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УРЕДБА О КАЗНАМА
У ПОСАВСКОМ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОМ 

ПАРТИЗАНСКОМ ОДРЕДУ

~  Први писани докуменат кривичноправног значаја у  НОР-у —

Октобар месец 1941 годрше гЕредставља период крвавог об- 
рачуна вародгаоослоболилачких партизаноких одреда са побесне- 
нелим фашиетички!М бандама н њиховим помагачјима-домаћим 
издајшвргма свих боја. Цела Србија гори пламе-ном устанка, дрк 
немоћан непријатељ пали села и масакрира голор5?ко станов- 
ншптво.

У тим тешкиЈи: дан!И!М1а жвстоке бе<?ко(М!гвр10(мисне борбе те- 
шко се мкЈгло и ш тш лљ згш  иа довошење бшво каквих правних 
пропиоа којима би се уређивали унутрашњи односи у  партизан- 
ским одредима. Уиутрлттгт и  ред и дисциплина у  тим одредима 
темеље ое на дубокој свести о поареби борбе и о потреби алоо- 
лутног потчињаван>а циљевшта те борбе.

Међзггим, све већи прил1ив бораца у  партизанске одреде на- 
меће и нове тешк1сЉе у погледу слдржавајња реда и дисциплине, 
па то често намеће потребу да се извесни односи унутар одреда 
на неки начин правно уреде.

Та потреба нашла је своју реализацију у  Посавоком народ- 
но-ослсбодилачком партизаиском одреду гарвих дана месеца ок- 
тобра 1941 године када је  Команда овскг одреда издала Уредбу о 
казнама.* Тачан датум када је  ојва Уредба објавл>ена ш це пожат, 
али -се из НЈаредбе Команданта П батаљона овог адреда бр. 11 од 
7 октобра 1941 године^ може са сигур(но11зћу закључити да је 
Уредба обнародована у времену између 1 и 7 октобра 1941 го- 
дине.

Судећи по систематизацији згређене материје у Уредби, као 
и по логици еа којом је та материја обрађена, може се закл>учи-

1. Види докуменат под бр. 40 Зборника докумената и података о 
НОР-у југословенских народа Том I.

2. Види докуменат под бр. 46 истог Зборника.



ти да je Уредбу радио стручњак коди је  добро пшнавао како 
принциите права тако и  принцигве ратоваН|а.

Иако нсси ш зив Уредба о казкама, ана ое не ограиичава са- 
мо ка 1казне, већ на одређеии начин формулише кривице за које 
се могу изрицати предв^и^не казне, a  исто тако одр&ђује и ор- 
гане који ће раслрављата учињене кривице и  који he за те кри- 
вице изрицати казне.

I.

Чл. 2 Уредбе таксатишк) набраја кригаице које су кажн>иве 
по Уредби. Тих кривица има укупно 21, али ое за  њих све не би 
могло рећи да су крЈ-ивице у кривичноправном смислу. Уосталом, 
те су кривш])е та'КО форумисане да су мотле представљаои како 
крив<ице у  кривичнаправном гашслу тако и кривице у дисгр!- 
плинском смислу. To је  зашисило од зеачаја кривице, од после- 
дица које су из учшвене кривице произашле, од околности под 
којима су учињене и сл.

Већ ка први поглед је  уочљиво да је  редослед предаиђених 
кривица у чл. 2 Уредбе дат према тежиии кривица. Истииа тај 
редослед ro^e увек најдоследнији, али је  чињеница да он почи- 
н>е од кривице „употребе непристојних речи“ a заврш ава се кри- 
вицама „бацања оруж!ј^“ и  „извлачења из барбе“ као најтежим 
сблицима кривица у услоиима борбе.

Икаче, кривице kbiKo их  п р ед вЈф а  чл. 2 Уредбе, поређане 
су овако:

1. Угготреба непристојних речи,
2. Грубо задиркивање друтова,
3. Краће самоиољио удаљавање од јединице без одобрења,
4. Самовољно згзимање кародне ившвине {6ран>е воћа, уви- 

ман>е робе без плаћања итд.),
5. Одлазак кући без одабрења јединице,
6. Греапке на стражи: (спавање, беиство таоца итд.),
7. Непажљиво руковање оружјем на било Kosiviie месту (у 

борби, крета1њу или стаисшању),
8. К р а ^  из кори<ггољубл>а,
9. Нетачно извештавање претпостављених о ма чему било,

10. Лажно извештаваше 1третпоставл>е1Н!их о ма чему било,
11. Ширен>е страха-паиике међу друшвима на који бшво ва- 

чин и иа коме било месту,
12. Намерно или нвваалерно изда;ва!ње дартизанских тајни (о 

јачини једЈшице, места становања, какве се акције припремају, 
када се и где једииица премешта. итд.) било коме ван партизаиа 
(рођацима, сиш1атиз1ери!ма или ма ном другом лицу),

13. Употреба алкохола и пијанство,
14. Неуредност у оггреми и чувању поверених ствари и не- 

спремност за  брзи хкжрет,
15. Изостаја-ње т̂ з стрсјг. npi: icperaii^f^.ra дневншт и ноћним,



16. Свако неизвршење ггримл>е«ог наређења од пр<етп1бстав- 
љених старешина,

17. Намерно или ненамерно уСшггво па1ртизана или кога би- 
Јго другог Јшца неосуђеног на смрт,

18. Разбајништво из каристољубља или освете и силовање 
женскиња,

19. Бацање оружја, муниције и друге па11>тизаиеке спреме у 
бекству из акције,

20. Извлачење-на1Г1уЕитаЈње барбе без наређења вође оделе- 
ња који одговаЈра за извршење задатка и

21. При!М)а1Н»е паникерских вести од познатих или непозна- 
тих лица и шихово ширење међу друговим1а.

Сем напред набројаних кривица, које маже лочииити сваки 
пришдник сдреда, укључују^ш ту и чланове воћства одреда, чл. 
19 Урадбе предвиђа за члакаве всЈкггва одреда још и две посеб- 
не кривице. To су невршеше поверене дужности и  ЛЈабаво вр- 
шење те дужности.

Као што се види icb предњег предвиђене крив<ице представ- 
љају кајосновније видс-ве заштите огаих односа у одреду који 
тре5а да обезбеде сталко и праЕилно функциош1са1н>е одреда као 
борбене јединице, a све у циљу успешне борбе против окупатора 
земље и његових помагача регрутованих из редове домаћих из- 
дајника.

II.
Казве прописане Уредбом.

Ратни услави нису дозвољавали да се у Ур>едби предвиде 
санкције квкве предви^ кривично право у нормалним условима. 
Од такБих санкција предвиђена је  само смртна казва, док су све 
остале казне дисциплиискот значаја.

У чл. 3 до 5 Уредбе предвиђене су следеће казне:
1. Прва опомена,
2. Последња т>пом€!на,
3. Опомена,
4. Укор,
5. Строги укор,
6. Пребацивање из вода у вод,
7. Премеиггање из чете у чету,
8. Премепггање из батаљосна у  баталлн и
9. Смртна казна.
Изречене казне уводе се у књигу кажњенвх коју води сва- 

ка партизанска јединица у одреду. У случају премештања каж - 
њеног партизана из јединице у јединицу њега обавезно прате и 
подаци о кажшавању.

Уколико се ради о кривици која повлачи смртну казну, вод- 
ник је дзгжан да разоружа учиниоца такве крикице и да га чува 
под стражом све док надлежни орган не расправи н»его1ву 1ф и- 
вицу.



Смртна казна се извршује стрељањем. ЈЈзречена смртна каз- 
на се не може изврпгити пре него ое добије сагласност воћства 
одреда. Изузетак је предниђен само за  припадрика одреда који 
у бсхрби изврш к очигледно издајство. Њему ће се — независно 
од праписа о на|Длежности — судити на лицу места, те ће на 
лицу места бити и стрељан ако постоји бојазан да извршење каз- 
не ^ д е  осујећено било услед бекства осуђеног било услед бор- 
бене оитуације. Међзггим, aiHO таква бојазан не постоји, казна се 
неће извршити. док се не добије оагласност воћства одреда.

III.
Надлежност за расправљање кривица и изрицање казни.
Уредба на сасврш одређен начин предвиђа кадлежност за 

расправљање поједигшх кривица и за изрицање прописаних каз- 
ни за учињене кривице. Та надлелшост је поступна. Она полази 
од воћства вода и заврш ава се са воћством одреда.

Из тага излази да се учиЈвене кривице рас1фа1влза!ју колеги- 
јално, a то је  несуагњиво новииа која одражава револуционарни 
карактер одреда као прве војне формације у НОР-у, јер је  ова- 
кав форум био непознат у врјсци старе Југославије.

Воћство вода је надлежно да расигравља кривице из чл. 2 
Уредбе набројане у тач. 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16 и 21, a  авла- 
TTTlsPTTn је  да за те кривице може изридатти казне: прву опомену, 
последњу опомену, укор и  строги укор.

Воћство чете надлежно је  да расправља све ове кривице ко- 
је је  нaiДлeжнlo да расправлЈа и воћство вода, a уз то још и кри- 
вице набројане у  чл. 2 Уредбе под тач. 4, 5, 10, 12, те је  овлашће- 
но- да за те кривице изриче казне: опомшу, укор, строги укори 
и првбацивагње из вода у вод.

Воћство батаљона је  иадлежно да раш равлл све оне криви- 
це које су напред већ набројане, a уз то још и кринице из чл. 2 
Уредбе набројане у  тач. 6, 7, 8 и  19, те је OBaanihieHO да за! be 
кривице изриче казне: oiroMesiy, укор, стрбги укор, премештање 
из чеа е̂ у чету и  смртну казну.

Најзад BofecTBO одреда надлежно је  да раоправл»а све кг х - 
вице из чл. 2 Уредбе, a од предвиђешос казни може изрицаа-и: 
опомену, укор, строги укор, премешта1ње из батал>она у батаљон 
и слфтну казну. Сем това воћство одреда је  овлашћено да даје 
сагласискд' за  извршаваи>е смргае казне коју су изрекла нижа 
воћства за кривично дело очигледнвг издајства у условима бор- 
бе, уколшсо се та, казна ие 5и морала извршити одмах због бор- 
бене ситуације или због каквих друпих оправданих раслога.

На овом месту свакако треба го)менути и две врл» важне 
устаиове које су предвЈфене у Уредби и  које говоре о виооком 
моралу одреда и о дубокој хуманости његових руководилаца.

Једна од тих установа односи се на забр>ану дзгплог каж њ а- 
вања за исту кривицу, a  друга на могућност широке рехабити- 
тације кажње?таг.



Ова друга установа познаје два вида рехабилитације. Један 
од њих се остварује преко владања нажњенот, a друти преко 
залагања у  борби. Ако кажњени по1бољша своје владање у  року 
од три месеца од дана када је  учинио кривицу може зму надлеж- 
но BohcTBO тј. воћство које је  К|ривицу расправило пониптити из- 
речену каЈзну било у  целиш! било делимично. Тако може над- 
лежно аоћство иостугшти и у  случају када каЈкњеви после ка- 
жтшвања учини какво херојско дело.

Из тога се закљ учује да ни једна од прописаних казии није 
сзсваћ€!Н1а као одмаз-да, већ као мера' која треба да подстакне 
иажњеног на п<травл>а!ње. Иззгзетак чини само смртта казна, 
али је и за на смрт осуђеног постојала могућност рехабилитације, 
акр f e  се указала тааша борбева могућиост у  кајој 6и он испољио 
своје херојсгво и ако се не ради о очитјвднјом издајству.

