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

Година X Нови Сад, децембар 1961 Број 12

НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЖАЛБЕ 
ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНОМ

ПОСТУПКУ

Против сваке првостепене пресуде у Јсривичиом поступку 
одређегаи субјекти имају право жалбе — сем ако није било пра- 
воваљаног одрицања од жалбе. Поводом дозвољене жалбе лротив 
првостепене пресуде друтостепени суд долази у прилику да ра- 
зматра и оцењује побијану пресуду, као и наводе жалбе, и да 
донесе коначну одлуку по предмету оптужбе.

Жалба протиз првсстеоене пресуде не представља само про- 
цесно-правни акт, већ она има и одређен друштвенотполитичжи 
аначај. Као (процесно-правни акт жалба сазио представља орад- 
ство да се конкретан кривично-Јдравни спор пренесе у надлеж- 
ност другостепеног суда koiJm треба — у  највећем броју слЈгчајева 
— да дснесе коначну одлуку. Међутим, жалба са друштвено- 
политичког аспекта има далеко шири значај, јер се (путем жалбе 
ншосредно остварује запггита права грађана успште, a окрив- 
љеног (посебно. Посматрана и з оба ова аспекта жалба — као н>и- 
хово јединство — представља значајно средство путем којег ,се 
остварује социјалистичка закошггост као полуга социјалистичке 
демократије.

Субјекти жалбе су у основи странке, тј. тужилац и опту- 
жеии. Но, законодавац је пошао знатно даље окада се ради о 
заштити права и интереса оптуженог, па је као супсидијарне и 
паралелне субјекте — на страки оптуженог — означио још и 
браниоца, брачног друга оптуженог и његсве сроднике по крви у 
правој линији, браћу и сестре, усвоједшка и усвојиоца, храашоца 
и закснског застутиика — чл. 339 ст. I и II (чланови уз које 
није означш закон односе се на Законжк о кривичнсм постуику 
од 1. I. 1960) a сем тога овластио је и јавног тух^иоца (али не и 
приватног односно оштећенот као тужиоца) да улаже жалбу и 
у корист О1птуженог — чл. 339 ст. III. Као што се види, крут суб- 
јеката који могу уложити жалбу у корлст ош уженог довољно 
је широк да у сваком случају — ано оптужени из било асојих 
разлога не уложи жалбу — омотући разматрање пресуде у дру- 
гом стеоену {а у одређеним случајевима и у трећем степену) и
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да тај начин исходи иоЕОЉнију одлуку — уколико за то има 
реалних и објектаввих оснсва. Најзад, законодавац је обавезао 
изричито другостепени суд да на низ повреда — било процесног 
било ‘материј алног закона — пази ino службеној дужности у i<th-  
тересу слтркеног — чл. 354, 356, 358 и т. д., с тмм што је у жалбу 
због погрешно и непогпуно утврђеног чињеничног стања укљу- 
чио ,и жалбу збот одлуке о казни — уколико у том правцу нема 
жалое. Benei'icium cohaesionis такође је у интересу оптужеиог, a 
забрана reformatio in peius је општа и без изузетака.

Широко постављена могућност одбране оптуженог пулегч 
жалбе, уз нпз погодност(и, представља' ефикаоно средство за за- 
штиту права грађана, али коршлћење жалбе — да би било ефи- 
касно — треба да одговара стриЈкт1н.о неким законскгш пропиоима, 
без чега је ефехат жалбе слаб, или никакав. Овде — као ревти- 
нисценцију —  треба указати да кризични лоступак — ма да пру- 
жа низ гаранција окривљеноме — није инсгруменат заштите 
гррава окривљеног — ма да штити ова законска права 01кри1вљеног 
-— већ Је инструменат коју друштво примењује према извршио- 
цима друштвено опасних радњи, ради запгвите иктереса већине, 
и да је — и псред свих гаранција ‘које жма окривљени — K.naK 
интерес друштвене заједнице доминантан. Посматрана из овог 
аопекта жалба против првостепене пресуде може да буде ефи- 
касна, у суштини, само ако уопе да докаже; да нема друшввено 
опасне радње и псследице, или да дело није сонако друштвено 
опашо како је то оценио пр1зсстоп0ни суд, односно да стање ства- 
ри аније повпуно или правилно разјашњено да би се  мотла данети: 
законита одлука о предмету оптЈчжбе. У овим прописима садр- 
жана је и суш тн а cbm x жалбених разлота.

Жалбени разлози истаннути су у  чл. 342, и тансативно су 
набројани, тако да се ван тих разлога не може побијати прво- 
степена пресуда. Сви жалбени разлсзи могу се т1С1ематрат11 са 
становишта њихове формалне и материјалне стране, и то без 
обзира да ли 'Се ради о поврвдама формалног или материјалног 
закона или друташ повредама.

1. Формална страна жалбе

Када CQ- гоБори о фор'малној страни жалбе, онда се одмах 
као прво HaiMehe питање повреда одредаба кривргчног паступка. 
Међутим, формална страна жалбе не сдноси се на ттатање тих 
повреда, већ се сдаоси на сза формална питања у вези саме жал- 
бе, a TO су: рохови, обавезни елементи жалбе и поступак по 
жалби.

Рок за подношење жалбе је осам дана — чл. 338 ст. I и тај 
је рск преклузивзгн. Уз сваку пресуду обавезно је дати чоуку о 
правном леку — чл. 335 ст. IV, па .се у пракси дешава да се та 
поука да погрешно, тако да се уместо законског рока означи неки 
други рок, дуж и или краћи. У таквим слЈ^чајевима пракса је зау- 
зела исправно ставовиште да у случају логрешне упуте о прав- 
ном леку важи рок означен у пресуди — наравно ако је тај рок



дужи од законског рака и према томе повољнији за оптуженога. 
Означени рок важи у односу на оптуженога без обзира да ли 
жалбу подноси оптужени лично или неко од лица из чл. 339 ст. II 
или пак бранилац оптуженога. Ово стога што и бранилац и друта 
овлашћена лица могу жалбу паднети у року који важи и за 
сжривљенога. Могло би се овде приметит1и да тај дуж и рок не 
би могао да важи и аа браниоца оптуженога, пошто је бранилац 
лице које треба да позваје одредбе кривичног постугака. Међу- 
тим, бранилац често не може да уложи жалбу без оптуженога — 
који треба да му да улутства у погледу образложења жалбе и 
жалбеиих разлота —, a сштужени заведен погрешном упутом о 
правном леку не oceha потребу да се жури и на тај начин може 
да протекне законски рок. Сем тога, оптужени може да анга- 
ж ује другог браииоца за улагање жалбе, a могао је  и да буде 
на главном претресу без браниоца — када одбрана није обавезна. 
У једном случају оптужена за крив. дела из чл. 322 ст. i  КЗ и 
чл. 319 ст. II КЗ вије ммала браииоца чш у  претходном поступку 
ни на главном претресу, a дресуду је примила лично са погре- 
шном поуком да је рок за жалбу 15 дала. Оптужена је петиаестог 
дана поподне отишла код адвоката и ангажовала га да јој на- 
пише жалбу. Бранилац је одмах уложио жалбу и другостепени 
суд је нашао да је жалба благовремена и узео је у поступак. 
С обзиром на разноврсност могућих ситуација у овом правцу, 
чринципијелно је исправно узети у сваком случају да је жалба 
благовре1мена, ако је уложена у корист оптуженог у  року озна- 
ченом на пресуди — као ,року за жалбу — па ма тај рок и по- 
греохшо био означен цреко осам дана.

Пошто је поуку о правноаи леку обавезно дати и  «а  пресуди 
која се доставља приватном тужиоцу и оштећеном као тужиодз''
— чл. 335 ст. IV, то се и на њих односи — mutatis mutandis — све 
оно што је речено rope у погледу благовремености жалбе опту- 
женога.

Свака жалба мора садржавати одређене основне елементе да 
би могла фунгирати као жалба. Ти основни елементи су: озна- 
чење пресуде која се жалбом побија, разлог жалбе и  предлог — 
чл. 341 ст. I. Ови елементи су обавезни јер су вотребни како пр- 
востепеиом суду — да би знао на коју се пресуду жалба односи
— тако и другостепеном суду — да би знао грааице испитивања 
првостепене пресуде (сем чл. 354), и најзад ти елементи су по- 
требни и npoTHBiHoj странци да би могла правилно да се оријен- 
тише у потледу одговора на жалбу — чл. 348. Посебан изузетак 
предвиђен је у чл. 341 ст. II реченица друга, али тај случај је 
сасвим изузетан. Први и TpefeM елеменат жалбе су јасии, али у 
зези са разлогом жалбе поставља се једно интересантно питање. 
Ради се наиме о томе да ли је уз разлог жаЈ^е потребно, или 
неопходно, образложење жалбе.

Термин „разлот жалбе“ је довол>но јасан и потпуно одређено 
упућује на чл. 342. у коме су наведени разлози због којих се 
пресуда може побијати. To значи да је „рг1злог ж албе“ један од 
основа наведених у тач. 1— 4 чл. 342, или више њсих, односно сви,



и да неки од тих основа жалба мора да истакне. Но, из теиста 
закона нигде се не види да је предвиђено и образложење жалбе, 
односво шире објашњење разлога жалбе, што указује на то да 
недостатак образложења не представља недостатак који би жалбу 
чинио непотпуном. Према томе, првостепени суд не може пози- 
вати жалмоца да допу^и жалбу образложењем, ако жалба са- 
држи све оба1везне елементе. Међутим, из саме суштине ствари, 
образложење жалбе је, уогшгте узевши, неопходно, јер само на- 
вођење разлога жалбе — према члану 342 — може да буде недо- 
вољно. Кратка анализа то најбол>е показује.

1. Ако је, као разлог жалбе истакнута битна повреда одре- 
даба кривичног поступка — чл. 342 тач:. 1, без образложења, онда 
ће другостепени суд моћи само да цени евентуално постојање 
оних апсолутних повреда из чл. 343 ст. I на Roje је дужан да пази 
по службеној дужности на основу чл. 354 ст. I тач. 1. Остале 
повреде из чл. 343 ст. I не може ценити, a углазно1М не може их 
ни уочити, a поготову не може ценити евентуалне повреде из 
ст. II чл. 343 — тј. релативне повреде. Према томе без образло- 
жења разлога из чл. 343 не може бити неког успеха жалбе, јер 
остају ван оцене све оне пов:реде које другостепеки суд није 
овлашћен да узима у обзир по службеној дужности.

2. Ако је као разлог жалбе истакнута повреда кривичног 
закона — чл. 342 тач. 2 без образложења, тада жалба има ефекат 
најближи ефекту жалбе са образложењем, јер је другостепбни 
суд по службеној дужности обавезан да пази «а све повреде 
кривичног закона на штету оптуженога. Ако је жалба улохсена 
на штету оптуженога онда те обавезе другостепеног суда нема 
и недостатак образложења представл.а озбиљан минус жалбе. Но, 
и у QBOM случају образложење жалбе је потребно, нарочито када 
се ради о компликованим и спорним правним питањима, р новим 
видовима појединих врста кривичних дела, граничним случаје- 
вима примене чл. 4 ст. II, 6, 7, 9, 10, 11 КЗ и другим.

