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ПРАВНА ПРИРОДА СПОРА О ОТКАЗУ РАДНОГ ОДНОСА

Као једно од овојих основних начела, Закон о радним oizpoo- 
сима, у своме чл. 25, гтоставља правило да се радник или службе- 
ник у циљу остварења својих итрава ш  papHor или службеничког 
односа може тужбом обратити надлежном р^едовном суду и тиме 
покренути радни сиор.

Цитирано оггравило односи се на све раднике и службенике 
без Рбзира на организационе јединице у којима раде.

Међутим, за раднике привредних организација та начелна 
одредба нашла је свој шсебни изражај у чл. 372 поменутог за- 
кона. Према овом пропису, раднику који ]е незадовољан конач- 
ном одлуком вишег органа упрашљања привредне организације 
даје се право да се ,,за остваривање свог права за које сматра да 
је повређено обрати тужбом редовном суду (радни шор)” .

ПрошЈС чл. 372 Закона о ра1дним односима је сам по себи оп- 
ште природе и у њвму законодавац није правио разлику између 
појединих права из раднот односа која раднику могу бргги повре- 
ђеиа од стране привредне организације. Ту разлитсу о «  није ггра- 
вио ки у поглоду врсте права из радног односа, ни у погледу сред- 
става којима се та права заштићују, 01ДНОСно остварују. За свако 
право из радног односа које испушава услове из ст. 1 чл. 3 За- 
кона о радшш однооима и за које сматра да је повређено од стра- 
не привредне организације — раднику сто.1и на расположењу 
исти чравни пут: пут радног спора пред надлежним редовним 
судом. Наравно, овај правни пут, по нашем мшпл>ењу, одређен је, 
с обзиром на начело садржано у чл. 3 Закона о радним односима, 
првенствено за она права и дужнссти која су узајамна. између 
радника и организације, a не остварују се путем управних аката 
и за ших не постоји могућност вођеша управног шора. Потражц- 
вање личног дохотка, накнаде згместо њега, дакле — вођеше ма- 
терЈдалног радног епора, опада у ову врсту права. С друге стране, 
остварртање и заштита права из социјалног оеигурања не може 
се вршити путем раднот спора, јер такво право нема обележја 
узајамности радника и организације, остварује се у управном 
лоступку и за његову заштоту је тгропиеан управн испор.



Својевремено, одредба чл. 25 Закона о радним адносима иза- 
звала је дискусију по ггитању да ли је и даље остао на сиази чл. 
69 Закона о управним споровима, другим речима —  да ли слу- 
жбеници јавних органа имају npaiBO да остварују повређена права 
ш  раднот (службеничког) одаоса тужбом код надлежног редов- 
нот суда, или и даље треба да воде управни сдор. Ми смо у овом 
ггитању (в. наш чланак „Нови аспикти радног спора” у Гласнику 
Адвокатске коморе у АПВ бр. 1/1959), када је оио било актуелно, 
заузели стаиовиште да одговор на шега не за1ви!си од тога да ли 
се ради о  службенику ј;авие службе илм, naiK, раднику привредре 
органмзације, него је за'висан од тош да ли се orDopHO' 1гогтање из 
радног (службеничког) односа решава управиим актом или не. 
Ако се, нормално, оиорно питање решава управнзруг актом, оида 
је за остваривање и заштиту односнаг повређево1г (права прадви- 
ђена могућиост управног спора, — док је paizprn опор прописаи за 
о«а спорна ггиташа из раднаг (службеничког) однсоа Kojia се не 
реапавају пут1ем управних аката и по пропи1сима улравне проце- 
ДУре.

Као чл. 25, тако и чл. 372 Закона о  радним односима изази- 
ва различита тумачења у односу на питање правне природе спора о 
стказу радног односа. Наиме, поставило се литаше да ли је то 
спор аналоган уггравном спору, опору о оцењивању законитости 
решења ва подлози факта утврђених у претх0дном, управном 
поступку, или је то спор пуне јурисдикције, као пгто су редовни, 
грађавски спорови. На једној од недавних општих седница Са- 
везног врховног суда, шрема извештајима дневне штампе, то пи- 
тање било је предмет разматраша и заузима1Њ.а начелвог стано- 
вишта. Но, без 01бзира на став који је наш највишои суд заузео, 
или који би могао да заузме, то 'питање, уносећи новину у наше 
радно право и указујући на могућности његовот даљег развоја. 
заслужује да се о њему дисжутуЈе, казсо би се пронашла најбол>а 
могу^на решења и ускладила се потребама наше привреде и на- 
ших радних л>уди.

Они који заговарају мишљење да је радни опор о отказу 
радног односа у суштини опор у коме суд оцењује да ли је реше- 
н>е о отказу задонито или није — обично полазе од ггоставке изло- 
жене у чл. 328 Закона о  радни!м односима, где се за пок!р>етан>е 
радног опора пред среским судом тражи как> услов да је повре- 
ђен закон. Заговарачи тога схваташа сматрају да би привредна 
организација која даје решење о  отказу била спутана у  своме 
послованЈу када би н>ено право отказивања радног односа било 
подвргнуто судском расправљању о целисходности отказа и о <ш- 
равданости чишеница иа којима се заснива решење о отказу. П о  
ред тога, истичу да и само начело радничког саоуЕоуправљања из- 
исжује да ор(Га!Ни упра!вл>а1ва у привредној организацији искљу- 
ч!иво воде кадровску 1ПОлитику, те да је тгриродно да се њима оста- 
ве адр!ешене руке у гштањима кога ће примити у радни колектив 
и коме ће, када и зашто отказати радни однос у том колективу. 
Ово утолико пре што у Закону о радшш односима нису праву



отказивања радног односа постављена никаква материјалноправ- 
на ограничења, тј. нису наведени разлози и услови који треба да 
се исггуне да би се раднику могло отказати. Истина, у  чл. 330 
поменутст закона наведено је када се раднику не може отказати 
радни однос. те ван тих разлога, ммсле неки, постоји слобода от- 
казиваша. Према томе, закључују заговорачи изложеног става, 
чошто постоји слобода отказивања радног односа, редовни радни 
суд и нема ираво да се упушта у питање да ли noiCToie разлози 
за отказ, да ли су  ти разлози 01ггравдани и да ли ie сами отказ 
целисходан. Суд треба да се ограничи на то да жи ie решење о 
отказу дато у  оним фсрмама које се по закону -и па ли ie
њиме поврђен закон у  оном изричито означеном минимуму права 
која заједница гарантује нашем радном човеку.

Пре него што изнесемо своје мишљење о горњем ставу, сма- 
трамо за иотпебно да скренемо пажњу на околност ла је укинут 
не само чл. 328 Закона о радним односима, у  крме се алупира на 
rroBpezry закона у постутгку отказивања радног опаоса, него су 
укинути и сви огаи npoinpcn у крјима је била обрађена установа 
гашггинскаг арбитражнрг већа за отказе. Ти се укинути прогогси 
не могу више примењивати, то је  јасно, па би требало да се већ 
једном буде начисто и с тгитањем да Радашше стање текста За- 
кона о радтаим одмРсима не ггружа О!снову да се спор о отказу рад- 
ног олноса трет'ира друкче него остале врсте paziHor спора из чл. 
372 noMieHyror закона. Jep, каквог смисла има позивати се на уки- 
нути чл. 328 Закона о радиим рдн10сима, a не позив.ати се на његог 
ве остале укинуте прописе, између којих нарочитомимоилазити и 
пррћуткивати пропис ст. 4 чл. 324 тога закона, где се каже: „Ар- 
битражно веће разматра и исгогтује околнрсти и чињеготце које 
су рд утираја на 01правданост и целисходнрст отказа“ ? Док је по- 
стојало арбитражно веће са прер>огативом исгштивања оправда- 
ности и целисходности околности и чињеница на којима се отказ 
заснива, дотле је било јасно да суд није имао потребе да се у спо- 
ру о отказу упушта даље од оцењиваша законитссти решења о 
отказу радног опноса. Арбитражна већа за отказе су била органи 
независни од привредних организација и они су се упуштали не 
само у за!коноку него и у чињенкчку страну отказа. Након уки- 
дања те л’’станове, те наксн укидања прописа који су је регули- 
сзли, a оссбито након укидања пропиеа који су предвиђали ин- 
геренцију радног суда у сл>^чају када је пред арбитражним већем 
у поступку отказивања радног односа повређен закон, —  прстав- 
ља се ггитање да ли је ка срески као радни суд прешла само над- 
лежност да у раднрм спору о зтказу исшгтује законитост одно- 
сног решења, или је на њега прешла још и мадлежност да у по- 
менутом спору расправл;а о справданосп'! и целисходности чиње- 
ница и околности на којима се заснива отказ раднсг однора.

Баш зато што су престали да важ1е, на темеЛ)у укинушх про- 
писа Закона о радним односима не може се дати сигуран и тачан 
рдговор на поставл>ено питање. Нелогично поступају они који. 
позивајући се на један укинут пропис (чл. 328 поменутог закона),



држе да срески суд у  поменут'ој врсти радног слора има надлеж- 
ност само да иопитује зажомитост решења. о отказу. Када се већ 
повивају на тај укинути пропис, зашто га издвајају из контекста 
прописа који су регулмсали установу арбитражног већа за отказе, 
и зашто се не за1пита,ју пгга је  даљасудбина надлежности тога ве- 
ћа? Jep, ако се осЈгањамо ва један укинути пропис, онда се мо- 
рамо ослонити и на остале укинуте прописе с којима је он био у 
органској и функционалној вези.

HapoBin’o се мора узети у обзир чињеиица да ie и у спору о 
отказу радног односа привредаа организа1ција једна од страиака у 
опору, па кзЈда би се н>еним органима препустило решавање су- 
штште отказа радног односа, oпpaвдaиoiCти или цалисходвости чи- 
њеница и разлага на којима се заскива решеше о  отказу таквог 
односа, онда би се она ттојавила као судија у својој властиој ства- 
ри, чиме би било повређено ocBeiiiTaHo правно начело nemo index 
in re sua. To би било штетно и са гледишта абјективно1сги суђења 
и са гледишта једнакости странака, па биле оне 1Гоједин!ци или 
организације, физичке или травне особе. Заговорачи схватања 
да се интерве1нција суда св0|ци на испитивање законитости отказа 
и да се суд не интересује супггином опказа —  у прилог свога ста- 
ва ваводе систем радничког самоупра1Вљања, сматрајући да бЈ-! 
пуно аигажовавве суда у означено|ј врсти ра;днот cnoipa противре- 
чило томе систему. Међутим, очигледно је да у појам самоуправ- 
љаша, па wcaxap то било' и радничко самоуирављаше, не улази и 
појам самосудовања. Саадоуправл>ање' обухвата оргаиизовање, 
угтравлање и извршававзе одлука донесених на прописан начин 
на подлози и v оквиру делатности којом ое бави односва прив- 
редна организација. Однаси се, дакле, ка одговарајуће управне и 
извршне функције које је друштвена заједница, представљ.ена, 
државом на овој фази социјалног, политичког и ековомског раз- 
воја, пренела на радни холектив. У својој супггини те функције 
се показуЈу као израз сагласнссти и јединства воље радног ко- 
лектива и појединаца који га сачпњавају. Из тога аспекта посма- 
трано, ггиташе crropa о отказу радног олноса претпоставља сукоб 
Боље појединца са вол>ом колектива, те се зато манифестује по- 
треба да се тај сукоб разрепш сп стране једног органа, једнот фо- 
рума независног од странака у спору, a то је суд. Дакле, привред- 
на организација, по праву радничког самоуправљања, тгутем сво- 
ј'ИХ сргана, 01длучује о отказу радног однсса на позицији и под 
углом сагла1сности вол>а појединаца и колектива. Али, у случају 
сукоба тих вол>а ствар се расправл>а пред радним судом и сми!слу 
наведених прописа Закона о радним однооима.

Спор о отказу радно1Г односа не води се по неком ггосебном по- 
стуттку, већ се на шега, као на радни спор, примењују прогшси 
Закона о парничном поступку. У том закону, међу пс1себ»им по- 
стутгцима, помиње се псступак у парницама из радних однооа. 
Таз поступак претставл>ају неколико посебних прогшса, међу ко- 
јима се нропта не говорп о опору о  оож^азу радног односа. Према 
томе, немају право о«и који поменЈгги -опор сматЈЖју опором испи-



тивања закошггости решења о отказ;̂  ̂ редног односа, јер за такво 
схватање немају ослонца ни у тим посебним прописима парнич- 
ног лоступка. Да и не говоримо о томе да они, тако исто, немају 
ослонца ни у осталим прописима Закона о парничном поступку.

Када је законодавац одредио да овај опор, у саставу спорова 
из радног односа, иде пред редован суд као радни спор, a за радни 
спор је irpoimccaHa грађанска пр10цедура, Tiiravie је  он јасно подву- 
као чињеницу да се спор о отказу радног односа не може трети- 
рати по угледу на управни спор. За овај последњи је агрописан 
посебни, уоравносудски поступак, који и својом природом и сво- 
јим олсегом одудара рд ларничзтог. Сматрамо да није од малог 
значаја фиксирати пажњу на околност различитасти лоступака 
по којима се воде радни опор, у  који спада и опор о отказу раднот 
односа, с једне, и управни слор, с друге стскане.

Пре новелације Закона о  радним односима радник који сма- 
тра да му је решењем о отказу ловређено право из радног односа 
имао је против тог решен>а два средства: п р и г о в о р  на виши 
орган управљања исте привредне организације и ж a л б a ла 
арбитражно веће за отказе. Укидашем овог последњег жалба ]е 
отпала. Радвик сада има мање правних срвдстава против отказа. 
у ласгуггку пре но што се тужбом обрати суду, па би било нрло- 
гично да му се оно лјто  је изгубио на јадној не над<жнади на дру- 
гој страни, Заштита његових права била би окршена ако би, при 
таквом смањењу правних 'ор|0дстава у предсудском поступку, 
функционална надлежшст среског суда као радног била ограни- 
чена iKi испитање законидости решен>а о  отказу радног односа. 
Напротив, има се у том погледу лолазлти са позиција да је теж- 
ња законодавца, базирана на духу и циљевима поретка, да пгго 
је мог,ућно више појача заштиту лрава радника у прлвредним 
организацијама.

Неки лоричу лраво суду да ислитује олравданост и целис- 
ходност решења о токазу радног односа и стога што у Закону о 
радним однослма нису наведени разлози када лривредна органи- 
зација може отказати радни однсс, већ су само псбројани случа- 
јеви када она не може дати отказ раднику. Истина, ломенути за- 
кон не наводи разлоге са којих се може отказати радни однос, 
него наводл само разлоге када се то не може учинити. Али то 
нихако не значи да се у свом погледу може применити лравило 
да је дозвољено све оно пгго није нарочито забрашено. Законо- 
давац, то је сигурно, није имао намеру да учини да лривредна 
организација има лотпуну слободу отказивања радног одно'Са, 
тако да се та слабода лретвори у произвоЈвност. У овом логледу 
треба лодсетити на начела садржана у чл. 13 и 14 Закона о рад- 
ним односима, a то значи да се права из радног о^дноса која ло 
уставу и закогоша припадају радницима не могу ограничавати 
актима привредне организације и органа јавне службе ргтд., од-  
носло да су органи радничког самоуправл>ан>а, самостално уре- 
ђују̂ ГИ радне односв; дужни да омогуће луно уживаше, остварива- 
њ еи заштиту права која по уставу и законима припадају радни-



цима. У светлости ових иачела, питанЈе непр01гта!сан1ости разлога 
за отказивање раЈпрсхг однаса добија посебан вид, —  наиме, при- 
вредна оргаиизација може са 'било кога разлога отказати радаи 
однос ра1дмику, али овај има пра»о да се за своје даље о1стајање 
у радном односу бори, јер му је право> на рад декларисаио уставом 
и загарантовано законмма, и то да се бори свим законскрш; сред- 
ствима, међу којима је  првдвЈ-фен и радни спор о отшазу. Да је то 
тако види 'се и по члану 322 Закона о радшш одао-сима, где се 
проггисује гоисљгена форма отказа и истиче дужност привредне 
организације да на захтев радника даде писгмено образложеше 
отказа.

Када радник не би имао право да против решеша о отказу 
води спор пуне јуркодикције, мислимо да зако1нода1вац не би по- 
ставио тако одрешито и тако недвосмислено наређеше о иисменој 
форми отказа и шеговог образлонаења.

Упоређујући изложвне разлоге и противразлоге у насловном 
питању, долазимо до закључка да је спор о отк ^ у  piaflHor односа 
спор и о чињеницама, и о разлозима, и о праву, —  дакле, опор 
пуне јурисдрссције по парничном поступку, па му, као таквом, 
не треба прилазити са позиција ко1Модитета суда или привредне 
оршмизације, већ са позиција начела из чл. 13 и 14 Закона о рад- 
ним одноосима.

др. Душан П. Радоман

БИТНЕ ПОВРЕДЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Чл. 375 ЗПП гласи: Врховни суд укинуће peiiieiBeiM друтосте- 
пену, a no потреби и првостепену ^пресуду и вратиће ствар истом 
или другом већу друго1ствпеног ода. првостепеиог суда одн. дру- 
гом надлежном суду, ако утврди да постоји битна повреда пар- 
кичиог поступка, a потребно' је  да се ствар врати на поновно су- 
ђење.

