!чбу 
за повраћај у пређашње стање ако из оправданих разлога није 
могао доћи на главни 'претрес на којем је јавни тужилац одустао 
од предлога. . и даље, кад председник већа нађе да су разлсзи 
за изостанак оправдани дозволиће повраћај у пређашње стање 
(„Субјекти кривичног поступка*' —  страна 113), јер члан 61 ст. 
2. као једини услов за повраћај у пређашње стање предвр1ђа не- 
уредност позива, a не и друге објективне околности, „оправдане 
разлоге“, због којих оштећени није могао доћи на главни претрес, 
a који глави: „Председник већа прс^востепеног суда дозволиће по- 
Epah^j у ггређашње стање оштећеном који није уредно позван на 
главни претрес на коме је донешена пресуда којом се оптужба 
одбије због одусташса јав1Ног тужиоца од оптужнице, ако оште- 
ћени у року од 8 дана од пријема пресуде поднесе молбу за по- 
враћај у пређашње стање“. Међутлм, у смислу чл. 265 ст. 5. ЗКП  
у позиву, који се упућује оштећеном, скренуће се пажња да ће 
се у случају шеговог недоласка на главни претрес, сматрати да 
није вол>ан да продужи гоњење, ако евентуално јавни тужилац 
одустане од оптужбе. Уколико нема оваквог упозореша у позиву 
који л’е упућен оштећеном, онда се тај позив.има сматрати као 
неуредан и довољан разлог да се дозволи повраћај у пређашње 
стање опггећеном, ако молбом буде тражио тај повраћај у одре- 
ђеном року по пријему ггресуде која је одбијена због одустанка 
јавног тужиоца од оптужнице на главном претресу.

Међзггим, са становишта праведности Вранко Петрић је у 
праву и сматрам да овај пропис треба изменити, тако да се оште- 
ћеном oiMoryhM повраћај у пређашње стање, ако стварно из об- 
јективних разлога није могао доћи на главни претрес и у случају 
када је огггужба одбијена због одустанка јавног тужиоца од on-f 
тужнице и поред тога што је он уредно био позван. Председник 
већа првостепеног суда ценио би аколности изнете у моа^и оште- 
ћеног и на основу тога дооволио повраћај у пређашње стање или 
пак одбио молбу, a оштећени би имао права жалбе вишем суду ако
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му је молба одбијена. Измено!М чл. 61 ст. 2. ЗКП. у овом смислу, о- 
штећени би под истим условима могао тражити повраћај у пређаш- 
ње стање, као кад он у својству опггећеног као тужиоца илм пак 
приватш! тзгжилац не дође на главни претрес, иакзо су уредно по- 
звани, ана којем јепоступак обуставл>ен, на основу законске пре- 
зумције, да се недолазак на главни претрес сматра одустанак од 
тњења (чл. 61 ст. 1. и 2 ЗКП .у вези са чл. 58 ст. 1. до 4 ЗКП).

Јавни тужилац има право у поступку који се води по захтеву 
оштећеног као тужиоца, да до завршетка главног ггоетреса, сам 
преузме гоњење и заступање оптуншице, a оштећени као тужи- 
лац у том моменту поново стиче својство оштећеног. Међутим, ако 
би јавни тужилац поново одустао од гошења оштећени има пра- 
во, под истим, напред изложеним условима поново да преузд1е 
гошење и поново добије својство оштећеног као тужиоца.

Законом није регулисано питање да ли је оштећени као ту- 
жилац везан за квалификацију дела коју је дао јавни тужилац 
и да ли он у току даљег поступка може мењати и правну квали- 
фикацију дела дату од јавног тужискца. Натгример: оштећеии је 
поднео кривичну пријаву против одређеног лгада за кривично 
дело обљубе над немоћним лицем из члана 180 КЗ., a јавни ту- 
жилац радњу извршиоца оквалификује као кгривично дело сило- 
вања члан 179 КЗ, па иссле у току пвступка одустане од 
њења. Може ли оштећени као тужилац у ггредлогу за извиђај и 
истрагу или пак у оптужници, односно у коначној речи изменити 
кв.алификацију дела, задржавајући квалификацију и пријаву 
или пак даЈући нсву? Мишљења сам да оштећени може преузи- 
мајући и наставл>ајући гоњење, мењати квалификацију дела коју 
је дао јавни тужилац, обзирам да је јавни тужилац у  току псн 
ступка, па све до завршетка главног претреса овлашћен да мења 
квалификацију дела.

У  Закону о 'Кривичном поступку нема ништа о томе, да ли се 
и правна лкца могу појавити у својству оштећеног као тужиоца. 
Др. Васшвевић („Коментар законика о кривичном поступку" —  
страна 63) закључује да се и оштећено правно лице (политичко- 
територијална једхшица —  олштина, срез и друга )могу појавити 
преко својих заступника у својству оштећеног као тужиоца под 
огаптим условима.