3. Најозбиљнији недостатак представља одсуство образло- 
жења у случају жалбе због погреигао и непотпу:но утврђеног 
чињеничног стања — чл. 343 тач. 3. У таквом случају друго- 
степени суд је ограничен само на оне доказе који су изведени 
на главном претресу пред првостепеним судом, и само у малом 
броју случајева моћи he да уважи жалбу без образложења. Ово 
стога што другостелени суд не може, објективно узевши, чшве- 
нице битно другачије ценити од првостепеног суда, сем у слу- 
чајевттма флагрантно погрешно оцењених чињеница. Другосте- 
пени суд поготово не може утврдити да је чињенично стање не- 
потпуно утврђено — сем изузетака — ако се ради о новим до- 
казима, о којима редовно друшстепени суд не може знати ништа.

4. Ако се првостепена пресуда побиЈа због одлуке о казни, 
мерама безбедносуги, трошков1има кривичног поступка, имовин- 
скоправним захтевима и т. д. — чл. 342 тач. 4 без образложења, 
онда не може бити неког виднијег успеха, будући да се ту ради 
и 0 низу субјективних елемената. Првостепени суд је дужан да 
образложи које је све околности узео у обзир приликом одме-



равања казна — чл. 38 КЗ. па ако се жалбом не истакну неке 
нове околности или чињенице — које могу утицати на одмера- 
ваше 'казне — онда објективно нема услова за измену изречене 
казне. Исти је случај и са осталим одлукама које се могу поби- 
јати на основу чл. 342 тач. 4 у  вези чл. 346.

Према томе, образложење жалбе је нужан атрибут сваке 
жалбе, јер само добро и озбиљно образложена жалба може пре- 
тендовати на одређени ефекат у правцу жалбених предлога, на- 
равно ако су жалбени разлози основани и објектијвно стоје, по- 
што и најлепше образложена жалба — ако нема стварних раз- 
лога — неможе имати успеха против добре пресуде-

Међу формална питања поводом жалбе спада и поступак по 
жалби. Овај поступак регулисан је одредбама чл. 347—353, 360 
и 361, a те су одредбе утлавном јаоне. Донекле је епорно само 
питање поступка код одустанка од жалбе. Ради се, наиме, о томе 
да ли ће се поводом одустанка од већ изјављене жалбе доиосити 
и каква одлука.

Странке однооно лица из чл. 339 ст. II могу одустати од већ 
изјављене жалбе све до доношења одлуке другостепеног суда —  
чл. 340 ст. I и II. На основу чл. 361 жалба се решешем одбацу-је 
као недозвољена, ако је у питању жалба од које је подносилац 

• одустао. Ова одредба је јаона, али и поред тога постоји мишљење 
да у таквим случајевима жалбу не треба одбацити као недозво- 
љену, већ само констатовати да је пресуда, против које је била 
управљена 1повуче1на жалба, правоонажна. Овакво становиигге 
није ни законито ни основано, a из такве солуције произлазе 
■нека спорна питања. Наведено становиште «ије у складу са пре- 
цизном законском одредбом пошто се, на основу чл. 361, жалба 
која је повучена оиора одбацити као недозвољена и то без об- 
зира да ли је жалба била поднета у корист или на штету опту- 
женога. Под изразом „лице“ које је одустало од жалбе има се 
подразумевати сваки субјекат жалбе из чл. 339, и ту се не може 
правити никаква разлика у погледу поступања. Сем тога, ако се 
не доноси решење о одбачају жалбе као недозвољене онда се не 
може тачно утврдити тренутак правоснажности пресуде, пошто 
се могу узети у обзир разни рокови. Може се узети дан када је 
протекао рок за жалбу (ако се узме да жалба од које је подноси- 
лац одустао не производи никакво правно дејство), може се узети 
дан када је одуетанак извршен, може се узети дан када је суд 
(да ли првостепени или другостепени) сазнао за одустанак a може 
се узети и дан када је клаузула извршности ставЈвена на пре- 
суду. Као што се види рокови за утврђивање правоснажности пре- 
суде су прилично широки, и неодређени, тако да би се пракса врло 
тешко снашла у јединственсам ставу. Овде треба имати у виду и 
значај утврђивања тачног дана правоонажности пресуде, наро- 
чито када су у питању чинидбе из дресуде. Најзад, поставља се 
питање коју адлуку, и у ком року, би могла побијати странка ако 
би се поставило питање правоваљаности одустанка од жалбе. Сви 
ови разлози несзшњиво указују на то да се у оваком случају 
одустанка од жалбе мора донети решење о одбачају жалбе као



'недозвољене, без обзира да ли ће то решење бити донето на осно- 
ву чл. 347 ст. II или чл. 361.

Коначио, ловодом формалне стране жалбе рреба истаћи да 
постоји одређен однос између разлога жалбе, предлога и образ- 
ложеша. Разлог жалбе — као обавезан елеменат — указује на 
границе у којима се креће жалба као и обим у коме се побија пр- 
востшена пресуда, док предлог — такође обавезан елеменат ■— 
указује на становиште жалиоца у погледу одлуке која би тре- 
бала да буде донета поводом жалбе. Образложење — као необа- 
везан, али неопходан елеменат — треба да укаже на суштину 
материјалних или формалних недостатака пресуде односно по- 
ступка ‘који јој је претходио — али о̂ве то у границама разлога 
жалбе. Тај однос основних елемената жалбе је. у суштини, увек 
нужан код иравилно постављене жалбе. Овде треба напоменути 
и то да жалба не мора увек да лредставља једну технР1чки и вре- 
менски јединствену целину, већ се жалба може допуњавати како 
у погледу разлога и предлога тако и у погледу образложења. Код 
доиуна жалбе постоји разлика у односу на разлоге жалбе и пред- 
логе и у односу на образложење. Разлози жалбе и 1предлози могу 
се допуњавати само у редовном року за лодношење жалбе, a по- 
сле тог рока «е. Они се не могу допуњавати ни у року из чл. 341 
ст. II, ако је допуна жалбе тражена из других разлога a не због 
недостатка из чл. 341 ст. I тач. 2 одн. 3. Међутим, образложење 
жалбе може се допуњавати и ван редовног рока за жалбу, али 
само у оквиру разлога жалбе изнетих у законскам роху за жал- 
бз  ̂ a поготову се може допуњавати образложење ако се нуде нови 
докази, за које странка раније није знала или их није могла при- 
бавити.

2. Материјална страна жалбе

Под материјалном страном жалбе подразумевају се објективни 
разлози, основи, чшвенице и околности које представл>ају про- 
тивтезу оитужби и првостепеној пресуди, a којима се пресуда 
побија у суштини, без обзира да ли су у питању материјалне или 
формалне однооно друге повреде или недостаци.

Ако се пресуда побија због бивне повреде одредаба кривич- 
ног поступка онда је материјална страна у томе што се истичу 
радње, односно пропуштање радњи којима су повређене поједине 
одредбе Закона о кривичном поступку, којима је остзарена нека 
од повреда из чл. 343, a ако се ради о повредама из чл. 343 ст. II 
онда се истичу објективни разлози који су довели до повреде 
права одбране и узрочна веза тих повреда са правилношћу и за- 
конитошћу донете одлуке.

Када 'Се пресуда побија због повреде кривичног закона онда 
је  суштина правно излагаше о евентуалним погрепгкама у при- 
мени материјалног права, истицање опорних, однооно нерешеиих, 
правних питања, указивање на прописе који су примешени a нису 
требали бити примењени или који нису примењени a требали су 
да буду примењени, итд. a све то у оквиру 1П0вреда из чл. 344.



Материјална страна жалбе у погледу погрешно и непотпуно 
утврђеног 'чињеничног .сташа представлЈа истицање погрепше 
оцене чиње1ница због одбијања одређених предлога на главном 
претресу и најзад указивање на нове доказе који могу битно и 
одлучујуће да утичу на утврђено чињенично стање у било ком 
правцу.

Најзад, материјална страна жалбе у односу на разлог из чл. 
346 састоји се у истицању околности 'или чињеница, са пружа- 
њем 'потребних доказа, које с̂у подобне да исходују измену од- 
луке у правцу жалбеног предлога, без обзира која од одлука из 
чл. 346 се иапада.

Материјална спрана жалбе против првостепене пресуде у од- 
носу на сваки ■жалбени разлог требала би да се третира знатно 
шире и обухватније, и то сваки разлог посебно деталуно, али то 
не дозвољава простор, тако да смо истакли само неке чињенице 
из којих се може видети суштина ствари.

3. Границе испитивања првостепене пресуде
Обим испитивања првостепене пресуде одређен је у чл. 354— 

358 и тиме су дате границе у којима се дpvгocтeпeни суд може, 
односно мора, нретати. Код питања граница иопитивања пресуде 
нарочито је интересантно гаитања односа чл. 354 и чл. 358 у вези 
са релативнсж ;правоснажношћу пресуде.

Одредбом чл. 354 ст. I предвиђено је да другостепени суд ис- 
питује пресуду у оном делу у којем се побија жалбом, али да је 
УВЕК обавезан по службеној дужности да иопита пресуду у по- 
гледу одређених, таксативно иабројаних, повреда. To значи да 
другостепени суд мора исггитати пресуду по службеној дужности, 
у сваком случају, у одређеном правцу када лресуда, по ма чијој 
жалби, дође другостепеном суду. Овде Je без утицаја чињеница 
што је неки део пресуде релативно правоснажан због недостатка 
жалбе. Битно је да је првостепена пресуда предмет оцене од стра- 
не другостепеног суда. Код оцене овог питања треба имати у виду 
да првостепена пресуда стиче релативну правоснажност, у не- 
ком делу, ако нема жалбе на тај део, a без обзира да ли је то 
осуђују41И или ослобађајући део ‘пресуде. Питање је да ли у одно- 
су на тај, релативно правоснажан, део пресуде има да се примени 
чл. 354 или не, односно да ли се на тај део може применити. само 
чл. 358. Да би се јасније видело какве све ситуације могу да на- 
стану, приказаћемо само неколико примера, када ,може да дође 
до сумње у погледу примене чл. 354 или 358.

1. —■ случај када против првостепене пресуде улаже жалбу 
само тужилац или само оптужени и то само у односу на одлуку 
о казни;

2. — ако жалбу улаже само оптужени — или само тужи- 
лац — у погледу неких делова пресуде;

3. — ако жалбу улаже неки друти оптужени само због од- 
луке о хазни и

4. — ако жалбу улаже неки други оптужени из других раз- 
лога (на пример због погрешно утврђеног чињеничног стања у од-



носу на кривично дело за Koje je тај оптужени сам оглашен кри- 
вим).

Овде ‘су наведени само неки примери, a таквих оитуацрда мо- 
ж е да буде безброј разноврсних, али је и ових неколико примера 
ДОВОЛ.НО да .прикажу суштину питања :практичне примене чл. 
354. и  358.