Према чл. 343 став I ЗПП: Неправилно прпмењиваше или не- 
прим1ењив1а1ње одредаба парничиог постуажа само тада претстав- 
ља оснавани жалбени (ревизиони) разлог, ако' је од битнот ути- 
цаја на сдлучивање ств:ари.

Битну повреду претставља када суд не упозорава сведока да 
може ускратити сведочење (чл. 226 и 227 ЗПП).* Суд истишггост 
таквих чињеничних околности, која се у парници појављује од- 
лучном, може додуше установити на основу података претходно 
покренутог крив. спора, али оне податке коЈе је из oimca крив. 
спора код ствараша свог убеђеша употребио, дужан је подробно 
означити, — те тако почини повреду псстуггка, када је само оп-

‘ Наиме постоји бит. повреда закона означ. у чл. 342 ст. П. ЗКП, кад 
суд пресуду заснива на исказу таквог сведока, који није поново упозорен 
и није се изрично одрекао свога права да не мора сведочити (Збирка суд. 
одл. 1/3 бр. 630).



ћенито упућивао на податке крив. спора (чл. 327/lV ЗПП).^ Ако 
суд одреди саслушаше странака има о томе странке и формално 
да обавести уз упозорење на последице пропуштања (постоји бит. 
повреда, ако овако не поступа, — Врх. суд АПВ „Гласник” бр. 
5/58 стр. 30 стуб. I). Кад у патернитетној парници суд пропусти 
да нареди доказ анализом крви, то према околностима поједршог 
случаја може да претставл>а бит. повреду одред. парн. поступка, 
означену у чл. 343Л ЗПП (Сав. врх. суд „Прав. живот” број 11— 
12/58, страна 56). О томе: кад треба преглед крви као доказно 
средство користити, — видети Став. врх. суд „Прав. живот” бр. 
9— 10/58 стр. 59), јер доказ анализом крви у патернитетшш; пар- 
ницама није увек потребан (Врх. суд НРХ „Одвјетншс” бр. 5—6/59 
рубр. „Из суд. праксе”). Битна је  пов|>еда правила поступка (чл. 
343/1 ЗПП), ако суд закључи глав. расправу пре него што је добио 
налаз анализе крви родител>а, ако је та анализа била одређена 
(Врх. суд АПВ „Гласник” бр. 8/59 стр . 33 стуб. II). Постоји битна 
повреда одредаба парн. пост., ако суд одлучи да пред измењеним 
већем прочита записник о раније спроведеним доказима, a да 
ггретходно не тражи изјашњење странака (Сав. врх. суд Збирка 
суд. одл. Ш/3 одл. 447).  ̂ Постоји битна повреда поступка из чл. 
343/1 ЗПП, кад је суд спорне чињенице утврдио саслушањем стра- 
нака и то тако што је саслушао само једну странку на рочишту 
на коме друга странка није била присутна, a није била ни позва- 
на на начин одређен у чл. 257 ЗПП, јер та повреда може бити 
од утицаја на доношеше законите и правилне пресуде'* (Правило

- Ако парнични суд може чињенично стање установити и на основу 
доказа изведеног пред замол. судом, дакле на темељу посредно спроведе- 
них доказа без бојазни да ће му се моћи замерити -  приговорити повреда 
принципа непосредности, тим пре може поступајући судија чињен. стање 
утврдити на основу доказн. материјала раније парнице, коју је такође ои 
расправљао и пресудио, која му је пресуда од жалб. суда потврђена те 
која је ранија парница у најтешњој, органској вези са каснијом (На пр. 
раниј. парници је закупац, на основу његовог признаша да закупнину ни- 
је платио, правоснажно прееуђен да испразни локал због неплаћ. закуп- 
нине. У  доцнијој пак парници утужен и пресуђен да плати ту заосталу- 
доспелу закупнину. —  У  раниј. парници је правомоћно утврђено сметање 
поседа кошењем и одношењем мувара. У  касниј. парн. се пак тужи и суди 
ради накнаде штете нанешене тим кошењ. и однешешем мувара. Код 
ових и оваквих парница несумњива-недвојбена је органска веза. Стога у 
таквим случајевпма расправљајући судија може чињен. стање у доцниј. 
парници утврдити на основу дбказн. материјала раније парнице без по- 
чињења бит. повреде одредаба поступка.

® Но верујемо да жалбени судови ипак неће укинути пресуде, ако 
се из записника не види та пука формалност, јер' таквом праксом би се 
вратили на некадашње строгости и круте формалности легис акција рим- 
ског права.

■* He представља битну повреду одредаба парн. поступка, када је суд 
изрекао пресуду, a странке нису пре тога дале завршну реч на главно.! 
расправи, ако је суд, у целини узето, омогућио странкама да износе чи- 
њенмце и предлажу доказе и расправљају о ствари, већ је то само не- 
правилност у раду суда, када полазећи од резултата расправе пред су- 
дом, не може се закључити да би завршна реч тужене могла утицати на 
друкчије пресуђене ствари (Сав. врх. суд Збирка суд. одл. Ш/1 одл. бр. СЗ).



je да сг обе странке имају саслушати, a изузетна шлашћења сд 
тог Еравила даје зшсон суду изричито само у  случајевима наве- 
деним у чл. 254/1— ЗПП Врх. суд АПВ Збирка суд. одл. Ш/1 
стр. 149 одл. 'бр. 84).®-®

Постоји битна псвреда пастудка ако суд због обесног вођен>а 
поступка одбацуј е тзгж?бу пресудом, не одлучивши о тужбенсЈМ за- 
хтеву уогапте (Збирка суд. одл. 1954 одл. бр. 298). Пресуда због 
изосташса може се ггобијати збот битне повреде одреда!ба парн. 
пост. (чл. 343/1 у вези чл. 103/Ш ЗПП) кад суд у ггозиву за при- 
премно рочиште (или прво рочиште за глав. раоправу) иије упо- 
зорио Hia последице изостанка, a  тужени је неука странха (Врх. 
суд HP Макед. Збирка IV/1 одл. бр. 59). Предоедкик већа jie дужан 
поставл>ан>ем: гштања и на други целисходан начин да на глав. 
расправи обезбеди могућиост да се изнесу све одлучне чињенице 
и означе или допуне доказна средств.а за наводе стракака и уоп- 
ште да се пруже сва разјашњења гаотре1бна да би се утврдило чи- 
њенично С1шве важно за одлуку (чл. 287 ЗПП). Кад суд поступи 
противно овим правилима и услед тога изоегане доказивање фак- 
та који може имати одлучујући значај за решење спора, онда је 
у смислу чл. 343 ст. I ЗПП учињена битна повреда одредаба парн. 
поступка. Повреда одредбе постушса је када суд у парници ради 
утврђења (прејудициелна гсарница чл. 175 ЗПП) туженога оба- 
везује на преузимање робе. Повреда поступка је када суд без да 
би пружао 1трил1ику на пр«длага1ње дрказа, тужиоца одбија са 
тужбом јер да није доказао своје тужбене тврдње (чл. 10 и чл. 
287 ЗПП). Битну повреду претставља установллење неке чиње- 
нице на основу прећутног признања (чл. 210/1 ЗПП). Битну повре- 
ду посгупка -чини суд, када на расправи усмено обављену пресуду 
накнадно тако исправи да услед тога изрека ггресуде у  логледу 
меритума ствари битно се измени (чл. 323/1 и чл. 331 ЗПП).'  ̂ Суд 
вређа одредбу поступка када своју иресуду заснива на правнам 
основу, који је  већ и сам тужилац напустио. Битну повреду по- 
ступка чини суд када о  једном делу тужбеног тражења не pacrro- 
лаже у својој пресуди (ова повреда се може санирати и допунском 
пресудом чл. 330/Ш ЗПП). Ако пресуда кије у цело'Сти исцрпила 
захтев тужбе a тужилац се због тога није жалио нити је  у закон- 
ском року ставио предлог за допуну |цресуде, може ее мимоиђени 
захтев остварити новом тужбом, чим ггресуда у том погледу поста- 
не формално правоснажном.

5 Битну повреду поступка представља, ако се несаслушањем странке 
не даје јој могућност да се изјасни у поотупку укључеша зграде у стам- 
бену заједницу (Сав. врх. суд Уж . Збирка суд. одл. П/3 бр. 691).

® Битна повреда одредаба крив. постутгка постоји кад је, при непра- 
вом понављању крив. поступка- по чл. 376 ЗКП донесена нова пресуда без 
предлога јав. тужиоца или осуђеног и без саслушања противне странке 
(чл. 376/IV ЗКП —  Врх. еуд Б и Х  Збирка суд. одл. Ш/3 бр. 417).

’ Није битна повреда одредаба ЗКП: недостатак поуке о праву жалбе 
у првостеп. пресуди. („Гласник” 2/56 стр. 32 стуб. I, —  чл. 326/Ш ЗПП).
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К члану 343 став II тач. 1 ЗПП. Суд је дужан у свак.ом ста- 
диуму да пази на правилност састава (Врх. суд АПВ „Глаоник" 
бр. 8̂ 55 стр. стуб. П). У томе што је у ств.ари одлучсио председник 
већа, је  потрешно издао платни налог a требало је провести ре- 
довну расправу о тужби и о ствари одлучити у већу, постоји 
битна павреда означена у чл. 343/П тач. 1 ЗПП (Врх. суд ДР Црне 
Горе збирка суд. одл. Ш/3 одл. 452). Објављивање пресуде у не- 
потпуном саставу већа (тј. у  отсуству једног члана већа), пред- 
ставлза бот-|ну повреду одредби поступка (Врх. суд АПВ „Прав. 
живот“ бр. 9— 10 стр. 33).

К члану 343 став П тач. 2 ЗПП. Постоји битна повреда по- 
ступка ако је судио судија који је и по жени у сродству са ту- 
жштачком страном (Врх. суд. АПВ „Гласнр1к“ бр. 12/52 стр. 25 
ст. II).

К члану 343 став П тач. 3 ЗПП. Решавање у парници по туж- 
би којом се захтева да држава цреда тужиоцу у 1ПОС1ед ствари које 
су му одузете на 01Свову решења донетог у  адшшистратиБНО-каз- 
неном поступку и које надлежни орган држи на основу таквог 
решења, не спада уопште у надлежност редовног суда („Борба“ 
од 31 авг. 1959 стр. 4 рубр. „Из праксе наших судава). Редовни. 
суд ниј|е надлежан одлучивати о законитости решења о суспен- 
зији односно о продужењу суспензије јав. службееика, али ње- 
гово право на неиоплаћене принадлежности и остваривање овог 
потр:аживања имају се расправити у  парници ггред редовним су- 
дом (Врх. суд НРХ „Наша законитост“ бр. 11— 12/58 рубр. „Суд- 
сжа 1тракса“). Редовни судови нису надлежни да испитују пра- 
вилиост одлука аграрних власти (Врх. суд АПВ „Гласник” бр. 
1/55 стр. 27 стуб. I). Ако би суд одлучио о питању поделе зајед- 
мичког стаиа међу разведеним брачним друтовима, јер то спада 
у надлежност станбених органа (Врх. суд АПВ ,,Гласник“ бр. 8/58 
стр. 31—32, —  Збирка суд. одл. П/1 одл. бр. 113). Постоји битна 
повреда псступка, ако се одлуком-пресудом суда врши измена 
стана, што никада не спада у надлежност суда, него у  надлежност 
управног органа (Сав. врх. суд „Прав. живот“ бр. 3— 4/58 стр. 61). 
Битна повреда по'Ступка постоји ако би суд решавао о праву гра- 
ђења на водама, јер за то нису надлежни судови, већ народни 
одбори (Збирка одл. 1954 одл. бр. 289). Постоји битна повреда по- 
с-тугаса када се суд упушта у мериторно расгфавл>ан>е и лгресу- 
ђење захтева на накнаду трошка који је странкама настао у по- 
ступку пред управним властима, будући се такав захтев не може 
редовним прав. тгутем остварити:. Када иресуђује о захтеву управ- 
љеном против ошптине за повратак изнсса који је ошптина нео- 
правдашш разрезом општинског приреза самодоприноса убрала, 
јер остварЈгоаше овакве тражбине не спада пред грађ. судове, 
већ пр&д претпосгављене угграв. органе. Када решава о си1сто.1но- 
сти пореза и других јав. дажбина, јер је  о томе надлежан пресу- 
ђивати виши управ. орган. О шггању: да ли и под којим условима
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треба вратити царину ако се је увезена роба опет извозила из 
државе, одлучује царинска власт, a не редовни суд.**

К члану 343 став. II тач. 4 ЗПП. У споровима за накнаду ште- 
те који се тичу бродова и пловидбе на мору надлежони су да суде 
ггривредни судови у смислу чл. 455 тач. 2 ЗПП без обзира на 
странке у спору. Дакле за решеиве оваквог спора није надлежан 
редовни, него привредни суд. (Врх. суд НРХ „Наша законитост“ 
бр. 9— 10/59 стр. 454).

К члану 343 став П тач. 5 ЗПП: Тужени који није дошао на 
рочиште, није уредно позван и не може се донети пресуда због 
изостанка, кад му је позив на рочиште достављен, али му тужба 
није достављена ни уз позив на рочиште ни раније (Збирка суд. 
одл. Ш'1 стр. 148 одл. бр. 82).“ Због наређења чл. 412 у вези чл. 
406 ЗПП постоји битна повреда nocrynKa из чл. 343/П тач. 5 ЗПП, 
кад је суд донео пресуду због изостанка у парнргци ради утврђи- 
вања очЈшства (Збирка суд. одл. ШД одл. 83). Пресуда због изо- 
сганка има се укинуги ако тужби не прилеже никакви докази, 
јер тужилац по прлпису чл. 174 ЗПП мора у тужби изнети све 
потр^не доказе за доказ оних чина из којих изводи своје право. 
Он тој дужности не удовол>ава, иошто не пружа баш никакве до- 
казе за своје тужбене наводе иако је он то дужан учинити и по 
чл. 95/Ш ЗПП. На основу такве мањказе тужбе не може се изре- 
ћи пресуда због изостанка. У тгротивном псстој^е битна повреда 
поступка (Вратовић Др. А.: Збирка реш. у грађ.-тграв-предм. св. 
П бр. 782). Услов за доесш&ше пресуде због шостанка који је  у  
томе ,да „основаност тужбе произлази из чињеница наведених у 
туж5и“ (чл. 321 ЗПП) поспоји кад тужилац за оснк>в свог захте- 
ва наводи све чињенице које могу да буду довољан разлог по- 
стојан^ туженикове обавезе која је предмет захтева. Кад је пре- 
суда донета, a овај услов није испуњен, постоји битна повреда 
одредаба парн. пост. означ. у чл. 343'П тач. 5 ЗПП (Сав. врх. суд 
Збирка суд. одл. IV/1 бр. 61). A k q  сснованост тужбеног захтева 
произлази из чишеница наведе'них у тужби (чл. 321Л т. 4 ЗПП) 
али су оне у cyпpoтнcx^ги с чињеницама које су опште познате

** Постоји битна повреда поступка када је суд донео пресуду у пар- 
ници у којој је утврђено да се ради о спору гледе уређеша међа. Када 
се тужбом у парничном поступку тражи оно, што се може тражити из-  
вршним предлогом по прав. правилу §-а  304 став Ш Ип., a тужби је удо- 
вољено, постоји битна повреда поступка.