Ако се узме у обзир да Је институт оштећеног као тужиоца 
установљен као коректив —  допуна заштите, у првом реду права 
к интереса грађана појединаца, који су оштећени, угрк)жеш1 или 
су им пак повређена нека права извршењем кривЈичног дела, он- 
да сматрдм да нема потребе да се и пЈзавним лицима омогућава да 
се појаве у својству оштећеног као тужиоца. Овде долазе у обзир 
нека кривична дела која се гоне по предлогу; утаја из чл. 254 
ст. 3 КЗ. одузимање туђе ствари чл. 256 КЗ, оштећеше ту^их пра- 
ва чл. 264 КЗ, a no новом законику и за 1кривична дела неовла- 
штене употребе туђе фирме чл. 225 a КЗ. и послуге моторним во- 
зилом чл. 254 a КЗ. као и за кзвесна кривична дела против на- 
родне гфЈ^вреде и протрте службене дужности, која се иначе гоие 
по службеној дужности. Правно лице може остваривати накнаду
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штете и 'повраћаја ствари у редовној парнкци, a с друге стране- 
има могућности да против службеника покрене дисциплински по- 
ступак, ако је до оштећења или утрожења права и интереса прав- 
нор лица дошло услед извршенА кривичног дела од стране лица 
који је истовремено службеник аштећене установе —  предузећа. 
Уколико би се заузео став да се правним лицима даје могућност 
преузимаша и наставл>ања го«>ен>а, то треба прецизирати и у 
одговарајућим одредбама ЗКП, као што је то учињено например 
у Закону о павним службеницима, у  коме је по чл. 98 ст. 4 и 106 
ст. 2. дато право синдикалној организацргји установе-предузећа 
да се жали против решења -CTapeiiraHe и: пресуде првостепеног 
дисгрЈплинског суда којом је осЈлобођен или гсажњен одређени 
службеник због дисциплинске иеуредности, односно диспилин- 
ског преступа.

Од сшштих иринципа за ггокретанЈе постулка од стране ттри- 
ватног тужиоца и оштећеног, постоји изузетак ако је у питању 
извршилацкриЕичног деламаЈголетник. По ранијем ЗКП., који је 
важио до 1. I. 1960 године (чл. 417) оштећени као тужилац није 
могао пр>едузети нити наставити гоњеше, после одбацивања ,кри- 
вичне пријаве —  предлога шш абуставе изврхђаја, док за приват- 
ног тужиоца нису постојала оп>аничен»а, за подизање приватне 
тужбе, за кривична дела, која се гоне по ггриватној тужби, ако ј е 
у питању извршилац кривичног дела малолетник. По сада важе- 
ћем ЗКП. (чл. 435 ст. 3.) привзтни тужилац и оштећени као ту- 
жилац не ivrory директно покретати: кривични поступак ако је у 
питању извршилац малолетник. Када су у питашу кривична дела 
која 'Се гскне по ггриватној тужбл или предлогу, оштећени може 
да стави предлог надлежном ја&нам тужиоцу, у року од три ме- 
сеца од дана сазнања за криврпно дело и извршиоца, за покре- 
тање поступка. По пријему и проучавању предлога јавни тужи- 
лац може покренути поступак, a  ако не покрене поступак, обаве- 
сткће о тсме оштећеног и опгг&ћени може у року од 8 дана по 
приЈему обавештења од јавнот туждоца, ставити захтев већу за 
малолетнике Среоког суда да (ЛЈо одлучи: о покретању поступка. 
Веће за малолетнике Среског суда по прлјему захтева оштећеног, 
по прибавл>ању описа и саслухпању јавног тужиоца одлучиће ре- 
шењем да ли ће поступак ггропгв малолетника покренути или не 
и против овог решета није дозвољена жалба (чл. 437 ст. 2. ЗКП).

Овако ће се поступити и у случају када јавни тужилац не 
нађе да је целисходно да покгресне поступак против малолетника 
за кривкчна дела која се гоне По слзгжбеној дужности из надлеж- 
ности већа за малолетнике Среског суда, тј. за кривична дела за 
која је запрећена максимална казна до пет година строгог затвора 
или нека блажа казна. Јавни гуждлац обавестиће оштећеног и 
ортана старател>ства да не налгази да је целисходно да се поступак 
покрене протав малолетниха, и они могу у ркжу од 8 дана захте- 
вати да веће за малолетнихе Окружног суда одлучм о покретању 
поступка rrpiOTiiB малолетника. Разлика и новина у односу на 
претходни став јесте у томе, што је  за решавање о покретању no-
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ступка за кривична дела, која се гоне по службеној дужности 
из надлежности већа за малолешике Срескот суда, надлежно 
веће за малолетнике Окружног суда (чл. 436 ст. 3 ЗКП).

Влајко Шошкић

ТРАЖ БИНА ОД 2,500.000 ДИНАРА И СУДСКЕ 
ТАКСЕНЕ МАРКЕ У  ПОСТУПКУ ИЗВРШ ЕЊ А

Пред привредним судом тражилац извршења је ггредложио 
дозволу извршења за наплату дуга у износу од 1,666.000 динара, 
и том је приликом платио за предлог (поднесак) 13.745 динара у 
судским таксеним маркама.

По датој дозволи, суд је позвао тражиоца извршења (пред- 
лог је дат преко поште препоручено) да плати таксе у готавом 
новцу на текући рачун 101— 70— 329694 a у износу од 27.490 ди- 
нара, увећану са 100 динара за опомену а, при томе, је обавестио 
тражиоца да може тражити повраћај износа од 13.745 динара, 
датог у судским таксеним маркама, и то преко суда коме се об- 
ратио за извршење, у року од 90 дана од дана плаћања.

Међзггим, тражилац извршења вратио је суду примл>ену опо- 
мену, молећи суд да му изда другу опомену на износ од 13.745 
динара, будуки да је већ платио правилно таксу за поднесак 
(предлог за т4звршење) у судским таксеним маркама у износу од 
13.745 динара, и да је дужан још да плати, за предложено извр- 
шење 13.745 дршара опет у судским таксеним маркама, више 100 
дииара за опомену —  за одлуку суда.