IV.

ЗакЈвучак

Уредба Погавског народно-ослободилачког партизанског бд- 
реда о казнама није била дуга века. Убрзо иза н>еног донсжпења 
Д0ШЛ10 ј€ до реорганизације војних јединица. Партазански одре- 
ди су  прерасли у  оперативне јединице оппггенародног значапа, 
па је  самим тим Уредба изгЈ^ила правну снагу. Међутим, и поред 
Tora она представља врло значајан дкжуменат како са правнот 
тажо и са политичкоморалног стаиовишта. Она је  —  по свему 
изтледа —  први писаии докуменат кривичноправног значаја, ко- 
ји  убеДљиво говори о томе да је  наш народноослободилачки рат 
предсташљао истав-ремеко и социјалистичку ревулуцију, јер ето 
и један партизански одред не признаје 1фивично правне норме 
старе државе, већ ствара нове за поггребе уш ешме револуцио- 
нарне борбе не само против окупатора него и протдав свега пгго 
кочи успех револуције. Уредба даље говори и о веома високом 
стуггњу организсваности наше кародне револуцигје и о веома ви- 
соко израженој хуманости њених руководилаца, јер иако је  из- 
вођетаа под врло тешким условима, народна револуција и њени 
руководиоци никада нису занемарили обзире човечности, већ су 
напротР1в те обзире посебно неговали, па чак и у  периодима кај- 
тежих искушења.

Доказа за то има много, a један од њ их је  и ова Уредба која 
је  тачно одредила оквире у  којима се може вршити кажњавање 
прекршилаца њених одредаба.

Добривоје Бабић



ОДНОС КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ И ГРАЂАНСКЕ 
ЛАРНИЦЕ У ЕНГЛЕСКОМ ПРАВУ (1).

Из чишенице да će неком противрапном рајдњом, као што је 
на пр. убиство или ггроневера, могу !и!стовремено пкмзредити irpa- 
вила кривичиог и грађансваг npaisa произлази мосгућност дво- 
сгпруке одгаворн)ост1и, кривичне и гра^нске. И о једшхј и о другој 
одшв1орно1сти мосже да одлучује нривични суд у кривичном по- 
ступку, али није редак случај да се о истој противправној радњи 
ненаг ЈШЈца расгвравља пред два суда, пред кривичнИм и грађаи- 
ским. У тааквом случају кривични ооступак ограничава се на 
разматраЈње кривЈгчног дела и кривигчне одтовор!носРи, a  у  ipa- 
ђанскојм спору расправа ое односи на гра^анскоправие последи- 
це учињеног дела.

АкЈо се Јфађанока ствар ра)стравл>а после Д0(вршеног кри- 
вичноог постушса Moirylia је таква стравна оитуација да грађански 
суд, реш авајући о гр1ађа'Нској одрсиворности тужегаика, има пред 
ообом кривичну пресуду. Та пресуда, с обзиром нанЈвну везу са 
грађаиоском ствари, садржи у себи устаншлЈења по низу чиње- 
ница релевантних за одлуку у парници. Отуда настаје питанзе 
какве је  природе однос кривичне пгресуд е према паркици и како 
he прва зпгицати: на дрзггу.

У нашем позитивнам гсраву утицај кривичие пресуде на 
парницу регулисан је у чл. 11 ст. 3 Заиосна о тарничнш! поступку 
од 1957. тодине. Тим пролисом прихваћен је  принцшт везаности 
грађанског суда осуђујућом: кривичном пресудом, јер је суд у 
гга1рници „у поггледу постсчања кривичног дела и нривичне од- 
говарносги згчиниоца везаи за тгравосна!Ж!ну пресуду криеттчног 
суда којом се аптужени оглашава кривим“. Овакво правно iipa- 
вило примешивала је  ншпа судска пракса и  пре дрношења ш р- 
њег закона (2). С ватњ е теарије је  да кривичина гаресуда треба 
да везује гр^ански  суд (3).

Међутим, када се радило о постоја!њу штете као последице 
кривичног дела и о њеном расиравл>ању у гра^анској парницн 
после осуђујуће кривичне пресуде нашш врхоени; судови нису 
имали увек једииствени <ггав. Судска пракса колеба се нарочито 
у томе да ли је  грађански суд везан установље*ием висене ш те- 
те из кривичне пресуде, када је  та штета битан елемвнат кри- 
вичнот дела (4).

У једној од својих на1Јновијих одлука Оавезни врховни суд 
је  заузео становиште да у  парничнсм псчггупку „суд нт^е везан 
за правоснажну пресуду кривичног суда што се тиче утврђења 
да је  кривичним делом 1трич!ин>е!на иггета и износа те пггете", па 
ни онда „кад је висина причињене штете, која је  пресудом утвр- 
ђена, одлучна за квалификацију кривичног дела“ (5). Без обзи- 
ра на то да ли авакво мишл>ење нашег највишег суда одговара 
пропису из чл. 11 ст. 3 31Ш -а оно је занимљијво и навело кас



je  да y авом чланку дамо приказ односа кривичне пресуде и гра- 
ђанске парнице у енглеоком праву у  коме грађаиски суд ш> пра- 
вилу није везон одлуком кривичног суда. ^

I.
Развитак судске праксе

Питање утицаја кривичне пресуде на. трађанску парницу у 
еитлескхж праву не може се одвојити од природе тога права, од 
устројства судова и од традиције енглеског правосуђа.

Док у контшаенталним земљама суде иста судрви како о 
кривичним делима тако и о грађанокмм захтевима, у Енглесжој 
постоји традицишБална подела судова на кривичне и на грађан- 
ске (6). Кривични судови (The Coron-er’s Court, The Magistrates in 
Pelity Sessions, The Assizes, The Central Crdiminal Court) одлучују no 
правилу само o томе да ли je  О1кривљен1о л1И1це извршило кривич- 
но дело и зав^исио од TOra изричу кавне, a Г1>ађан!ски судоии (на 
пр. The County Court, The Magistrates, The High Count) реш авају o 
одкооима ИЗ области грађанског, П1ородичио(г и наследног права. 
Кррсвични судоои оааио изузетно одлучују о гр^аиским  потра- 
живањима код најтежих 'кривичитх. дела т. зв. фелониес у  која 
сттада!Ју убиство, злсшамерна пшвевииа разбојшшшво и  силсша- 
ње. Том приликом кривични суд у случају осуђујз^е пресуде може 
решавати и о на1кнади штете за оштеће®Е>е ствари до вредности 
од 100 фунти (280 дсхпара). Поред тога у убрзанкж постутпку код 
кривичнот дела од ifasber значаја (summery juridiction) може суд 
на слзгчац на1чин одлучивати о ствариој или личној пггети до 
висште од 20 фзшти, a код кривргчнот дела кињеша жмвотиња 
(cruelty of animals) штета се може досудити у висини до 10 фунти. 
У свим осталим случазевмма суђење гк> кривичним и грађанским 
предметима је одвојено.

Уиоредо са ствариом псделом 1надл1еж1«хгга између кривич- 
иих и грађанских сулова иде и њихова административна одвоје- 
Еост ради чега се cjsaTpa да у  еиглеском иравосуђу влада дуа- 
Јшзам судова (7). Из те подвојеиости кривичних и хр^анских 
судоза про(излази и независнсст једно1г суда од другага у при;ме- 
ни права. Уколико настане ситуација да једно Јшце својим про- 
тивправним држањем псвреди истовремено правила кривичног 
и грађанског npaisa, па је  то гаредмет расправља!ња пред кривич- 
ким судом због изрицања казне, a пред гргфансЕИМ судом збот 
накнаде штете, онда сваки од тих судова спроводи сврј посту- 
пак, кзвада доказе независно од онога ш та се одш рало пред дру- 
ГП.Ч судс(м и  дсноси самостално своју пресуду (8). To значи да је 
пресуда грађанског суда независна од пресуде крикичног суда, 
као што сбратно, кривички суд олучује о постојазву кривичног 
дела независшо од тога да ли су радн>е које чине кркв11чно дело 
биле предмет претходрот расправљања и одлучЈсвања пред трс- 
ђанским судом у  вези гр^5^скоира®ног захтева. Према томе, у 
енхлеском праву је  ш иуће да се кривична и грађанска пресуда



доиете на темељу битно истих чињеничних нивода међусобшз 
подударају, као што је  м оа^ е да те пресуле цротиврече једна 
друтој по битаим оитањима. Друтим: речиЈга гложе се десити да 
кривични суд осуди неко лице за убиство, a  шрађански суд у  
парници ради ва1кнајд& ш тете може да одбије тужбени захтев на- 
лазећи да то лице и ако је  [кривигчно осуђеио стварно низе учшш- 
лац дела. И обраггно, могуће је  да кривични суд ослободи окрив- 
љенога кривичне одгорорншгги за убиство из било којих' разлота, 
a грађански суд да дође до противнот резултата.

Из изложенот произлази основно npaBiKno у  пракои енгле- 
сгсих судрва да кривичНа пресуда нвма утицаја на врађансжу 
париицу, iia  чињенице које су установљене у  неасој кривичној 
пресуди саме за себе, разуме се уколико су оспореие, не могу 
послужити као доказ и основ одлуке у  грађанској ствари (9).

Такво иравно правило је  настало у  судској пракси при че- 
му треба нашжгенути: да пракса еиглеоких судова у  погледу 
утицаја кривичне пресуде ва грађ1а1нску парницу нмје била увек 
јединствеиа. У  развитку те npaiKCe било је  'и има одступ1а!ња каја 
су била веома корисна за уочавање ггроблема и за заоштравање 
гоггања односа кривичне пресуде и грађанске паркице. У  поне- 
кад супротној праиси и сзшротним мишљењивиа теоретичара да 
се и у  енглеском праву наслутати стална борба између старог и 
нх)вог, борба које није поштеђеио ни еитлеско прово макако сно 
желело да задржи своје традиције и да пружи отпор новг-ш иде- 
jajvia.

Све до почетка XX века став суда да кривична пресуда не- 
ма утицаја на грађанску парницу и ако је  ту и тамо нападан 
одржао се као доминантан (10). Значајну промену у  том ставу и 
подршку присталицаага утииаја кривичне пресуде на парницу 
прзгжила је судска одлука у  слзгчају In ге Crippen — In the Estate 
of Cimigunda Crippen deceased (11).

y  кривичном предмету који je  претходио горшем опору муж 
пок. Кунитунде Крипен праглашен је  криким и осуђен на казну 
смрти од кривичног суда збот убиства своје жене. Смртна казна 
била је  извршена. Иза осуђеног Крштена остао је  тестамент у 
коме су именовани његави наследници. Псанто је  осуђени Крк- 
пен надживео своју ж ену no правилмма наследног права имао 
би се сматрати наследниксм покојнице, па су тако његови на- 
следници поставили захтев да им се повери управа над имови- 
ном пок. Кунигунде. Међутим наследници шж Кунигунде остго- 
рилтј: су им TO право и позивајући се на кривичну пресуду као 
доказ да је  муж осуђен због убиства своје пок. жене тврдили 
су да он није достојан да је  наследи, па тако и шегови наслед- 
ници не би могли стећи право управљан.а над њеном имовином. 
Наследнихрт пок. Крипена и поред постојања правссналше и из- 
вршене кривичне пресуде, уздајући се у  постојећу судску прак- 
су, порекли су  да је њихов претходник изврпшо убиство и да би 
кривична пресуда у  том потледу била тачна. Због аваквог при- 
говора поступајући судија 6и морао према усвојсној судској
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пракои да 1е ж >ди доказе независно од кривичне ствари и да у- 
тврди да ли је  пок. Крипен стварно био у6®1ца своје жене. Судаја 
Еванс је у  овом случају противно важећој пракси отклонио свако 
дш;аЈзиван>е у вези убиства. Он jie изјавио да ое задовоља1ва кри,- 
вичном пресудом и да је за  њега та пресуда потпун доказ о TOMe 
да је кривично дело убиства извршено и да је  убица управо оно 
лице лијим правом би његови васледници желели да се кори- 
сте. Из те пресуде устаиављено је  да је  претходник тужителЈа 
починио тешко кривично дело према оставителЈИци, па тако ни 
његови наследници не могу поставити никакав наследногправни 
за1хтев у вези њене имавине (12).