Није битна повреда, већ само неправилност, ако туженику није о- 
стало осам (8) дана од пријема позива са другим примерком тужбе до дана 
рочишта и може се донети пресуда због изостанка (Сав. врх. суд Збирка 
суд. одл. IV/1 бр. 58, —  Врх. суд АПВ „Гласник” бр. 12/58 стр. 25 стуб. П). 
—  Но није извршено уредно позиваше на расправу, ако је туженику који 
је на издржавању казне позив уручен два дана пред расправу (Врх. суд 
АПВ „Гласник” 7/59 рубр.: „Из судске праксе”. —  Ако је у позиву суда 
одређено рочиште у једној расправној дворани судске зграде пр>ед коју 
је туженик праводобно дошао, a рочиште је проведено у другој судници 
на другој страни ходника исте зграде и туженик није чуо позивање,. не 
може се против њега донети пресуда због изостанка, јер се мора узети да 
туженик није изостао са расправе тј. да није било изостанака {Rucner- 
Strohal: Збирка реш. I бр. 321).
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(чл. 321/1 т. 5 ЗПП), не може се донети ни пресуда због изостан- 
ка, којом се усваја тужбени захтев, али ни пресуда, којом се он 
одбија у смислу чл. 321/IV ЗПП. (Врх. суд НРС, ,;Наша зако- 
нитост“ бр. 9— iO/59 стр, 454). Обичан препис из зем. књ. улошка, 
из којег није видл>ив наслов стицања власништва не1кретнина, не 
може служлти подло1го1м за npecy/iy због изостанка у парници 
ради 'признањ.а права власништва некретимна (ВраговиЉ цит. 
збирка св. I. р. бр. 279). У парници за развргнуће заједнице су- 
власншитва некретнине не т^оже суд донети пресуду због изо- 
станка, ако тужби не прилежи преплс зем. књ. изватка односних 
векретнсина те ако тзгжбл приложени мернички нацрт није пре- 
испитан и одобрен по катастарској управи (Rucner-Strohal:) 
Збирка реш. у  грађ.-^прав. стварима св. I. реш. бр. 322).'® Нетш 
места изрицању пресуде збот изостанка ако у тужби на утвр- 
ђење није исказан тужиочев гграв. интерес на утврђење. Пресуда 
због изоста)Вка не може се изрећи ако се тужбом тражи солидар- 
ни платеж дуга, a та солидарност нлје у тужби образложена 
(Rucner-Strohal цит. д. Ш. р. бр. 1276 и 1288)" Пресуда због изо- 
станка се може изрећи caiMD оцца, када је захтев тужбе према на- 
водима тужбе ва закову освован. Озај услов не вредлежи, ако 
се туж'ба темељи на капари одн. ва тражењу капаре, међутим из 
вавода тужбе произлази да тужитељ вије дао тужеаом капару, 
вего је ваводно преузео ва себе плаћање противниковог дуга 
irpeaia rpeheM лицу у озваченом извосу. To је асигнација. Али са 
Tior васлова тужитељ ве тужи. Стота за случај изоставжа туже- 
нога, Bie би се могла довети пресуда врема захтеву тужбе да .ie 
тужеви дужав вратити калару (Милановић-Штрасер: Решен>а у 
грађ. прав. стварима књ. П. р. бр. 147). И у случају изоставка 
тужевика има суд просудити да ли тужиочев захтев одговара 
закону. Поверилац кувца не може тужбом тражити да су ковтра- 
хевти дужни призвати востојан>е купопродајвог уговора у сврху 
да се ов ва одвссаом сбјекту осигура (Чимић: Решидбе у  грађ. 
прав. предаетима, св. I. р. бр. 53). Поводом тужбе влодоужива- 
тељке ве може се доаети пресуда због изоставка против поверио- 
ца вла1свика (тј. против власаиковог вероввика) ради излучен>а 
испод оврхе аекретвива ва којима је у шеву корист за оситуран>е 
њевог права забележева забрава отуђења и оптерећен.а, јер та 
забрава има обавезву свагу само међу ковтрахевтима, a ве и ггре-

На темељу тужби приложеног (овереног) извода из пословних књи- 
га из којег је видљив само салдо, a није вид.твиво тачно стање послов. од- 
носа између тужиоца и туженог, нарочито није видљиво: када и какву 
је робу тужени примио од тужитеља и из којих ставака потиче тужени 
салдо, може се изрећи пресуда због изостанка, јер таква тужба није не- 
потпуна (Враговић: Збирка реш. у  грађ. прав. предм. св. П стр. 376 р. 
бр. 781).

“  Ако су тужени глав. дужник и порук. (јемац), може се против 
овога донети самостална пресуда због изостанка (обично супарништво). 
Ако након тога буде против глав. дужника тужба одбијена може се порук 
послужити тужбом из § -а  34 Ип., a ако је платио дуг, тужбом из §-а  1435 
ОГЗ (Пухарић: Збирка реш. I р. бр. 87).
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ма трећим лицима (повериоцима), који таквом забраном нису 
опречени водити оврху на некретнину при у г о в о р е н о ј  за- 
брани отуђења и оптерећења, другом речју нису спречени тра- 
жити овршну укњижбу заложног права и овршну јавну дражбу, 
тј. п р и н у д н о  заложно тграво и принудну продају (Чимић ц. 
д. I. бр. 47). Суд не може донети npecyiny због изостанка, ако му 
је позната околност да је ствар већ пре правоснажно пресуђена 
(чл. 343/П т. 5 и т. 9 вези чл. 322/П и чл. 321/1 т. 5 ЗПП и Rucner- 
Strohal цит. д. I. бр. 319). Постоји жалбени разлог битне повреде 
одредаба ггарн. пост. предвиђ. у проггису чл. 343/П т. 5 ЗПП. ако 
је 'суд у случају, кад је то било потребно, пропустио да пре доно- 
шења ггресуде на освову пржнања ггрибави обавештеша: да ли се 
ради о захтеву којим странке не могу располагати*’ (чл. 320/Ш у 
вези чл. 3/Ш ЗПП — Врх. суд НРХ „Н^ша закошггост“ бр. 1— 2/59 
рубр. ,,Судска ггракса“ у грађ. преЈшеткма” ).**

К члану 343 став П. тач. 6 ЗПП: Достављ.ање ни)е извршено 
у смислу чл. 131 ЗПП, ако )е тужба, која ie управл>ена против 
жене, била достављена на руке њеног мужа. Овахва достава чини 
битну повреду гаЈСтупка из чл. 343/П т. 6 ЗПП (Rucner-Strohal u. 
л. I бр. 303. —  Види „Неггравилности ход вршења доставне служ- 
бе“ у ,:'Нар. одбор“-у бр. 4— 5/58 стр. 2 7 7 ) . Због неваљане или 
кеучињене доставе позива на расправу може се пресуда збот из”- 
станка побијати због битне повреде .oiroien’a6a по'СТУпка по ч-л. 
343/П т. 6 ЗПП (Rucner-Strohal: ц. д. Ш бр. 1296). Неприбијање 
огласа на огласну таблу хгарничног супа (чл. 79 ЗПП) представља 
битну повреду поступка из чл. 343/П т. 6 ЗПП ( Rucner-Strohal 
ц. д. Ш. бр. 1308). ДоставЛ)а1ве на качии прописан у  чл. 131/П 
реченица 2 ЗПП дспуштено је за случа) да туженик ни)е зате- 
чен у свозд стану или на свом радном: месту тек он;да ако је он био 
претходно обавештек о дану и сату доставе у његов. стану одн. 
ка његов. рад. месту. Ако ните тахо шступљено, постоји битна 
повреда из чл. 343/П т. 6 ЗПП при доношењу пре!Суде због изо- 
станка (Rucner-Strohal Ш. 1272). Литге које Суделује у паршгци 
као зак. заступник парнично неспоссбне странке, не може врши- 
Tif парничне радње од дана када странка постане парнично спо- 
ссбна. Ако ипак дал>е врши, учињена је битна повреда одред. 
парн. пост. из чл. 343/П т. 6 ЗПП (Сав. врх. суд, Збирка суд. одл.

Ако се ради о захтеву којим стванке iie Morv да располажу суд 
не може донети пресуду због изостанка (Врх. суд АПВ „Гласник” бр. 10/58 
стр. 30 стуб. П).

Врх. суд HP Србије изрекао је да у парници из радног односа суд 
не може донети пресуду због изостанка ако тужилац није своје право 
претходно остварио пред органима привредне организације како то пред- 
виђају одредбе чл. 369— 372 Зак. о рад. односима (Збирка суд. одл. IV/1 
одл. бр. 47).

Ако је одлука суда уручена оштећенику или прив. тужиоцу лично, 
уместо његовом помоћнику, уручење је извршено неправилно, незаконито 
(„Гласник” 2/56 стр. 31 стуб. П).

** Непозивање браниоца на глав. претрес је повреда ЗКП, али код 
дела где није одбрана обавезна, није битне нарави (Врх. суд АПВ „Гла- 
сник” 4/55 стр. 34).
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IV/1 'бр. 56). И поред уредне доставе позива ацвокату који је 
сигнирао одговор на тзгжбу, али није ггриказао пуномоћ, тужена 
страна није уредно п&звана те јој није дата могућност да ра'справ- 
ља првд судом, што претставља битну повреду ггост. из чл. 343/П 
т. 6 ЗПП (Сав. врх. суд. Збирка суд. одл. IV/1 бр. 63/П). Битну 
повреду поступка чини суд када сведок није потпуно таслушан 
зато јер правозаступник страшсе услед непозивања није био при- 
сутан, па тако није се могао послужргги правом да на сведока 
етавл>а посебна питаша (чл. 291/П и чл. 343/П т. 6 ЗПП). Постоји 
брггна повреда пост. у смислу чл. 343/П т. 6 ЗПП, ако је странци 
чије је боравиште било пшнато, постављен привр. заступник- 
старалагц, по чл. 77/П т. 4 ЗПП, јер тим незаконитим поставл>а- 
њем туженику била одузета могућиост да раоправља пред судом 
(Враговић-Милановић: Решења у  грађ.-прав. ства1рима, I бр. 271). 
Када суд поставља приврем. заступника-староца отсутном су- 
власнику као сутужиоцу чије је место боравишта непознато, по- 
чињена је битиа повреда поступка, јер пропис чл. 79 ЗПП не од- 
ноои се на доставЈвање непознатоопсутном т у ж  и о ц у (ч. 46 и 
49 Осн. зак. о старател>ству).

К члану 343/П тач. 8 ЗПП: На околност да ли тужена има 
способност да буде парничном стракком има да ое пази из служб. 
дзгжности у  свакој фази noicrynKa (Врх. суд АПВ „Гласник“ 6/55 
стр. 25 стуб. П). Витна повреда поступка је ако се детету постави 
старалац док се отац на прописан начин не лиши родитељскот 
права (изузев случаја из чл. 47 Осн. зак. о старатедаству, — Сав. 
врх. суд Збирка суд. одл. Ш/3 бр. 430). Када пред судом раоправ- 
ља лице које је делимично лишено послов. способности (Враго- 
вић-Милановић ц. д. I бр. 229). Ако би малол. усвојену особу за- 
ступао у парници њен отац уместо усвојиоца, јер усвојењем (а- 
допцијом) прелази од родитеља на усвојиоца право и дужност 
заступања усвојеника. Ово помањкање вал>ачог заступника није 
уклоњено тиме, што би отац малол. странке био овлашћен од 
усвојиоца да лшравља некретнина!ма малол. странке (Збирка одл. 
врх. судова 1954 бр. 231).'*

К члану 343/П тач. 9 ЗПП; Парница ради издржавања детета 
може тећи упоредо и пред СЈ>еским судом ради самот издражава- 
ња (алиментациона парница) и пред окружним судом у оквиру 
бракоразводне парнице, уколико је прва пре похренута. Ако би у 
касније покренутом брако-разводном спору била донета пресуда 
којом се тужба за развод брака одбија и ако би у таквој пресуди 
истовремено била дон1ета и одлука о издржавању деце, онда би 
таква одлука била донета повредом одредаба парничног поступка

За умоболног брачног друга као и за неспособног за расуђивање, 
брачну тужбу може поднети његов старатељ само по претходној дозволи 
старат. органа (чл. 73 Осн. зак. о браку), —  Тужбу ради утврђења очинства 
детета рођеног изван брака може поднети мајка одн. његов старалац са 
одобрењем органа стратељства (чл. 25 Осн. зак. о одн. род. и деце). Ако 
дакле таква дозвола одн. одобрење није исхођено било, законски заступ- 
ник није имао потребно овлашћење за вођење парнице.

i:



из чл. 343/П тач. 9 ЗПП (Врх. суд АПВ „Гласник" 10/58 стр. 30 
стуб. I).

К члану 343 став П тач. 10 ЗПП:*^
К члаиу 343 став П тач. 11 ЗПП: Кад кондемнаторна пресу- 

да нема јасну изреку о тО'Љге: шта тужени има да чиии, н& чини 
ИЈШ трпи као своју дужност према тужиоцу, онда таква пресуда 
има недостата.ка због којих се не може исп1итати, јер је изрека 
неразумљива, па тако поста>ји битна повреда из чл. 343/П т. 11 
ЗПП (Сав. врх. суд збирка суд. одл. IV/1 др. 60). Витна повреда 
постоји ако суд у изреци пресуде којом се налаже туженом да 
за издржавање детета плаћа одређен ргзнос меоечно, не изрекне 
од кога тачно одређеног времена почрпве ова дужно1Ст плаћања 
(јер је изоека о почетку плаћања веодређена, — Збирка суд. одл. 
1/2 бр. 323). Када је јудикат собом у протусловју шт  када су 
разлози у чишешгчном погледу у одлучним тачкама међусобето у 
опреци, — чл. 343/П т. 11 ЗПП. Протуречност која су ту има у 
Биду, односи се на чињенична утврђења.*® — Суд се не може по- 
зивати само на своје увереше, већ је дужан да изнесе чињенице 
и да их цени, пошто се судско уверуење може заснивати само на 
чињеницама (битна повреда поступка je то, jep пресуда аема об- 
разложеша —  Вр. суд АПВ „Гласник“ 12/54 стр. 27 стуб. П). — 
Кад је суд наложио издржавања у од{>еђеном месечном износу, 
a није у пресуди утврдио: какве су шшвинске могућности дужни- 
ка (Jep тахва пресуда нема разлога у погл. одлучне чињенице, — 
Збирка суд. одл. V2 бр. 323). Пресуда у којој није утврђено: које 
чињенице суд сматра доказаним и недоказаним и које су окол- 
ности и уважа£вања довели до осведрчеша, не може се прегледа- 
ти-испитати, rta стога постоји битна мана постуггка из чл. 343/П 
т. 11 ЗПП.^“ — Кад одлука о предмету спора зависи од тога: да 
ли је уговор о доживотном издржавању од суда oiBepea или није 
оверен и да ли ирема томе важи или ве в'ажи, оида се у  пресуди 
мора утврдити чињенично сташе по коме ое суди да ли је у пи- 
тању утовор о коме говори чл. 122 Зак. о наслеђивању или друк- 
чији уговор. Суд исто тако мора у пресуди посебно иавести раз- 
логе на основу којих закључује да уговор јж зличит  од онога из 
чл. 122 мора бити судоки оверен. Постоји битна повреда из чл.

Одлука о искључењу јавности може се донети тек по саслушању 
изјава странака, a таква одлука мора бити образложена и јавно објав- 
љена (Сав. врх. <^д „Прав. живот” 1— 2̂/59 стр. 55).

le У  решењу је изречено да окружни суд није стварно надлежан и 
тужба је одбачена. У  разлозима решен>а наводи се да је за пресуђење 
надлежан срески суд. Решење је нејасно и његова изрека противуречна 
разлозима, јер одбачају тужбе има места ако се утврди да за решавање 
спора није надлежан ни редован ни привредни или војни суд, a ако је 
надлежан који од ових, онда се предмет уступа томе суду и нема места 
одбацивашу тужбе (Сав. врх. суд „Прав. живот” бр. 1—2/58 стр. 60).

Постоји битна повреда поступка ако пресуда нема одређено и пот- 
пуно образложење о чињеницама због којих је окривљени проглашен кри- 
вим (Сав. врх. суд „Прав. живот” бр. 11— 12/57 стр. 48). Суд је дужан да у 
образложешу пресуде изнеое разлоге за сваку радњу инскримисану у оп- 
тужби одн. за сваки део своје одлуке по оптужби (иначе чини битну 
повреду —  Сав. врх. суд „Прав. живот” бр. 4/57 стр. 25).
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3"43/П тач. 11'ЗПП кад у пресуди нису изнети такви чињенични 
и правни разлши Сав. врх. суд (Збирка суд. одл. Ш/1 бр. 45). — 
Повреду ixocryiiiKa чини суд, када у  свогјој пресуди не каводи да 
исказима сведока какве чињенице вади доказанима и ако у  иска- 
зима сведока изнешене чињенице не детаљира и ггрећутно мимо- 
илази оцену протудоказа понуђених за одбрану (чл. 327 ст. IV у 
вези чл. 343 ст. П т. 11 ЗПП).̂ ^

Изнели смо неколико случајева брггних повреда поступка, 
које MOiy да чине ггрвостеггени судови —  у цил>у постизавања 
једнообразности судске праксе.

Коршош Тибор

Пропуштање суда у да у поступку према окривљеном малолетнику 
утврди прилике у којима је малолетник живео и друге околности које 
су потребне ради упознавања шегове личности, представља битну повреду 
одредаба поступка (Сав. -врх. суд „Прав. живот” бр. 7— 8 стр. 56, —  Збир- 
ка суд. одл. Ш/1 бр. 22). —  Како у првом поступку, тако и у случају по- 
навл>ања крив. поступка суд је дужан да утврђује све чињенице важне за 
доношење законите одлуке и да изводи све доказе потребне за утврђи- 
вање ових чИњеница. Ако тако не поступи, остварио je битну повреду по- 
ступка (Врх. суд Н РХ Збирка суд. одл. Ш/3 бр. 418). —  Одредба из чл. 
362 ЗКП не чини запреку да се извесне битне повреде одредаба крив. пост. 
исггрављају преинаком првост. пресуде (Врх. вој. суд „Прав. живот” бр. 
3— 4/58 стр. 65). —  Није битан пропуст суда, што није затражио мишљење 
органа старат. у питању смешт. детета ако је и без тога утврђено битно 
чињен. стање о тој околности за доношење правил. одлуке о смешт. де- 
тета (Врх. суд АПВ „Гласник” 10/56 стр. 31 стуб. П., —  Збирка суд. одл. 
1/2 бр. 322. —  „Надлежност за решавање о смештају зајед. мал. деце код 
једн. од родитеЈва” —  „Нар. одбор” 10— 11/59 стр. 621 стуб. I). Суд не може 
одлучивати о истинитости чињеница на основу мишљења ма ког друг. ор- 
гана, н€го на осн. доказа које прибавл>а у парн. пост. оцешује по слоб. у- 
верењу. To важ!-! и за мишљеше стар. органа доставЈвено суду у парници 
о смешт. чув. и васп. деце (Сав. врх. суд Збирка суд. одл. Ш/З бр. 448).