И мимо оваквог захтева суд је остао при ранијој одлуци, и 
гфедузео је кораке да се наплати одговарајућа такса, с обзиром 
на одбијање тражиоца да поступи по горшој опомени.

Ко ил1а право, суд шш тражилац?
Мени изгледа да ]е основан захтев тражиоца извршења и то 

са ових разлога:
—  за тражиоца извршења наступа обавеза за плаћање таксе 

за изврпши предлог (поднесак) у тренутку када се преда- 
је односно када се преко поште, препоручено, пошл>е су- 
ду, или када поднесак обичном лоштом стигне суду (чл. 
3, 6 и 38 Закона о таксама);

—  што се тиче качина на који треба таксу платити (у суд- 
ским таксеним маркама или на збирни текући рачун) за- 
виси да ли такса за предлог прелази или не прелази 
20.000 динара (чл. 5 Закона о таксама);

—  такса за предлог за дозв>олу извршења предвиђена је у та- 
риф. бр. 1. ставу другоаи;

—  поред таксе за предлог, у поступку извршења предвиђе- 
на је такса за решење о дозволи извршења (судску од- 
луку) у тариф. бр. 2, ставу петом;

24



—  y напомени овог другог 'гарифног броја и то у ставу 8, 
стоји да се плаћа такса за одлуку по ггредлогу за извр- 
шење приликом подношења предлога за извршеше, што 
не мора бити (као и код предлога) с обзиром на пропис чл. 
6 Закона о таксмама:

—  као што се види, код извршеша (као и код других слу- 
чајева пред еудом) имамо два елемента, поднесак —  пред- 
лог за дозволу извршења и одлуку суда по том поднеску 
—  предлогу. Ако они појединачно, према чл. 5, ставу тре- 
ћем Закона о таксама, не прелазе 2D.OOO динара, такса се 
шгаћа било за један или други акт у судским таксеним

. марка ма;
—  како, oner, у Закону о таксама нема овлашћења да се 

таксе у поступку извршења наплаћују npeiivia збиру износа 
таксе за поднесак (ггредлог) и таксе за одлуку суда, то се 
такса за поднесак наплаћује одвојено од таксе за одлуку 
суда (иако се плаћа по законском пропису из тачке 8 на- 
помене у тариф. бр. 2 Закона о таксама —  једновремено), 
било вирманом или у судстсим таксеним маркама, према 
износу тих појединачних такса.

Чл. 30, став први Закона о таксама не иде противу овога ту- 
мачења фискалних проггиса. Jep, било да се такса наплаћује од- 
војено за поднесак (предлог), одвојено за одлуку суда, односно 
вирманом услед тога што збир ових такса износи више од 20.000 
динара —  у оба слутаја такса се плаћа према вредности захтева 
за издавање дозволе извршеша што значи да је, и у једноаи и у 
другом случају, један исти издатак за тражиоца извршења.

Ilpeiia томе налазим да, ако је вредност захтева за дозволу 
извршегва до 2,500.000 динара закључно —  таксу треба наплаћи- 
вати у судским таксеним маркама, a за захтев веће вредности- 
вирманом.

Дугшн П. Мишић

КОМЕНТАР ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ
НЕМАЧКЕ

„ Bundesrechtsanwaltsordnung Kommentar“

Познато је да је 1 октобра 1959 године ступио у живот у За- 
падној Немачкој нов Закон о адвокатури.

У „Гласнику“ број 10 за октобар 1959 године донели смо кра- 
так, информативан, приказ овог новог закона, a у „Гласнику" 
број 7 за јул 1960 објавл>ен је подужи члашак Драгол>уба Стоја- 
нсвића у коме је дегаљније приказан тај закон.

Ту скоро је објавл>ена књига „Коментар Закона о адвокатури 
Западне Heira4Ke“ (Bundesrechtsanwaltsordnung Kommentar) из пера 
др. Вернер Калсбаха, адвоката из Вупертала (dr. Wemer Kaisbach, 
R. A. —  Wuppertal), a y 'издању књижаре др. Ото Шмидт к. д. Келн
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(Verlag dr. Otto Schmidt KG — Koln), y којој писац на првко 750 
страна коментарише нови Закон о адвсжатури Западне Немачке.

Писац у предговору констатује, да је адвокатура у Западној 
Немачкој, тточев од 1945 године, па све до 1 октобра 1959 године, 
имала скаро 30 разних Закона и Уредби, ноји су регулисали жи- 
вот и рад авдсжатуре. И ако су ооновни прописи свих тих закона 
и уредби били слични, irnaiK, 'разноЈшкост третиранЈа. појединихј 
посебних хгитања из проблематике адвокатуре, на плану разних 
покрајина, стварало је потешкоће и адвокатима м. њихдаим про- 
фесионалнЈгм организахрдама Коморама и Савезној адвокатско;] ко 
мсри. НоЕим Законом о одвокатури постигнуто је давно тражено 
и жељено изједначење, a caiM закон оцењен је као добар, мада 
има, ипак, неких празнрша и недостатажа. Ово је прва одлика но- 
вог закона. Друга одлика новог закона је та, што је у свим важ- 
нијим 'питашима (ушгс у именкк адвоката, дисцишгина, само- 
управна шггања) врховна инстанца Савезни врховни суд. Трећа 
му је одлика да су проширена права и дужности адвоката, a че- 
тврта да је знатно проширена самоуправа у адвокатури, мада не, 
према извесним мишљењима, потпуно.