Ова одлука је значајна за енглеско право и за друте земље 
EoJ'e се иалазе под утицајем тог права, па се често спомиње у 
појединим СУДС1СИМ случајевР1ма и у теорији, и то или као изу- 
зетак од шшггег правила по коме кривична пресуда не утиче на 
грађакску ствар или као аргуменат за стаиовипгге да 6и ое кри- 
вичној пресуди морао ггризнати узицај на парницу.

Сем ropiBer случаја у 'коме се прихваћа утицај кривичне 
пресуде на праницу енглески судсви и шоред усвојеног принципа 
о неважности. грађанског суда кривЈичном прјесудом скоро никад 
не ocnopaBiajy везаност грађанског суда осуђујућом кривичном 
пресудам у ^Јакоразводшгм парницама, и то на/рочито онда када 
се ради о прељуби (13).

Када је Biefe изгледало да би пракса у бракоразводним m o- 
ровима и случаз In ге Crippen могао довести допромене ошптег 
става судске праксе у односу кривичне пресуде и грађанске пар- 
нице, у једном релативно новијем ш ору енглески суд је заузео 
за сада деф иш тш ан став по там шггању. To је био случај 
R. Н. Holling-tona против F. Hewthorna и коаш. и Е. А. Polla (14). 
Ова парница је настала у вези судара два аутомобила. Тјгжи- 
тел>ев син возио је једна кола, дрк ie друга кола власшшггво 
првотужевика возио друготужени Пол као шофер. Дошло је 
до судара возила. Иследне власти имале су само још толико вре- 
мена да саслутпају тужител>евог cisia, јер је  овај ускоро потом 
умро збо(г задобкјених гк>вреда. Друготужени Пол кажњен је 
због ниггажљиве вожње, јер је устаиовл>ено да је  до судара до- 
1ТТ.ТТП н>егавом несмотреиошћу. ТЈгжитељ је нажсн дрвршеног кри- 
вичног поступка тгокренуо парницу ради накнаде штете и за 
доиаз тужбених навода, a нарочито за доказ одговорности ту- 
ж езог Пола ггозвао се у недостатку друтох дсказа на осуђујућу 
крив>г-1'ну пресуду. Туж)ени су тра^жили да се т^^жба одбије твр- 
доћи да тужени Пол није био крив за судар и поред постојанЈа 
поменуте кривичне пресуде, па је  тако требало одлучито! да ли 
се кривична пресуда може прихватити као дрказ у парници.

Раније поменути случај Крипен био је  главни агрумент 
тужетеља да се кривична пресуда може прихватити као доказ о 
томе да је  друтотужени кр|ИВ за несрећу. Имају^ш пред собом 
таква излагаања странака грађанско одељен>е Високог суда (King’s 
Bench Division) у  Лондону у својој пресуди од 28 маја 1943 године
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заЈгзело је  становиште да кривична пресуда кије обавезна за  
грађански суд. Поред низа ранијих случајева у нојима се гае 
пр(из1ваје кривичта пресуда као обавезна за ларнмцу дато је и 
теористш образложење тазсвог става. Оно се закапФва у главном 
на томе да кривична пресуда не ггредставља ншпта друто него 
једно мишљење кривтгчног суда „Кривична иресуда је caiMo до- 
каз да је друта суд аматрао туженог Пола »ривиам због непаж- 
љиве вожње. Суд који треба да расправи тужбу ради вакнаде 
штете не зна ништа о доказима каји  су изведеки пред кривичним 
судом. Он не може знати какви пригавори су гаодипнутти или шта 
је утицало на суд да дође до свог закључка, иа коначно ни по- 
сиављени захтев у кривичном постутаку није идентичан са оним 
који је управљен на иакнаду штете“ (14). Пор1ед тога подвлачи 
и независвост судова, па ое сматра ако одлука трађанског суда не 
везује кривични: суд, ондд ни одлутка потоњег суда не мкхже би- 
ти меродавна за Јрађансзси суд. Према томе оспорене чишенице 
из кривичне пресуде морају се истгитати псшовним извођењем 
доказа. „Макако био удобнији ;®)yra4!fqiH став, ирема ;м!шцљен>у, 
у кнтересу је  правичности да суд у  ррађаикжој парници дође до 
одлуке на основу околности које су пред њега изнете не обазгирући 
се на резултат другог постушса пред другим судом“ казвзе се у 
тој одлуци (15). Случај R. W. Hollington — Hewthome сматра oe 
за оада једштс) меродавним (leading case) за однвс кррЈВИчне пре- 
суде и грађанске парнице, a случај In re Crippen првдставља само 
тренутно одступање од 'постогјеће судске праксе.

П
Теориско оправдање принципа

У Енглесжој суд ужива значајан ауторитет и теш ка правна 
rorraifca понекад не решавају се позшчивним прошкгима, него ви- 
ше тим ауторитетом који за странце не мора &ити у  истој мери 
уверллЕВ као за домаће. Из изложених случајева који се тичу 
односа кривичне пресуде и  грађанске па1рнице могао би се стећи 
утисак да је  и тај проблем решен пре ауторитетом суда него 
јачином правних аргумената. На то би нас нарочито могла на- 
вести чињеница да ое у  не^сим споровима кривична пресуда узи- 
ма као доказ, a у  друпима не, те да трађански суд код најтежих 
кривичних дела треба да застане са принципом ради покретања 
кришичног постзлша (16). Па ипак и  судови и доктрина дају сво- 
ме ставу о вевезаности грођанског суда кривич^ном иресудом и 
теориска образложења која се своде на следеће:

а.) Кривична пресуда је  за трађански суд res inter alios acta: 
Ова поставка у  прилог становишгга да је  !грађашжи суд независан 
од кривичног и од одлуке коју је  тај суд донео можда је најнео- 
бичнија за континентално право. Док се у  континенталном праву 
обично истиче јединство правосуђа, у енглеском ираву, супрот- 
но томе већ у најранијим одоукама које су треггирал1е питање 
односа кривЈГгчне пресуде и  гра^н ске парнице подвла^чи се раз-

10



Јп®ка између iq»iB ii4iD ix и грађанских судова. Истиче се да ја
цео псступак кривичног суда у вези дела које се појављује као 
основ тужбе ради накнаде штете за грађански суд рес интер 
алиос акта. To значи да је кривична ствар која се рашравља 
пред кривичним судом судски кроцес са друшм Јшчгаостима и са 
друпш  ггредметом расправљања. Ту се ради о друшм суду, о 
другим странкама и о друтдал захтеву, па одлука коју је донео 
кризични суд без сбзира на зна-чај тота суда у  npaiBocy^y једне 
земље не може бити меродаена за трађански суд. Пр«ма схвата- 
њу доктрине кривични суд заступа интересе државе и у име 
заједнице гони учикиоца кривичЕО!г дела, док грађансзси суд ре- 
ш ава’ о приватиим интересима (17). Пред кривичиим судом др- 
жаву засгутта сгаецијално овлашћеки државни орган, a  пред гра- 
ђанскзим судом странке саме sacryniaijy и бране сваје интересе. 
Са ивразито индиБидуаЈЕИстичком коетцешЈијом односа државе и 
грађана суд и странке у парници сматрају да се шггереси грађа- 
на не могу HsjtiflHa'HTrm са шггерјесима државе и да онај кривични 
процес у коме је учествовала држава не мсже бити обавезан за 
странку у пароиди. Пошто ое у спору ради о другам стршжама и 
о- другим циљевима (постушса (18) гра^анског суда се „не тич;е“ 
шта се ради пред 1срк]вич!Ш2.м: судсш и  како је  таш> решена кри- 
вична ешар. Г^ађакски суд ноће и не треба да зааа ш та се оди- 
грало у  кривичнод ствари, па је  зато тајмо дснета пресуда за ње- 
га рес интер алиос акта, тако да кривична пресуда била она осу- 
јућа иЈж ослоб^ајућа шгје дрказ да је дело на коме се заснива 
грађанска тужба стварно учињеио одкосно да није учињено.

б. ) Кр<и!В'И!чна пресуда је мншљење другог суда: Једно од
важних начела доказнаг поступка у енглесксш праву које важи 
како за кривични тако и за трађаЕСКи поступак јесте да судска 
одлука ipeSeL да се заснив1а на непосреднкм доказима, дакле на 
ономе што је  суд сазнао од сведока, Бештака, увидом у исправе 
итд. Другим речЈша суд своје уверење о чињеницазма треба да 
стекне од непосредних очевидаца догађаја на првом месту. Ако 
се кривична пресуда коју би требаЈО да прихвати грађански суд 
прилшшм суђен»а у  парници посоугатра у том светлу оида узи- 
ман>е у ббзир крив11чне пресуде не 5и билк) у  складу са описаним 
начелом непосредности. К рж ична пресуда тако гледана била би 
само посредшж између доказа изведених у кривинној ствари и 
грађанског суда. Потоњи бм у случају сбавезне снаге кривичне 
пресуде долазио до чиње1К!ица ггосредним путем. Такав начин до- 
казивања је у ентлеском праву по правилу недопуигген и збот 
тога се све оно што је кривични суд утврдио своди само на једно 
гледиште (view) или мишљење (opinion) тога суда, па тако ситада у 
групу пoq>eдниx доказа (hearsay) који не могу бити меркздавни за 
грађански поступак (19). Према томе би теориски бшто оотравда- 
но да грађански суд суди о чињеницама само на осиову доказа 
које је сам извео.

в. ) Разлике у доказивању између кривичног и грађанског 
поступка: У прилојг схватања да крквитаа пресуда не тр>еба да

11



je  зувфодавна за ipe^aHCKn суд умааује се и  tta разливе ко]е по- 
стоје између кривичног и трађанског поступка. Кривични пред- 
мет разЈгикује се од грођа!нско1г не само по својој природи, по 
странкама и ш> интересима у шгган>у, вего и по спшбним обе- 
лежјима (20), као и по ггравилима доасазивања која често могу 
бити од бштае Еажносгш за установљење чињекица. To се наро- 
чито односи на терег дсжа'31ива'ња и на оцену докава.

У лотледу терета. доказивења у кривичним предметима те- 
жиште је на представааику оатгужбе који треба да докаж« изврше- 
ње кривичног дела и  Еривицу оасривљенога. Окривљеии у  tom 
погледу неоиа никакве дуж!Н10СТ1и и ако он не жели не мвра нгапта 
да изнесе у своју одбрану. Сутгротно тсхме у Јрађаиоким предме- 
тима терет доказиваша, сјгично кошмненталнсш: праву, лежи ка 
омој странци KOfja тврди да nocToie онолности од васжности за од- 
луку. Отуда у  кривичној crsapin окривљени никада не мора б и т  
сбавезан на даванЈе исказа у св о јсту  сведсжа, док у грађаиској 
париици странка има мшућност да се позове иа овог противника 
као ва доказ и да тражи шегаво оаслушање. Од5изан»е сгранке у 
кривичном поступку да св ед о ^  не може је  довестм у  неповољ- 
ни]и положај, док одбијање страике у париици да одговори на 
питања која на њу поста1вл>а противник може бш и од бипнот 
утицаја иа доношење одлуке.