Бит. псвреда одред. поступка је, када суд за доказ прикључену 
исправу уопште није чинио предметом свог оцењивања и мимоилажеше 
оцешивања не образлаже, a садржај исправе има уплива на одлучиван>е 
ствари (чл. 7 ЗПП); или када своје чишенично утврђење заснива на таквој 
исправи о којој се противна страна није изјаснила, нити је позвана на 
такво изјашњење (чл. 5 ЗПП).

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ СЛУЧАЈА МЕСНЕ НЕНАДЛЕЖНОСТИ

Пр>ема бракоразводној тужби поднетој Окружном суду у Бе- 
ограду брачни другови имали су своје лоследње заједничко пре- 
бивалиште у Београду. Тужена која је  изостала са рочгаитаза по- 
кушај мирења и са два рочишта за главну расправу, иахо је увек 
уредно позивана, пре рочгаита за покушај мирења обавестила је 
писмено суд да на то рочиште не може доћи оспоравајући туж- 
бени захтев. На првом рочишту за главну раоправу суд је од- 
лучио да се тужена саслуша као странка пред замолним судом што 
је и учишено пре одржаног другог рочгапта a после тог рочишта ту- 
женаде у поднеску првипут приговорила месну ненадлежнсст суда
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наводећи да је' њихово после,дње заједничко пребивилиште у 
Кладушнкци на подручју Окружног суда у Неготину. Премда 
у свом поднеску по&ија приговор тужене, тужилац се сагласио 
да се предмет увтупи Окружном суду у Неготину на надлежност. 
Како Окружни суд у  Београду није дснео формално решеше о 
ненадлежности, Окружни суд у Неготину вратио је предмет са опо- 
меном на чл. 19. ЗПП (доношења решења) и чл. 20 ЗПП (гграво- 
снажност тог решења), међутим Окружни 1суд у БеО'Граду изве- 
стио је да није дужан да доноси решење, па је Окружни суд у 
Неготину изазвао сук'об надлежшсти. Врховни суд НРС решио је 
сукоб на штету Окружног суда у  Неготину и у  свом решењу 
Р-196/59 од 18 децембра 1959 године дао је следеће разлоге: „Пра- 
вилно је Окружни суд у Београду уступио списе ка надлежност 
Окружном 'Суду у  Неготину у смислу чл. 19 у вези 47 ЗПП. Наи- 
ме, по чл. 19 наведеног закона тужена је блат1овреа®ено ставила 
приговор месие ненадлежности Окружном суцу у Београду јер 
је то учинила у cbom одговору на тужбу од 15 јануара 1959 године 
a пре нето што је одржано припремно рочиште. He може се узети 
да се тужена упустила у распра>вл>ање тиме што је у  свом под- 
неску, упућеном Окружном суду у  Беотраду 16 априла 1959 го- 
дкне, навела да не да развод брака, јер jie тај 1по|днесак поднет 
само зато да би тужена известила суд да не може да присуствује 
рочишту. Исто тако, нема нтгкакв01г значаја што је тужека са- 
слушана као страгака пред Среским судом у Кладову 10 јуна 1959 
године и што на tom: саслушању није приговорила месној над- 
лежности суда, јер је она саслушана пре иего што се упустила у 
расправл>ан»е о главној ствари, a овакво њено саслушање не значи 
и упуштање у расправљање, пошто сна ту није наступила као 
странка и у одређеној парн. радњи тј. на припремном рочвшту 
шта на главној расправи". Сматрамо да је  Врховни суд НРС по- 
грешио и покушаћемо да то докажемо.

Закон о иарничном поступку нормира коју парницу код кога 
суда треба повести! To су норме о месној иадлежности (од чл. 40 
до чл. 60 ЗПП). Ако се тужмлац погрешно обрати ненадлежном 
суду, тај суд може се огласити (а не мора) месно ненадлежним или 
по слзгжбеној дужности или поводом приговора туженог. По слу- 
жбеној дужности суд се може огласити месно ненадлежшш само 
пре него што председник већа закаже приггремно рочмшге одно- 
сно пре него што председник већа за остале спорове из надлеж- 
ности већа или судмја поједршац (за спорове из његове надлеж- 
ности) закаже (прво) рочиште за главну расправу када conditio 
sine qua non наступа преклузија. Суд није дужан да се увек огла- 
си месно ненадлежним јер је одредба факултативва, поготову 
кад ни]е у питању искључива месна надлежност (на пр., чл. 47 
ЗПП) a суд може да при5авл>а потребна сбавештеша од странака 
и од органа ако су од значаја за одлуку о кадлежности. После 
овога суд може да се огласи месно ненадлежним само по приго- 
вору тужене и то ако га тужени стави, писмено или усмено, нај- 
доцније наприпремном рочишту аико се ононедржи оида на (пр-
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bom ) рочишту за главну раоправу (може и ван тих ровишта од- 
носно пре или после заказивавва a пре њиховог одржавања) или 
пре него што се упусти у расправљање о главној ствари (расправ- 
jBaiBe о питањима која се односе на сметње за даљи ток поступка 
нем<1 утицаја). Када отпочне расгф.ављање о главној ствари (тј. 
кад тужени заврши свој одговор на тужбу —  чл. 286 ст. 5 ЗПП) 
на ггрипремнгом рочјишту односно на (првом) ро^чишту за главну 
расправу conditio sine qua non наступа преклузија. И у овом слу- 
чају суд није дужан да се увек огласи месно некадлежним јер је 
и ова одредба факулпативна a претходно саслушање тужиоца 
И.ЛИ његоЕ пристанак нису потребни. To су једине две могућно- 
сти предвиђене у чл. 1 ЗПП када.се може огласити месно ненад- 
лежшш (одлука Савезног Врховно^г суда Р-938/57 од 27 децембра 
1957 године). Евентуалан доцнији споразум страиака о месној 
надлежноеш без правног је дејства jiep према чл. 64 ЗПП странхе 
могу закључити такав споразум али су дужне да исправу о томе 
поднесу уз тужбу (суду који је  стварно надлежаи за 0|Дносни 
опор a Hifle надлежан no одредбама о ошптој или посебној месној 
надлелсности). Према томе, кад отпочне расправл>ање о главној 
стзари престаје овлашћење суда да се 01глашава месно ненадлеж- 
ним. Једном, макар и прећутно, призната месна кадлежност не 
може се више мешати ни вољом суда ни вољом стракака, преклу- 
дираии су и суд и странке.

Одлуку о месној ненадлежности доноси суд (по председнику 
већа) у облику решења, јер према чл. 118 ст. 3 ЗПП у случајеви- 
ма кад не одлучује пресудом (по тужбеном захтеву одлучује се 
пресудом a само у  поступку због сметања поседа решешем) суд 
одл5Ч€ује решењем. To је и одређено у  чл. 271 ст. 2 ЗПП a зато 
што посебна жалба није забрањена у чл. 20 ЗПП и стоји да се ре- 
шегве ргзвршује тек кад постане праваснажно (видети о томе од- 
лзгкл' Савезног врховног суда Р-511/57 од 10 маја 1957 године. 
Збирка одлука за 1957, II/2 бр. 397). Стога је суд дужан по чл. 333 
ст. 1 ЗГШ да оверен преиис решења донетог по службеној дужно- 
сти достави странкама (о!бе странке имају гсраво на жалбу). Ме- 
ђутим. кад је решење донето по приговору тужеиог (претходно 
саслушсње тужиоца није потребно) суд је дужан по чл. 332 ст. 2 
ЗПП, ако је решење донето и објављено на рочишту, да оверен 
препис достави странкама без обзира да ли је пригсвор усвојен 
или ш;1је, a ако је решење донето ван рочишта закон прави разли- 
ку између решења којим се приговор усваја када се по чл. 333 
ст. 1 ЗПП оверен препис доставља странкадга и решења којим 
се пригсвор одбија када се по чл. 333 ст. 2 ЗПП оверен препис 
доставл>а само туженом. Решење мора бити образложено у сми- 
слу чл. 334 ЗПП увек кад се приговор одбија и кад се тужилац 
противи приговору или кад шегов став није ни познат, a уколико 
се приговор уз пристанак тужмоца уево1Ји образложење решеша 
није потребно.

О тужбеном захтеву суд о-длучује, по лравилу на главној 
Јзасправи на основу усменог, непссредног и јавнот расправљања a
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главна расправа је јединствена и састоји се од једног или више 
рочишта. У спору из надлежности већа суд пре главне расираве 
држи припремно рочиште (оошм ако с обзргром на наводе у тужби 
и на пр1крсду спора није нужно одржавање тог рочишта) на коме 
зазршава (припремање главне расправе a уколико се на шему до- 
несе и одлука о тужбеном захтеву у том случају глаовну расправу 
и не заказује (или ако вш1 рочгапта за главеу раоправу, a под ттт  
се подразумева и пре и на ггрипремном рочишту, председник већа 
поводом изјаве туженог, дате писмено или на записшик код пар- 
ничног суда, донесе пресуду ва Рснову тгризвања р1ли тгршги на 
затшсник судско поравнање —  чл, 301 ст. 3 ЗПП). Доммнирајући 
принцип наше процедуре је начело обостраног саслуша1ња кбји 
гарантује странкаЈма 1чл. 5 ЗПП) да fee им- се омогућити да pvalc- 
правлгају одноено да ће т т  се пружити ириЛика да rrpe доношења 
одлуке предузимањем париичних радњи по пРступку заштите 
или остваре своја права и зато је тиувреда ов.ог начела битиа по- 
вреда одредаба тгарничнот поступка ra чл. 343 ст. 2 тач. 6 ЗПП на 
ко|у друг1остегтени 'суд сходно чл. 353 ст. 2 ЗПП пази по Рлужбено] 
дужности (начело adiatur et altera pars долази до изражаја на 
миогим местима у ЗПП, упваво увек кад закон налаже и саслу- 
шање противне странке). Суд не може казненим MepaiMia да тгри- 
нуди странку да се саслуша ако она Hefee, али гаоследива њеног 
неоправданог 1тр'01гтуштања је нормалмо раоправљање.

У постутжу нема изречних прописа у ком тренутку странке 
да1у своја из|ашњеша сем чл. 26 ст. 1 и чл. 286 ст. 1 ЗПП да после 
взлагања тужгбе тужени одговара на наводе тужбе, то је  ствар 
управљагва тгарницом. Закон осигурава туженом за упуштање у 
расправљање најкраћи рок од осам дана колико износи времен- 
ски размак од дана поијема, позива за припрвмно рочиште па до 
рочгапта (чл. 275 ЗПП), односно од дана пријема позива за рочи- 
ште за главну распваву па до рочишта (чл. 282 и чл. 27 у вези 
чл. 275 ЗТТП) a ако је у тсху привремања главне расттраве достав- 
љена тужба туженом на одговор суд може, зависно о;д сложености 
спора и од броја захтева стављених v тужби. да за ово одтзеди 
рок натдуже до триаееет лана. Кад почиње расправл>ање? Пра- 
Еило ie из чл. 6 ст. 2, чл. 288 ЗПП ла је сва1ка странха дужна да 
изнесе чињенице и ггрр-лложи доказе на којима заснива свој захтев 
или којрша побија наводе и доказе противне странке, a суд може 
испитивати сгранке тохом целе расправе, тражити од њих раз- 
1ашњења и дозволити им да се оеврну на изведене доказе, да об- 
јашњавају, да питату, да 01Дтовара1у и да се допуњују, друготм ре- 
чима. само ако је то у цил>у правилног вођења парнице и матери- 
јалне и>стипе, страике имају право и дужнсхгг да товоре т1. да 
рчсправлЈају од почетка пост>чтка (од момента подношења тужбе) 
па до закључења главне расправе. Није ретко да суд донесе и 
ковачну одлуку a да се тужени не упусти у расправљање (или не 
дође на рочиште или дође a неће да ее упусти у раоггравл>ан.е) 
као што је то случај са пресудом због изо1стаика или са об(ичном 
пресудом када је доношење контумационе пресуде забраи>ено
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(рочишта се држе у отсуству туженог ло чл. 284 ЗПП). Тужени се 
у расправљатБе упушта када се писмено ван рочишта или усмено 
на рочжиту (чл. 13 ЗПП) изјасии о главној сгвари (главном за- 
хтеву, тлавном тражењу у  чијим граница1ма суд и одлучује — 
чл. 2 ЗПП) a он своју гтрву лзјаву може да саоатшти и после више 
одржаних рочишта и после више изведених 'докаоа|( увЈфаја, ве- 
штаченл, саслушања сведока и др.), чак и непосредно пре 'закљу- 
чен>а растграве када је предмет ско>ро растгрављен a суд би у сми- 
слу чл. 305 ЗПП ценио да ли тужени теже не злоупотребљава 
своје право што раније није пригаворио месну ненадлежност 
(парничне радше npeavra чл. 20 ст. 4 ЗПП нису без важности casvK) 
због тога што их је предузео ненадлежан суд, али тгрема чл. 304 
ст. 3 ЗПП главна расправа тада. мора лочети изнова a изведени 
докази ,по правилу, изводе ее поново) a такво понашање туже- 
ног било 'би релативно и за одлуку о притовору јер према чл. 8 
ЗПП странке су дужне да савесно користе гграва когја 'Им припа- 
дају по ЗПП. Тужени уггуштај.ући ое у  расправЈвање призна1е 
или оспорава тужбени захтев. Пожел>но је да изјава туженог са- 
држи све што треба, али у крајњем случају доволзно је  да јасно 
изјави да ли тгризнаје или оспорава тужбени захтев. Од његове 
конхретне изјаве зависи да ли она озкачава почетак раклтрављања 
за туженот или не. У слзгчају да тужени дође на рочиште и одбије 
да расправља (а нема услова да се донесе контумаииона иресуда 
или је забрањено доношење такве пресуде) тш.а. се изузетно CMia- 
трати као да се тужени уггустио у  раС1Травл>ањ1е, али зато ако 
тужени на рсчиште не дође a не упусти се у  расправл>ање писме- 
но не може се узети да се у расправл>ање упустио. Када тужени 
не дође на рочиште никад није сигурно да ли је тужени мотао 
да се упусти у расправл>ање, јер због пропуштања рочишта суд 
ће туженом на његов предлог ако је  разлог отгравдан дозволити 
повраћај у пређашње стање a кад тзжени на рочшпте дође то се 
не може десити. Када тужени даје писмену или усмену изјаву 
поводом тужбе, он се увек на основу те изјаве упушта у расправ- 
љање, Jep ако не одговара и на чињенично стање он бар призна 
или оспори тужбени захтев. Тужени може да одгово-ри на тужбу 
чим се поступагк по1крене. Закон то не забрањује a no чл. 274 ст. 
5 ЗПП тужени може писишено да одговори на тужбу иако му од 
суца није наложено. Зар тужени не може разматрајући списе да 
препшпе тунсбу и да поднесе одговор не чекајући од суда налсг, 
чак и пре него што отпочну припреме за главну расправу. To се 
односи и на брачне спорове и на рочиште за покушај мирења ко- 
је кема карактер припремнот рочишта a држи се npe достављан.а 
тужбе туженом т ј. пре него што napninja почне тећи, па се стота у 
погледу месне надлежности примењују одредбе које важе за спо- 
рове по којима се приттремно рочиште не држи.

Свакако да је увођеше рочгапта за покушај мирења оправда- 
но јер је друштвеној зај€дници стало да спречи сваки онај развод 
где нема озбиљних и стварних узрока и где је поремећај такве 
природе и таквог степена да је сва друштвена интерввнци|а до-

19



вољна да помогне брачним друговима да преброде привремену 
кризу у својим: односима. Да би суд могао уопешно да делује он 
мора да упозна и страние и њихова гледишта о масталом сукобу, 
али не само lEra. основу тужбе, a то значи да из paisroBopa са туже- 
ним ipe6a да чује и шегово мишљење о туж1б1ено захтеву и ако 
изјаву туженог унесе у записник, што није погрешно штавише 
то може oanvro да иде у прилог потпунигјем утврђиван>у одлучних 
чињеница, та његова изјава уствари је и њего1в о|дговор на ту ту- 
жбу. He може ое ни замиелити тзеесво рочрппте за пскушај мире- 
ња на KOiMe се не претресу бар главне комдоиенте раз1Мимоила- 
жења иамеђу странака. Нашслетку тужени док ме сазна зашто 
тужилац тражи развод, није ни у стању да адговори на Иитање 
да ли npifcTaje на измирење или не. Рад суда не сводји ое само на 
то да ли странке хоће да се мире. Рочиште за пакушај м1ирења 
изгубило би онда свој смисао. Зар је онда искључеио да се туже- 
ни у границама по1кушаја мирења упусти у расправл>ање? Рекли 
смо већ да би суд био дужан, нарочито ако то и тужени захтева, 
да унесе у записник и чињенице збот којих једна странка при- 
стаје a друга не 'пристаје на МЈгрење и да се у том случају на рас- 
гхрави пок!аже да је  та изјава туженот сем преДлега о доказима, 
његов потпун одговср на тужбу. Зар је мало прммера у прахси. 
да туженм на том 1тссе!бно1м рочишту изнесе да жели да се мири 
a да у противнсш оопорава туж1бени захтев и да на доцнија рочи- 
шта за глаовну раоправу не дође? У tcim случату суд је у потледу 
главне ствари везан за ту изјаву туженот и мора поћи од тсга да 
тужени није споразуман са разводом брака a не као да та изјава 

-није ни дата јер кас свака изјава тако и ов има учинак страиач- 
ке изјаве и кад је већ странка дала односно суд узео, та изјава 
посгоји и суд не ‘сме преко ше да пређе iep рочшите за покушај 
мирења део ј е брахоразводнот •пс1ступка.