Др. Вернер Калсбах, се у животу међународне адвокатуре 
већ јано истакао као главни редактор издања Међународне уније 
адЕ01Ита „Адвокатура у свету (Les Barreaux dans le Monde). Kao 
одличан лозна1валац историје адвокатуре у свету, пројблема адво- 
катуре, са великим стручним знањем и познавањем тако дели- 
катне и разнолике материје, остварио је у овом свом делу једно 
заиста значајно и научно дело. Уз_ сваки члан закона дат је ко- 
ментар, не само caiMor законоког прописа, његовог смисла, него 
врло често, са освртом на историски развитак и у вези са прак- 
тичним развојем појединих проблема и односа између адвоката, 
судова, власти и странака. Има и доста упоређења са стањем про- 
блема из адвокатуре других земаља.

Од нарочЈгтог је значаја коментар уз чл. 43 Закона о адвока- 
тури Западне Немачке. Тај члан у главним црта!ма одређује оп- 
ште дужности адвоиата. На око 280 страна свога Коментара др. 
Вернер Калсбах анализлра све дужности адвоката, како из кла- 
сичне перопективе, тако и из потреба данашшице, те уз помоћ 
,,Општих прооиса за изображавање позива адвоката“, који је 11 
маја 1957 године донела Савезна адвокатска комора— овај прснпис 
се може сматрати неким општим моралттам кодексом адвокатуре 
у Западној Немачкој —  детаљно, врло стручно и убедљиво, даје 
суштшгу општег прописа законског текста.

Дело др. Вернера Калсбаха, и ако је то коментар Закона о 
адвокатури једне земље, премашује значај само за ту земл>у. He
ro може бити од велике користи за проучавање адвокатуре у 
свету.

Коста Хаџи
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

И код уписа у Именик адв. при- 
правника цени се достојност. (Са- 
везни врх. суд бр. Уж. 5273/1960).

Управни одбор Адв. коморе одбио 
је од уписа у именик адвокатских 
приправника молиоца ,јер је нашао 
да исти није достојан. На поднесену 
тужбу Врх. суд НРБИХ уважио је 
тужбу јер је стао на становиште да 
се не цени достојноег код уписа у 
именик адв. приправника.

На жалбу Адв. коморе у НРБИХ 
Савезни врх. суд је жалбу уважио, 
I. ст. пресуду преиначио, и тужбу 
одбио, a из разлога:

Спорно је питање у овој ствари да 
ли се приликом решавања о упису 
у именик адв. приправника има це- 
нити и питање достојности приправ- 
ника за вршење те службе, као што 
је то одређено за адвокате у чланЈ' 
13 30А. I ст. суд сматра да се нема 
ценити то питање, с обзиром на о- 
колност да у чл. 65 пом. Закона није 
наведен као услов: питање достој- 
ности адвокатскЈог пргшравника. При 
томе I ст. суд сматра да се ни из 
става 2 чл. 67 пом. Закона који гово- 
ри о томе да ће се за упис у именик 
адвокатских приправника примењи- 
вати одредбе Закона о поступку пред 
управним одбором за упис у  именик 
адвоката — не може доћи до за- 
кључка до кога је дошла Адвокат- 
ска комора.

Овај суд налази да није правилно 
становиште I ст. суда, баш обзиром 
на цитирани чл. 67 ЗОА, јер када се 
приликом уписа у именик адвокат- 
ских приправника примењују од- 
редбе о постутгку за упис у именик 
адвоката, онда се мора доћи до за- 
кључка да и код адв. припр. треба 
испитивати достојност за обављање 
те функдије. Треба имати на уму 
овлашћења која припадају адв. 
припр., на основу чл. 70 и даље ЗОА, 
па се не може никако прихватити да 
адв. приправник наступа пред су- 
дом, a да иема квалитет достојно- 
сти који ее тражи за самог адвоката.

Из горн>их разлога вал>ало је пре- 
иначити I ст. пресуду и судити као 
у  диспсаитиву.

Има се признати и радни стаж ко- 
ји је адвокатски приправник жева 
провела у том својству у адв. канце. 
ларији свога мужа. (Савезни врх. 
суд бр. Уж. 5903/60).

Оспореним решешем одбијен је 
захтев адв. приправника за урачу- 
навање у радни став времена које 
је провела у својству адв. приправ- 
ника у адв. канцеларији свога мужа, 
адвоката.

Тужбу је I. ст. суд одбио, а' жалбу 
је Савезни врх. суда уважио, I. ст. 
пресуду укинуо, a из разлога:

Статус адвокатских приправника, 
како то произлази из Закона о адво- 
катури, претпоставља сам по себи 
постојање одређеног радног односа, 
па се мора узети да им је закон хтео 
обезбедити и права из ооцијалног о- 
сигурања као и другим лицима у 
радним односима. Такав однос адво- 
катског приправника може се прет- 
поставити само за оно време које се 
тражило, за приправничку праксу 
код адвоката, према прописима ко- 
ји су важили у спорно време. Према 
ехватању овог суда без значаја је 
при томе да ли је адв. приправник 
за време трајања приправн. праксе 
радрго у канцел. свог брачног друга 
или ноког другог адвоката, наравно 
под условом да је на прописан на- 
чин био угшсан у именик адв. при- 
правника.