Зиачајиа разлика између два поступка постоји у ооцени до- 
каза. У судској пракси и  у  науци исттсче се пооеба« шло(жај о- 
кривљенота и  сматра се да неко може 6fir™: кривично осуђен са- 
мх> ако је његова кривица доказана са потпуном сзиуриошћу и у 
тахвум степену да не може бити никаиаве сумње у то да је  окрив- 
л»е1ни учинилац кривичног дела које му се ставља на терет. У 
гр>ађанској парници за осуђујућу пресуду не захтева се да наво- 
ди тужбе буду доказаии у татвом степену иао у кр1ивич!1и>ј ства- 
ри. Овде оцеиа суда у  потл1еду доказног материјаЈШ ужива већу 
слободу. Из таквог сзсвата(ња насгала је  теорија стандарда дока- 
за (the standard of proof). Према вишем (higher) стандарду доказа 
који се примењује у кривичном поступку -HimieMMne које указзпу 
на постојање кривичног дела и на кривицу окривл>енога морају 
б!ити утврђене „изнад оваже разЈгмне сумн>е (beyond a reasonable 
doubt)". Ако има сумше онда треба да буде донета ослобађајзгћа 
пресуда. Вероватноћа у кривзгчној пресуди не треба да буде 
основ осуђујуће пресуде ма у коом степену постојала. Са дрзгге 
стране указује се на много већу слободу судије у грађашжој 
паршгци. Овде није потребно да се тврдње сгранака докажу са 
потпуном сигурношћу. ДовоЈБНо је  да страике у извесном степе- 
ну учине вероватним своје наводе, па судија може путем даллсс 
закљзгчака установл>авати чињенице и на н>има заснЈшата пре- 
суду. To је тзв; иижи (lower) стаовдард доказиваЈња. Ове бигше 
разлике у  кривичном и граЗђанском хтостушсу, поред других мо- 
мената ко:ји те поступке одвајају, служ е као оооравдање теорије 
да кривичта пресуда ие трсба да ira парнртцу.
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г.) Квалитет пресуде и суда; И ако често изглеиа да се ауто- 
ритету судова у Енглеској придаје велики значај, ипак међу 
разлоге због којих се не ггризнаје уш цај кривичне пресуде на 
ларницу треба убројати и lOBiecHO неповерење које се показује 
пр>ема кривичним судовима.

Тако се истиче да кривични судови, нарочито ако су у пита- 
њу кривичва дела мање важности која ое суде по злбрзаном по- 
ступку, не суде довољно савесно. Ваишшја им је брзина у дсало- 
шењу одлуке нето удубљиван>е у суштину ствари. Често ое из- 
ричу благе казне као нека врста комирснмисне мере сазио због 
тога што криви:лни суд није ситуран у постојаше крхивице. Са 
друте стране и окривљени 'Ггснекад оаиогућују такво суђење не 
желећи да се бране. Они рађе пршггају ва плаћанЈе мање новча- 
не казне, него на дужм докаЈЗНи поступак жшше би били изложе- 
ни у  случају одбране. Са таквим очима гледане кривичне 
пресуде имају сумњиву вредност, та  се ке могу прихватити као 
пун дотаз (21). Поред TCira и судска лорота која има у Енгеској 
толико велику традацигју не ужива исти утлед онда када се ради 
о таме да би криВ(Ичну ггресуду требало признатз! у  парници. 
Постоји сзжња у способност и вредност пороте онда када кри- 
вичва иресуда Јшже да б^де од утецаја иа грађанскосправио по- 
траживање које порота нема у виду приликом одлучивања о 
кривици. Због тога се сматра да и ови разлози дају оправдање 
грађанском суду да одлучује у парници независнн од свега 
онога што се десило пред кривичним судом у  вези д о га^ ја  од 
кога зависи коиачан резултат у парници.

Изложени случајеви судске праксе и становиште теорије о 
неважности грађанскот суда кривичном пресудом критиковаки 
су од низа угледнмх енглеских правника. Пре свега сматра се да 
је тешко објаснити обичиом човеку како је  то могуће да два 
суда у једној зшови могу донети противречЕе одлуке. Ни]е јед- 
носгтавно разумета mip. крр^вични суд осуђује лице због кри- 
вичног дела убшгша, a грађански суд да у накнадно пожренутој 
парнгаџ! налази да осуђено лице није извршилац дела због 
кога се тражи накнада штете. ■ Оштро ое Јсригшкзгје судска 
одлука о ггоменутам случају Hollington с/а Hewthom (22) и сматра 
се увредом јаовног мњења и  назаткшг правосзфа тврдња „да је  ци- 
вилизовано друштво вол»но да види на основу установљних чи- 
њеница обешенот злочинца, a  исто то установл>ен>е сматра као је- 
дноставно мишљење (opinion) у спору који се TOtne долара и 
цента“. Отуда се cue чешће чгане предлш и да се кривичној пре- 
суди призна утицај на парницу и  да грађански суд у  извесном 
степону буде везан осзфујућом кривичвом пресудом (23).

Отпср који се наилази и у Енглеској и  у другим земљама 
ш>д утицајем ентлеског пра'ва (24) против принципа невезанссти 
грађТ1Ског суда кривичном пресудом оправдава земље које су 
прихватиле принцип везаносш  грађанског суда кривичном пре- 
судом као што су на пр. наша земља, Италија, Француска, неки 
пшајцарски кантони и др. Међуткм, ни овде путеви нису оасвигл
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утагакани. Т у  с е  и сп ољ ав ају  т ^ д е ш џ д е  за  ш то  в ећ и м  с у ж а в а -  
њ ем  у т и ц а ја  к ривичие п р е с у д е  н а  парницу. То> н ам  ок ж азује  'и  
о д л у к а  н аш ег С авезж зг врхокнот с у д а  к о ју  ом о п ом ен ул и  на п о -  
ч етк у  н аш ег чланка. О дл ук е  сл и ч н е таквој очигледно M oiy д о -  
вести  д о  ггротивречности и зм еђ у  кривигчке и  грађаиске п р есу д е , 
тагме и  д о  су м њ и  у  гк>гледу правилнсхгш  т и х  п р есу д а . У  овом  
MOMieirry н и је  нам  нам ера д а  исш ггујем о д а  лм су  та к в е  M oiytoio- 
сти  у с к л а д у  са начелсш  једи нства(ваш ет правосуђа и с а п р а в и л -  
н ом  п р и м ен о м ч л . 11 ст . З З П П -а , в е ћ с м о  ж е л е л п д а  у п о р ед н о -  
правном  м етодом  прик^ж еаш  правни р еж и м  у  ксаге је  так ва п р о-  
тивречност д о п у ш тен а  за јед н о  са разлозЈгма к оји  овакав став о -  
тгравдавају. Т ен д ен ц и је  к о је  се т у  и  там о и сп ољ ав ају  у  п р авц у  н е -  

в езан ости  грађаиског суда  кривичном  п р есу д см  измеЗђу осталог  
и т е  р азл оге  би м ор ал е им ати  у  в и ду.

Бор. П. Грађански

1) -Овај чланак је у  знатнијем делу извод из докторске дисертације 
„Утицај кривичне пресуде на грађанску парницу“ коју је писац одбранио 
на Правном факултету у  Београду 27. V. 1960. год.

2) Врховни суд ФНРЈ бр. Гж. 63/48 — Збирка судских одлука 1952. 
бр. одл. 329; Врховни суд НРС 6р. Гж. 4093/45 — Преглед праксе Јиваог 
правобранилаштва Београд 1956. стр. 245; Врховни суд НРХ бр. Гж. 181/55 
— Наша законитост бр. 4/56 стр. 181.

3) Вид. Ђ. Павловић, Важност (ауторитет) пресзфене-ствари, Архив 
за правне и друшгвене науке 1911. стр. 329 и сл. В. О. Благојевић „Доказ- 
на снага кривичне пресуде у  грађанском спору“ „Бранич“ 7—8/35. Р. 
СајОЕрЉ, „Вплив казненскега постопања на цивилно правдо“ (посебан ти- 
сак) Љубљана 1938; Б. Т. Благојевић, Начела приватног процесног права 
Београд 1936 стр. 379, Б. Познић, „О утицају кривичне пресуде на гра.- 
ђански спор“ Архив 6р. 1/52 стр. 30 и сл. М. Грубиша „Ријешавање преју- 
дицијалних питања из кривичног права у грађанском парничном поступ- 
ку“ — Наша законитост 1953. стр. 215 и сл. Има међутим и  супротно ми- 
шл»ење С. Јакшић Основни принципи накнаде штете у  нашем праву, 
Архив бр. 4/52 стр. 432.

4) Вид. одлуке Врховни суд НРХ 6р. Гж. 1990/57 — Наша закони- 
тост бр. 3-^ /58  стр. 175, Врховни суд НРС бр. Гж. 4093/54 која се rope по- 
миње; Врховни суд НРБХ Збирка 1/1/1956 одл. бр. 137.

5) Збирка бр. 2 (IV) 1959 одл. бр. 223.
(6) Вид. детаљније А. Р. К. RLralfy, The English Legal System, London 

1956, M. R. Jackson, The Machinery of Justicein England, — Cambridge 
1942, A compareson of English and French Law and Le^al Procedure, (The 
Law Society) Лондон 1947

7) A. P. K. Kiralfy, on. цит. стр. 15 и R. М. Jackson, on. цит. стр. 21
8) Изузетак од овог огаптег правила наилазимо код кривичних дела 

напада и  туче (assault and battery) из закона који се односи на noBptefle 
личности Offences against the Person Act 1861 арт. 45, према коме оште- 
ћена сграна не може покренути и грађанску парницу ради накнаде ште- 
те ако је  окривљени кривично осуђен, па је платио изречену новчану 
казну или је издржао казну затвора.

9) О томе дет. J. Henderson, Roecoe’s Digestof the Law of Evidence 
on'the trial of civil actions, London 1934 стр. 209, R. Cross, Evidence, London. 
1952 crp. 431, J . A. Coutts. The Effect of a criminal Judgment on a civil 
action, The Modeme Law Review, London 1955.

14



10) Случај L. Castrique против W. Iirsrei и др. у  The Law Reports 
House o f Lords, London 1870 Вол. VI стр. 414 и сл.

11. The Law Reports, London 1911 st. 108 (судија S. Evans.)
12) Ибид стр.
13) The Law Reports London 1925 стр. 34, The Times Law Reports 

1926 стр. 245
14) The Law Reports London 1943 стр. 587 и сл.
15) Ибид. стр. 602 i f
16) To ce не чини зато да би се грађански суд довео у зависност од 

резултата кривичног поступка већ само да се надлежни државни орган 
упозна постојан>ем неког од најтежих кривичних дела (убиство, злона- 
мерна паљевина, силовање или разбојништво) како би могао да покрене 
кривични поступак против учиниоца кривичног дела.