Тужени може да ее из1асни о тужбеном захтеву и као стран- 
ка ириликом извођења дохаза саслушањем странака ако није 
могао или HHie хтео да то учини у CBoioi информативној изјави. 
Премда ie тужени у том поступку сведок по схип-ствено] ствари, 
он не губи улоту странке a као странка он ie тужени и ако се до- 
тле H’Mie изјаснио о туж1беном захтеву, тужени се на тат начт-ш 
(на пример, изв1ођење тот доказа пред замолним судсм —  чл. 255 
ЗПП) истовремено упушта и у расправљање, јер да би био саслу- 
шан као странка он мора да буде тужени a ако ie тужени онда 
његова изјава приликом извођења доказа саслушатБем странака 
ггредставља његову јединствену изјаву као страике пре и у току 
поступка доказивања. Зар не 5и суд донео иресуду ка основу при- 
знања (ако је дозвољено) ако би тужени у шведеном примеру 
пр'изнао тужбени захтев (чим тужени призна тужбени захтев да- 
ље расправљање престаје — чл. 320 ct. 1 ЗПП)? Пршнање тужбе- 
ног захтева могуће је у сваком стадијуму пј01ступка a врше се, 
по правилу, у информативној изјави туженог a не твриликом из- 
вођеша доказа саслушашем страгаажа. Појам рабправљања иако у 
закону није дефинисан, по логици ствари, обухвата цео тгоступак
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a гс cy изјаве странака и доказиваше. Поема томе, за упушташе 
у расправљање уопште није важно да ли то тужени чини писмено 
или усмено, пре или пссле при^ема тужбе, на рочишту или ван 
рочишта или као странка ршформативно или као странка у поступ- 
ку доказиваша, него је важно да се тужени одређено изјасни о 
тужбеном захтеву. Закључак би биа да се странка ко]а раније 
није информативво саслушана, 1грили1ком извођења доказа саслу- 
ш >њем странака испитује о свим чиње'нидалга из тужЈбе и о свим' 
околностима које могу да дс1принесу сазнању тих чињеница задр- 
жавајући се више на спсршш чињЕницагма, a кад се тужени тако 
изјасни о предмету спора онда нема никакве сумње да ли се упу- 
стио и у расправљање. Под претпоставксм да се одмах затим од- 
лучи, a извођењу дсказа саслушањем странака приступа се на 
крају доказиваша као последњем доказнсм средству, уколико у 
тој парници није и једино, ггроизлази да се та сгранка, иако је 
саслушана и као страика није упустила у расправл>ање a то је, 
најблаже речено апсурдно.

1-'аш резиме је:
1. Окружни суд у Неготину правилно је приметио да је Окру- 

жни суд у Becrpazcy био дужан да стран1кама достави оверен пре- 
•пис решеша којим се оглашава месно ненадлежним и да тек по 
правоснажности тсг решења уступи предмет томе суду.

2. Тужена се упустила у расправл:ан>е извештавајући писме- 
но суд да неће доћи на заказано рочиште за локушај мирења јер 
се истовремено изјаснила и о главној ствари и

3. Тужена је расправљала о главној ствари и пред зао>1олшш 
судом приликом извођеша доказа саслушањем стравака.

Борислав Раванић

И С П Р А В К А  П Р Е С У Д Е  
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

У потледу исправке пресуде постоји одредба чл. 337 Закони- 
ка о кривичном поступку, и на први дсглед изгледа као да је пи- 
таше исправке том одредбом у потлуиасти решено. Сем тога, пи- 
тање исправке изгледа ситно и једноставно Јтиташе, о коме није 
потребно ни трошити речи. Међутим, то све само изгледа ситно, 
једноставно и решено, но питаше не само да није ситно, већ ни]8 
ни једноставно a пототово није решено.

Питање исправке лресуде је принципијелан проблем који 
представља елеменат правне сигурнссти у ошпте, a у крдвично- 
гтроцоном праву noioe'eHO. Од оваквог или снаквог решења питања 
исправке иресуде зависи степен сигурности странака у  односу 
на објављену пресуду, и њихова правилна оријеитадија у погле- 
ду употребе правних лексва. Ни јејдној странци није свеједно да 
ли ће у писменом отправку пресуде наћи неку одлуку која при- 
ликом проглашеша пресуде кије била објавл>ена. Сем тага, ттата-
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ње иелравке није самостално питање, већ је непосредао везано 
са питањем шта је  изворник пресуде и са питањем иоправке за- 
гшсника о главном претресу. Као пгго ће се видети све су то у 
знатно] мери нерешена питаша о кој'Има, сем тога, има и разних 
митљења.

I

Писмени отправак пресуде, који се доставља странкама и 
осталим заинтересованим лицима, мора у  свему CAiroBap̂ aTM усме- 
но обављевој пресуди. To је  императив од кога неииа одступања. 
Но, закстшк је тгредвидео да, услед грешака, дође до несзагласно- 
сти отправака ггресуде са објавл>еном пресудом. Нормално је да 
се, у слзгчајевима очигледгшх грешаока, дозволи иопра1Вка, јер би 
сугтротно решење представљало сушти формализам који не би 
никеме, и ничему, користио. Но, ту се поставља значајно и прин- 
цигорелно питање: цо које границе се може 'дозволити: мсправка, 
и којих грепижа.

Исправке грешака могу бити формалне и материјалне. Фор- 
малне и!С11равке су оне које не задиру у еуштину рдлуке у првсу- 
ди, и односе се само ва слоредне, HiOSMTHe, елементе. Тако, фор-- 
малне исттравке се одноое на: бројеве, датуме, сате, имена, над- 
имка, оз1на1ку занимаша и т. сл. Материј^алсне иоправке се односе 
на: елементе бића кривичног дела, виност, урачунљивост, квали- 
фикаторне елементе, врсту казне {нако главне, тако и опоредне). 
примену одређених одредаба Кривичног зажоиика, одлуку о тро- 
шковима кривичног по1стуггка, имовииско тгравне захте®е итд.

У погледу формалних исправки нема сумње ни спора. Постоји 
општа сагласн01ст да је формалне грешке могуће, и нужно исправ- 
љати да се ие би пало у формализам. Питање иоправке формалних 
грешака било је законодавно Ј>ешено још Законом о  кривичном 
постлчжу од 12. X. 1948 године. У чла1ну 254 поменутог закона 
било је предвиђено да се очигледне грешке у писању, рачунању, 
бројевима и именима могу исправити у свако доба било на захтев 
странака било по службеној дужности. По том пропикгу исправка 
се није вршила решењем, већ се унссила у сваки опхравак пре- 
суде. Решење се доносило само ако је  суд одбио да изврши ис- 
правку по захтеву странке. Законик о  кривичном поступку од 
10. IX. 1953 године дозвол>авао је, у чл. 336 ст. I, исте могућно- 
сти у погледу формалних исправака, с тим што је Рбавезао суд 
да донесе посебно решење. Закон о изменама и допунама Зако- 
ника о кривичном поотупку од 26. XII. 1959 године није у овом 
погледу донео никакве новине.

Формалие 1«лгравке дозвољава на пр. кривични поступак 
СР Немачке (§ 268), дозвољавали су: крргвични поступак бив. Ју- 
гославије (§ 294), хрватоки кривични поступак од 17. V. 1875 (§ 
264) и аустриоки кривични поступак од 23. V. 1873 {§ 270) —  који 
нису дозвољавали материјалне исправ,ке.

Што се пак тиче материјалних исправака, ту је  ситуација 
дрзч-ачија. Закон о кривЈИЧиом поступку од 12. X. 1948 г. није до-
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звољавао материјалне исправке, што се може несумњиво закљу- 
чити по томе што те исправке уотипте нису биле споменуте у чл. 
254, нити у KOiM другом члану. Законик о кривичном поступку 
од 10. IX, 1953 године пошао је  другим путем, па је изричито 
Д03ИОЛИО и материјалне иСтгравке —  чл. 336 ст. II .Једина одредба 
која је, у некој мери, обезбедила сигурваот у погледу исправака, 
хтредви^ла је да се — у случају материјалие ијсправке —  обавезно 
достави решење о иоггравци, и да у таквим случајевима рок за 
жалбу тече од дана пријема решења о иоправци. Новелом За- 
коника о кривичном поступку чл. 336 (|који је сада постао чл. 
337) није ниуколико измењен. Тиме је про1блем ишравке пресуде 
остао на дневном реду.

Кад се говори о иоправпи п{>есуде оцпа ie ван сваке сумње 
да исправка мора, и може, бити извршека само у смислу усагла- 
шаватва отправака пре1суде са изв1арникам, тј. са оним што ie об- 
ја!ВЛ>е«о, што представл>а судску одлуку. Одмах се мооа наг.ла- 
сити да се судска одлука — пресула не може ни под којим услго- 
Вима м1ењати:. Пресуду може мешати само, и искуључиво друго- 
стшени суд поволом жалбе, или Савезни воховни cva повопом 
захтева за заштиту законитости — ако је  пре*суда постала пра- 
воснажна.

Полазећи од чињенице да чл. 337 ЗКП. дозвољава и фор- 
малне и матегж1алтае исправке, у смислу усаглашаванЈа отпшва- 
ка са изворником тгоесуде, п0ставља се питање шта ie изворник 
пресуде, одно1сно са чиме се морају усагласити евентуално неса- 
гласни отггравци иресуде.

II

Обично се узима да ie изворник пресуде ггови ггоимерак пи- 
омено израћев^р ггоесуде који потттасу1у ггоедседнкк већа и запи- 
сничар — чл. 335 ст. I егде ни1е наведен захон, члвнови се односе 
на Законих о коивичном nocrynxv — пречгагЉени текст — Сл. 
.тптст ФНРЈ бо. 5/60). Мећутим, та) примерак не ггоед<ггавл»а из- 
всвник, нити он може бити основ за усаглашавање отггравака 
пресуде. Схватање ла је тај први шжмерак извсданик пресчле по- 
тичр из слвелзба Судског пссловкиха, од 15. X. 1932, ко1и ie у 
5-v 63 ст. I хгрелвиђао да се као извотшик „сматра у прописаном 
об.ликч састављена одлука. из1ава. саошптење cvna отд. ИЗВОР- 
1ТИК ПОТПИСУЈЕ СУДИЈА (ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА) . . . И ЗА- 
ПИСНИЧАР, УКОЛИКО TO ЗАКОН ПРОПИСУЈЕ“ {подвукао 
Б. П.). Овако утврђен ггојам изворника пре'суде потпуно је одго- 
варао приликама и условима у време када је Судски пРсловник 
донет, тј. пре скоро 30 година, када су се судске одлуке већином 
писале руком. Судски пословник је због тога шсебно тгредвиђао 
да ое, приликом преписа пресуде, мора водити рачуна о тачности 
преписа, и да се отправци морају сравнити са изворником — § 64. 
IIpieMa томе, у такво) ситуациш фахткчки лостоји изворник и 
је —  у случају несагласности —  реалио Morylie вршмти упоређи-
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постоје отправци, који морају бити идентични са изворииком, па 
вање.

Међугим,, Судсжи послсвник садажи и једау противуречност, 
псшто у §-у 112 CT. II пре|дви^: „ . . .  Ако се одлука пише по дик- 
тату ва машини, треба уједно израд>гги више примерака, од којих 
he један служити као изворник a други као oirapiaBiBi", па је тиме 
елЈвиинисана разлика, између извсрника и отправка. На тај вачин 
сви примерци се мову истовремеио сматрати и извориицима и от- 
правцима,. a у суштини ствари ништа не мења чжњеница што ће 
један тгримерак потпвсати председник већа и 31аиионич.ар. Став- 
л>ањем потписа не настају ник1акве квалитативне цр|Омене у су- 
штини пресуде. У таквој ситуацији се одмах намеће питање: са 
чиме ће се зшоређивати израђена пресуда ако се у њо̂ ј иађу неке 
грешке. Практичво је немогуће вршити ма какву иетгравку, јер 
су отвр1авци потпуно идентичнп са изворником — који је само 
снабдевен потггксима. Очигледно је да иа овај начин нвје реше- 
на суштина питања шта је извср.ник пресуде и са чиме се могу 
упоређивати отправци, ако се појави нека несагласвост.

Важио је напоменути, да је у  време важења судског послов- 
ника из 1932 године, већина пресуда израђргвана руиом — због 
неразвијене биротехнике —• a да су се само изузетио пресуде из- 
ра^ивале директним диктатом на машини. Међут^им, у нашим са- 
данашњим условима пресуде се по правилу израђују Д1иректним 
диктатшг на машини, a само изузетно се израђују руком. To је 
квалитативгаа разлика која захтева к адекватна решеша.

У недостатку одређених пропиоа, шта се има сматрати из- 
ворником прееуде у  кривичним стварима, изворником се сматрао 
чримерак пресуде потписан од стране председника већа и за- 
писничара, a no схватању старот Судсжот пословника. Након сту- 
пања на онагу Закона о парничном пост;̂ П1ку од 23. I. 1957 Г0'дине 
користила се, као аргуменат, одредбу чл. 326 ст. II, па се као из- 
ворник опет узршао примерак пресуде који је потпи1саи од пред- 
седника већа и записничара. Међутим, одредба чл. 326 ст. II ЗПП 
не може уопште да буде ар|Гумеиат у кривичном по1ступку, и то 
из два разлога: прво, по тој одредби изворник пресуде потписује 
само председник већа — шта је у парничном по1ступ«у могуће и 
дозвол>ено — док на осиову чл. 335 ст. II. ЗКП првсуду потписују 
председник већа и записничар, и друго, немогуће је аналогијом 
преносити принципе парничног noicryrcKa у област кривичног по- 
ступка, као што није могуће ни обратно. To се види и из низа 
примера као: у парничном поступку се пресуда не мора увек об- 
јавити странкама —  чл. 324 ст. III и IV ЗПП, до« се у кривичном 
поступку пресуда увек мора објавити; у  парничном поступку је 
дозвољено доиошеше и међупресуде —  чл. 319 ЗПП, и пресуде 
на основу признања — чл. 320 ЗПП и допунске пресуде — чл. 
328 ЗПП, a у кривичном поступку се једном јединственом пресу- 
дом морају решити сва питаша, итд, Према то1ме, ни Закон о пар- 
ничном поступку није решио, a није ни могао решити, питање 
шта је изворник пресуде у кривичнсм пРетупку.
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Државни секретар за правосудне послове HP Србије протии- 
сао је ПравиЈШик о унутрацгњем пословању у ореским, окруж- 
ним и окружно привредним: суд01вима —  окраћени казрш „Суд- 
ски половник" на о т о в у  чл. 1 ст. I (Сл. Гласник НРС бр. 25/60 
од 18. VI. 1960 год.). Нови Судски поРловник такође третира пи- 
тање изворника. Члаи 76 Пословника тласи:

„Изворником се сматра у прооисаном облику саставље- 
на одлука суда (пресуда, решење, наредба итд.), гпотписана 
од ‘председника суда, предсе1дника већа однасно судије и 
записничара, ако је његово суделовање о1бавезно, или од слу- 
жбеника ксме је распоредоач послова поверен одређен дело- 
круг рада.

Приликом израде изворника тре1ба се иридржавати од- 
редаба постојећих поступака о писменој изради суДских од- 
лука.

Изворник одлуке остаје у предмету."
Члан 77 Пословника гласи:
„Преписи изворник1а врше се у судској писарници пи- 

саћом машином.
.Пре^писи морају бити уредни., јаони и читки, a њихова 

садржина и спРљни облик морају одвоварати изворнику.
Пр0писи се от1правл>ају пошто буду сравњени ‘са извор- 

ником и уредно потпи1оани“ (изостављ1ен је сгав Ш свог 
члаиа, пошто није од важности за питање које се третира). 

Цитерани прописи такође не решавају пигање изворника 
пресуде у кривичним стварима, нити дају адговор иа питање чи- 
ме ће се упоређивати отправци пресуде. Ово стота што је нсви 
Пословник, у суштини, 'заузео исто становшнте као и Судски по- 
словник из 1932 године. Другим речима, полази од (ггретпоставке 
да се изворник пресуде пише руком, па да се касније преписује 
писаћом машино1м и да су ти претиси отправци. Ако се пак пре- 
суда одмах диктира непосредно у  писаћу машину, онда нема, и 
не може бити разлике у садржини изворника —  који је оотии- 
сан — и отправака. Коначно, oiner се пигање своди на повписе, 
као основна обележја изворника пресуде, ма да потписи немају 
одлучујзгћи утицај на карактер пресуде.