Лдвокат, који је од парничног пу- 
но.моћника-адвоката примио заме- 
пичко пуномоћје без ограничења, 
има сва овлашћења као парнични 
пуномоћник, дакле и да у име стран- 
ке повуче тужбу. (Врх .привр. суд 
бр. Сл. 911/1960)

Тужилац је у жалби против прво- 
степене пресуде изјавио да опозива 
повлачење тужбе коју је извршио 
HberoB парнични пуномоћник на ро- 
чишту. Указао на то да првостепени 
суд није смео уважити повлачеше, 
јер да његов — тужиочев — парнич- 
ни пуномоћник, који је иначе имао 
заменичко пуномоћје није био ова- 
шћен на повлачење тужбе.

Врховни привредни суд је одбио 
жалбу као неосновану, a из разлога:

Из парничних списа и жалбе види 
се да је тужилачка страна издала
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адвбкату пуномоћје за вођење пар- 
нице без икаквог ограничења. Обим 
пуномоћја датог адвокату, одређен 
је у чл. 88 Зпп. По том пропису, о- 
пуномоћени адвокат може предузи- 
мати све оне парничне радње које 
су набројане у ставу I, тач. 1 до 
Тачка 1 овлашћује и на повлачење 
тужбе. Тач. 4 овлашћује на пренос 
пуномоћја на другог адвоката. След- 
ствено томе, у  конкретном случају, 
пуномоћник тужиоца, који је адко- 
кат и који је имао неогранцчено 
парнично пуномоћје, био је по заг 
кону овлашћен да повуче тужбу, 
као и да изврши дренос тог пуно- 
Mohja на другог адвоката Како пак 
ни заменичко пуномоћје није било 
ничим ограничено то је заменик и- 
мао иста овлашћења која је имао 
оригинални пуномоћник, дакле био 
је овлашћен и да повуче тужбу.

Затезна камата у корист приват- 
ника не може бити већа од SVe го- 
дишње. —  Пресуда због изостанка 
не може ее побијати због погрешно 
или непотпуно утврђеног чињенич- 
ног стања. —  Када се тужени обве- 
зује на исплату новчаног дуговања 
не може доћи у обзир пропис о у- 
прављању и располагању са дру- 
штвевом имовином. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 966/1959).

I. ст. суд је својом пресудом због 
изостанка уважио захтев тужиоца 
обвезао туженог на исплату главни- 
це, камате и трошкова.

Тужени је уложио жалбу, која је 
делимично основана, I. ст. пресуда 
у делу којим је тужени обвезан на 
плаћање 8“/» камате ггреиначена, a 
у осталом делу, одбијена, a из раз- 
лога:

Према Наредби о затезним кама- 
тама (Сл. лист ФНРЈ бр. 5/57) I. т. 3/ 
дужник који У року не измири дуг 
плаћа повериоцу приватнику („оста- 
лим повериоцима) затезну камату у 
висини која буде уговором зггврђена 
с тим да стопа затезне камате не мо- 
же бити већа од 5*/» годишње, a ако 
затезна камата или висина н>ене 
стопе није уговорена тада по стопи 
од 5“/о голгаиње.

Услед тога је очигледно погрешио 
I. ст. суд када је тужиоцу признао 
уместо 5®/о затезних камата 8“/о.

Када тужена у жалби наводи да 
је тужилац пропустио да изврши

своје обавезе предавања педигреа у  
моменту подношења тужбе, онда је 
очигледно да тужени пресуду напа- 
да у меритуму изношењем нових чи- 
њеница. Међутим, по пропису чл. 
342 ст. 2 ЗПП то је недопуштено. На- 
име, према поменутом пропису пре- 
суда због изостанка не може се по- 
бијати због погрешно или непотпу- 
но утврђеног чињеничног стања- 

Погрешно се позива тужеш! на 
пропис чл. 3 ЗПП. У  конкр. случају 
се ради о новнаном дуговању туже- 
не, тако да I. ст. суд обвезујући ту- 
жену да плати тужитељу, није по- 
вредио никакве ггринудне прописе 
о утгравл>ању и располагању дру- 
штвеном имовином (чл. 3 ст. 3, реч. 
2 ЗПП).

Право на подношење тужбе за по- 
ништење брака припада супрузима 
и свим лицима која имају непосре- 
дан правни интерес да брак буде по- 
ништен, као и јавном тужиоцу. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 63/1960).

Тужитељица је у тужби навела да 
је са Н. Н. склопила брак 1939 год. 
да су се брачни другови за време 
рата разишли ,а да је муж 1946 го- 
дине склопио нов бр>ак и тражила 
поништење новог брака

Окружни суд је решењем одбахџЈо 
тужбу као неуредну, јер је муж 
умро.

Тужитељица је уложила жалбу, 
која је основана, решење укинуто, a 
из разлога:

По чл. 47 ОЗБ право на подноше- 
ж€ тужбе за поништај брака при- 
пада супрузима и свим лицима која 
имају нвпосредан правни интерес 
да бр>ак буде поништеа, као и јав- 
ном тужиоцу. Несумњиво је да ту- 
житељица спада међу лица којима 
припада право на подношење ту- 
жбе јер код ње, као жене туженог 
из првог брака, постоји правни ин- 
терес да други брак туженог буде 
поништен.