Ако је у питању случај наведен под 1. — онда је другосте- 
пени 'суд дужан да испита првостепену пресуду у  односу на од- 
луку о казни (која се жалбом напада) без обзира ко ;је жалбу 
уложио, на оонову чл. 346, a у осталом делу да иопита |пресуду у  
гранш];ама чл. 354. У случају под 2. — пресуда се мма ишитати у  
оиим деловима у кој|има се побија, и то у  траницама жалбе, a у  
целгаш се има испитати у смислу чл. 354, и то без обзира да ли 
се ради о осуђуЈућој или ослобађајућој пресуди или деловима 
таквих пресуда. У случају под 3. — другоствпени суд мора пре- 
суду иопитати у  погледу одлуке о 'казни у  односу на оног опту- 
женог који се жали, a опет у  целини испитати пресуду у омислу 
чл. 354. Но, ако се, у оваквом случају појави нека околно!ст која 
је користила aптyжeнo^мe 'који се жалио у погледу казне, a таква 
околност користи и неком, или некима, од оптужених окда ће 
применити чл. 358 према том, или тим, оптуженима. У случају 
под 4. — пресуда се мора испитати, сем у  правцу жалбених на- 
вода, у смислу чл. 354 у односу на све оптужене, без ббзира каква 
је одлука донета у односу на те оптужене који се не жале.

Из 'овега што је изложено несумшиво произлази да је дру- 
гостшени суд дужан да испита дрвостепену пресуду у  смислу 
чл. 354 и то у сваком случају, када испитује пресуду по било koim 
ашову. Ово .стога што су повреде из чл. 354 такве природе да ука- 
зуЈу на незаконит поступак или на неправилну примену закона, 
a такве повреде не моту опстати. Ако се ради о битним повредама 
одредаба кривичног поступка онда се пресуда 'мора укинути, док 
у  случају повреде кривичног закона другостепени суд може —  
ако за то !има услова (тј. ако је чињенично стање несумњиво утвр- 
ђено) преиначити првостепену пресуду на основу чл. 365 и на тај 
начин отклонити повреду закона.

Код оцене ових питања треба имати у виду да је одредба чл. 
354 само делимично у корист оптуженога, a да је њен основ у  за- 
штити законитости. Када се каже само делимично у корист опту- 
женрг онда се мисли иа отклањање оних повреда које су извр- 
шене на штету оптзокенога (но и тиме се штити законитост), a 
које другостепени суд мора да цени по службеној дужности, као 
на пример повреда из чл. 354 ст. I тач. 1 у  вези чл. 343 ст. I тач. 
8, 9. Међутим битне повреде из чл. 343 ст. I тач. 1, 6 и 10 не мо- 
рају бити на штету оптуженога — па редовно и нису на његову 
штету — али их друтостепени суд ипак мора узети у обзир по 
сл}гжбеној Д5ГЖНОСТИ Међутим, одредба чл. 358 је инструменат ис- 
кључиво у интересу и у корист оптуженога, па и ту другосте- 
пени суд мора по службеној дужности узети у обзир ове оно што 
је користило једном од оптужених — који се жалио — у корист 
и осталих оптужених — који се нису жалили или не у том прав-
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цу. Према томе, разматраше првостепене пресуде у одређеним 
правцима по службеној дужности ишје само у интересу оптуже- 
нога већ је у интересу правосуђа и зако.нмтости, па се те повреде 
морају узимати у сбзир у сваком случају. Пример — оптужени 
је о^слобођен од оптужбе за кривично дело разбојништва из чл. 
252 КЗ, a против првостепене пресуде уложи жалбу само оште- 
ћени због трошкова кривичног постулка. Приликом разматрања 
пресуде другостепени суд утврди да је лрвостепену пресуду до- 
нело веће у саставу једног судије и двојице судиЈа поротника, ма 
да је за 1кривично дело из чл. 252 КЗ надлежно веће из чл. 20 ст. I 
реченица друга, тј. у саставу од двојице судија и тројице судија 
поротника. Јасно је да ће у таквом случају друтостепени суд уки- 
нутм првостепену пресуду због повреде из чл. 343 ст. I тач. 1 у 
вези чл. 354 ст. I тач. 1, a без обзира што пресуда није усиште на- 
паднЈ^та у суштини.

Ако би се стало на становшлте да другостепени суд не може 
испитивати пресуду по службеној дужности у оним деловима који 
иису побијани жалбом, онда би се допустило да и незаконито по- 
стуиање и одлуке буду санкционисане од стрзне другостепеног 
суда. Тиме би се кршила законитост и погрешно усмеравала прак- 
са првостепених судова, a то ни у ком случају није била интен- 
ција законодавца. Овде треба додати да према тексту чл. 354 ст. 1 
другостепени суд МОРА УВЕК по влужбеној дужности копитати 
пресуду у одређеном правцу, па да л граматичко тумачење упу- 
ћује на испитивање пресуде у целини — у сагислу чл. 354 — и то 
без обзира иа правац и Д01мет жалбе.

Овде су изложена само «ека питања из ксмплекса питања 
у вези са жалбсм против 'првостепене пресуде, a ова и друга пи- 
таша заслужују пажњу због важности 'материје коју регулишу.

Др. Бранко Петрић

ПРЕДМЕТ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Одредбама чл. 122 Закона о наслеђивању конституисани су  
како форма тако и садржина озог угсзора који се, према његовим 
специјалним карактеристикама, може сматрати утовором sui 
generis, ла као такав, a да би био пуноважан, (мора бити сачињен 
у строгом оквиру речених одредаба, 'које истовремено предвиђају 
шта 'може бити предмет тог уговора.

Међутим, и ако је овај уговор посебне врсте, ипак се у њему 
такође садрже и битни елементи општег, билатерално-теретног 
уговрра, будући да обе уговарачке стране ступају у извесне ма- 
теријалне обавезе из којих настаје 1правни однос за који, у том 
погледу, нема никаквих посебних регулатора, осим што је у да- 
љим прописима, тј. у члановима 123 до 127 ЗОН-а предвиђено 
право даваоца издржавања на упис у јавну књигу, затим у ком 
случају одговара исти за дугове примаоца издржаваша, могућ-



ност споразумног раскида уговора, могућност измене или преи- 
иачења услед промењених прилика (rebus sic stantibus), цесија оба- 
везе даваоца игздржавања у случају његове омрти на његове на- 
следнике и њихово право да траже накнаду од примаоца издр- 
жавања, ако нису у стању да преузму уговорне обавезе.

Витна карактеристика свих уговора о доживотнам издржа- 
вању је у томе, што уговарач-прималац издржавања раополаже 
имовином илм преносивим имовинским правима, чија вредност 
■или корионост може да обезбеди његове доживотне материјалне 
и одговарајуће личне културне потребе, a уговарач-давалац из- 
државања има MoryhHOCTH и материјалних услова да свскме сау- 
говарачу те животне потребе обезбеди. Усто ge прималац издр- 
жавања скоро увек старија особа, која више не располаже спо- 
собностима за привредни рад, или је лице неспособно да се само 
0 себи стара, oia тл је у сваком случају потребна туђа помоћ или 
старање о шиховим животним потребама, тј. о читавој њиховој 
материјалној егзистенциЈи.

Према томе, предмет уговора о доживотном издржавању мо- 
гу бити, на првом месту, непокрет-не ствари, с тим што се под 
таквима подразумевају и оне покретне ствари које служе за упо- 
требу и искоришћавање предметних непокретних ствари a при- 
мера ради је истакнуто да се таквом акцесијом сматрају „пољо- 
привредне справе, алати и стока“.

МеђутЈ-ш, кад је предмет уговора стамбена зграда или каква 
друга непокретност, онда ту опадају одговарајуће перцепције.

Поред непокретности са шиховом природном акцесијом, која 
се иначе и не морају у уговору да означе, јер и ту важи начело 
accessio cedit principali, овим уговором могу бити обухваћене и др}Ч'е 
покретне ствари примаоца издржавања или каква имовинска пра- 
ва која су преносива, али је тада потребно да у уговору буду на- 
ведене, тј. поближе описане. У истом смислу сматрамо да предмет 
овог утовора могу бити и каква вредносна права примаоца издр- 
жаваша, па било да су она везана за његову личност тј. да трају 
за време његовог живота (као што је примање пензије) или чија 
корисност траје и после његове смрти, као што су ауторска права, 
патентно право и том слично, тј. и друта преносива права, чиме 
смо хтели нагласити да непреносива права не могу бити предмет 
утовора 0 доживотном издржавању (на пример: станарско право).

Такође као уговори о доживотном издржавању сматрају се и 
уговори којима је уз обећање наследства (значи еваког од угова- 
рача) уговорена заједница живота или заједница имања, или да 
ће један уговорник чувати и пазити другог, имање му обрађивати 
и чосле смрти сахранити га, или што друго у истом циљјч

Из овога става произилази: да предмет овог уговора може би- 
ти како сама заједница живота, тако и сама заједница имања уго- 
ворача. У таквом случају, ниједан уговарач није ни давалац нити 
је прималац издржавања, већ се узајамни лравни основ за насле- 
ђивање (што значи основ за искључење сваког наследног права 
трећег лица, па макар да су најближи сродш1ци уговарача), кон- 
ститзч1ше уговореном заједницом живота или уговореном зајед-
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ницом имања контрахената. У првом случају значи да такв-им 
уговором не мора бити ни споменута имовина уговарача, a у дру- 
гбм случају сматрамо да је потребно означити коју је имовину 
унео сваки уговарач, што је овакако потребно због саме природе 
тог уговора као и да би се знало шта је било чије ако би дошло до 
раскида.

У случају уговора о заједници живота, сваки уговарач и да- 
Лј6 самостално раополаже својом имовином, те се зато њихова 
имовина и не спомиње у таквом уговору, a преживели уговарач 
наслеђује раније умрлог под општим наследним условима, искл>у- 
чујући ад тог права све сроднике и легатаре умрлог.

Код уговора о заједници имања, поједини уговарачи не могу 
ни делимично да рашолажу унесенам имовином у ову заједницу, 
јер се та имовина сматра заједничком за све време трајања уго- 
вора.

Најзад, предмет уговора о доживотном издржавању може 
бити и само лична чинидба на страни једног уговарача, обично 
млађег лица, кад други уговарач раополаже имовином, с тим да 
ће први овога чувати и пазити, имање му обрађивати и после смр- 
ти сахранити итд., те на основу тога постати његов наследник.

Код овог уговора такође*нема даваоца нити примаоца издр- 
жавања, a нити има узајамног наслеђивања, јер први уговарач 
обично нема никакве имовине, те му други у накнаду за негу и 
чување, за обраду имања и остало оставља у наслеђе сву своју 
имовину, док први уопштб не прима на себе такву обавезу.

Код основног типа уговора о доживотном издржавању, тј. кад 
је један контрахент давалац a доуги прималац издржавања, уго- 
вор се односи само на ону имовину примаоца издржавања коју је 
имао у тренутку закључења уговора. Према томе, ако би исти уго- 
варач 'Стекао касније какву другу имовину (непокретну), неће се 
сматрати да је предмет уговора и н>оме прималац издржавања 
може да располаже, ако није друкчије уговорено.

Ради обезбеђења права даваоца издржавања на уговореној 
непокретности, у чл. 123 ЗНО-а предвиђено је да он може своје 
лраво из уговора да улише у јавној књизи. У овом законском про- 
пису није речено какав треба да буде тај угшс, те сматрамо да се 
може спровести путем предбележбе, то зависи од тога шта су 
странке уговориле, a ако опоразума странака у тсм потледу није 
било у земљишне књиге забележиће се само права која из тог 
уговора проистичу.