Овде треба ка1П01менути да се одговор на постављено питање 
не може наћи ни код теоретичара кривичночпроцесног атрава. Код 
ггредратних теоретичара одгввора незда јер тгроогиси бив. Југо- 
словенског КП нису дозвољавали материјалну исправку већ само 
форлгалну — § 294, па се према томе тгроблем није истицао у оз- 
бил>нијој форми. Од теорепгчара који су обрађивали кривични 
поступак ФНРЈ проф. А. Мунда (Уџбеник к. п. ФНРЈ —  Љуб- 
л>ана 1957, стр. 390) не третира питање исправке са овог ашекта, 
a проф. Т. Васиљевић (Коментар ЗКП —  Беотрад 1957, стр. 325) 
такође се не упушта у  питање суштине изворника.

Пошто ни из одредаба Законика о кривичном поступку ни из 
Судског пословника не може да се добије изричит одговор на пи- 
тан>е шта је изворник пресуде, потребно је одговор тражити из
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суштине пгресуде, њеног доношења и појма изворника, имајући у 
виду специфичност доношеша пресуде уз шдејство судија-по- 
ротника.

Изворник пресуде може се посматрати у ужем и ширем сми- 
слу. У Јгжем смислу изворник пресуде је записнмк о већању и 
гласању, a у  пшрем смислу извориик пресу|де је записник о глав- 
ном лретресу. Ова подела, и oigbobji, изворника иресуде на први 
поглед су необичии и неуобичајени, али детал>ни]а аинлиза ука- 
зуЈе да i.e подела 0‘сноваиа и ршлна, и да у noTnyHOCTH одражава
СуШТИНу СТВ0|Ж.

1) Да је  изворникг 1фесуде, у ширем одшслу, заоисник о  глав- 
HOiM претресу поризлази иее^смњиво из Ч1ит1ав€ конструкције по- 
ступка и главног претреса као цешралног дела кривичног по- 
стуггка. To је изричито и предвиђено у  чл. 327 ст. I који тласи: 
„Суд заснива преоуду само на чшвеница1ма тг дооказима који су 
изн0се«и на главном претресу“ , што зиачи да caavip оно што је 
продуцирано на главном претресу може бити у осно1ви тч^уде. 
Пошто записник о главном гаретресу мор>а да :при1каже, у ©итном  ̂
део ток irperpeoa (чл. 291 ст. I) то је очигледно да пресуда може 
да се оснива само на оним чишеницама' и доказима који су фик- 
сирани у заииснику о главном претросу. Ilpeivra томе, зашисник о 
хлавном претресу је изворник пресуде у шмрем смислу, јер се 
пресуда мора заснивати само на ономе што је у заоиснику, тј. 
мора „извирати“ из записника о главном 1пр>етресу. Зашисник о 
главном претресу, као изворник пресуде у ширем смислу, пред- 
ставља основ за упоређиваше ornpasaiRa са стварним стањем у 
еписима. јер не само да изрека пресуде мора бити резултат оцене 
изведених доказа, већ и образложење пресуде —  ̂као битан еле- 
менат пресуде —  мора бити у складу како са изворним доказима 
тако и са изреко!М пр>есуде.

Кад се говори о окладу образло(ж|ења пресуде са изведеним 
доказима и изреком пресуде, одмах се намеће мисао да је у  слу- 
чају несагласности, у  том правцу, остварена битна повр>еда одре- 
даба кривичног поступка ии чл. 343 ст. I тач. 10 и да се због те 
ловреде пресуда мора укинутк. Међутим, та мисао је тачна само 
за случа] кад се ради о суштинској несатлаЈСНости образложеша 
пресуде са изведеним доказиага, и у тпаквим случајевима нема 
места ислравци пресуде. Но, у  случају грешке у писању Morylia 
је  ислравка образложења пресуде и њеко усаглашаван>е са ствар- 
ним стањем у описима. To ое најбоље види из следећег примера; 
у Једком случају кривичног дела из чл. 179T КЗ. олт. Б. J. ло- 
ри1 а̂о је извршеше кривичног дела. У току дрказног поотупка на 
главном лретресу, сведок J. Н. је  изјавио да га је  оптужени слао 
код породице оштећене са поруком да се повуче кривична при- 
јава, a да ће за узврат олтужени оштећеној поклонити шиваћу 
машину и дати јој нешто новаца. У образложењу пресуде наве- 
дено је да je ту чишеницу лотврдио сведок К. М. — који стварно 
у том лравцу није ништа изјавио. У жалби против Г5>есуд€ од- 
брана је ту несагласност иетакла као битну повреду одредаба
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крикичног mocryiiiKa из чл. 342 ст. I. тач. 10 (по ЗКП од 10. IX. 
1953) и предложила да се пресуда укине, између осталог, и због 
тог разлога. На то је предоедник већа решењем исправио пресу- 
ду, на основу чл. 336 ст. I. (по ЗКП. од 10. IX. 1953) нашавши да 
је у иитању погрешка у именима, и да је таква исиравка дозво- 
Љ1ена. Жалба против тот решења није успела. У конкретном слу- 
■̂ају У ствари је извршеио само усаглашаваше ггресуде са ствар- 

ним сташем у загогснику о главном претресу^ и то по Ј€1ДНО|М фор- 
малном шггању, тј. да ли је одређену чињеницу потврдио .1едан 
или дрзчи сведок. Важно је да је  извесна чшвеница утврђена, и 
правилно оцењена сама за себе и у вези са 01стали1м доказима, a 
без згтицаја је на питање iđCTMHe да ли је ту чињеницу потврдио 
сведок X или сведок Y.

У вези <» исправком образложеша пресуде треба имати у 
виду да се исзправка може вршити шмо у погледу фзрмалних 
грешака и неса1глаен101сти, a ни у  ком случају у  пагледу матери- 
јалне ишравне образложења. To значи да св не могу вршити 
иоправке у погледу оцене доказа, допуна образложења, исправке 
у вези појединих о1длу!ија у  пресуди и т. сл.

2) Изворник пресуде у ужем смислу је записник о већању 
и гласању — кад је у  питању пресуда коју доноси веће. Оваква 
тврдња је необичта и, ка први поглед, неприхватл»ива јер запи- 
сник о  већању и гласању није дс1ступан странкаага. Међутим, то 
је штак чшвеница оа когјом се свакодневно срећемо, али смо на 
њу навикли, ма да она произлази из позитивних прописа.

Пресуда се доноси након већања и гласа^ња — када суди веће
— a ток власања и коначна одлука уноое се у записник о ве- 
ћању и гласању, који потписују сви члансви већа и затгисничар
— чл. 82 ст. ni. У запркгник о већању и гласању мсра се унети 
и одлука —  пресуда која је донесена —  чл. 82 ст. II, и то изрека 
пресуде у целини —  са свим елемешгима из чл. 336 ст. Ш, IV и 
V у  вези чл. 331. Да се у запионик о већашу и гласању мора уне- 
ти изрека пресуде у целини произлази несзшњмво из одредбе чл. 
332 ст. II према коме се објављивање пресуде има извршити јав- 
ним читањем изреке пресуде. Очигледно је да председник већа 
може прочитати изреку пресуде само из записника о већању и 
гласању —  и у пракси cef тако опроводи —  јер изреку пресуде 
нема на другом месту. У записнику о главном претресу нема из- 
реке Јфесуде —  и практично се она ретко налази — јер није ни 
обавезно у записник уносити целу изреку —  пошто је —  на осно- 
ву чл. 294 — довол>но у записник унети само битаи садржај прке- 
суде. Нарочито је карактеристично да се у записник о  главном 
претресу не мора унети — и већином се не уноси — чињенични 
опис кривичног дела, ни у случају осуђујуКе пресуде већ само 
подаци из чл. 331 тач 2— 7, a чињенични опис је предвиђен у  тач. 
1 чл. 331, што је  изричито предвиђено у чл. 294 in ifiinje. IIpieMla 
томе, изрека пр>есуде у зашданику о већању и гласању и објав- 
љена изрека су иденгичне. Одмах се поставља питање како 
странке могу контролиоати идентитет објавље41е изреке и изреке
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која је у  писменом отправку пресуде? Очигледио је да не могу, 
јер им није Д01сту1пан записник о већању и глаоању. To је један 
од озбил>них недостатака Законика о 1фивичном п01сту|пку од 10. 
IX. 1953 године, који није уклоњен шг Новелсм од 26. ХП. 1959 
годЈтне. Закон о кривичном поетупку од 12. X. 1948 гадине није 
имао тај недостатак, јер је  у чл. 64 ст. I било ивричито предри- 
ђеио да се у записник о главном претресу мора унети изрека (ди- 
спозитив) одлуке коју је суд доиео.

Чишеница је да Законик о кривичном поступку није решио 
питање шта је изворник пресуде, и са thlm: ее мора рачунати. Но, 
такође је чињеница да се, у интересу правне ситурнссти, мора 
утврдити шта је изв1орник као основ за утврђивање ау-
тентичноети донете пресуде, јер се у пракси нужно намеће по- 
треба за тим. To показује и следећи пример: у једном случају у 
изреци отправка пресуде осуда је гласила на 5 тодина и 3 месеца 
стротог затвора док је у записнику о главиом претресу осуда гла- 
сила на 5 година и 4 месеца затвора. Остављајући по страни што 
казна затвора не може бити из;речена у тој мери, очигледне су 
две несагласности: врста и мера казие се не слажу. Поставлл се 
питање шта је у таквој ситуацији могуће? Једрша магућност је да 
се изречена казна упореди са казном означеном у записнику о 
већању и гласању, без обзира што то уттоређење може да врши 
само другостепени суд, који је једини овлашћен да отвара запи- 
оник о већању и гласању —  чл. 82 ст. IV. У комкрет[но1м случају 
је утврђено да је у записнику о већању и гласању изречена казна 
гласила на 5 годгата и 3 месеца стротст затвора, дакле одентично 
са писменим отправцима. У овом случају записник о  већању и 
гласању и формално и фактички је фунгирао као изворник, што 
o «  уствари и јесте. У таквој ситуацији објављена пресуда и пи- 
смени отправак пресуде су сагласни и потребно је према томе 
усагласити записник о главном претресу (о испривци записника 
бтЉе говора ниже).

Кад се каже да је изворник гпресуде, у ужем смислу запијс- 
ник о већању и гласању овда треба имати у виду и чињеницу да 
је веће састављено од једн.от судије и двојице судија поротника,. 
одвосно двојице судија и тројице судија поротника, и да они до- 
HO'Ce гаресуду која се налази самго у записнику о ве'ћању и гласа- 
њу, и да тај записник они потписуЈу. Пресуда се доноси на ссмо- 
ву доказа изведених на главном претресу, и она треба да буде 
у складу са .изведеиим доказима, треба да буде резултат тих до- 
каза, да одражава њихову логичну суштииу. Председник већа 
дужан је, након читања изреке пресуде, да изложи укратко раз- 
лоте пресуде — чл. 332 ct. П. —  a ти разлози могу да буду само 
сни разлози који су руководили веће приликом доношења пре- 
суде. Кад не би било тако, разлози пресуде били би у противреч- 
ности са изреком пресуде, и најзад образложење пиемене изра- 
ђене пресуде мора да буде, у суштини, разрада и шире с1бразло- 
жен>е оних разлога који су дати накок читања изреке пресуде 
по завршетку главног претреса.
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Пошто се данас код нас, сем изузетака, пресуде писмено из- 
Р̂ ђУЈУ диктатом у писаћу машину, то се мора уважити ч” н.С' 
ница да су стаи примерци пресуде идентични — па су им чак и 
грешке идентЈтчне —  и да у таквој ситуацији, практично, не би 
могла да дође до изражаја одредба чл. 337, јер никада не би било 
иеоагЛаеаости шмеђу изворника — ако се као изворник узме са- 
мо 1П10Фпи!са(ни 1гр.имерак — и отправка. На тај начин фактичка 
грешка морал!а би остати неисправљена, јер би председник већа 
увек нашао да нема несагласности и одбио захтев странке за ис- 
правком, a исто тако би морао постуггити и другостепени суд при- 
ликом решавања по жалби на решеше првдседника већа. Очи- 
гледно је да је то нтотребан, и пггетан формализам. Да извор- 
ник пресуде не би остао само у з.а1писнр1ку о већању и гласању, и 
као такав недО'Стуш,н странкама, било би потребно у записник о 
глашшхм претресу уносити изреку пресуде у целости. Ову солу- 
цију закон не забрањује, јер је у чл. 294 ггредвиђен минимум оно- 
га што се мора унети у записник о главном претресу. a ако би се 
унело нешто више тј. сви подаци из чл. 331 то не би шкодило, 
већ би сам1о користило.

Очиглрдно је  да изнета схватања о изворнику ггресуде оду- 
дарају од уобичајених и ттрихваћених, ал!и је чињенипа да се до 
сада није јасно рекло шта је изворник пресуде, већ се, као по 
некој инерци1и, прихватало становиште да ie изворетж пресуде 
онај примерак пресуде који је гкхгписан од председика већа и за- 
писЈНичара, ма да он то није.

in

Најзад ocraie питање исправке и допуне записника о глав- 
ном ттретресу, које је у непосредно] вези са питањем изворника 
пресуде.

Попгго затшсник о главнобм претресу мора садржавати, у бит- 
ном, цео ток претреса — чл. 291 ст. I —  то је јасно да он мсра 
верно одражавати тај ток. Законик је предвидео вд о̂гућност по- 
грешног и непотггуног уношеша у заатасник, те је због тога дао 
гграво председнику већа да по службеној дужности исправи очи- 
гледне погрешке, a странкама i‘e дао право да предлажу допуне 
и исправке — чл. 292. Но Закогогк није поближе, чак ни приме- 
мерице, ор>едио које исправке и доитуне може наредити веће, a 
ггоготово није одредир рок до кога се те исправке могу вритати. 
Према томе, остаје да се утврди које исправке и допуне може на- 
редити веће и до ког рока се  исатравке и дотгуне могу вршити.

П|>едседни!к већа може, било по службеној дужности било 
по предлогу странака, извршити исправке погрепшо уписанрсс и- 
мена, б{х>јева и других очлгледних грешака у писању, и ту је 
крај овлашћеша ттредседшпка већа — чл. 292 ст. Ш ал. 1. Исправ- 
ке осталих грешака и допуне може наредити само веће и то ис- 
кључиво ш  предлогу странака. Овде треба посебио подвући да 
председник већа ни под којим условима не може наредити допу- 
ну загоисника јер је то право дато искљ>живо већу.
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Веће може наредити све исцравке које се тичу суштине ствари, 
a које имају утицаја на елементе кривичног дела, на питање ви- 
ности, урачунљивсх;ти, на Ч1И;н>енично стање, сдлуку о казни — 
чл. 38, КЗ — и на спсредне одлуке. Другим речима веће може 
наредити шоправке у оваквом тгравцу, а. исто тако може наредити 
допуну записника у свим правцима. Ово гоггање и није нарочитс 
спорно и нејасно.

Међутим, врло је спорко докле се може вршити исправка од- 
HOiOHo допуна записника о главном претресу, а то питање је и 
веома значајно збот правсснажности пресуде. Ниједвшм иропи- 
сом није ретулисано питање рока за иаправку или дапуну запи- 
сника, ila се решење тот питањ1а мора тражити у систематизацији 
Законика о кривичном ш^тупку, у току крив^ичног ггоступка, у- 
лози записника о главном претресу и аналогији.

По питању ро'ка, и поступка, за иоправку 0|ДНОсно допуну за- 
1ти1сника псстоје дв1а гледишта, која су врло интере’Сантна, и зато 
их цитирамо детаљније.

У комантару ЗКП (Београ1д 1957, стр. 291) лроф. Др. Т. Васи- 
љевић наЈводи:

,,У законику није одређен р<ж у коме ће се тр1ажити исправ- 
ке запионика о главном претресу. Из 0!.др1едбе на крају ст. 3 овог 
члана: да се предлот за лслравку и одлука о исправци уносе у 
про1дужењу заврлЈенот записника, не може се закључити да лред- 
лог и ислраБка следују непО'Сре:дно закл>учењу запсмика док је 
веће још ка окупу, иако то по лравилу бива. Крд овлашћених 
лица правни интерес за исправл>ање зашисника по1Стоји све до 
правсанаж1ности пресуде, a у неким случајевима и после Tora. 
Свако делравл>ање записника после заврл1еног заседаша, уколико 
су исправке од оних које спадају у делокруг већа, ствара тешко- 
ће (накнадно сазлвање већа у истом: личном саставу). Накнадне 
ислравке се не би могле вршити без саслушања супротне стран- 
ке или лица о чијој се изј/ави ради. У бдсуству сагласности ис- 
лравка, би се морала вршити решењем да би се омогућила жал5а“ .

У уџбенику кривичког поступка ФНРЈ (Љубљана) — 1957, 
сн. 2 стр. 239) проф. Др. А. Мзшда наво;ди:

,,Stranke smejo tudi še v pritožbi zahtevati popravke v zapisni- 
ku, če gre za Gkoliščiae, ki odločilno vplivajo na odločbo o pritožbi. 
V takom primeru sme pritežbeno sodišče dopustiti in odrediti nasprot- 
ni dc'kaz vsebini zapisnika z zasliševanjem tistih, ki so bili navzoči 
pri sastavljanju zapisnika (členi senata, stranfce, zagovomik, zastop- 
nik, oškodovanec).” (pritožba — žalba; vsebina-sadržaj; — ostali deo 
teksta Je razumljiv).