Обзиром да је тужени пре покре- 
тања овог спора умро потребно је да 
суд одреди нарочитог стараоца који 
he поступати насупрот тужитељици 
и са којим he се поступак по тужби 
спровести и довршити. Но како се у 
овом спору јавља као непосредно 
заинтересована и жена из другог 
брака, јер се тужбом тражи понк- 
штеше њеног брака са туженим, т »
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поред туженог односно старатеља, 
тужбом мора бити обухваћена и она 
као тужена страна, јер се без њеног 
учешћа у спору ова ствар не може 
мериторно решити.

Истина је да је тужитељица уту- 
жила свог пок. мужа и да он не мо- 
же бити странка у поступку, но та 
околносг није довољна да се тужбе- 
ни захтев одбаци. Напротив, дуж- 
ност је била I. ст. суда да у овом 
спору одреди нарочитог стараоца 
(чл. 76. ст. 1. ЗПП) и да настоји да 
тужитељица свој тужбени захтев 
прошири. и против жене туженог из 
шеговог другог брака, a у сврху да 
се тиме омогући расправлЈање по 
конкр тужбеном захтеву сходно чл. 
98. ст. 1. ЗПП.

Пошто се ради о новој чишеници 
која није била утврђена у I. ст. пре- 
суди П. ст. суд није могао да преи- 
начује чињенично стање I. ст. пре- 
суде без одржавања расправе пред 
П. ст. судом — чл. 360 ст. 1. тач. 1 
ЗПП-па како је П. ст. суд противно 
овом законсгком пропису своју од- 
луку делимично донео на другачи- 
јем чињеничном стању него што је 
оно утврђево у I. ст. пресуди, што 
се ревизијом напада, то је и са овог 
разлога П. ст. пресуда у нападнутом 
делу донета битном повредом од- 
редаба парн. поступка, због чега је, 
такође, морала бити укинута и ствар 
враћена П. ст. суду на поновно од- 
лучивање по укинутом делу П. ст. 
пресуде — чл. 375 ЗПП.

Приговор застарелости не може се 
износити у жалби против пресуде 
због изостанка. П. Ст. суд не може 
преиначити чињенично егање I. ст. 
пресуде без одржавања расправе 
пред П. ст. судом. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 56/1960).

Срески суд је донео пресуду због 
изостанка. II. ст. суд је, по жалби 
туженог, I. ст. пресуду делимично 
преиначио. Тужилац је поднео ре- 
визију, која је основана из разлога;

Према чл. 342 ст. 2 ЗПП пресуда 
због изостанка не може се побија- 
ти због погрешно или непотпуно ут- 
врђеног чињеничног стања. Према 
чл. 344 ет. 2 ЗПП потпуно утврђено 
чињенично стање постоји и кад на 
то указују нове чињенице или нови 
докази.

Према томе, у жалби против пре- 
суде због изостанка не може се са 
успехом износити нова чињеница да 
је утужено потраживање делимично 
или потпуно застарело.

Из ових је разлога II. ст. суд 
битном повредом одредаба гшрнич- 
ног постзчзка узео у оцену приговор 
застарелоеги потраживаша истакнут 
т€к у жалби против пресуде због 
изостанка и на основу тога дели- 
мично преиначио I. ст. пресуду. На 
ту битну повреду тужитељица у ре- 
визији указује, па како је она била 
од утицаја на доношење законите и 
правилне одлуке у преиначеном де- 
лу I. ст. пресуде као и одлуку о 
жалбеним тркЈшковима — члан 343. 
ст. 1 ЗПП то је II. ст. пресуда у том 
делу морала бити укинута на осно~ 
ру чл. 375 ЗПП.

У  спору обавезника социјалног 
осигурања против решења донетог 
по приговору против платног налога 
тужена страна може бити само над- 
лежни завод за соц. осигурање. (Вр- 
ховни суд АПВ бр. Гж. 1216/1959).

Срески завод за соц. осиг. издао 
је платни налог за допринос за соц. 
осигурање, па је обавезник, уложио 
приговор, који је Срез. Ср. М. одбио.

Осигураник је поднео тужбу про- 
тив Среза, па је тужба одбијена. 
Осигураник се жалио, a жалба је 
одбијена, из разлога:

Тужена страна у спору по чл. 62. 
ст. 4 Уредбе о финансирању ооц. 
осиг. (Сл. лист ФНРЈ бр. 12/1955) 
може да буде само надлежни Срески 
завод за социјално осигурање. Пре- 
ма пропису чл. 61. ст. 1 цит. Уредбе 
допринос се уплаћуз^ на рачун Сре- 
ског завода за соц. осиг. По чл. 62. 
ст. 1 цит. Уредбе ако између обавез- 
ника доприноса и завода за соц. 
осиг. дође до спора у погледу оба- 
везе плаћаваа доприноса или обима 
обавезе као и у случају кад допри- 
нос за соц. осиг. није плаћен у po
xy од 8 дана од доспелости или је 
плаћен у мањем износу, Срески за- 
вод за соц. осиг. издаје обавезнику 
доприноса за соц. осиг. платни налог 
на износ неуплаћеног доспелог до- 
приноса.

Из предн>ег очигледно произлази 
да су странке у вези обавезе плаћа- 
н>а доприноса с једне стране обавез- 
ник на плаћање доприноса с друге 
стране надлежни Срески завод за 
соц. осигурање. Та чињеница што
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према чл. 62 ст. 2 цит. Уредбе оба- 
везник има право да у року од 8 
дана поднесе приговор финансиском 
органу Нарадног одбора среза нема 
никаквог утицаја на то да би он био 
странка. Та чињеница има само тај 
значај да је обавезнику омогућенр 
право да путем приговора још у 
претходном управном поегупку еве- 
туално заштити своја повређена 
права.