Закон о наслеђивању није одредио шта сзпада у појам издр- 
жавања, тј. каква је у том погледу обавеза даваоца издржавања 
односно какво је тражбено право примаоца изЈфжавања. С тога 
смо мишљења, да је решење тог питања остављено диспозицији 
уговорачких страна, но у сваком случају претпостављамо да се 
примаоцу издржавања мора да обезбеди ооновна материјална ег- 
зистенција, a што понајчешће бива успостављањем заједнице жи- 
вота између овог и даваоца издржавања, тј. заједничког дома- 
ћинства и стансвања. Међутим у чл. 126 ст. 2 ЗОН-а предвиђено
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ie да суд моЈке да преиначи право примаоца издржавања у до- 
животнЈ  ̂ новчану ренту, ако то одговара и једној и другој страни, ■ 
одакле изводимо још једну диопозицију за лредмете уговора о до- 
животном издржавању, a наиме; уговором се оможе од почетка да 
предвиди доживотна новчана рента како непосредно тако и ал- 
тернативно, тј. наместо даваша у натури.

На крају ћемо истаћи још и једно питање: да ли предмет 
уговора о доживотшом издржавању може бити и стзмбено право 
примаоца издржавања, јер се у практичном животу све чешће 
јављају случајеви код којих се даваоци издржавања примају ове 
обавезе да би у накнаду стекли станарско право, које често пута 
има ефективнију вредност од права својине на згради.

Међутим, a као што смо напред нагласили, предмет уговора о 
доживотном издржавању могу бити сзмо преносива права при- 
маоца издржавања. Отуда a 'како оматрамо да је станароко право 
непреносиво, јер би се у противнам оно претворило у нову врсту 
власн11чког права, то смо ми1швења да танво право не може бити 
предмет уговора о доживотном издржавању.

Али, могуће је заобилазном формом и то право остварити у 
корист даваоца издржавања, a ово на тај начин: што би се са при- 
маоцем издржавања уговорила заједница живота, тј. домаћин- 
ства, ла затим ако би се издеј ствов^ло улисивање даваоца издр- 
жавања у уговор о корил1ћењу стана као члана домаћинства при- 
маол;а издржавања, 'у таквом случају давалац издржавања стиче 
право да постане корисник стана у часу 10мрти лримаол;а издржа- 
вања, али по основу тога што је био шегов члан дда,1аћинства и 
заједнички корисник истог стана, a што је у складу са односним 
одредбама из Закона о стамбеним однослма. Другим путем и на- 
чином сматрамо да би била немогућа цесија станарског лрава.

Као Л1ТО смо из наведеног излагања могли констатовати: уго- 
вор о доживотном издржавању је двострано-теретни лравни ло- 
сао, јер свака уговарачка страна прима на себе материјалну оба- 
везу, стим Л1ТО изврл1ење обавезе даваоца издржавања настаје 
од дана закључења уговора, a лримаоца издржавања тек у  мо- 
менту његове смрти. Међутим то не значи да давалац издржавања 
неће примати никакву накнаду за своје чинидбе у корист при- 
маоца издржавања, јер ло најчелхће бива да он може уговорену 
имсвину економски користити, било да је непохретна или покрет- 
на, a једино се лренос лрава власништва одлаже до часа смрти 
примаоца издржавања. Вредност тог економског корилЈћења имо- 
вине лримаоца издржавања може бити и већа од вредности чи- 
нлдаба даваоца издржавања, али може бити и мања или да је уоп- 
ште и нема.

Завршавајући оваЈ наш кратки лриказ лредмета уговора о 
доживотном издржавању милЈљења смо: да се овај правни инсти- 
тут може да користи у много ширем обиму него ли што је била 
интенција законодавчева када је доносио главу четврту лод ста- 
вом три Закона о наслеђивашу, но стим да сваки од лредвиђе- 
них тилова овог уговора мора бити категоричан у логледу њего- 
вог предмета, те сматрамо да ће судија, који оверава такав уго-

j ^



BQp Имати Tto службеној дужности да пази на тај битни елеменат 
овог правног посла, који с. обзирод! на његову посебну редакцију 
као и да су његове одредбе нормиране у једнсхм опецијалном за- 
кону, тј. у Закону о наслеђивању, још увек представља новину 
која у практичном животу није довољно иокоришћена као регу- 
латор јвдног веома важног сектора нашег савременог живота, ко- 
ја у светлости социјализма захтева да сваки члан наше друштве- 
не заједнице има обезбеђену материјалну егзистенцију a у складу 
са хуманам основицом нашега правнога система.

Коста М. Месаровић

ИЗДРЖАВАЊЕ ЗЕОГ ШКОЛОВАЊА 
— Поводом два примера из праксе —

Отац је по извршној судској одлуци био дужан да плаћа 
CBOiM детету по 2.500.—- дин. месечно. Дете је осмог јуна 1958 год. 
постало пунолетно и по завршеној тимназији у септембру исте 
године уписало се на факултет и независно од раније извршне 
судске одлуке, чије је дејство ло њему престало пунолетством, 
поднело тужбу тражећи као редован студент од оца због свог да- 
љег школовања по 6.000.— дин. месечно лочев од 1к>г септембра 
1958 год. Срески суд у Неготину пресудом Г. 5766/59 од 24 априла 
1960. год. одбио је тужбени захтев зато што је доказано да ту- 
жилац није уредно дао испите те је прву годину студија понав- 
љао. Тужилац који ту чињеницу не побиЈа у најављеној жаЈ^и 
истакао је да му издржавање у сваком случају припада за период 
од 1 септембра 1958 године до 1 септембра 1959 год. колико траје 
школска година, a Окружни суд у Неготину пресудом Гж.-790/60 
од 6 октобра 1960 год. потврдио је првостепену пресуду дајући 
разлоге да „тужени као један од родитеља није у обавези да ту- 
жиоцу даје издржавање код тажвог стања шегових испита и шко- 
ловања јер тужилац није показао способност за ову врсту струч- 
ног образовања“.

Општи закон о школству прогласио је бесплатност HacTaBe у  
свим школама од ооновних до високих, a у перспективи и остали 
трошкови школовања прелазиће 'пастепено на друштво у складу 
са његовом привредном и културно-просветном развиј еношћу (iipe 
рата на образовање гледало се као на непродуктивну потрошњу).

To произилази из посебне бриге друштва за развој просвете 
и културе како са становишта развоја производње и производних 
OHtra тако и са становишта свестраног развоја личности. Међу- 
тим, у овом периоду, иако се знатна друштвена средства троше 
не само на организовање и извођење наставе, ипак, посматрано 
у целини, издаци око школовања, по правилу, терете грађане: 
лично издржавање, уџбеници, прибор и потрошни материја.л, пре-
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воз и др. Да ли су трошкови које оносе сами г.рађаии нужни, упра- 
во да ли је једно лице на коме лежи законска обавеза да издр- 
жава друго лице дужно да му те трошкове обезбеди (према cso- 
јим приликама односно према својим могућностима)?

Похађање основне школе од седме до петнаесте године иред- 
ставља дужност свих наших трађана (основна обавезна школа пре 
рата трајала је четири године и то не на целој територији), који 
на друтој страни под истим условима уживају и једнако право на 
образова!ње, али као и остала тако и схво уставно грађанско право 
лишено индивидуалистичког смисла изражава уствари јединство 
права и дужности. Из овога треба извести закључак да док траје 
обавезно основно школовање лице позвано на издржавање на 
оонову императииних правних прсшиса дужно ј̂е и да школује 
малолетника. Ту проблема нема поготову што је у питању мало- 
легно лице без икаквог животног искуства у периоду када ње- 
гово подизање зависи искључиво од туђе помоћи. Уосталом, чл. 
1, 6 и 32 Основног закона о односима родитеља и деце (у даљем 
теквту ОЗОРД) су јасни, они наређују родитељима (односно по 
чл. 33 истог закона лицу које по реду наслеђивања ступа на ши- 
хово место) да своју децу васпитавају у духу оданости отаџбини 
и да их спрвме за тсорионе чланове друштва. Зато сматрамо да је 
питање школовања малолетника законом решено у његову корист 
и да су тешкоће око школовања могуће тек после његовог пуно- 
летства тј. у  вишмм и високим школама (и у средњим под прет- 
поставком да је без своје кривице задоцнио) a како се конкретни 
пример односи на школовање 1пунолетног детета то се више не- 
ћемо ни задржавати на школовању малолетног лица.

Друштвена функција појединца и његових права у соција- 
лизму јача, a интерес је друштва да појединцу омогући што пот- 
пуније образоваш>е и да сваком пружа шансе да увек иде у свом 
образовашу даље, то је дужност истовремено и појединца и држа- 
ве. Друштво тражи све више a и појединац себе ради и друштва 
ради. Наггредак науке и технике, продуктивност и квалитет рада, 
самоуправљање и животни стандард :стимулирају и друштво и 
појединца у тсш 1правцу. Отуда толико инсистирање друштва на 
потпуном обухватању основним образовањем све дорасле деце a 
последњих година, нарочито после доношења Резолуције о обра- 
зовању стручних кадрова захтеви друштва и -све већег броја гра- 
ђана нагло расту тако да већ сада можемо рећи да основно обра- 
зовање не задовољава ни минималне, индивидуалне и друштве- 
не потребе. Процес демократизације образовања, експанзије 
школства и омасовљења школовања разумл>ив је јер само на тај 
начпн остварује се један од крајњих циљева социјализма — уки- 
дање разлике MSMehy умног и физичког рада чему је усмерена 
просветна политика a посебно систем образовања код нас. Много- 
бројне мере на том плану (не само стипендирање) доказ су да je 
школовање све више друштвена a све мање лична ствар. Појам 
образоваша који је ужи и један је од елемената у шире1м појму 
образоваша непрестано еволуира у  оквиру општих и посебних 
друштвених промена. Породично законодаввтво, премда је моди-
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фицирано још 1947 год., са својим формулацијама о издржавању 
у начелу допушта овамва тумачења која су у датим условима аде- 
кватна фактичкој друштвенај стварности и наглашеној улози и 
одговорности породице за друштвену афирмацију њених чланова. 
Зато доклегод нормално траје школовање деце, на родител>има 
лежи законска обавеза школовања и стручног образовања деце 
и ако се школовање и стручно образова1ње нормално не завршава 
њиховим пунолетством и ако деца уредно испуњавају задатке 
школовања и стручног образовања, обавеза родител>а не престаје 
пунолетством. По чл. 16 ОЗОРД родителхЈко право гаси се пуно- 
летством a у чл. 17 ОЗОРД регулисано је продужење родитељ- 
ског права ако дете услед телесних и душевних мана вије спо- 
собно да се само стара о својој личности, правима и интереоима, 
те 'на први поглед испада да родитељ има обавезе само према ма- 
лолетном детету и према оном пунолетном хоје је стављено под 
родитељско старање. Премда ОЗОРД у том смислу није хатего- 
ричан било би противно духу и интенцијама закона a посебно чл. 
36 ОЗОРД ако би обавеза школовања и стручног образозаша пре- 
стала пунолетством по сили закона. Напротив, ако је о издржа- 
вашу детета донета правоснажна судска одлука за време његовог 
малолетства, дејство те одлуке протеже се и после пунолетства 
само ако је дете на школовању и стручном образовашу, a родитељ 
има право да тражи преиначење и укидаше те одлуке због про- 
мењених прилика не само на својој страни него и на страни де- 
тета (рђаво учење или владање, опособност за рад, поседовање до- 
вољно 'средстава за издржавање и др-)- Околност да je захтев за 
издржавање у име детета поднео други родитељ или постављени 
старалац нема значаја јер законско заступање после пунолетства 
могуће је само у случају продужења родитељског старања, a ако 
овог нема онда законско застулање престаје екс леге, тако да би 
доношење нове судоке одлуке било сувишно и таква одлука без 
икаквих сметњи могла би да се принудно извршава и после пу- 
нолетства детета. ОЗОРД уређује однос измећу родитеља и деце 
али не само малолетне деце и зато поготову што се тиче школо- 
вања и стручног образовања одговарајуће одредбе закона треба 
интерпретирати што екстензивније јер једно дете биће оспособ- 
л>ено за самосталан живот и рад тек хада заврши са школовањем 
и стручним образовањем, наравно под претпоставком да то нор- 
мално траје. Уосталом, ако је родитељ дужан да издржава своје 
пунолетно деге које је неопособно за рад и без средстава. за жи- 
вот онда је бар исто тако дужан да издржава своје пунолетно де- 
те које je на редовном школовашу и стручном образовању и без 
довољно средстава да се самостално издржава. Пошто редовно 
школовање и стрЈгчно образовање искључују редовно запослење, 
обавеза школовања и стручнаг образовања укључена је у издр- 
жавање.