Наведена становишта имају две заједничке лоставке. Прво, 
оба дозвољавају, исправку записника о главном претресу и после 
објављивања пресуде, и друго оба дозвољавају посебан —  мада 
нешто модификован — лсступЈак за каснију исправку записшгка.

Да прво размотримо гоггање рока у коме се може вршити 
исправка залисника. Залионик мора бити завршен са закључе- 
1Б0М загедања —• чл. 232 ст. I ал. 1 — и то је стриктно наређење,
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Koje није дерогирано тиме што се о исправкама и долунама го- 
вори у ст. Ш. истог члана. У систематици Законика о кривичном 
поступку одељак о записнику главног rrpeTpecia (Глава XXI 3 
одељ. чл. 291—294) налави се у глави која регулише поступак на 
главном претресу (Гл. XXI) укључивши закл>учење главнот пре- 
треса (чл. 324 ст. I), што значи да се, унутар тог стадија поступка 
запшзник има без даљег закључити. To произлази и из тока кри- 
вичног по!ступка, како је он регулисан зако1ником, тако да након 
uiTo је један ста|Диј окончан не може поступак да се враћа поноео 
у исти стадиј. Ка1д је нпр. отггужница стала на правну снагу не 
може се поетупак више вратири у стадиј истраге, или извиђаја. 
Сем тога, аналогргјом је магуће доћи до још једког податка који 
потврђује ограниченост рока за исправку записника. Наиме, у 
чл. 337 ст. 1 изричрсто је предвиђено да ће председник већа извр- 
шити ис1трав!ку огправака пресуде, било по службеној дужности 
било по захтеву странака. У С В А К О  Д О Б А  (подвукао Б. П.) 
што несумњиво указује на отклањање било ког ограштчењ.а у по- 
гледу рока за исправку пресуде. Кад се има у виду да је зако- 
нодавац у чл. 337 изричито искључио рок за исправку отправака 
пресуде, о«да је питање да ли )е случајно у чл. 292 изостављено 
спомињаше рокова. Кад се узме у абзир да записник о главном 
претресу мора бити завршен закл>учењем заседања — чл. 292 ст. 
I — , да није предвиђен неки посебан рок за исправке или допуне 
загшсмика и да се записник о главном претресу односи на посебан 
стадиј кривичнот поступка који се завршав.а закључешем засе- 
дања, онда је, несумњиво исправан закл>учак да се исправке и 
допуне записника моту предлатати и вршити само до завршетка 
главнот претреса.

Ово стога што је записник о главном претресу основ за доно- 
шење пресуде, a веће приликом већања и ’ гласања, мора имати 
чисту ситуацију у погледу свих чињеница које се односе на пред- 
мет оптужбе. Није тешко замислити ситуацију у  којој би се на- 
шло веће, после 0'бјавл>ивања пресуде, кад би нека странка ста- 
вила предлог за допуну записника у погледу неке одлучујуће 
чињенице. Тиме би се одмах, изречена и објавл»ена, пресуда др- 
вела у питање, a то не би било ни умесно ни целисходно. Странке 
су дужне, уз веће, да пажљиво прате ток ггретреса и да се ста- 
рају да у записник буде унето све оно што сматрају важним. Ако 
председник већа не унесе у записник нешто што странка сматра 
важним, MOiyhe је и нужно одмах предложити уношење одређе- 
них чињеница, делове исказа и сл., a ако председник већа то од- 
бије треба затражити одлуку в&ћа о томе —  чл. 276 ст. Ш. и IV. 
Најзад и питаше је да ли веће може, после доношења и објављи- 
вања пресуде, донссити одлуку у погледу записника, кад је на 
бази ранијргх уношења у затшсник донело одлуку.

Изнети разлози указују да се не iwory прихватити станови- 
шта 0 практично неограниченом року за исправке и допуне за- 
-чисника о главно-м: претресу; јер би се прихватањем тих солуција 
дошло до неразреишвих процесних срттуација и ефикасних ср>ед- 
става за одуговлачење кривичног поступка.
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Пошто се исправка или допуна д1оже предлагати, и вршити, 
само до завршетка главнот ггретреса, то отпада потреба да се по- 
себно указује на то да су неприхватљива гледишта о томе да се 
у циљу иоправке или допуне подово саз.'ива веће у истом личном 
саставу, или да се вода неоот ггосебан 1тосту1пак за утврђивање 
тачности запи1сн1и1ка. Ту треба додати да веће из чл. 20. ст. I не- 
-ма, и не може имати никакве компетенције после закључења за- 
седања, и да се не може — у жалбеном поступку — врдити неки 
посебан поступак, ван редсвнот тока жалбемог поступка како је 
он регулисан у За|Конику о кривич'НО(м поступку.

Заишсник о главном претресу је јавна исправа и служи као 
дсказ свих оних чињенихта које су у њему фиксиране. Доказива- 
ње супрогно салржини 3arcMiCHii>Ka не би требало дозволити. Ис- 
лравка пссле доношења правостепене пресуде, могла би да се вр- 
ши само путем укидања ггоесула гго жалби, понављања кривичног 
поступка или уз доказ о фалсификату заприсиика — што би опет 
захтевало понавЈва-ње кривичног постутгка.

Потребко је напоменути да одредба чл. 292 нЈле ни довол>но 
iacH a ни довољно гтреиизна. Било би потребно, đ e  lege  ferenda, 
јарно — и детал>ни1е — истаћи да се И10пра.вка или допуна запи- 
стгика о главном претресу може пре|длагати — и у оитравданЈ-Јм 
случајевима усвојити — само до завршетка главног np'erpeca. Из 
дооад1аш1ве стилизацргје могло би се на први поглед закључити да 
је дрзвољено вршење исправке и пОсле завршеио^г заседања, a 
на TO упућује обавеза да предсе дник већа и записничар потггашу 
запионик и после извршених исправки шта даггуна. Но, ту је 
свакако једна неатрецизност —  коју истина треба отклонити ■— 
која не може изменити суштину ствари.

IV

Из свега што је изнето, под I—Ш, могу се извести три основ- 
на закл>учка:

1) Изворшгк пресуде у пшрем смислу је записник о главном 
претресу, a ргзворник у ужел1 сдшслу је изрека пресуде у  запи- 
снику о већању и гласању;

2) Изреку пресуде из заггисника о већању и гласању треба у 
целини унети.у записник о главном претресу (сем наравно тока 
гласања крји је тајна), a de lege ferenda би to  требало предвидети 
као обавезу.

3) Исправке и доггуне затгисвика о главном претресу могу се 
предлагати, и вршити, само до завршетка главног nperpe'ca. По- 
сле тога. чињенице унете у заЈГгиСник 'моту се мењати само путем 
укидак>а или понављања кривичнот тгоступка.

И аргументација и закључци могу изгледати необични, али 
они представљају резултат разматрања истакнутих питања без 
1тредра)суде о коначно датим Ј«ггинама у кривично — процесном 
.чраву, a могу бити основ за дискусЈГЈу.

Др. Б. Петрић

32



ДИСЦИПЛИНСКО КАЖЊАВАЊЕ ЗА НЕКА КРИВИЧНА 
ДЕЛА ИЗ ГЛ. XXV КЗ.

— Гђ)имедба аутора чланка на осврт Др. Б. Петрића о чланку —

У броју Ц/60 ,,Гл1асника“ АП у АПВ Др. БранкоПетрић је дао 
опширан осврт на чланак аутора под горшим каоговом. У том 
свом освргу Др. Петрић је заступао супротна становишта по низу 
ставова заузетих у чланку. Аутору чланка није сврха да у вези 
тих ставова полемише са ппсцем ссврта Др. Петрићем, пошто се 
за сва та спорна питања очекује одређено законодавно решење, 
па ће се из њега нај5ол.е видети шта је законодавац хтео доно- 
шењем одредбе чл. 360 в КЗ.

Међутим, аутор жели да укаже на један део ссврта у коме 
је Др. Петрић дао по1грешну интерпретацију чланка која је  не- 
миновно морала одвести кривссм закл>учивању о неким постав- 
кама чланка. Тај део noirpeiime интерпретације писца осврта од- 
носи се на трећи сдељак чланка у коме се T p exu p a  питање „који 
ће војни старешина бити надлежан за одлучивање по одредби 
чл. 360 в КЗ и колики ће бити опсег шегове надлежности“ .

Писац осврта Др. Петрић је пошао од псставке да се у овом 
трећем одел>ку чланка третира питање дисциплинског кажшава- 
ња, па је у том светлу и разматрао питање права на жалбу про- 
ТИ1‘ одлуке о ДИСЦИ1ПЛИНСКОМ кажн>авању, замерајући аутору за- 
што то 'право не признаје и кажшенсм војном лицу у дисци- 
плинском П01стуттку. Међутим, у том оделЈку чланка није уопште 
третирано питање дисциплинског кажњавања нити у вези таквог 
кажљавања питање „апелата“ , како то писац осврта погрешно 
узима, већ је у том одељку третирано ттиташе о томе који би 
војни старешина био овлашћен за доношење одлуке о примени 
дисциплинског кажшавања тј. о томе да ли су се у поједином 
конкретвом случају стекли услови за примену дисциплинскот 
кажњавања, док би се само дисциплинско кажЈЊ-авање препусти- 
ло liOjiBHM старепшнама који су за то надлежни по пропи;сима 
Правилника о војној дисциплини односно Правилника о војним 
дисциплинским судовима. Да тако глаои трећи одељак члана мо- 

_же се уверити свако ко га прочита, па и сам писац осврта на тај 
чланак, пошто је у њему предња мисао изречена и обрађена на 
један сасзим јасан и разумљив начин.

Таква поставка у чланку обавезно је наметнула аутору члан- 
ка д;̂ ’жност да на адекватан нач:ин реши и питаше контроле пра- 
вилности одлуке војног старешине о примени одредбе чл. 360 в 
КЗ., iia је аутор чланка доследно предњој поставци заступао тезу 
да те контроле мора бити и да се она мора налазити у рукама 
Војног тужиоштва ЈНА. Та би €е контрола остварила преко неке 
врсте апелата чији би циљ био да обезбеди правилну примену 
одр' дбе чл. 360 в КЗ. To је и био р>азлог да се тај апелат препусги 
у шдлежност само војног тужиоца, a не и учиниот^у кривичног
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дела, jep се одлуком во]но1г стареш1ине о примени дисциплинског 
кал<њавањ;а односно о примени одоедбе чл. 360 в КЗ не повре- 
ђуЈу никаква права нити интереои учиниоца кривичног дела, 
већ му се наитротив 01длуксм користи, пошто •се он том одлуком 
пЈжводи дисциилинском кажшавању за почињено крршично дело, 
a то је за њега очигледно повољније.

IIpieMa Toaie свему не стоји коистатација писца осврта да је 
аутор члакка „дошао у најтежу ситу1ацију“ код разматрања пи- 
тања правно'енажно(Сти одлуке о дисциплимоком кажњ1авању, бу- 
дући да је иста резултат погрешне интериретадлје члагака у на- 
пред означеном делу, јер ое из критикованог члаака несумњи- 
во В1ИДИ да је аутор у  чланку paBMaTpao caiMo одлуку о  лримени 
дисциплинског кажшавања, a не и само ди1сцј11п л1инЗско каж1вава - 
ње, које је ■предвиђено у другим прописима, како је то већ на- 
пред наглашеио, a о чему аутор није хтео да 'пи1ше, јер то не спа- 
да у домен кривично-правне про1блематике коју је аутор захва- 
т’ио у крит1иковано1М чланку.

Аутор чланка утугоавава члаиове ре1дакције и читаоце да ову 
ггримедбу ве схвате као покзчпај полемике са inrMcpeiM: осврта иа 
његов чланак Др. Петрићем, већ као њевово настојање да се ње- 
гов чланак схвати и интерпретира ооако кахо гласи, независно 
од тота да ли су у чланку изнете ауторове поставке правилне или 
нису правилне. Напро1тив, аутор чланка је заитерееован да чује 
разна мишљеша о по1стављеном питању, јер ће та мишл>ења ко- 
ристити не само шему него и п̂раДној мшсли уопште.

Добривоје Бабић

МИРО ВУКОВИЋ

У Перлезу је 10 нсвембра 1960 године, после кратке болести, 
умро Вуковић Миро, адвокат.

Рођен 22 априла 1898 године у Лушцу, срез Иванград, HP 
Црна Гора, после стицања дипломе стуоио је у судску струку, па 
је као судија био све до Другог светског рата, у  разним местима 
у Банату. За време окупације био му је забрашен повратак у 
Баиат, па је слу:^5овао у Нишу, Књажевцу, као судија Окружног 
суда.

После пензиоиисања 1954 године, уписан је у  именик адво- 
ката прво са седиштем адв. канцеларије у  Зрењанину, a затим у 
Перлезу.

И као судија и као адвокат иетицао се својим солидним прав- 
ним знањем, a као човек уживао је врло леп углед.

Слава Му!
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ПЕТАР ДУЛИЋ

У Бајмоку је 29 октобра 1960 године умро адвокат Петар Ду- 
лић, после краће болести.

Пок. Петар Дулић рођен је у  Бајмоку 6 августа 1907 године, 
дипломирао права 1931 године, a од 1 јануара 1939, па све до 
смрти, био је адвокат у Бајмоку.

Слава Му!

т  СУДСКЕ ПРАКСЕ

Блудна радња ве може бити из- 
вршена на сопственом већ на телу 
другог лица. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
719/1960).

Пресудом I. ст. суда оптужени је 
проглашен кривим што је ухватив- 
ши за раме једну жену, извадио уд 
и онанисао, па је на основу чл. 183 
КЗ осуђен и кажњен.

Оптужени је уложио жалбу, ко- 
ја је основана, I. ст. пресуда преи- 
начена и оптужени ослобођен од оп- 
тужбе, пошто дело за које је опту- 
жен није кривично дело, (чл. 330 т. 
1 ЗКП), a из разлога:

Кривично дело из чл. 183 није 
самостално крив. дело него је пове- 
зано непосредно са крив. делима из 
чл. 179— 182 КЗ, што значи да се за 
постојање крив. дела блудне радње 
из чл. 183 КЗ мора претходно утвр- 
дити да је код оптуженог постојала 
намера на извршење једног од кри- 
вичних дела из чл. 179—-182 КЗ. па 
тек тада —  уколико неко дело из чл. 
179— 182 КЗ није извршено ни поку- 
шајем a извршене су радње које 
садрже обележје блудне радње мо- 
же се говорити о постојању крив. 
дела из чл. 183 КЗ. Другим речима, 
крив. дело блудне радње из чл. 183 
КЗ претставља специфичну врсту 
припремних радњи у односу на де- 
ла из чл. 179— 182 КЗ. У  конкр. слу- 
чају изведеним доказима је несум- 
њиво утврђено да умишљај оптуже- 
ног није био управл>ен ни на једно 
крив. дело из чл. 179— 182 КЗ већ је 
напротив шегов умишљај био управ- 
љен на задовољење полне похоте на

специфичан начин. Како за постоја- 
1ве крив. дела из чл. 183 КЗ блудна 
радња треба да буде извршена не 
на сопственом телу већ на телу дру- 
гог лица, у конкр. случају оптужени 
је блудну радњу вршио на свом те- 
лу, то се не може говорити о блуд- 
ној радњи из чл. 183 КЗ и то без 
обзира на чињеницу што је опту- 
жени ухватио оштећену за раме.

Утврђене чињенице у конкр. слу- 
чају садржавају обележја јавног 
вршења блудне радње које је било 
инзсриминисано као кривично дело 
из чл. 184 КЗ која је одредба, међу- 
тим, укинута одредбом чл. 110 ЗИД 
КЗ, тако да сада се може говорити 
оамо о постојању прекршаја јавног 
реда и мира.

Пошто је I. ст. суд повредио кри- 
вични закон на штету оптуженог, a 
на ту повреду П. ст. суд пази по 
службеној дужности у смислу чл. 
354. ст. 1 тач. 2 ЗКП, то је на осно- 
ву чл. 365. ст. 1 ЗКП одлучено као 
у диспозитиву.

Кривично дело тешке крађе сто- 
ји ако је дело крађе из чл. 249 КЗ 
без обзира на вредност присвојених 
ствари ако је дело учињено обија- 
н>е.м или про5ивал.ем. (Врх. суд АПВ 
бр. Кж. 763/1960).

Оптужени је проглашен кривим 
и кажњен за крив. дело из чл. 250 
ст. 1. тач. 1 КЗ. са годину дана стро- 
гог затвора.
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Оптужени је уложио жалбу на- 
водећи да је требало његово дело 
квалификовати као дело ситне кра- 
ђе из чл. 2i59 КЗ, јер је присвојио 
новчану вредност испод 5.000 дина- 
ра.