17) Р. James, Introdutocion to English Law, London 1950 стр. 174: H. 
P. Winfield The Province of the Law of tort, Cambridge 1931 exp. 193

18) A. P. K. Kiralfy on. цит. стр. 14; R. Cross on. цит. exp. 342; J.
Henderson on. цих. cip. 209; Z. Cbwen, P. B. Carter, Essays on ithe law of 
evidence, Oxford 1956 exp. 177 ^

19) Упор. R. Cross on. p ix . exp. 342; Z. Cowen, P. B. Carter on. цит- 
exp. 164. y  случају Holington-Hewthorn подвлачи ce да суд схвара своје 
мишљен.е о ствари на основу исказа сведока које се односи на стварне 
чињенице. Огуда м и ш љ е њ е кривичног суда не може бихи релевантно 
за грађанског судију. У вези тога угледни професор Правног факулхеха 
у Лондону G. D. Nokes (An introduction to Evidence, London 1956 exp. 197) 
каже: „У сваком посхупку може ce доказивахи посхојање једне пресуде 
и хаЈ доказ је хада важа11'да покаже да је била донеха хаква пресуда, 
време када је донеха и од кога суда, странке које су учесхвовале у  том 
посхупку и све друто што се налази у њој, али нишха више“.

20) Ту се мисли на начин расправљања који код кривичног суда хече 
под ухиском евенхуалне казне, док код грађанског суда 1>асправљање по- 
некад изгледа као пословни састанак на коме се схранке нагађају о пред- 
меху парнице.

21) Z. Cowen и Р. В. Carter on. дих. схр. 186
22) А. L. Goodhart u The Law Quaterly Review 1943 сдр. 299
23) C. A. Wright, The Canadian Bar Review 1943 exp. 653 и сл.
24) У неким землоама принцип невезаносхи грађанског суда кривич- 

ном пресудом прихваћен је под утицајем енглеског права, као шхо је хо у 
Америци, Канади, Индији, Бурми, док неке друге земље прихваћају тај 
принцип и ако нису под ухицајем енглеског права. Такав је  случај са 
Немачком и неким швајцарским канхонима (Берн, Цирих).
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УПОТРЕБА ВОДЕ ИЗ ПОТОКА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
^оводом једног случаја из судлке праксе)

У конкретном случају (,,Bop6s “ од 19 новеаибра 1956 год.) 
тужилац је  вшпе roiTrmraa кспр1жгшо воду из оеосжог потока за на- 
водњавање своје баште, тако што је  воду спро®оди10 једаоставно 
прокоиашжм јазом. Туже1нм .ie онемогућио туж иацу даљу упо- 
требу воде на тај начин што је подигао преграду у  потоку |изнад 
почетка тужкочевог јаза и одводи воду у  своје 5И!ман>е. Тужилац 
је  тражио да се утврди см1етање П10сед1а, да. се туж ени обавеже 
да угслони постављену ггретра!ду и да му се забрани да у будуће 
омета тужиоца у  коришћењу воде.

Првостепени (сг>ески) суд је  утврдао да nBHere чиње1Н1иг̂  у  
тужби стаЈе и тужбеии захтев је  у  х^лости усвРјио.

Друтс'Степеии (окружнт'!) суд је  таеигење крвосггепеног суда 
гтреинагч!«) и т\’жбеии захтев одбко. Нашао ie да је потск огапте- 
нароина тдавина и да свако има право да узима иаристи: воду 
рада заЈгива!ња повртњака, башта или ливагга. Сматра10 је да ту- 
жилац. npeMia 'гсше, не би могао имати неко веће npaiBo на употре- 
бу воде из сеоског iroTOiKa гао што та ic-ia тужјеии, тим пре што 
тужени и није довео воду из тужиочевог јаза.

По захтеву за заш титу законитсеп! (ко^и је  улвжи!« иред- 
седник Савезног врховног суда) реггублттчзси: врховни суд ie  irpe- 
иначио одлуку другостепеног суда, одбздо ж албу туж еног ir по- 
тврдио решење првостеттеног суда.

Врховни суд ie ггошао од TOira ла узимање воде из пштока 
јаза за наЈваднавање прелставља корЈ-гшћење гпвзва службености 
Boizre и да то право могу Bpuiimđ сви посешташг земље поред по- 
TCNKa непосредншт олвођзнзем воде у  своје иманЈв, првма. чеату 
може битч много таивих корисника воде. Али ако неко већ има 
јав и кори*ст!и воду из потока, a друго лтахе жели касније да жгто 
тако користи то право оно —  по схватањ у врховног суда —  не 
мож1е то право вршити на начин ко ј(ИМ ће првог корт-жнижа лиши- 
ти шеговог права. У  oEaKscai закључивг.њу врховик суд се по- 
зива на правно правило rro каме, ако би Biiniie лица им)ало право 
на употребу воде па се јави Hej^jicraTax воде, тада је пре)чи у  
праву OHaa ксгоионик који је  право на коришЉење воде стекао 
pafHSPJje. Ово значи да се рзн1ији корисник не мож:е лмшити свота 
права па иако каснжгје корагенич не узима воду из crapor јаза 
већ је  Јпзигжа непосрздно из потска. Због тота је  наитао да је  пр- 
востепени суд правилно утврдтто да је  nciCTyTTKOM туж еника ту- 
жилац узнемирен у  овсм мирнсм поседу коришћеша воде, па да 
је  с тога ваљаж) Haipejpmr успостављање првобитиот стеиња и за- 
браишти туженом даље смета!ње.

OcHCiBHO гогтан>е —  између мн01го5|ројних које 1<гначе покре- 
he —  у  овшг спору је  правии положај при!брежн1их сопственика 
тј. шггање да ли пр1ибрежн1и ocncTBeHMun и ш ју  из caavcor тог ф ак- 
та право на употребу воде и ако имају, каква је  ггриродја тога 
права? Изнета стаисшишта судова се у  том битно разликују.

II
"I
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Материја водног rrpaiBa — у когју сш да|ју истакнзгга иитанЈа 
— није у  нашем праву закоиодавио регул!исана (1). Због тога се 
питања, која покреће овај спор морају размотрити са гледишта 
нрштене ранијег законодавства, ai6poinnpiaHor Законом о неваж- 
ности правних прошиса доиетах пре 6 априла 1941 године и за 
Бреме непријатељсзке окухгације од 23. X. 1946 године.

У TOiM правцу је потребно дати неке претходне напомеие у 
вези утврђивања и избсра ттравмих лравшЈа.

На подручју ФНРЈ наиме, било је  рашије из истор(и|сж!их 
разлота нише правних по1друч:ја. Ову општу ситз'аи!ију, бројност 
и разЈжчитост извора, кеуједааченвст праксе и; традиције јед- 
нот такво1г правног мозаика иа иначе је1Динст1В1ен!01м државн1ом 
псцдручју делшхо је и водно ираво. Свако поједино подручје имало 
је nocefeo законодавство о водама. Тако је за  подручје Вооводи- 
не и Међумзфја важио Законски чланаж ХХШ из 1885 године. 
На тариторији Србије и Македошгје били су на снази Зшгон о 
водама и н>ихо(вој злштреби од 26. ХП. 1878 године и  Заасои о ре- 
гЈ^-лиеању зода из 1905 во^дине. Закон о вадном праву од 31. XII. 
1891 тодине ре1гул[Исао je ова гаитања за  територз-ijy Хрватске и 
Славоније a у Далзмацији Закон о nopaiSn и  оиздавању вода од 3. 
Ш. 1873 1год1гн!е. У Словенији су важиди Занон о водном праву 
за Во|јводство Крањску од 15. V. 1872 тодине и Закон о водном 
гграву за Војводств1о Штагјерску од исте тквдшге, донети у оквиру 
устријског Огшггег закана о водама из 1869 огодине. Изузетак 
су ЧИНИЛ1И Црна Гора и Босна и Херцеговина за која нигје пссто- 
јало водно законодавство. У Црној Гори су ови односи делимич- 
но регул1исани Општим имовинским закошсшм из 1888 године, 
док су у Басни и Хрцвговини ова пигања р&гулиоаиа Наред- 
бама земаљске владе.

За време бивше Југославије донет је само један закок из 
све области са важношћу на цел5ој државној теритарији. To ie 
био Закон о мскоришћавању водних снага од 31. VI. 1931 године, 
чијим су ступањем на снагу престали вазкити пролкгси који су 
му били протквни. Закон је, преузевши неизмењено традицио- 
налну поделу воде на јавке и прЈзватие (чл. 75 и 76) регулисао са- 
мо шггање располатања водним: снагама на jaiBHUfi вода!ма и гги- 
тање п^рцизања постројења за искориш1Гава1ње водних сната на 
свим водама (чл. 1 и 2). уоиште улазио у  друга пигган^а вод- 
ног права, посебно у тштање iipsBHor положаја прибрежних соп- 
ственика. To је  било резервисако за  један Orairra заЈКон о вод- 
ном праву који никада није био донет.

Према тоале, ступањеч iei снагу Закона о искоркшћавању 
водних скага 1<гз 1931 гсдиете нису престали важити Ј)анији irpo- 
1ХИСИ партикуларног заЕшчодавства о ггравима прибрежних соп- 
ственшса земљишта на употребу вода водсггока, па су сви они 
„правна правила“ са гледишта оцене по чл. 4 Закона о неважно- 
сти правних прописа итд.

II
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Евентуално упућиван»е у том правцу ка ст. 4 чл. 75 Закона 
не 6(n имало основа. Н>име се не регулише rorraaie положаја при- 
брежних сопственика тако да би му се могао дати домашај једне 
дерогаторне одредбе. Прооис само изриче једно генерално на1че- 
ло да се „на, јавш ш  водама не могу пршатноиравшшм: путем стећи 
ни право власииштва, ни каква друта. гприватна npaiBa“. Он оамо 
указује на оппгш положај јавни добара одн. на њихово искљу- 
чење из редо®н10(г грађазЕШЕсо правног промета. Његово је тежиш- 
те на основу стицаја или искл>учен>у регалија али не и пред- 
мету питања о кшге је  у сттору реч.

Ш.
Бвидентно је  да је  cnopi-ia. правјна ситуација наЈСтала и рас- 

1тра1вљбнја на бив. српском правном подручју. Tb оавио по себи 
не повлачи обавезну оцену ствари caawio са гдешшпта радагјсих 
правних правила са хог подручја. Овакво постојање разл!Р1читих 
правних тгр1а1вила захтева избар онога које, не само иије у су- 
ггр>отности са навим прописипма ијш  начелима уставног поретка 
већ која „данас најбоље одговара наптам потреба1ма“(2). З а  пра- 
ви.лну оцену ствари потребно! их је имати све у виду, иао и: евен- 
туалне реп}?бличке iiponpice донете у оквиру чл. 16 ст. 5 Уста!В- 
ког заксна о основима друпггвеног и атолитичког уређења ФНРЈ 
и савештим: органмиа власти од 13. I. 1953 годиие и то без обзира 
о којој је републици реч, ажо нису донети такви прописи за од- 
носну републику. И такви ретгубличк1и проатистг имају карактер 
„правног праиила" које су судрви других република овлапгКени, 
или чак обавезни да узимају у оц©ну код пресуђења таквих пи- 
тања. Такви републЈРГки прогоиси су већ једна м1ерода!вна оцена 
гоггања са гледишта друштвених кретања у ФНРЈ, rra су у  сва- 
ком случају индгасативни за заузимање ставова-судО!ва и  у другим 
републикама.