Разматрање ове проблематике треба повезати са прописима 
0 додацима на децу и о стшхендијама. Према Основном закону о 
стипендијама ради подизаша висококвалификованих стручњака 
друштвена заједница помаже појединце у школовашу и у струч-
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ном и научнам усавршавању на факултетима, у1метничк1им ака- 
демијама, вишим школама, средњим стручним школама, учитељ- 
ским школама, средњим уметничким школама и вишим разре- 
дима гимназија. Стипендија се даје највише за онолико времена 
колико је. према прописима о школовању односно усавршавању 

.потребно да се оно заврши a ако сгипендист из оправданих раз- 
лога не заврши школовање однооно усавршавање у времену од- 
ређеном пропиеима о школовању односно усавршавању, давање 
стипендије може се продужити док не заврши школовање одно- 
сно усавршаванве али најдуже за једну годршу. Због неизвршења 
обавезе из уговора у погледу школовања односно усавршавања 
без кривице стипендисте уговор се може раскинути a стипенди- 
ста не враћа износе примл>ене на име стипендије. Ако 'стипенди- 
ста занемари ш-коловање и услед тога пропусти да на време по- 
лаже испите односно на испитима покаже слаб успех, стипендија 
се обуставља, a давање се укида ако изгуби право на пжоловање 
или ако због неположених иопита не може да се упише у наред- 
ну годину однооно ако не положи разред. Према Уредби о дода- 
цима на децу друштвена заједница даје додатак до навршене пет- 
наесте године живота детета a преко тога само за децу на школо- 
вању у осмогодишњој до завршетка тог школовања a на-јдаље 
до храја календарске године у коЈој је дете навршило петнаест 
година живота (чл. 16), у средњој или средњој стручној школи до 
краја прописаног редовног школовања a најдаље до. краја кален- 
дарске године у којој дете навршава деветнаест година живота 
(чл. 17), у школи ученика у лривреди до краја редовног учења 
у привреди односно до завршетка стручног школовања a најдаље 
до краја календарске године у којој дете навршава девенаест го- 
дина живота (чл. 18) и на факултету или вишој школи односно 
академији до краја прописаног редовног школовања a највише за 
онолико в>ремена по истеку календарске године у 'којој је дете на- 
вршило деветнаест година живота колико је статутом појединих 
факултета или виших школа односно академија нормирано за ре- 
довно трајање школовања (чл. 19). Давање додатка на децу за 
студенте условл>ава се редовним полатањем иопита и редовним 
уписивањем семестара према статуту факултета односно више 
школе или академије и додатак се не исплаћује док студент не 
положи прогшсане испите ако зато не може да упише наредни 
семестар. Уредба дозвољава да студент изгуби годину дана од 
укупног времена редовног школовања због прелаока на други фа- 
култет односно вишу школу или академију a за децу на редов- 
ном школовању продужава 'се исплата додатка и за време школ- 
ског распуста. Додатак на децу припада и за време док је дете 
услед болести спречено да редовно похађа школу односно да ре- 
довно полаже испите и уписује семестре.

Због сродности ових материја са материјом издржавања на- 
ведена решења требало би сходно примењивати и у односима ро- 
дитеља и деце у погледу трајања обавезе родитеља за школовање 
и стручно образовање деце с обзиром да у ОЗОРД таквих одре- 
даба нема. Према томе, ако дете оправдано заостаје у школовању
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и стручном образовању, обавеза родитеља не престаје и уколико 
родитељ у лосебној парници не докаже да Je дете без оправданог 
разлога неуредно има се узети да издржавање досуђено у току 
малолетства траје и даље. За разлику од стипендије родитељ је 
одговорио својој обавези 'кад дете стекне највшпу факултетску 
спрему одноено вишу спрему ако се дете уписало на вишу a не 
на високу школу. Научно усавршавање је лична ствар детета и 
за тај степен образовања родителзи нису одговорни (за трећи сту- 
пањ факултетоке наставе).

Дете у току обавезног школовања испољава способност или 
неспособност, жеље, и склоности или одвратност и мржњу према 
одређеним школским предметима или групи предмета. Родитељи 
у ‘сарадши са другим факторима дете треба да усмере на даље 
школовање али које ће од њега створити, према његовим квали- 
тетима, што способнијег и опремнијег грађанина. Колико ће се 
једно дете школовати зависи од конкретног случаја јер једно ће 
дете CBoie школовање завршити са средњом, друго са вишом a 
треће са високом спремом. Ту правила нема. Правило је једино 
да родитељ који је v могућности, уз максимално залагање, детету 
пружи све неопходне погодности, материјалне и друге, да оно 
напредује и да у границама менталних и телесних способности 
оптимално развије интелект и стекне што више знања. Родитељ 
се тек онда одужио дет^ту 'и друштвен.ој заједници. To није ње- 
гова морална него пре свега законска дужност.

Резиме би био:
1. Ако родитељи ускраћују детету школовање и стручно обра- 

зовање за које дете показује вољу, интересовање и таленат, од- 
косно бар минималне позитивне резултате, они тиме ускраћују 
издржавање a њих та дужност терети све док се дете уредно шко- 
лује и док у .школовању не постигне највиши могући домет,

2. Ако о издржавашу није донета правоснажна судска одлу- 
ка, дете има право да је издејствује, само ако је пунолетно или 
преко родитеља код кога се налази односно оостављеног стараоца 
ако је малолетно,

3. Ако је таква одлука донета док је дете још било малолетно 
пунолетством донета одлука не губи важност уколико се дете 
школује и после пунолетства и није потребна нова одлука која 
би детету поново то право признала 'и после навршеног пунолет- 
ства,

4. Ако су на страни детета наступиле околности које укидају 
издржавање због школоваша и стручног образовања, родитељ 
обавезан на допринос по судокој одлуци треба да тражи (извршни 
суд није овлашћен да цени и утврђу1е те околно.сти) и да дока- 
зује да је дете, на пример, корисник друтих прихода и личне имо- 
вине од које може да се издржава, да за неуспехе у школовању 
нема оправдања и сл., међутим, родитељ се неће ослободити са- 
свим издржавања, ina и после пунолетства, ако дете на то издр- 
жавање — на остале трошкове живота има право. Издржавање 
се по чл. 315 Закона о парничном поступку досуђује унапред за 
будуће врема a поменуте чињенице подобне су да делују на из-
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мену или престанак тог правног односа али та правна последица 
Tipe6a да се утврди правоснажном судском одлуком.

Ако се ови закључци примене на конкретан пример из суд- 
ске праксе резултира да дете није ни требало да води нову пар- 
ницу него да тражи даље извршење раније судске одлуке или да 
захтева преиначење те одлуке повећањем доприноса a када је већ 
повело парницу првостепени суд био је дужан да му то предочи 
и да га поучи да тужбени захтев саобрази чл. 174 Закона о пар- 
ничном поступку. Што се тиче самог права, детету је за означени 
период у жалби припадало издржавање јер је тужилац све до 1 
септеачбра 1959 године имао статут редовног студента (редован 
студент може се улисати у следећу годину ако положи статутом 
прописане испите из претходне године), a на даље издржавање 
због школовања не би имао право зато што ни сам није чстицао 
оправдане разлоге за своје пропуштање.

II

У брачном спору разведен је брак кривицом тужиоца (,мужа) 
a захтев тужене (жене) да јој се досуди по 10.000.— дин. месечно 
за издржавање и школовање одбијен. Окружни суд у Неготину 
правоснажном пресудом П. 347/60 од 5 новембра 1960 год. образ- 
ложио је своју одлуку о издржавању it школозању на следећи 
начин; „По чл. 70 Основног закона о браку .необезбеђени брачни 
друг који је неспособан за рад или незапослен, a који није крив 
за развод брака, има право захтевати да му се пресудом којом се 
брак разводи досуди известан износ на име издржавања на терет 
другог брачног друга, сразмерно његовим могућностима, те ценећи 
захтев тужене у смислу поменутог законског прописа суд је Ha- 
mao да се захтев тужиље има одбити јер поменути чл. не помиње 
досуду извесног износа на име школовања. Што се пак тиче тра- 
жења тужене да јој се досуди известан износ на име издржавања, 
суд је нашао да се тражеше и по овом основу има одбити, јер по- 
менути законски пропис ово издржавање даје брачном другу који 
је неспособан за рад. Међутим, тужена доказе за своју неспособ- 
ност за рад није оуду пружила a иста се може запослити као свр- 
шена ученица средње школе, у ком случају отпада њена необез- 
беђеност или незапосленост.“

За суд је школовање једно a издржавање друго, иако је код 
издржавања брачних другова по чл. 13 и чл. 70 Основног закона 
о браку школовање садржано у издржавашу. To је разлог што у 
том закону нема посебних одредаба о школовању као у ОЗОРД. 
Зато ако брачни друг нема право на издржавање самим тим нема 
право ни на посебну накнаду због школовања.

Борислав Раванић
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СУЂЕЊЕ ОКРИВЉЕНОМ 
У ОДСУСТВУ ПРЕД СРЕСКИМ СУДОМ

У нашем кривично-правном систему, у целости је прихваћен 
акузаторски лринцрга, те се стога у Закону о кривичном поступку 
окривљени јавља као носилац одређеног права и дужности, одн. 
као субјект овог поступка, пошто он има положај странке. To се 
види из прописа чл. 409 ЗКП, који одређује да се на главни пре- 
трес пред среским судом позивају и то на првом месту окривљени 
и његов бранилац, па затим тужилац, оштећени и њихови закон- 
ски заступници, као и пуномоћник и друга лица, чије је присуство 
неопходно на претресу.

Охривљеном је у поступку загарантовано право на матери- 
јзлну и формалну одбрану пред судом, те је лична 1Ствар окрив- 
љеног колико ће се служити овим инетитутом, пошто се он не 
може принудити да говори пред судом или да се изјашњава о чи- 
њеницама које му иду у прилог, или га као окривљеног терете у  
поступку који се против њега води пред судом.

У погледу, пак, саме материјалне одбране, окривљени има 
право да износи све чињенице и околности хоји му иду у прилог, 
као и да предлаже доказе који му служе за одбрану, да се из- 
јашњава о чињеницама које га терете, да побија наводе изнете у  
оптужби тужиоца и на крају, да ее користи свим редовним и ван- 
редним правним лековима о којима се говори у глави 23 и 24 За- 
кона 0 кривичном поступку.