зоог изостанка, то је стога овај суд 
на основу чл. 360 примрном чл. 379 
ЗПП ревизију тужиоца као основа- 
ну уважио и решио као у изреци 
ове пресуде.

Одговориост привредве организа- 
ције за штету коју поједивцима или 
правним особалха навесе радаик. —  
Регрес вриврсдне оргааизације вре- 
ма радвику. (Врх. суд АПВ Рев. бр. 
289/1959).

Нападнутим решењем Окружног 
суда уважена је  жалба аЈгготрансп. 
предузећа те је укинута пресуда 
због изостанка и предмет враћен I. 
ст. суду на поновно суђење.

Против решења тужилац је из- 
јавио ревизију, која је pCHOBaHa, ре- 
визијом нападнуто решење преина- 
чено, жалба тужене одбијена, и I. 
ст. пресуда потврђена, a из разлога:

Тужбом ое тражило да се тужени 
аутотрансп. предузеће као власник 
аутобуса и тужени Н. Н. као шофер 
солидарно обавежу да плате тужио- 
цу накнаду штете нанете азтобусом 
тужене I. реда.

По чл. 313 Закона о радним од- 
носима привредна организација од- 
говара за штету коју радник нанесе 
појединцима или правним особама у 
вези са својим радом. Привредна ор- 
ганизација има право тражити од 
радника накнаду исплаћених изно- 
са ако је радник проузроковао ште- 
ту намерно или из крајше непажње. 
Захтев привредне организације пре- 
ма раднику застарева за 6 месеци 
од дана извршене исплате. Према 
томе, овде цитираном пропису П. 
редни туженик Н. Н. шофер аутобу- 
са — који је власништво I. редно 
туженог — у конкр. случају не мо- 
же бити нити тужена странка. Из 
овог даље произлази да у конкр. 
случају постоји само једна тужена 
странка и то аутотрансп. предузеће, 
па је стога II. ст. суд погрешно при- 
менио чл. 189 ЗПП јер се у  конкр. 
случају не ради нити о јединстве- 
ном нити о нужном супарничарству.

Како су испушени сви услови из 
чл. .321 ЗПП за доношење пресуде

О захтеву за вонављање кривич- 
ног востувка рев1ава веће окружног 
суда саставл.ено од тројице судија.
(Врх. суд АПВ бр. Кж. 623/60).

Решењем Окружвог суда одбачен 
је захтев осуђене за понављање 
кривичног поступка.

Осуђена је улажила жалбу, па је 
решење Окр. суда из службене ду- 
жности укинуто, a из разлога:

На основу чл. 20 ст. 2 ЗКП Ок- 
ружни судови донссе одлЈгке у пр- 
вом степену ван главног претреса у 
већу састављеном од тројице судија. 
Према томе, поводом захтева за по- 
нављање крив. поступка који је 
ггоднела осуђена требало је да од- 
лучује веће Окружног суда састав- 
љено од тројице судија. Међутим, 
поводом конкр. захтева, одлуку је 
цонело веће Окружног суда састав- 
љено од једног судије и двојице по- 
роткика, мада веће у оваквом сас- 
таву — тј. веће из чл. 20 ст. 1 реч. 
1 ЗКП — није надлежно да доноси 
одлуку поводом захтева за понав- 
љање кривичног поступка.

Увотреба речи „Врбоваше” у 
вЈтамви всводом вреласка играча из 
клуба у клуб, a без других увред- 
љивих речи, не чини кривично дело.
(Врх. суд АПВ бр. Кж. 563/1960).

ФК. П. из 3. поднео је тужбу 
против новинара због клевете путем 
штампе.

Окружни суд је новинара про- 
гласио крквим и осудио на новчану 
казну условно.

Оптужени је поднео жалбу, која 
је основана, I. ст. пресуда преина- 
чена и оптужени ослобођен, a из 
разлога;

Размотривши цео предмет Врх. 
суд АПВ налази да је у вези са ин- 
криминисаним чланком правилно 
утврђено чињенично стање према 
коме је већи број играча једног 
клуба прешао у други фудбалски 
клуб, између осталог и играчи В. С. 
и Л. a да су ови преласци уследили,
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после састанка председника првог 
клуба и других чланова управе клу- 
ба. У  вези тога настао је револт код 
многих симпатизера у К. пошто је 
такав поступак са њихове стране о- 
карактерисан као врбовање играча.

Правилно је I. ст. суд закључио, 
да је оптужени новинар наведеним 
чланком у мовинама хтео да жиго- 
ше једну нездраву појаву путем 
штампе, износећи при томе податке 
из којих се може закл>учити да је 
врбовање играча постојало.

I. ст. суд је оценио употребљене 
изразе као недозвољене јер прелазе 
потребне оквире једне констурктив- 
не критике, па је из тога закључио 
да је оптужени овим изразима на- 
мерно омаловажио тужитеља те је 
на сжнову тога утврдио кривично де- 
ло увреде изршено путем штампе из 
чл. 170. ст. 2 КЗ.