. На овај начин прилазећи тштању и не узимајући у обзир 
извесне небитне разлике можемо ксшстатоватти да су сви извори 
сагласшг у таме да су пофоци јашна добЈ>а. За то ое <вдмак може 
рећи да је са гле,дишта чл. 4 Закона оие важкскгпи итд. приме- 
нуивао и на наш правни систем. Тој поставци се ие може супрот- 
ставигги ни један лропис, усгавно начело шш друга начелна од- 
лука поретка.

Извори се, међутим, разликују у регулисању полшкаја при- 
брежних сспственика. У том погледу се могу утврдити две групе 
извора или начина регулисања озог питања.

а) Према правном правилу које садржи чл. 4 Закона о во- 
дама и њиховој употреби од 26. ХП. 1878 године гауроци су били 
третирани као јавна добра, али са посебним npaBOM прибреж- 
них сопственика земл>ишта поред којих или између којих теку 
на употребу њјссових вода по дужини обале свога зезмљишта. 
Ово право је  припадало прибрежким сопственицима из самог 
факта прибрежностаг и улазило је у  њихову имовину, као при- 
ватно имовинско лраво (3).
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Правно правило садржаио у чл. 133 Олшег имовинског за- 
коника гл>дразумевало је право ка употребу воде потсжа од стра- 
не шггственика 31©мл>ишта у ширем к.руту, дакле не само у ко- 
рист адјацената али ипак тако да су ближа земљишта у праву 
на воду била супериорнија у рдносу на даља.

У осноеи 00a правна правила лежи право на употребу воде 
потока из само положаја земљишта (ситушЈ;изе места). Разлкка 
је  и између ших само у кругу титулара права.

б) За разлику од тога у бив. војвођанском праву, према прав- 
ним правилима из чл. 10 и 18 Зак. чл. ХХШ из 1885 годаше по- 
тоци који прелазе граашце једног пооеда СЈлатрани су водама 
под „јавним раополагањем". За угготр(ебу њихових вода (осим 
ошпте употребе) била је пшребиа претходаа д о зв о ^  надлежних 
органа. Сопственици прибрежних земЈвишта су само имали при- 
оритет код одобраваша водних употреба истог значаја (чл. 28).

Исто решеше садржавала су и  правва правила из чл. 3; и 
ст. 1 чл. 25 Закона о водном праву од 31. ХП. 1891 године. И rrpe- 
ма овом праву су потоци, по правилу, били јавна добра, за t̂io- 
требу чијих вода је била обавезна претходна дозвола надлежних 
водопривредних оргаиа.

Истина је  да су потоци на овим подручЈЈша (као и на под- 
ручјима права изведених из аустријског Ошитет заксна о вода- 
Ria M3 1869 год.) начелно могли 6am i и у ириватној својини. Ста- 
туирање ivroryiiHOCTM и за гтриватну СЕОЈину потока т^мало је и 
са гледишта врамена до-ношеша ових извора само историјски 
зна1чај. Осим тота, с обзиром на обавезу 1три0авл>ања доввол1е и за 
уттотребу OBaiKBHX потока ако се тиме задире у туђе право. ме- 
њају токови или утиче на својства у висину воде може се рећи 
да су обе врсте потока са гледишта употребе воде практично биле 
изједначене.

По овој грушг извора је дакле, и у положају пршбрежности 
за употреб.у воде потребна претходна дозвола. Прибрежни со-п- 
ствешгци земљ1гшта нису из самог тог ф акта има-Л1И низсаквих 
посебних права на употребу воде потока, али су их могли стећи.

IV.

За оцену изнетих ставова раиијег законодавства са гледи- 
шта данашњег права полазна је основа несумљ!иво ст. 2 чл. 14 
Устава Ф НРЈ од 31. I. 1946 године. Према овом уставном начелу 
су „сва рудна и друга блага у утроби земље в о д е, укључујући 
минералне и лековите . . . .  опште кародна имовина“.

Питааве је да ли и потоци улазе у појам вода по овом устав- 
ном начелу, посебно мали „сеоски“?

Како је познато правни извори не дају iioijaM вода. Они их узи- 
мају дато ло оашт-ш схватањима или схватањима посебних на- 
ука по којима је потох један водотох. T oса гледишта питања обје- 
ката у водном праву подразумева земљиште покривено водомтј. 
коритн и водени стуб (маса) интетрално узето као једииствену и
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сложену целину (4) — река, поток и сл. — a не само воду као фи- 
зичко-хемијски квалитет (HaO). Другим речимса, под појмом 
Бода у праву се подразумева јединство, опој — ефективан и  тра- 
јан — Еоде ((aqua preofluens) и землЈИШта под њом (alveus) (5). He 
улазећи овде даље у питаиБе да ли при овом склопу положаја 
водотока опредељује земљиште ш т  вода, бигшо је  за im raite 
да потоци улазе у појам вода одн. да се шиведено уставно наче- 
ло односи и на потоке.

Што ice тиче питан>а да лм се сио односи иа све, па и мале 
„сеоске“ потоке доволјНО је  за потврдан одговор указати на три 
ствари. Прво, буквално значење самог текста, будући речи 
„све“ у почетку стагва и  нарачмто „укл>учујући“ минералне đo-  
де и лекш ите очевидно з^^пућују на MMoaio да је реч о  сиим вода- 
ма у изложеном смислу. Поред тога, у прилаг naKiBor схватања 
може се нагвеста и један друштвено внономски разлог. Воде су 
један од најважнијих природних з^слова гвро(изводн>е иа могу у 
нашем ттраву бити caiMO јединствено у друштвеној својини, како 
су то иначе ови општи услови за  производшу. И најзад има- 
јући у  виду да су све воде природж) повезане и  да су шихови 
уобичајени лојавни сблици као река, гготок, итд. саоио поједине 
фазе ове пххвезаности и кретшве, не може бити речи о .различито- 
сти основнот режима појединих вода, 6ie3 обз1ира на њихову ре- 
лативну величину.

На изложено схватање наведеног уставног начела упућује 
и чл. 1 Закоиа на водите HP Македоки!је (донетог у  оквиру ст. 5 
чл. 16 Уставног закона, о1бјазљеног у Службном веснику HP 
МаЈкедсагије бр. 11/1957) који изричито прописује да су „ с в е  
повр11ШН1ске воде, било где да стојеили теку (■извори, стриродни и 
вепггачки водотстџ!, језераи баре)и  све подземне воде orairreifia- 
ppipm ршовина".

№» ошову тога се може закл>учити да су са гледишта. ташег 
права св'И потоци у друштв1еној својиии (општенародна имови- 
на), — како је то вашао окрз'жшг суд у конкретном случају. Не- 
суздњиво је даље — како је већ указано — да су оии и  јавна 
добра и као такви обЈ€'Кти гграва наоггшту упот{>ебу.

V.

Ака су noToipi ошитенародна имовина и јавно добро пос- 
тавл>а ее даље пита!н>е, ла ли пркбрежни сопствешши (адјацен- 
ти) имају право \чкугребз воде из са;л«)г факта прибрежности.?

Кад би се прибрежним сопственицима з"опште признало јед- 
но ства.р(но, дакле исжључиво гграво на употребу воде потока по 
дуж тта  њихших обала, снда би то, гледано у целини, зкачило о- 
туђење потоха у корист прг^гбрежних сопственкка. Онда би по- 
ток био нека врста кандоминиум-а, прибрежених оопствекика. 
Тако је  то схватано и ранкје и зато су и односне одредбе грађан- 
ског одн. Бодног права уствари регулисале имовинске одаосе из- 
међу прибрежених сопственика са тог основа. Због тога су и
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Спорови из тога били у јурисдикцији редовних судова. 1 ^ 0  тре- 
тирвн>е права прибрежних схуггственика у  нашем праву би било 
у СЈгцротноспи са изнетам положајем гаутока као објеката опште- 
народне имовине и јавиог добра, које је нач1еЈзно неотуђиво и от- 
вореио у мери огапте улотребе свима.

За то нема оправдања ии у природним околностима. Однос 
земљршгга — вода целисходан је гравитационо узето, као слив. 
У овом светлу би сва земљишта слива једног потока 'имала 
„npaiBo“ на употребу његавих вода. Тај проширени сммсао при- 
брежности — на којој вдеји почива Општи имотаински законик 
је  !међутим реално остварив само код оасвитл; малих водотока па 
као принцип не долази у обзир. Ова је идеја истика, засту- 
пљвва у нашем цраву у Општој Уредби о водним заједницама 
(Сл. лист Ф НРЈ бр. 6/52) али тако да имаоци земљшпта само 
1феко ВОД1К заједнш ^, даасле из чланства a не ситуација места 
могу стећи итраво на употребу воде за наводњавање (тзв. зајед- 
ничзса упопре^ воде). При том атооебно треба имати у  виду да су 
водне заједасице обавезне водопрпвредне ортааизације на бази 
задружних ирииципа. (чл. 1).

Исти је  случај и са љЈелиарационим системима. Mejmopa- 
циони систем је  носилац права на воду за наводњавање. Инди- 
видуални !пољо(привр1е1дни праизвођачи, који су имаоци земљи- 
шта на стодручју оистема могу га изведено користити само преко 
организације која нлша упраЕља ијж  је  његов директан кори- 
сник (водне заједнице ијш  земљорадничке задруге) и то било и з 
чланства, било из угавора (чл. 22, 33 и 34 Закока о хсидромелио- 
рационим системима и искоришћавању земљишта у  хидромели- 
сграциоким системима — Сл. гласних НРС бр. 15/60).

Из авова се може захл>учити да је  идеја нашег новог зако- 
нодавства у томе да за водопривредне сврхе индивидуални про- 
извођачи со номине и  дирекно не могу ни. путем класкчие доз- 
воле стећи право на употребу воде за  каводња!ван>е, већ само 
ггутем удруживања или уговора о пр<жзводњ1и сарадњи (коопера- 
цији). Тиме и вода постаје фактор подруштвл>а!ва'ња пољоприв- 
редне производње и развијања нових друштвеиих односа.

Најзад, станоииште о nocrojaiBy ex lege приваттшх и искљу- 
чивих имовинсжих права на воде иотока као јавнш- добра је и 
теориски неодрживо. Јавка добра — како је познато — могу 
бити објект права на ошпту употребу, објекат права на пропш- 
рену ошпту употребу и објекат права на посебну употребу. Из- 
међу ових тграво на учешће у ошптој употреби има ц етралан  
полажа5 и  чини доњу границу гграва ка водама уопште (6). Оста- 
ли видовл употребе се оснивају на посебним дозвола!ма (одобре- 
њима), каје увек морају имплиците садржавати и оцену ускла- 
ђености са гледишта ошите употребе. Како је  дакле, ошпта упо- 
треба основно право на јавним добрима, које заправо чини једну 
ствар јавним дабром то огада., на том добру не гишу, истовремвно, 
коикурентно постојати и искључива приватш  имовинска права, 
подразумевајући ту и њихово одражајно стицање (7).
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Н ам ^е се, према то1ме, закључгк да приб|режни сскггствени- 
ци кемају у кашем ггоаву из самот факга пркбренсности посебна 
права на упоорвбу воде потоска у гргљу ваводњ авата. Њихов је 
положај једкаЈК прав.ној орггуаи^ији ит.гаоца земљишта поред јав- 
них путева или зграда у односу на улицу. Он им истина, даје од- 
ређена фактичка преимућства али не и посебна права. To не ис- 
кључује толеранцију употребе воде таквих пшхжа гаа /локално 
уобичаЈешг начин, др мере која не задире у општије интересе ш т  
туђа irpiaiBa (већ по начелу; de mini'bus non curat praetor), али не 
подразумева eo ипсо и оооебна субјеклмвна права. Другим ре- 
■чи]иа, намеће се закључајк да натттем п^таву у том питзЈњу не од- 
говарају ставови правних правила ранијих законодавстава о во- 
дама.