На другој страни, окривљеном се даје драво и на тзв. фор- 
малну одбрану пред судом, што значи, да он може имати браниоца 
у току целог кривичног поступка пред судом (чл. 66 ЗКП), те се 
у овом правцу мора поучити већ приликом првог саслушања, по- 
што је свакако интенција овог прописа у  томе, да се окривљени 
као странка изједначи са тужиоцем, те да се између њих успо- 
стави потребна равнотежа пред судом.

Право окривљеног на формалну одбрану код окружног суда 
загарантовано је на основу самог закона, док у поступку пред сре- 
ским судом, 1где су у питању лакша кривична дела, закон даје 
суду овлашћење да се по службвној дужности постави бранилац 
окривљеном, у случају када окривљени нема браниоца, a у пи- 
тању је окривљени који је нем, глув или неспособан да се сам 
успешно брани (чл. 411 ЗКП). Овде је очигледно, да су у питању 
случајеви где је бранилац окривљеном стварно потребан, пошто 
је мала вероватноћа да би окривљени лод оваквим условима мо- 
гао и сам да се успешно брани иред судом и да износи чињенице 
и доказе који му иду у корист.

У 'погледу самог суђења наш закон претлоставља присуство 
окривљеног на главном гаретресу пред судом, јер се по rope спо- 
менутом акузаторском начелу, лред судом лојављују две равно- 
правне странке, на основу чијих изјава и доказног ;материјала 
суд доноси своју лресуду. Међутим, без присуства окривљеног 
на претресу, суд није у могућности да чује и противну страну, 
него само тужиоца, одн. оштећеног, те стога не долази до лримене 
начела контрадикторности постулка, одн. нема оне равнотеже и
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правне сигурности-, која je иначе нужна, што у велико] мери ума- 
њује сигурност самог исхода кривично-правне ствари, јер основ- 
ни принцип остаје непримењен, тј. принцип „да се чује и друга 
страна“.

Међутим, у  закону ипак постоји изузетак који је диктиран 
посебним разлозима, када се окривљеном може судити у одсут- 
ности и то у првом случају — ако је онривљени у бекству, те није 
достижан државним органима, у смислу чл. 284 ЗКП. Овде су у  
питању кривична дела из надлежности окружног суда, али под 
условом да је Јавни тужилац ставио такав предлог суду и да се 
исти усвоји од стране суда, пошто у противном Јавни тужилац 
има право жалбе по чл. 284 ст. 3 ЗКП, ако би се решеше1М његов 
захтев одбио од суда. Овим nyxeai хтело се омогућити суђење од- 
беглим лицима, која су на нашој територији починила тешка кри- 
вична дела, те је надлежан суд позван да у сваком кснкретном 
случају цени друштвену опасност кривичног дела у питању, као 
и друге важне околности за правилну примену прописа чл. 24 
ЗКП.

Међутим, овако донета пресуда, , по спроведеној процедури, 
биће коначна, само у том случају ако се окривљени не врати на- 
траг у земљу, јер у противном, у смислу чл. 386 ЗКП, кривични 
лоступак ће се 'поновити пошто је наступила могућност да се осу- 
ђеном лицу поново суди у  његовом присуству, те се има донети 
нова пресуда, a ранија пресуда по истој ствари ставиће се ван 
снаге у омислу прописа чл. 385 ст. 3 ЗКП.

У другом !случају се ради о лакшим кривичним делима из 
надлежности среског суда, где се у циљу економичности поступка 
и брзине дозвољава суђење у одсутности окривљеног, стим, што 
се окривљени мора у позиву упозорити, да ће се главни претрес 
одржати и у његовом одсуству, ако су се стекле законске прет- 
поставке у смислу чл. 412 ст. 3 ЗКП, a који дословно гласи; „ако 
окривљени не дође на тлавни претрес, a уредно је позван, суд 
може одлучити да се главни претрес одржи и у његовом одсуству 
под условом да његово присуство није нужно и да је пре тога био 
испитан“.

Путем овог прописа се одступа донекле од основних принци- 
па ксји су усвојени у нашем закону, у односу на начело кон- 
традикторности, усмености и непосредности, a у односу на самог 
окривљеног у поступку, пошто је њему загарантовано право на 
одбрану, али он неће тиме да се користи. Исто тако, из текста од- 
редбе чл. 412 ЗКП се види, да се окривљеном може судити у од- 
сутности само под условом, да је лре тога био испитан што значи, 
да је већ изнео своју одбрану пред судом или пред иследним ор- 
гаком прили.ком његовог саслушања у ислеђењу.

Неоспорно је, да је ова одредба нашла своје оправдаше и 
примену у поступку пред судом, пошто се из саме праксе зна, да 
окривљена лица често и више пута не дођу на главни претрес, 
иако су уредно позвана и тиме шиканирају противну страну, оду- 
говлаче поступак и стварају излишне трошкове пред судом. На 
другој страни има честих случајева у пракси, да се у случају 
одлагања претреса и сами окривљени 'изјашњавају у том правцу,
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да су сагласни да се поступак доврши и без шиховог присуства 
у суду, што значи — да им се суди у одсутности — у смислу rope 
наведеног заковског прописа.

Међутим, у случају с>феша у одсутности окривљеног, јав- 
љају се у пракси спорни случајеви око примене члана прогогса 
314 ЗКП у односу на исггитане сведоке и вештаке на ранијем пре- 
тресу, на коме је био присзгган и сам олривљени, као и у с-лучају 
ако окривљени уопште није био присутан шиховом саслушању. 
Наиме, према пропису чл. 288 ЗКП, главни претрес који је од- 
ложен ;мора изнова почети ако се изменио састав већа, као и у 
случају. ако је одлатање трајало више од месец дана или ако се 
претрес држи пред другим председником већа. У овим случаје- 
втта поотавља се питање, да ли се могу читати искази сведока и 
вештака по предлогу тужиоца, одн. оштећеног (а који се нормал- 
но по сагласности странака читају када су обе странке присутне 
пред судом), и да ли се може сматрати да у конкретном случају 
постоји и прећутан пристанак окривљеног, да се искази сведока 
и вештака прочитају, те уколико суд овако поступи, да ли по- 
стоји битна повреда одредаба Кривичног поступка v смислу чл. 
343 ЗКП.

Како је наша пракса у овсш погледу колебљива, сматрамо да 
се искази о саслушању сведока и вештака могу прочитати, под 
условом, да су сведоци већ саслушани на ранијем претресу пред 
судом и да је окривљени био присутан њиховом саслушању и код 
условом, да суд нађе да је њихов долазак пред суд знатно оте- 
жан, те да одлучи да се искази сведока прочитају. У противном, 
постојала би битна повреда одредаба Кривичног поступка, јер се 
не би 'могло стати на становиште да је окривљени дао своју, ма- 
кар и прећутну, сагласност у смислу чл. 314 ст. 3 ЗКП. У слу- 
чајевима где је поступак започет у присуству окривљеног и на- 
ставља се пред истим већем, или судијом појединцем (у зависно- 
сти од надлежности у смислу чл. 18 ЗКП), и где није прошао рок 
од месец дана, сматрамо да се нови сведоци могу саслушавати и 
ван присуства окривљеног и да се постушак може окончати доно- 
шењем 'меоиторне одлуке. Ово из разлога, што :по постојећим про- 
писима Закона о кривичном поступку окривљеном је загаранто- 
зано право на одбрану, али се на другој страни он не може лри- 
нудити да се брани и да под напред наведеним условима прису- 
ствује главном претресу пред судом, ако он то неће, или, пак, на- 
лази да за то нема правног интереса.

Obhim чланком само је оквирно наметнуто питање из ове об- 
ласти у односу на суђења која се одржавају у одсутности окрив- 
љеног, одн. оптуженог ако се поступак води пред окружним су- 
дом, те би било интересантно чути и остале лрактичаре који раде 
на кривичној 1материји, да би се видело каква је пракса у поје- 
диним судовима из ове области и колико се судови уопште кори- 
сте овим институтом у кривичним предметима, нарочито када су 
у питању кривична дела из надлежности среског -суда. Поред тога, 
корисно би било чути и мишљење других правника и сарадника
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суда, пошто би све ово допринело да се још јасније изкристалишу 
неки појмови о примени наших законских прописа у пракси, a у 
складу са интенгц1јама и на"челима постаћљеним у Закону о кри- 
вичном поступку.

Мирољуб Jlasuh

I БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ |

30. новембра 1961. после краће, али тешке болести, преминуо 
је Бранислав Живковић, адвокат из Беле Цркве.

Рођен 10. новембра 1916. године у адвокатској породици, сту- 
дирао је до II рата право на Правном факултету у  Београду. Сту- 
дије је прекинуо због рата, a завршио после Ослобођења 1948. 
године. За време рата био је у заробљеништву у Немачкој.

После завршетка Правног факултета ступио је у  државну 
службу, a затим је био адв. приправник, a од априла 1952, па све 
до смрти, адвокат у Белој Цркви.

Пок. Бранислав Живковић припадао је млађој генерацији 
адвоката, који је своју адвокатску дужност увек обављао са ве- 
ликим стручним знањем, примерним залагањем. Као млађи ад- 
вокат играо је видну улогу у  животу и раду Радног одбора адво- 
ката и адв. приправника у  Белој Цркви.

Његовом прераном смрћу адвокатура Војводине губи једног 
свог врлог члана.

Слава Му!

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ НА „ГЛАСНИК“

„ГЛАСНИК" Адвокатске коморе у АПВ излазиће и у 1962. 
ГОДИ1НИ, у уобичаЈеном формату, на 3 2  странице, a сваког 5 . у 
месецу.

Претплата за 1962. годину износи 1.200 динара годишње, од- 
носно 600.— динара полЈчодишње.

Молимо све наше досадашње претплатнике да нас картом 
обавесте уколико желе претплату за 1962. годину да откажу. 
Претплатнике који нам претплату не откажу сматраћемо и даље 
као наше претплатнике и за 1962. годину часапис иаи достављати.

Дописи се шаљу на адресу: Адвокатска комора у АПВ, Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1, a са напомеиом за „Гласник".

Уплате за претплату треба вршити на текуДи рачун Адвокат- 
ска комора у АПВ бр. 151-13-3-2993, a треба на полеђини напи- 
сати тачну адресу претплатника и ознаку за „Гласник“.

Уређивачки одбор „Гласника“
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И З СУДСКЕ П РА К С Е

Код уписа у именик адвоката има 
да се цени и здравствено стање мо- 
лиоца. (Врх. суд АПВ бр. У. 2540/961).

Поднесена молба ради уписа у и- 
меник адвоката АК у АПВ одбије- 
на је јер је Савет Коморе стао на 
становиште да молилац не испуша- 
ва све услове обзиром на чињеницу 
да је пензионисан као инвалид I. 
категорије неспособан за обављање 
раније службе или другог одговара- 
јућег посла.