Жалба је само делимично осно- 
вана у погледу висине казне, a у 
погледу квалификација одбијена, a 
из разлога;

I. ст. суд је иравилно квалифи- 
ковао кривично-правну радњу оп- 
туженог као кривично дело тешке 
крађе из чл. 250. ст. 1. тач. 1 КЗ. Ово 
дело стоји ако је дело крађе из чл. 
249 КЗ учињено свијањем или про- 
валивањем. Оптужени је учинио де- 
ло крађе из чл. 249 КЗ a не дело из 
чл. 259 ст. 1 КЗ. Није битно да ли 
вредност украдене ствари прелази 
износ од 5.000 динара или не, јер де- 
ло ситне крађе и у случају да вред- 
ност ствари не прелази 5.000 дина- 
ра, стоји само бнда ако је учинилац 
Ј-1шао за тим да прибави малу имо- 
Бинску корист. Према томе, ако вред 
ност украдених ствари не прелази 
износ од 5.000 динара, учинилац ни- 
је ишао за тим да прибави малу и- 
мовинску корист стоји дело крађе 
из чл. 249 КЗ a не ситне крађе из 
чл. 259 ст. 1 КЗ, Оптужени је ула- 
зио у пекарску радњу —  продавни- 
цу не да узме одређени мањи износ, 
већ онолико колико у продавници 
нађе. Сваки пут када је оптужени 
улазио у продавницу он је покупио 
сав новац који је нашао. He може 
се стога узети да је ишао за тим да 
прибави малу имовинску корист, па 
је стога учинио дело крађе из чл. 
249 КЗ квалификовано начином из- 
вршеква, па је суд дело правилно 
квалификовао као кривично дело 
тешке крађе из чл. 250 ст. 1 тач. 
1 КЗ.

Имовина стечена у широј поро- 
дичној заједници није само имовина 
брачних другова него и чланова те 
шире заједнице. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 389/1960).

Тужитељица је истакла да је са 
својим мужем живела у широј по- 
родичној заједници, са родитељима 
истога, и тражила да се установи 
да је стечена имовина њена и њези- 
на мужа тј. да је сутековина. I. ст. 
суд је тужбу одбио, a жалба је не- 
основана, a из разлога:

Према чл. 10 ст. 1 ОЗБ зајед- 
ничка је имовина она имовина коју 
су супрузи стекли радом у току 
брака. По ставу 2 истог чланка, ко- 
лики је удео сваког брачног друга 
у заједничкој имовини одлучује у 
случају спора суд према њиховом 
доприносу.

Из ових законских прописа јасно 
излази да у оном случају када бра- 
чни другови у широј породичној за- 
једници стичу имовину са осталим 
члановима те заједнице, та стечена 
имовина не може се сматрати зајед- 
ничком имовином њих брачних дру- 
гова, већ се она има сматрати као 
заједнички стечена имовина од стра 
не Tie породичне заједнице, a колики 
је удео сваког брачног друга у тој 
стеченој имовини не зависи само од 
њих брачних дургова већ и од свих 
оних који полажу право на део од 
тако стечене имовине.

‘Из ових разлога гужитељица не 
може тражити са успехом да суд 
пресудом установи да је тако сте- 
чена ИЈУГОвина заједничка имовина 
парничних странака у смислу чл. 10 
ОЗБ када она та није и да суд оба- 
веже туженог да јој преда у супо- 
сед 1/5 дела исте имовине, када ни 
један од брачних другова није у ис- 
кључивом поседу те имовине, већ 
су у поседу исте и осгали чланови 
домаћинства који на њ у полажу 
право.

За решавање о захтеву против 
општине у вези са повраћајем поре- 
за, који је ваплаћен на основу ре- 
шења НОО, у поступку принудне 
наплате пореза, није надлежан суд. 
(Врх. привр. суд бр. П. 118/60).

Према неспорном чињеничном ста 
њу, тужена општина је у смислу чл. 
53 Уредбе о  принудној наплати по- 
реза и других буџетских прихода 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 33/53), a no пред 
мету принудне наплате пореза пркз- 
тив тужиочевог радника, издала ре- 
шење о наплати пореског дуга и ре- 
шење о наплати пореског дуга и 
решење је доставила тужиоцу као 
дужнику пореског обвезника, став- 
љајући забрану на једну трећину 
принадлежности пореског дужника. 
Једним каснијим решењем, позивом 
на чл. 55 предње Уредбе, тужена оп- 
штина је спорну своту наплатила са 
жиро рачуна тужиоца.
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Тужилац је тада подигао тужбу 
против општине наводећи, да нису 
постојали услови за примену чл. 55 
Уредбе, пошто је његов радник-поре- 
ски обвезник био на боловању те 
није примао плату код њега. Даље, 
да га је известила сама тужена оп- 
штина да радникову плату доставп 
надлежном заводу за социјално о- 
осигурање па да се има сматрати да 
је тужена од забране на плату оду- 
стала.

Нижи судови су се упуштали у 
мериторно расправљаше парнице и 
усвојили су тужбени захтев.

Врховни привредни суд је ува- 
жио захтев за заштиту законитости, 
који је против тих пресуда уложио 
Председник Врховног привредног су 
да, укинуо је обе нижеразредне пре- 
суде и тужбу одбацио, a из разлога:

У  поступку пред нижим судо- 
вима било је неспорно да је предши 
изнск; тужена општина наплатила 
од туженога на основу свог решења, 
донетог у поступку принудне напла- 
те против пореског дужника. На- 
плату тог износа дакле извршила је 
огшгтана као управни орган на сх;но- 
ву свог управног акта. РесправлЈЗ- 
јући мериторно питан>е да ли је ту- 
жени био овлашћен да на основу ре- 
шења, донетог у управном поступку 
наплати од тужиоца спорну своту, 
нижи судови су се упустили у оце- 
ну законитости решења народног 
одбора Међутим, привредни сј'дови  
нису овлашћени да цене законитост 
решења управних органа у поступку 
принудне наплате пореза. Ахо је ту- 
жилац сматрао да је то решење не- 
законито, имао је законске могућно- 
сти да се против решен>а жали ви- 
шем управном органу. Исто тако мо- 
же да тражи у управном поступку 
псвраћај погрешно наплаћене своте, 
ако сматра да има за то законске 
основе.

Обавеза из уговора прелази на 
iiCBor дужника уз ослобођење рани- 
јег, само пристанком свих заинтере- 
сованих лица. (Врх. привр. суд бр. 
П. ПЗ/60).

По закључници са туженим стру- 
чним удружењем, тужилац је исгто- 
ручивао робу поједишш предузећи- 
ма, члановима тог удружеша и робу 
.io директно на њих фактурисао. Кад 
је једно од њих одбило да плати ку-

повну цену, тужилац je устао туж- 
бом против свог уговорног партнера, 
туженог.

Првостпени суд је удовољио ту- 
жбеном захтеву, a Виши прив1>едни 
суд је преиначио прву пресуду, јер 
:је нашао да је тужилац —  тиме што 
је робу испоручивао директно пре- 
дузећима, на њих фактуре истављао 
и плаћање протувредности робе при- 
мао, —  прихватио та предузећа као 
купце своје робе и платце куповне 
цене, a да је тужеиог ослободио оба- 
везе из уговора.

Услед захтева за заштиту зако- 
нитости Претседника Врховног при- 
вредног суда, овај суд је укинуо 
другостепену пресуду, a успоставио 
пресуду Окружног привредног суда, 
са следећим образложе1В€м:

Преузимаше дуга је правни посао 
којим треће лице преузима на себе 
дуг из постојеће облигације и тиме 
постаје дужник уместо ранијег ду- 
жника. Пријем дуга врши се по пра- 
вилу уговором или између поверио- 
новог дужника или између поверио- 
ца и новог дужника. Да би дуг за- 
иста прешао- на новог дужника, a 
да ранији дужник буде од шега о- 
слобођен, потребан је пристанак 
свих заинтересованих лица у кон- 
кретном правном односу.

Како у овом случају тужени ни- 
чим није доказао да га је тужилац 
ослободио обавезе односно да је са- 
гласан вољом странака испуштен 
из раније облигације, јер и да је 
тужилац прихватио непосредне при- 
маоце робе као платце, све докле 
док он посебним утаначешем или 
недвосмисленим адекватним радња- 
ма није ослободио обавезе туженог 
као ранијег дужника, —  тужени о- 
стаје обавезан за исплату дуга.

Тужени се не може ослободити о- 
бавезе плаћања издржавања у нов- 
цу тиме што ће предати на ужива- 
н>е 3 кј. земл»е. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 337/1959).

Укидајући, услед уложене реви- 
зије, ниже пресуде, изречено је из- 
међу осталог:

Оба нижа суда иначе правилно 
примењују чл. 33 ОЗБ, када, налазе 
да се тужени не може ослободити 
обавезе плаћања издржавања у нов- 
цу, тиме што ће предати на ужква- 
ње 3 кј. земље.
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Дукати - сеферини дати у мираз 
пре 19 априла 1945 године сматрају 
се потрошним стварима a не новцем.
(Врх. суд A liB  бр. Гж. 322/1959).

Против I. ст. пресуде уложили су 
жалбу тужитељ и тужени, па је I. 
ст. пресуда укинута, између осталих 
и из разлога:

Код питања враћања мираза да- 
тог пре 19 априла 1945 године, као 
што је случај у овом спору, мора ое 
правити разлика између новца који 
је дат као мираз и других потро- 
шних ствари које су такође дате као 
мираз (члан 14. ст. 1 Закона о имов. 
односима брачних другова). Само а- 
ко је мираз дат у готовом новцу има 
места примени Закона о павлачењу 
окупат. новчаница и о регулисању 
обавеза. У  случају када је мираз дат 
у другим потрошним стварима нема 
места примени ових прописа. Код 
захтева за враћаше потрошних 
ствари датих као мираз, суд у сми- 
слу чл. 14 напред наведеног Закона 
у сваком посебном случају одређује 
која количина тих ствари има да се 
врати, узимајући при томе у обзир 
имовинске и породичне прилике јед- 
ног и другог брачног друга.

У  конкр. случају тужитељица је 
туженом при уда.1и за њега, донела 
као мираз поред 10.000 динара у го- 
товом новцу и 40 дуката-сеферина.
Без обзира на то што су ови дука-

ти у времену давања туженом има- 
ли курсну вредност, они се не могу 
третирати као новац у смислу за- 
конског платног средства. Према to 
mb, има се узети да су они имали 
карактер потрошних ствари.

Алографски тестамент је пунова- 
жан само ако је написан на језику 
који тестатор зна. (Врх. суд АПВ бр.
Рев. 117/1960).

I. ст. суд је одбио да призна ва- 
љаност тестамента, па је уложена 
жалба, коју је П. ст. суд исто одбио.

Уложена ревизија није основана, 
ревизиони суд је прихватио образ- 
ложење П. ст. пресуде, које гласи:

Површно тумачење чл. 69 ЗН мо- 
же некога навести на мисао да је 
доста ако неко зна да чита и пише, 
па да сачини алографски тестамент. 
Међутим, не може бити сумње да је 
CMK'cao тог законског прописа да та- 
кав тестаменат може да сачини са- 
мо такав завешталац који може да 
прочита, пошто уме и да пише, те- 
стаменат који му је написао неко 
други. Међутим, завешталац који не 
зна језик на коме је тестаменат са- 
чињен уствари не уме да прочита 
тај тестаменат, јер не може да ра- 
зуме тестаменат који је написан ње- 
му непознатим језиком. A  тестаме- 
нат написан на овај начин нема ва- 

жности.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управнот од€ора АК у АПВ која је одржана дана 
23 новембра 1960 године, доиесена су следећа решеша:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.

2. Решењем бр. 361/1960 брисан је из именика адв. приправ- 
ника са даном 31 октобар 1960 Томић Ж. Милан, из Новог Оада, 
пошто је засновао радни однос.

3. Решењем бр. 363/1960 брисан ie из именика адвоката са 
даном 29 окт. 1960 Дулић Петар, адасжат из Бајомока, услед смрти, 
a за пре5гзимател>а адв. канц. одређен је др. Та!ба1ковић Павл1е, 
адв. из Бајмока.

4. Решењем бр. 367/1960 брисан ie из именика адвоката са 
даном 8 новембар 1960 Вуковић Миро, адв. из Перлеза, услед смр-
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ти, a за (Гфеузиматеља се одређује адв. Жива Славко из Зрења- 
нина.

5. Решењем бр. 359/1960. узето је ка знање да је Примовић 
Јован преселио оедиште своје адв. какц. из Новог Сада у Срем. 
Карловце.

6. Решењем бр. 275/1960 узет је  на знаше записник о извр 
шеној примопредаји агенда адв. канц. Дауновић Дејана, адв. 
из Панчева иривременом заменику аивокату др. Зако Милану, из 
Па(нчева.

7. Решењем бр. 375/1960 a на основучл. 65— 67 и 13. т. 7. ЗОА, 
те чл. 6. т. 1—2 и 9 Статута АК у АПВ уписује се у именик адво- 
катских прииравника Петошевић Л. Душан, са даном 23 новем- 
бар 1960 a на адв. припр. вежби код адвоката Петошевић Луке, 
Ст. Пазова.

8. Решењем бр. 363,367, 371 и 374/1960. узети су на знање 
извештаји да су зпирли адвокати Дулић Петар, из Бајмо!ка, Ву- 
ковић Миро из Перлеза, и пенз. адвокати др. Сингер НЈЖола из 
Вршца и др. Михајловић Игњат из Панчева.

9. Одлука Адвокатске коморе у  АПВ о додел>ивању стипен- 
дија АК у АПВ која је донесена 23 марта 1956, a измењена и до- 
пуњена 27 маја 1958 године допушује се као што следи:

чл. 1 додаје ое став 2 који гласи: ,,Стипендија ће се првен- 
ствено додел>ивати студентима који ■студирају 'право на Правном 
факултету у Новом Саду“ ;

чл. 9 додаје се став 2: „По завршеном адво^катско приправ- 
ничком стажу и положевом адаокатском испиту стипендиста је 
обавезан да води своју самосталну адвокатску канцеларију на 
подручју Аутономне Покрајине Водводине најмање 3 године” ;

чл. 13 додаје се став 2: „Ако стипендикта по завршетку Прав- 
ног факултета не врши адвокатско приправничку вежбу у тра- 
јању која је прошссана Законом о адвокатури, односно ако по- 
сле истека адвокатско пригаравничке вежбе ие положи на време 
адвакатски испит како је то одређено у Закону о адвокатури, a 
после положеног адвокатског вопита не врши самосталну адвока- 
туру на подручју Аутонооуше Покрајине Војводрше у смислу чл. 
9 ст. 2. ове Одлуке, обавезан је стипендиста да даваоцу стипен- 
дије врати целокупан изнсх; пррсмљене стипендије.

10. Раслисује се Конкзф^с на једно упражњено стипендиско 
место почев од 1 јануара 1961 године.

11. Решавано је о текућим предметима.
Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК У АПВ

Извеиггавају се адвокати да су умрли адвокати Дулић Пе- 
тар из Бајмока, Вуковић Миро из Перлеза и др. Сингер Никола, 
пенз. адвокат из Вршца, те др. Михајловић Игњат, пенз. адв. 
из Панчева па се позивају сви адвокати да на тек. рачун Адво-
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катска комора у АПВ број 151-73-3-10002 уплате по 400 динара 
за сваки смртни случај.

Позивају се сви адвокати дужници да уплате све своје ду- 
гове Комари, лошто се завршаша година, иа је лотребно да се 
исллате сви дугови Комори.

Књиговодство АК у АПВ

К О Н К У Р С

Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ ла овојој седници 
која је рдржака 23 новембра 1960 године донео је одлуку да рас- 
пише когакурс за једно стиленди<?ко место за студента Правног 
факултета. Конкурс се расписује према лрописима Одлзгке о до- 
дељивању стипендија Адвока-тске коморе у АПВ у Новом Саду.

Лил;а која желе да кснкурилЈу за стипендију треба да под- 
несу молбу У|правном одбору Адвокатске коморе у АПВ најка- 
сније до 20 децем!бра 1960 гадине у 12 чаоова.

Уз молбу треба приложити:
1. Из!В01д из матил;е рођених
2. Потврду Правног факултета да је молилац уписан као 

редован слупгалац Правнот факултета
3. Уверење о имовном стању молиоца и лица која молиоца 

издржавају
4. Кратка биографија
Висина месечне стилендије је 6.000.— динара.
Стилендија се исллаћује сваког месеца.
За стилендисту важе сви лрописи Ооновног закона о стршен- 

дијама као и посебни лролиси Одлуке о  додељ.ивању стилендија 
Адвокатске коморе у АПВ.

Са изабраним стилендистом Адвокатска комора склапа уго- 
вор о стилендији.

Поближи услови могу се дознати у Адвокатско] комори у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20/1 сваког радног дана између 10 
и 12 часова.

Управни одбор Адвокатске коморе 
у Аутономној Покр. Војводини

«ГЛ A С Н И К« нзлази сваког месвца ' Издавач и власник; Адвскатска комора 
у АПВ, Нови Сал, Змај Јовина 20. /  Уређује одбор. /  Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад. Народних Хероја бр. 6 /  Текући рачун код Комун. 
банке број 151-73-3 10002 / Штамд. „Будућност" погон: књига и брошура Н. Сад
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