VI.

Изгледа да врховгаи суд и кије HMaio у врвду водио ираво, већ 
правна правила •из чл. 360 и 361 СГЗ, на шта упућује позив на 
празило о конкуренцији стицања права. Ова се иравна правила 
међуташ, н€ одноое на литања која су оредмет спора.

Прашио правило из чл. 360 СГЗ се не односи ка одвођење 
воде из потока, већ од ступања на етшгу гкшенутог Закона о 
водама и њиховој употреби чијим чл. 4 дерогиран (lex specialis i 
lex posterior). Оио oe иротеж!е само на слзгжбености одвођења и 
довођења воде са т у ђ е т  земљ1ишта (баре, извори и сл.) и на 
земљишне службености поводо!м воде. Корито потока није са 
гледишта сргкжог законодавства (грађанског и водног) било ту- 
ђе у односу на прибрежне сопственике. Напротив је  оно било у 
својини при&режних сопственика, (8) код чега се сшда, већ по 
начелу nulli res sua servit, не може говорити yoiniirre о слЈ^жбено- 
стима.

Но и без тота се зчЈотреба воде од стране прибрежних ооп- 
ственика земл>ипгга не би могла слгатрати службегаошћу и кад 
би стајала као право (9). Она не би могла бипи схваћена као и 
лична службеноег, јер  није веза^на за личност титулара. Она се 
везује за ирибрежно земљиште и његовог свакодобног имаоца. 
Још мање би ое мосгла узети окао стварна службеност. Вода и 
земл>иште нису у повласно-послужном односу како то претпо- 
ставља појам стварш-гх службености.

Правно правило из чл:. 361 СГЗ изричлто се односи на слу- 
жбености из чл. 360, дакле не и иа положај прибрежних соп- 
ственизса земљишта једнот потока по водном праву.

Код прибрежних права — тамо где се она лризнају и чине 
oiCHOB водног права — ра,ди се о стварним' правима, која се не 
губе невршењем, осим за случагј одржаја (10). Она се, према 
томе, и не могу посматрати са гледшггга конкуренцг^е гго вре- 
мену сшцаи>а. Због тога се ту и не може применити ггравило 
prior tempore potior jure. Ово правшк) се цримењује само за
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апро(пријативн1а водна права. ^ада се за случај оскудаце боде 
врши рестрикција полазећи од последње стечених права по вре- 
мену (11). Код прибежних права је  за озај случај међутим, ме- 
родаван положај према извору, гга се рестрикција врши од до- 
њих према горшима.

Најзад, овде нема уопште места аналогији, будући да није у 
питању оскудица у води.

V II
Потребно је, ради потпуности излагања pasjvimpimi и ста- 

новиште окружног суда о томе да с в a к о има право на употре- 
бу вода потока (oimma употреба) за наводњаван>е. Питање је у 
томе да ли наводњаваше као врста или сврха упскгребе воде ула- 
зи у садржај права на ошпту употребу вода?

У ранијем праву је само бив. војвођанско право (12) „зали- 
вање раш да“ подразумевало у оквиру ошпте употребе док га 
ни једно од односних ггравних иравила других правшсс подручја 
није текстуелно наводило. Како је у хгитању једно одређено оп- 
ште право, не би ое однссна правна правила мотла екстензивно 
тумаЈчиви, па се може узети да га ова правна правила нису ни 
допуштала на основу ошпте употребе. За то има више разлога.

Пре свега, начелно је  огаптој упот{>еби појмовно туђе свако 
комерцијално исжоришћавање вода. Наводњавање међутим, 
представља једну вештачку хидромелиорациону меру. Оно има 
за циљ постизање већих иркноса обезбеђењем оптимално траже- 
ног односа земл>шпта — воде, при чему се вода показује као 
(Ј>актор производње. To значи да употреба воде за каводн>авање 
пољопривредних култЈгра има привредне или комерцијалне ци- 
љеве. За то се при узимању воде из хидромелкорационих систе- 
ма за наводњавање и плаћа иакнада (13) и за то се овим и у- 
правл>а по начелима привр&дног пословања, будући се ради о 
односима у производњи. To ое истина, не може применити и на 
захватање воде за наводњавање из отворених и јавних водотока 
али се може узети за оцену природе наводњаваша у  овом по- 
гледу.

Поред тога. 1Јаводн>ава1Бе претпоставља водозахвате, који су 
— без обзира ка  облик — грађевине на водама, за  чију је из- 
градњу згвеас потребна пооебна дозвола. Огаггта употреба вода 
претпоставлЈа захватање воде само ручним посудама (14), али не 
и посебно изграђеним водозахватима, без обзира да ли се ради о 
обичном јазу  или посебном уређају- Ово искључење посебиих 
грађевина и уређаја произилази из шене отворености свима у на- 
ч)елно истој мери.

Према томе прибрежни (»пственици потока не би имали 
хфаво на употребу врде за наводњавање ни тто основу права на 
учешће у олштој употреби вода.
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Ctoraie најзгд, пситање сумарне репозициое као облика за- 
штите водаих гграва, на којо!Ј иноистирају и првостегЕени и вр- 
ховни суд.

У теорији — како је пшнато — влвда велики спар око пи- 
тања оиравданости разликовања ггоседа ствари и: права (15). 
Позитивно право је међутмм, изричЈ^гто у ставу да је тужјбом због 
сметања поседа заштићеио последње стан>е пооеда како ствари, 
тако и ирава (чл. 419 ЗПП). Предмегг ггооеда и следствено, ixo- 
седовне заштите, гфема томе, са гледшпта ггш итр1внх)г прагва мо- 
гу бити све телесие ствари у прогмету, као и сва Јиговмнска. пра- 
ва (16). Питање је само да ли је  тужилац — у конвфетном слу- 
чају — имао квалификаадију лјоседиика подобну за  правну за- 
пгшту у  псступку сумарне репозицизе?

Са1свим је извесно из изнетих чињеиица, д а  је- тужилац у 
фактичкхзм шзоеду свога јаза, али не и ткушка ии делимично, још 
ман>е у  целигта:. To уосталом ш жо и не тврди. Подизање пзрегра- 
де у потоку од стране туженика, ирема тсме, ns 01{>едставл>а за- 
дираше у тужиочев посед ствари. To, са аспекта гоггаша о  коме 
је реч 'згаачи да тужилац и нема легитимацију н а  инштирајње 
псстушш <;умарне реиозиције са тог основа. Ifea'4e инје уопште 
могуће поседовање сталио текуће воде, воја за<^но узего и није 
ствар у правном смислу.

Што се TJI4B поседа права, то треба имати у  виду неколико 
ствари. Пре свега се мсра имати у виду да се сумарнсш зашти- 
том поседа права не npyxia заштита самом фа1стчко!М стању 
(постојању јаза код права на наводњавање, прозора код лрава 
олужбености вида и сл.). Због тога се у спору сметања поседа 
ирава не може кзбећи расправл>ање о самом поседу права, јер је 
оно заправо пред мет заштитг. У таквом спору ее  мсфа доказати 
стицање п о с е д а  конкретног, права (17), што н е треба мешати 
и није ЈЈСто са расправл:ан>ем о праву на посед, апрашом осгаову 
итд Реч је  о доказу (JjaKTUBKOT вршења npasa са кедвосмисле- 
ном и квпрекаријалном назмерсм да се оно — као сзоје врпш по 
свом 'битком садржају. To значи из обавше других на трпљење 
или уггркос њиховом противљењу, будући нема првва без оба- 
везе Сама евентуална толеранција заинтере0ова!гаих није довољ- 
на да фактагчку употребу претвори у посед права.

Питање је, да јш се уопште via facti може сгећи: пооед права 
на наводшавање? Несумн>иво је да не може. У иитању су јавна 
добра, ва којима је одржајно стицан.е права уош ите искључено, 
што самим тим вреди и за посед права. Водна права. залим, нису 
по својој природи секторска стварна права, кф а — у начелу — 
дрлазе у  обзир као ггрездмЕт поседа права. Нису овде уошпте у 
тгтањ у имовинско правни одчоси у ужем смислу и субјективна 
стварна права. Имовинско правни односи поводом к>да настају 
иза водозахвата, када захваћена вода (у јазу  ијти н а  даути на- 
чин) добија карактер ствари у  ужем смислу и када постаје мо-

viii.
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гући објекат стварних праша. Пре тога је  у питању посебна врста 
однос^ поводом употребе воде и о споровргма те врсте се одлучу- 
је у управном иоступку (18).

Због тога се у конкретној ствари не ради ни о сметагБу по- 
седа права и  збо(г тога је, заправо, код изнетих сжолности ваља- 
ло изрећи HeflonycTHBCKrr редовног ттравног пута.

Да заЈКључимо:
Прибрежни сопственици земљишта тгоред потока (што вре- 

ди и за тш уларе права коришћења) нватају у нашем праву ни- 
какких посебних и субјектив-них права на употребу воде из са- 
мог факта прибреаетости. Они је не моту корисгити за наводња- 
ваше ни по основу права на учешће у ошптој употреби, већ зато 
морају имати (прибавити) посебан основ.

Учеснмци у спору и не тврде да за употребу воде имају по- 
себно стечена права. To значи да су оба, уствари, узурпанти пра- 
ва на наводњавање, па се ни Једном не лгоже пружити правна 
заштита, нарочито не на начин и по основима из тужбе. Они су 
заправо прекршиоци права. Врпгење радова у кориту или обали 
водотока (усек за  довођење и јаз, прегрода) управлзено на упо- 
требу воде без основа, нарочито ако то може имати утицаја на 
ток и висину воде јесте прекршај права. CaaiKipqe зато су двоја- 
ке: новчака казна и забрала недозвољене употребе воде, као и 
обавеза на успоставу ранијег стања, што подразумева и овлаш- 
ћен>е надлежних водопривредних органа да такву уепоставу на- 
реде шта обезбеде њено извршење на трошак неовлашћеног гра- 
диоца (19).

Никола Воргић

1) Материја спада у основно савезно законодавство — чл. 15 Устав- 
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ним органима власти.

2) Др. Мих. Консгантиновић: Стара „Правна правила" и јединство 
права,, Лнали окт—дец. 1957. стр. 431.

3) Анонимус: Неколико речи о Закону о водама „Право — 1П“ 1891 
год. стр. 436.
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7) Другчије становиште у  нашој лотературп заступа Др. Лазар Мар- 

ковић; Грађанско право, Општи део и стварно право, Београд 1927, стр. 
181, — који сматра могућим прибављање одржајем права службености и 
на јавном добру.

8) А. Ђорђевић: оп. цит. стр. 22
9) Planiol-Ripert: Traite pratique de droit civil francais t. Ш., Paris 

1952 стр. 491.
10) H. de. Page: Traite elementaire de droit civil beige, Bruxelles, r. 

V. 1952, стр. 882.
11) Чл. 34 Зак. чл. XXIII из 1885, идентично чл. 33 бив. хрв. Закону 

о водном праву из 1891 год.
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12) Чл. 25 Зак. чл. ХХШ: 1885.
13) Чл. 37 Закона о хидромелиорационим системима и искоришћава- 

њу земљишта у хидромелиорационим системима, Сл. Гласник HP Србије 
бр. 16/1960, чл. 46 Закона о искоридаћавању пољопривредног земљишта, 
Сл. лист ФНРЈ бр. 43/1959 год.