Поотив овог оешења поднео де мо- 
лилац тужбу Врховном суду АЛВ. 
Тужба је одбијена, a из разлога:

Између осталих услова које Закон 
о адвокатури у чл. 13. изричито прз- 
пису1е, основано ,ie цењено и здрав- 
ствено сташе молиоца и го обзиром 
на налаз, оцену и мишљење 1-сте- 
пене Инвалидске комиси1е I у Бео- 
граду бр. 276 од 3. априла 1961. го- 
дине по коме основу ie уследило 
његово пензионисање. Из ове доку- 
-ментације се утврђује да је инва- 
лидност I. категориЈе t i . да је мо- 
лилац потпуно неспособан за вр- 
шење тога посла и другог одгова- 
рајућег посла који се професионал- 
ном рехабилитацијом не може оспо- 
собити за вршење тих послова. Ка- 
ко је и адвокатура јавна служба о- 
сновано се из тога закључује да мо- 
.пилац не испуњава здравствене у- 
слове за вршење ове делатности.

Неуместан је његов приговор да 
је његова здравствена способност 
цењена са аспекта услова под који- 
ма је он вршио своју службу непо- 
средно пре пензионисања и да то 
нема везе са условима обављања а- 
двокатске делатности.

Носиоцу станарског права који за 
време привремене незапослености 
иије платио станарину не може се 
отказати стан ако је станарину пла- 
ћао сразмерно износу материјалног 
обезбеђења. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
554/61).

Нижим прсеудама уважен је от- 
каз стана туженога. Уложена реви- 
зија је основана, ниже одлуке уки- 
иуте, a из раз.лога;

По становишту Врх. суда АПВ чл. 
139 Закона о стамбеним односима је 
принудно-правног карактера. Па 
како је тим прописом изричито ре-

чено да се носиоцу станарског пра- 
ва не може отказати стан док је био 
привремено незапослен ако је за то 
време платио станарину сразмерно 
износу материјалног обезбеђења ко- 
је је за то време примио. Као при- 
времено незапослено лице, сматра 
се оно лице које услед привремене 
незапослености прима материјално 
обезбеђење од органа службе посре- 
довања рада. Неплаћени део стана- 
рине ноеилац стан. права дужан је 
када се запосли измирити најдоц- 
иије у року три пута дужем од вре- 
мена за које је био привремено не- 
запослен. Пре.ма томе, да би се по 
чл. 139 Закона о стамбеним односи- 
ма носиоцу станарског права могло 
отказати битно је једино то, да ли 
је нооилац станарског права за сво 
време привремене' незапослености 
платио станарину сразмерно износу 
материјалног обезбеђења које је за 
то време примио при чему се имају 
узети у обзир сви износи које је 
тужилац на име примио пре датог 
отказа.

Суд ие може одбацити жалбу због 
неблаговремености, ако претходно 
није правомоћно решио предлог о 
повраћају у пређашње стање због 
пропуштеног рока за уложену жал- 
бу. —  Уколико околности које су 
наведене у предлогу за повраћај у 
пређашње стање нису уопште по- 
знате суд је дужан да закаже рочи- 
ште ради установл>ен»а постојања 
или непостојања тих околности. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 490/1961.).

Решењем Окружног суда одбаче- 
на је жалба као неблаговремена, a 
одбијен .ie предлог ради дззволе по- 
враћаја у пређашње стање.

Уложена жалба је основана, па је 
решеше укинуто, a из разлога:

Основано тужена у својој жалби 
наводи, да је I. ст. суд њену жалбу 
погрешно одбацио. Тачан је, наиме, 
навод тужене да је она поднела 

предлог за повраћај у пређашње ста- 
ше, због пропуштеног рока за ула- 
гање жалбе, те да тај захтев за по- 
враћај у пређашње сташе није пра- 
вомоћно решен.

Основано тужена у својој жалби 
наводи да је повређен на н>ену ште- 
ту пропис чл. 110. ст. 2. ЗПП. У том
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пропису је, наиме, предвиђено, да у- 
колико околности које су наведене 
у предлогу за повраћај у пређашње 
стање нису опште познате, тада за 
установљавање постојања или непо- 
стојаша истих, суд ће заказати ро- 
чиште.

I. ст. суд, међутим, није заказао 
рочиште и није ценио да ли посто- 
је оправдани разлози за повраћај 
у пређашње стање код туж ена У 
конкр. случају суд је без одређене 
расправе предлог за повраћај одбио, 
иако је за то требало расправу за- 
казати и проверитр! и ценити све 
разлоге предлога за повраћај у пре- 
ђашње стање.

Протек ркжа за поништење теста- 
мента како по основу чл. 65. тако 
и по основу чл. 82. Зак. о насл. не 
испитује суд по службеној дужно- 
сти, већ само по приговору страна- 
ка, па је стога I. ег. суд погрешио 
када се без приговора упустио у о- 
цену да, ли je рок за поништење те- 
стамента протекао или не.

Тестаменат је строго личан акт 
који се саставља на основу казива- 
н.а завештаоца лично. —  Протек 
рова за поништење тестамента суд 
не испитује по службеној дужности 
већ само по приговору странака. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 346/1961).

I ст. суд је одбио тужбени захтев 
ради поништења тестамента. Тужи- 
лац је уложио жалбу, која је осно- 
вана, I. ст. пресуда преиначена и ту- 
жбом оспорени тестаменат пони- 
штен, a из разлога:

Тестаменат је строго личан акт 
који се саставља на основу казива- 
ња завештаоца лично, јер само та- 
кав тестаменат представља несу,м- 
њиво његову последшу вољу о ра- 
сполагању шеговом имовином. To 
јасно произилази из свих одредаба 
о тестаменту v глави Ш. Закона о 
наслеђивању.

Како је I. ст. суд на основу иека- 
за сведока др. Д. Л. правилно утвр- 
дио да је овај сведок саставио не по 
казивању завештаоца, већ на основј  ̂
казивања завештаочеве жене, па је 
тако сасгављени тестаменат у својој 
канцеларији сведок донео болесном 
завепЈтаоцу коме га је прочитао и 
који је завешталац прихватио — то 
ова) суд сматра да је такав теста- 
менат ништав зато што није састав- 
љен на основу казивања завештао- 
ца и да накнадна изјава завештаоца 
да га прихвата не може отклонити 
битан услов за ваљаност тестамен- 
та, a наиме да је тестаменат сачи- 
њен на основу личног казивања за- 
вештаоца, што представља недоста- 
так законом прописаног облика за 
вал>аност оваквог тестамента из чл. 
69. Закона о наслеђивању.

За одрицање од права плодоужи- 
вања на некретнинама није потреб- 
на писмена форма. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 632/1961).

Пресудом нижих судова обвезана 
је тужена да тужитељима преда у 
суттосед половину некретнина. Ту- 
жена је уложила ревизију, која је 
основана, киже пресуде укинуте, a 
из разлога;

У првом реду погрешно је правно 
схватање оба нижа суда да би за 
пуноважност одрицања од права 
плодоуживања на некретнинама би- 
ла потребна писмена форма. По чл. 
9 Закона о промету земљишта и 
зграда потребна је писмена форма 
само за оне уговоре којим се врши 
пренос права власништва. Према 
томе, нити за заснивање нити за 
престанак права продуживања на 
некретнинама није потребна писме- 
на форма.

Грађанско правно лице не може 
имати па ни зидати породичну стам- 
бену зграду. Према томе пошто оно 
то право нема као бивши власник 
грађевинског земл.ишта не може га 
ни пренети на другог. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 27/1961).

I. ст. суд је раскинуо купопродај- 
ни уговор између Еванг. цркв. ошп. 
и тужилаца. Тужена је уложила 
жалбу, која је као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

Уговор 'иако је склопљен иза сту- 
пања на снагу Закона о национали- 
зацији нема правне важности. На- 
име, тим купопродајним уговором је 
тужена (Ев. зкв. општ.) продала гра- 
ђевинско земљиште тужиоцима. Но, 
пошто је тада ово грађевинско зем- 
љиште већ представљало друштвену 
имовину, тужена није могла нити 
може пренети на тужиоце као куп- 
це право власништва тог земљишта, 
са разлога што не може пренети на 
н>их оно право које ни сама нема. 
Пошто се овде ради о грађев. земљ..
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Koje je  y моменту национализациЈе 
било већ изграђено и није било у 
поседу тужене то тужена није им а-. 
ла _ни право коришћења тог земљи- 
шта, па га није ни могла пренети.

Међутим, и за случа ,1 да се ту ра- 
ди о неизграђеном грађев. земљишту 
у поседу тужене ни у том случају 
тај уговор не би могао иматл правџу 
важност.

Наиме, по обавезном тумачењу чл.
39 ст. 1 Закона о нагошнализаци1 и 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 24/59) ранији 
сопственик национализованог грађ. 
земљишта има право то земљиште 
док је у њетовом поседу бесплатно 
сам користити или га дати другоме 
на коришћење уз накнаду или без 
накнаде. У дал>0',1 садржини овог 
прописа. предвиђено ie за б. власни- 
ка опште право коришћења тот зем- 
љишта као пољопр. земљишта те 
право да уз услове из чл. 2, 3 и 40 
Закона о национал. натамних зграда 
и грађ. земљишта изгради за себе 
породичну стамбену зграду, те да 
ово право може впшити на тај на- 
,чин да ло земљиште да другоме на 
привремено коришћење уз накнаду 
или без накнаде сагласно важећим 
прописима о закупу пољопр. зем- 
љишта. a то друго право као право 
коришћење може тра1но пренети на 
другога уз накнаду или без накнаде.

Прво од ова два права имају сви 
б. власници, a друго само они који 
истовремено имају и право да по чл.
40 Закона о национализацији итд. 
зидају за себе породичну стамбену 
зграду на том грађев. земљишту. О- 
во друго право, према томе, имају 
само они б. власници који имају 
право зидати породичву стамбену 
зграду, a то могу бити само физичка 
a не и грађанско-правна лица, јер 
грађанска правна лица у складу са 
чл. 3, 11 цит. Закона могу имати са- 
мо пословне и друге тамо наведене 
зграде, a не и породичне стамбене 
зграде.

Несумшиво је да тужена цркв. оп- 
штина, као грађанско правно лице 
не може имати па ни зидати поро- 
дичну зграду. Пошто она то право 
нема као б. власник овог грађев. 
земљишта не може га ни преносити 
на другог конкретно на тужиоца. 
Према томе, купопродајни уговор 
био би неизвршив и због тога не би 
могао имати правно дрјство.

Ако је у купопродајвом уговору 
само цена фиктивна онда сс такав 
уговор не може прогласити нева- 
жећим. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 879/ 
1961).

I. ст. суд је уважио тужбени за- 
хтев тужитеља, па је тужена под- 
нела жалбу, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Као неоспорно је утврђено да ку- 
повна цена у уговору означена са 
износом од 750.000.—■ динара, није 
уговорена, него да та цена износи 
управо 1,000.000.— динара.

Ова разлика између фактички у- 
говорене цене и куповне цене озна- 
чене у писменом купопродајном у- 
говору не може имати таквог знача- 
■ја да би због ње купопродајни уго- 
вор од 29. августа 1959. године био 
без правне важности. Када се ради 
о куповној цевм као једном од бит- 
них елемената купопродајног угово- 
ра, тада ако су се странке споразу- 
меле о куповној цени и иста је у по- 
гледу висине фиктивно означена у 
купспрод. уговору тада постоји спо- 
разум између уговарајућих страна у 
погледу свих битних елсмената ку- 
попрод. уговора али је за питање 
реалне висине купопродајне цене 
меродавна стварна воља уговарају- 
ћих странака. Дакле, ако је фикт 
тивна само висина куповне цене та- 
да то не може бити разлогом да се 
купопрод. уговор прогласи без прав- 
не важности већ напротив може и- 
мати само тај значај да се прили- 
ком спора у погледу исплате саме 
купопродајне цене не узима у  об- 
зир фиктивна висина куповне цене 
у купопродајном уговору већ на- 
против реална цена како су је пар- 
ничне странке стварно уговориле.