Овај суд оцењујући изнето чи- 
њенично стање кроз призму већ ра- 
нијих појава врбовања играча од

стране више фудбалских клубова 
налази да сам израз „врбовање” у- 
потребљен у наведевом смислу не 
претставља увреду пошто је исти 
потпуно одомаћен у нашој дневној 
штампи. Овакав израз може бити 
увредљив само у оном случају ако 
је коментарисан другим увредљивим 
изразима што у конкр. случају из 
наведеног чланка не произлази. По- 
ред тога, овај Суд имајући у виду 
честе чланке у нашој. штампи који- 
ма се врбовање играча као општа 
појава жигоше, закључује да је оп- 
тужеии новинар пратећи сличне по- 
јаве у К. дао сличну критику као и 
други наши листови употребивши 
већ усвојене изразе из чега се не 
може закључити да је он поступао 
и у намери омаловажаваша приват- 
ног тужиоца.

Према изложеном овај Суд нала- 
зи да је у конкр. случају умесна 
примена чл. 173 КЗ, те је уваже- 
шем жалбе сптуженог I. ст. пресуду 
преиначио.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

Пошто ће „ГЛАСНИК“ и у 1961 години излазити, умољавамо 
све наше ггретплатнике који не желе евентуално више да се за 
1961 године претплате на „ГЛАСНИК" да нас о томе обавесте. 
Стари претплатници који нас о својој одлуци о одустајању даље 
претплате не обавесте сматраћемо да желе да задрже ггретплату 
и за 1961 годину.

Први број „ГЛАСНИКА“ за 1961 годину слаћемо свим прет- 
платницима који нису од краја децембра 1960 године отказали 
претплату.

Претплата за 1961 годину износи 1.000 динара, обзфгром, на 
све веће трошкове око издавања часо1писа.

Претплата се уплаћује на тек. рачун Адвокатска комора у 
АПВ бр. 151-73-3-10002, a ка полеђини уплатнице иописати за 
,,Гласник“ и означити тачну адређу ггретплатника. Претплата се 
тчоже слати и поштанском упутниц;о1м на адресу Адвокатсжа ко- 
мора у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20/1 ,а на полеђини упутнице 
исписати за „Гласник“.

Радни одбори адвоката и адв. тгриправника, преко којих ад- 
вокати и адв. ггриправници доб1ијају „Гласник“, биће обавештени 
циркуларом о новим износима доприноса-претплате на „Гласник”.

Уређивачки одбор ,,ГЛАСНИКА‘’
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На седници Управног одбора Адв. коморе у АПВ која је одр- 
жака дана 26 октобра 1960 године, донесена оу следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и референта о раду Коморе.

2. Решешем бр. 273/1960 узет је на знање записник о изврше- 
ној предаји послава адв. канц. Милутиновић Ђуре из Панчева 
привр. заменику Ћурчин Слободану адв. из Панчева.

3. Решењем бр. 327/1960 брисаи је из именика адв. приправ- 
ника са 30 септ. 1960 Татомирккв Јован, из Оџака, пошто је засно- 
вао радни однос.

4. Решењем бр. 305/1960 узето је на знање да је Микин Ми- 
лан, адв. приправник 4 октобра 1960 наставио адв. припр. вежбу 
код Ботић Милорада, адвоката у Новом Саду.

5. Решењем бр. 335/1960 узето је на знање да је адвокат Иг- 
шатовић јБарисав, преселио 1 окт. 1960 год. свдиште своје a;t(3. 
канц. из Ирига у Ст. Пазову.

6. Решешем бр. 351/1960 брисан је из именика адв. припр. 
Луккћ Велибор, из Новог Сада, са 31 мајем 1960, пошто је засно 
вао радни однос.

7. Решењем бр. 348/1960, a на основу чл. 93. т. 4 и 65— 67 и чл. 
13. ст. 7 ЗОА, те чл. 6 т. 1— 2 и 9 Статута А К  у АПВ уписан је у 
именик адв. приправника Антић Тихомир, са даном 26 октобар 
1960 г. a на адв. припр. вежби код Стојановић Богдана из Врпгца.

8. Решењем бр. 142/2-1960, a на основу чл. 93. т. 8 у вези чл. 
130 и 18 30A  продужује се обавеза полагања адв. испита Симић 
Милс1раду, адв. приправнику из Суботице до 15 маја 1961 године.

9. Решењем бр. 338/1960, a на основу чл. 93. т 8, 47. ст. 2 ЗОА 
и чл. 8 Ур>елбе о наградама за рад адвоката и чл. 33 Статута АК  
у АПВ евидентира се уговор о пружању правне помоћи између 
адвоката др. Сепеши Стевана из Суботице и Ветеринарског заво- 
да у Суботици, a који је склопЈвен 3 септембра 1960 године.

10. Решењем бр. 275, a ка основу чл. 93. т. 8 ЗОА и чл. 
56 Статута А К  у АПВ разрешава се дужности привр. заменика 
Пауновић Дејана, адвокат Антић Стеван, услед болести, a за 
привр. заменика се одређује адвокат др. Зако Мил1ан, адв. из Пан- 
чева.

11. Поднесена је дисц. пријава против 11 адвоката због неудо- 
Еол>а1вања обавезама према Комори.

12. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, као и 
о дрзггим текућим пословима.

Управни одбор А К  у АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У  АПВ

«ГЛ A С Н И К« излази сваког месеца / Издавач и власник: Адаокатска комора 
у АПВ, Нови Сал, Змај Јовина 20. / Уређујс одбор. / Одговорни уредник; Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / Текући рачун код Комун. 
банке броЈ 151-73-3 10002 / Штама. „Будућност“ погон: књига и брошура Н. Сад
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