Ако државни службеник сматра 
да му државна установа вије пра- 
вилно задржала исплату његових 
принадлежности онда се ради о о- 
бичном ил1овинско-правном захтеву. 
(Врх суд. АПВ бр. Рев. 622/1961).

Срески суд је одбио тужбу тужи- 
тел»а да му тужена државна уста- 
нова исплати раз.пику неправилно 
задржаних принадлежности. Окру- 
жни суд је одбио жалбу, утврдив- 
ши да не постоји надлежност ре- 
довних судова, преиначио I. ст. пре- 
суду у  тужби одбацио.

Тужилац је уложио ревизију, ко- 
ја је основана, II. ст. решење Окру- 
жног суда укинуто, a из разлога:

25



Ако службеник неке државне у- 
станове, који сматра да се налази 
у радном односу са државном уста- 
новом поднесе тужбу да му држав- 
на установа није правилно задржа- 
ла исплату његових принадлежно- 
сти, онда се ради о обичном имовин- 
ско правном захтеву за који ни јед- 
ним прописом Закона о јавним слу- 
жбеницима није предвиђена искљу- 
чива надлежност управног органа за 
решење оваквог захтева тужлоче- 
вог.

Међутим, претходно пи!таше за 
решаваше оваквог захтева, a то је 
питање. постојања радног односа 
епада у искључиву надлежност у- 
правног органа, које ггитање редо- 
ван суд не би био овлашћен да ре- 
шава у свом делокругу у смислу чл. 
11 ЗПП-а, као претходно питање.

Према томе, ако је у моменту по- 
дизања тужбе ради плаћања при- 
надлежности, као што је конкретна, 
био у току управни поступах пред 
надлежним управним органом a по- 
питашу постојања или не постојања 
радног односа, тада би постојао раз- 
лог за прекид поступка у смислу чл. 
202 т. 1 ЗПП-а.

Ако доставница о уручењу судске 
одлуке није враћена суд је дужан да 
утврди стваран пријем (Врх. привр. 
СУД бр. Сл. 2344/61).

У мандатном поступку првостепени 
суд је издати платни налог доставио 
туженом путем поште препорученим 
писмом на дан 14 јула 1961. године. 
С обзиром на ову чишеницу суд је 
одбацио као неблаговремен приговор 
туженог на издати платни налог који 
је предат путем поште препоручено 
на дан 29 јула 1961. године, јер је H a -  
mao да је овај нриговор поднесен по- 
сле истека рока од 8 дана из чл. 428 
став 2 Зпп, сматрајући да је тужени 
доставл>ени платни налог према ре- 
довном току ствари морао примити 
на дан 16 јула 1961. године.

Поводом жалбе туженог против о- 
вог решења другостепени суд је ува- 
жењем жалбе побијано решење уки- 
нуо и предмет вратио на даљи посту- 
пак ради утврђивања питања благо- 
времености приговора протнв плат- 
ног налога, a из разлога:

Будући да доставница о уручењу 
платног налога туженом није вра- 
ћена суду исти је морао на веродо- 
стојан начин утврдити када је ту-

жени примио платни налог, јер у 
противном приговор се има сматрати 
благовременим. Из саме чињенице да 
је туженом огпремљен платни налог 
14 јула 1961. године не произлази да 
га је он примио 16. јула 1961. године, 
па је првостепени суд нашавши да 
је приговор неблаговремен засновао 
овај свој закључак на претпоставци 
„о редовном току ствари“. Са ових 
разлога вал>ало је укинути првосте- 
пено решење с тим, да првостепени 
суду недостатку доставнице, прове- 
де поступак по питању благовреме- 
ности приговора и затим донесе но- 
ву одлуку о томе.

Обавеза плаћања такое за пар- 
ничну радњу извршену по налогу
суда (Врх. привр. суд бр. Сл. 2112/61).

Поднесену тужбу је првостепени 
суд доставио туженом са позивом да 
најдаље до дана расправе, која је 
истовремено одређена. поднесе свој 
приговор на тужбу писмено у два 
примерка. Тужени Је поступајући 
по овом налогу суда доставио одго- 
вор на тужбу из тар. рб. 1 став 2 
Таксене тарифе Закона о судским 
таксама, па је суд опоменом позвао 
туженог да неплаћену таксу плати 
у року од 15 дана. Тужени овој опо- 
мени суда није удовољио, па је про- 
теком наведеног рока, a у смислу 
чл. 40 и 41 Закона о судским так- 
сама донесено решење о принудној 
наплати како редовне тако и казне- 
не таксе.

Тужени je предње решење поби- 
јао благовремено жалбом наводећи 
да је одговор на тужбу поднео по 
позиву суда па стога сматра да није 
био дужан да плати предвиђену 
таксу.

Другостепени суд је жалбу одбио, 
a побијано решење потврдио из сле- 
дећих разлога;

Према чл. 1 и 2 став 2 и чл. 3 
ст. 2/1) Закона о судским таксама 
лице које подноси суду поднесак, у 
овом случају одговор на тужбу, ду- 
жно је да плати таксу. Из списа се 
види да је таксени обвезник поднео 
одговор на тужбу, па како ни на 
опомену суда за плаћање таксе није 
удовољио својој таксеној обавези за 
плаћање таксе то је првостепени суд 
правилно поступио када је туженог 
побијаним решешем обавезао да 
плати износ редовне таксе, a у сми- 
слу чл. 40 цитираног закона, и износ
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казнене таксе. Навод у жалби да 
је одговср на гужбу поднет на за- 
хтев суда боз утицаја је на таксену 
обавезу жалиоца те се овај навод 
појављује као неоснован.

Блокирање текућег рачуна шоје 
разлог за неплаћање еудских такеа 
(Врх. привр. суд бр. Сл. 1099/61)

У пшфенутом привредном спсру 
првостепени суд је донво решење 
којим је одредио принудну наплату 
казнене таксе из разлога што ре- 
довна такса није плаћена у року од 
15 дана у смислу одредбе чл. 40 За- 
кона о судским таксама.

Странка је против овог решења 
изјавила жалбу у којој је навела 
да редовну таксу није платила на 
време него са закашњељем али да 
до свог закашњења није дошло ше- 
нсм кривицом. У жалби је даље из- 
нела да таксу није могла раније 
платити, јер јој је текући рачункод 
баике био блокиран и то кривицом 
шефа рачуноводства који више није 
у радном односу са жалиоцем.

По овој жалби другостепени суд 
је донео решење којим је жалбу 
одбио, a првостепено решење у це-

лости потврдио, и з . следећих ра- 
злога:

Тужени је ггоднео одговор на ту- 
жбу који није такеирао, Првостзпе- 
ни суд је издао туженам опомену 
за плаћање такее у којој је туженл 
утгозсреи да ће суд таксу паплатити 
принудним путем ака тужени усве-  
му не поступи по опвмени.

Према томе, првсотепени суд је 
у свему поступио у смислу одреда- 
ба чл. 38 Закона о судским таксама, 
позвао таксеног обвезника да плати 
таксу и упозорио га на последице. 
Жалилац није благовремено посту- 
пио по опомени па је првостепени 
суд правилно у смислу одредбе чл. 
40 и 41 Закзна о судским таксама 
донео решење о наплати казненз 
таксе принудним путем. Првостепе- 
ки суд је двнссећи нападнуто решз- 
ње у свему поступио у  смислу За- 
кона о судским таксама па је стога 
ваљало жалбу одбити pi побијано 
решење потврдити.

Без утицаја је иавод жалжзца да 
је његов текући рачун био блоки- 
ран, јер споменути Закон нс пред- 
виђа ршкакве изузетке за неблзгЈ- 
времено плаћање таксе.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Позивају се сви адвокати да уплате по 400.— динара на 
име доприноса за Фонд посмртнине, a поводом с.мртног случаја 
Вранислава Живковића, адвоката из Беле Цркве.

2. Поноза позивамо све дужнике Коморе да своје дугове из- 
мире према Комори, обзиром да се ближи крај пословне године.

3. Све уплате врше се на тек. рачун Адвокатска комора у 
АПВ број 151-13-3-2993.

Књиговодство А К  у  АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Умољавамо све дужнике на претплати за 1961. годину да сво- 
ја дуговања измире Још током децетргбра 1961. Уплат се врши на 
тек. рачун Адвокатска комора у АПВ бр. 151-13-3-2993, a на по- 
леђини означити за „Гласник".

Уређ. одбор „Глатика“



ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана
1. децембра 1961. године донесена су след^ а решења:

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

Узет је на знање извештај Комисије за реорганизацију адво- 
катуре и измену Закона о адвокатури са мањим примедбама и 
изменама.

2. На основу чл. 31. т. 8 Статута АК у АПВ усваја се предлог 
благајника о вирманисању појединих ставака прорачуна за 1961. 
годину, обзиром да се за аво указала потреба.

3. На основу чл. 31. т. 8 Статз^а АК у  АПВ усвојен је предлог 
буџета Адвокатске коморе у АПВ за 1962. годину са приходом од
7.211.000. — динара, и са расходом од 7,211.000.— динара, с тим да 
се предлог буџета доставља идућој Скушптини на усвајање. До 
решења Скупштине Комора ће се од 1. јануара 1962. године бу- 
џетирати са дванајстинама. Предлог буџета биће објављен у 
„Гласнику“ бр. 1. за 1962. годину.

4. На основу чл. 31. т. 11 Статуча АК у АПВ усвојен је пред- 
лог буџета „Гласника" Адвокатске коморе у АПВ за 1962. го- 
дину, a са приходом од 2,140.000.— динара и расходом од
2.140.000. — динара, те се предлог буџета упућује идућој Скуп- 
штини Коморе ва усвајање. До усвајања буџета „Гласник“ ће се 
од 1. јануара 1962. године буџетирати дванајстинама. Предлог бу- 
џета биће објављен у „Гласнику" бр. 1 за 1962. годину.

5. На основу чл. 93. т. 8, 47, ст. 2 ЗОА, члана 8 Уредбе о на- 
гради за рад адвоката, и чл. 33 Статута АК у АПВ узршају се на 
знање уговори склопљени ради пружања правне помоћи, и то:

а) Решењем бр. 286/1961. између Ђорђа Радића адв. из Бе- 
чеја и пред. „Напредак“ из Бечеја од 26. октобра 1961. године;

б) Решењем бр. 292/1961. између Ђорђа Радића адв. из Бечеја 
и пред. „Аутотранспорта“, Бечеј од 6. новембра 1961. године;

в) Решењем бр. 300/1961. између др. Стевана Сепеши, адв. из 
Сз^отице са пред. „29 Новембар“ из Суботице од 1. новембра 1961. 
године.

6. Решењем бр. 270/1961. a на основу чл. 51 ЗОА, узима се на 
знање да је др. Јосиф Гернач, адв. из Ст. Мора1Вице у Мали Иђош 
преселио седиште своје адв. канцеларије.

7. Решавано је о текућим предметима, као и појединачним 
молбама.

Управни одбор А К  у  АПВ
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