14) Reiderer-Sieder: on. цит. стр. 295
15) Види нпр. Др. А. Гамс: Дискусија о неким проблемима из грађан- 

ског права, Архив бр. 3—4/1960 стр. 306, 307.
16) Цуља — Триза: Коментар Закона о парнпчном поступку, П све- 

зак, Загр^  1957 стр. 419.
17) Ст. Бранковић: Право слзгжбености као предмет заштите у  по- 

стЈшку због сметања поседа, Гласник бр. 1/1954 стр. 8.
18) Савезни врховни суд Гж. бр. 21/56, Збирка одлука, год. 1956, 5р. 

131, стр. 176—177.
19) Чл. 71 Закона о искоришћаван>у водних снага из 1931 год., чл. 

41 у вези чл. 15 бив. срп. Закона о водама из 1878 год., чл. 50 Зак. чл. 
XXIII из 1885, чл, 51 бив. хрв. закона о водном праву из 1891 год. Слично 
је решење и чл. 50 цит. македонског закона о водама који за прекршиоце 
ове врсте предвиђа не само успоставу пређашњег стања, већ и врло ви- 
соке казне.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Против решења о одбнјању уки- 
дања истражног затвора донесевог 
после одложеног гл. претреса жал- 
ба нкје допуштена. (Врх. суд АПВ, 
бр. Кж. 1154/1960.).

После одложеног гл. претреса 
бранилац је ставио предлог ради 
укидања истражног затвора. Овај 
је предлог одбијен, a поднесена 
жалба је одвачена као недозвоље- 
на. Против решења о одбачају жал- 
бе, уложена је жалба, која је од- 
бијена, a из разлога:

На основу чл. 193/13КП од пре- 
даје оптужнице суду па до завр- 
шетка главног претреса истражни 
затвор се може укинути само ре- 
шењем већа Окружног суда, a на 
основу одредбе става 2 истзг чла- 
на против решења већа у  таквим 
случајевима није дозвољена жалба.

У чл. 193 HHje прецизирано да 
ли решење о укидању истражног 
затвора доноси веће из става 1 илл 
веће из става 2 чл. 20 ЗКП a ово 
стога, што се у поступку од под- 
ношења оптужнице па до завр- 
шетка главног п{>етреса могу од- 
вијати разне процесне ситуације, 
као што су прекид и одлагање гл.

претреса, tćiko да може доКи до по- 
требе да о укидању истражног 
затвора одлучује како веће из чл. 
20. ст. 1. ЗКП, тако исто и веће из 
чл. 20 став 2 ЗКП.

Суштина одребе чл. 193 став 2 
ЗКП је у томе, да обезбеђЈгје про- 
цесну економију и отклања Moryii- 
ност да се до доношења пресуде 
предмет изузима из поступка код 
првостепеног суда и по жалбама 
доставља другостепеном суду.

Према томе, Окружни суд је у 
конкх>етном случају правилно на- 
шао, да је жалба браниоца опту- 
женог против решења којим Je од- 
бијен предлог за згкидање истраж- 
ног затвор« недозвол>ена па ју је 
и основано одбазцио на основу чл. 
347 став 2 ЗКП.

Неосновани су наводи жалбе да 
је решење псирешно заосновано на 
чл. 193 став 2 ЗКП будући да је 
донето на основу чл. 181 став 3 ЗКП 
Одредба чл. 181 став 3 ЗКП је оп- 
штег карактвра и упућује све opra- 
не да истражни затвор укину чим 
престану разлози због којих је исти 
одређен али је одредба чл. 193 ЗКП 
у односу на чл. 181 став 3 ЗКП спе- 
циЈалног карактера и предвиђаод-

26



ређен поступак за један стадиј кри- 
вичног поступка a уз то изричито 
искључује жалбу, па према томе 
нема основа да се посебно приме- 
њује чл. 181 став 3 ЗКП како се то 
неосновано жалбом предлаже.

Са изнетих разлога a на основу 
чл. 373 став 3 ЗКП одлучено је  као 
у диспозитиву.

ст. 1 КЗ и крив. дела из чл. 
306 ст. 3 КЗ је само привидан, јер 
крив. делоиз ЧЛ.319КЗ као посебно 
крив. дело конзЈчди1)а крив. дело 
из чл. 306 стЗ КЗ као сшште дело.

Кривично дело из чл. 319 ст. 1. 
као погжбно кривичво дело ковзу- 
мира кривичво дело из чл. 306. ст.
3 КЗ. (Врх. суда АПВ, бр. Кж. 111/ 
961/.

I. степ. пресудом оптужени је 
проглашен кривим за крив. дела 
из чл. 322 ст. 1 КЗ, фасификата 
књига из чл. 319. ст. 1 КЗ и фал- 
сификовања исправа из чл. 306. ст. 
3 КЗ у стицају.

Оптужени је уложио жалбу, ко- 
ја је одбијенаГ али је из службене 
дужности I. ст. пррсуда преиначе- 
на утолико, што се кривичноправна 
радња отпуженог квалификује као 
крив. дело проневере у стицају са 
крив. делом фалсркјжката службе- 
не исправе из чл. 319. ст. 1 КЗ, a 
из разлога:

I. ст. суд је нашао да је оптуже- 
ни крив. радњом извршио три кри- 
вична дела у стицају: крив. дело 
ггроневере из чл. 322 ст. 1 КЗ, кри- 
вично дело фалсификата службене 
исправе из чл. 319 ст. 1 КЗ и крив. 
дело фалсификата исправе из чл. 
306 ст. 3 КЗ.

Овако правно становиште I. ст. 
пресуде не може се прихватити, јер 
је оптужени учинио са.мо једно крив 
дело проневере у  стицају са крив. 
делом ф>асификата службене ис- 
праве из чл. 319. ст. 1 КЗ, a да не 
стоји крив. дело фалсификата ис- 
права из чл. 300. ст. 3 КЗ.

Оптужени је крив. дела извр1Ш10 
у својству рачуновође Пољ. задру- 
ге. Истављање чекова, њихова нап- 
лата и књлжење спадају у служ- 
бени делокрут рада оптуженог као 
шефа рачуноводства. При томечек 
као и његов одрезак као новчана 
документа о извршним наплатама 
и исплатама гфедстављају за оп- 
туженог службене исправе, пошто 
их он иставља у вршењу службе 
шефа рачуноводства. Према томе, 
стицај између крив. дела из 319.

He може се донети делимичиа 
пресуда ва освову признавЕ>а. /Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 103/1960/.

I. ст. суд је донео делимичну пре- 
суду на основу признања. Уложена 
жалба је одбијена, али је из сл з^ -  
бене дужности отклоњено распо- 
ложење I. ст. суда „на основу при- 
знања", a из разлога:

I. сг. суд је учинио битну повреду 
одредбе из чл. 343. ст. 2 тач. 5 ЗПП 
када је у  конр. случају донео де- 
лимичну пресуду „на основу приз- 
нања“ јер се пресуда на основу 
признања може донети само ако 
тужени призна тужбени захтев у 
целини и безусловно, a што. овде 
није слзгчај.

Сваки тужилац може по основу 
наслеђа самостално да остварује 
припадајући део оставине против 
свих наследника, па за утврђиван>е 
вредности предмета спора ве дола- 
зи у обзир збир вредвости свих 
захтева, већ вредвост захтева који 
сваки тужилац воваособ остварује 
тужбом. /Врх. суд АПВ бр. Р. 2/ 
1961/.

Тужитељи су поднели тужбупро- 
тив тужених, означивши прво вре- 
дност са* 200.000 дин.а затим са 
400. 000 дин., тражећи да се утврди 
да сваком од тужилаца и туженика 
припада 1/9 наслеђа.

Срески суд се огласио надлеж- 
ним, a Окружни суд се прогласио 
истчз стварно надлежним.

Решавајући о сукобу надлежности 
Врх. суд АПВ је утардио стварну 
надлежност Среског суда, a из раз- 
лога:

У конк. случају ради се о обичном 
супарничарству и то у  смислу чл. 
184. ст. 1 тач. 2 ЗПП. Наиме, више 
лица могу и једном тужбом тужити 
ако су предмет спора захтеви од- 
носно обавезе исте врсте, који се 
не оснивају на битно истоврсном 
чињеничном и правном основу и
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ако постоЈИ етварна и месна над- 
лезкност истога суда за сваки зах- 
тев и за  сваког гуженога.

Тужиоци канкретном тз^бом  сва- 
ки за себе остварује по 1/9 спорних 
непокретнина на битном истоврсном 
чин.еничном и  правном основу. Ра- 
ди се о наследној тужби на коју су 
тужиоци упукени од стране надл. 
суда a у  вези оставине њиховог о- 
ца, a ради остваривање права на 
наслеђе.

Према томе, свакоме од тужилаца 
по основу наслеђа припада одгова- 
pajyte део оставине тако да сваки 
тужилац тај захтев може самостал- 
но осгваривати против свј̂ х осталих 
наследника.

С  обзиром на предње чињенично 
стаке за  утврђивање стварне вред- 
ности ни долази у  обзир означена 
вредност B e h  вредност захдева који 
сваки тужилац остварује конкрет- 
ном тужбом.

Пошто су тужиоци означилп да 
је вредност свих тужбених захтева 
400.000 динара и да би свакоме ту- 
жиоцу од епорних непокретнина 
припадала само по 1/9, то је очи- 
гледно да је вредност сваког поје- 
диног захтева тужилаца мања од 
200.000. динара тако да за  тај слу- 
чај постоји надлежност среског суда 
у смислу чл. 25 C T .l  ЗПП.

По.л>ск11 чувар HJtje у правном од- 
воеу еа оштећеним, вего је то оп- 
п т и а. /Врх. суд АПВ бр. Рев. 386 
1959/.

I .  ст. пресудом одбијен је тужбе- 
ни захтев против пољских чувара 
ради накнаде штете у износу од 
61.000 динара.

II. ст. суд је ову пресуду преина- 
чио заузевши становиште, да су на 
основу уговора између лољских 
чувара и Општине ови - солидарно 
одговорности за  пољску штету, те је 
уважио жалбу, I. ст. пресуду уки- 
нуо.

Поднесена ревизија је основанаП. 
ст. решење укинуто, и упућен П. 
ст. суд да донесе нову одлуку, a из 
разлога:

Уговор који су тужени склопили 
са Општином је уговор о служби 
којим с е  регулишу односи између 
Огшпине и тужених као пол.ских

чувара. ТунЕиоци не могу вснованв 
заснивати свој 'Ђужбени захтев на- 
овом уговору. Према чл. 40 Захо- 
на о нар. одборима општина који јв 
био на снази у време наводно по- 
почињене штете, општина одговара 
заштетекоју слзокбеник НОО при- 
чиниувршењу службене дужности 
грађанима, својим незаконитим ра- 
дом. Према томе, тужени не стоје 
у правном односу са  тужител>има у  
логледу наводне штете која би 6и- 
ла прЈгчињена крађом свин>а ту- 
жилаца. Противно овои принудном 
пропису, не могу тужени мењати 
законски пролис. Тужени као слу- 
жбеници Оггштине одговарају истој 
по принципу кривице Уколико су 
они у утовору са општином преу- 
зели солидарну одговорност за ште 
ту, која he бити причињена грађа- 
нима, крађом, тиме су регулисали 
своје оСавезе ггрема општини a не 
лрема грађанима. Према томе, по- 
грешно је правно становилгге П. ст. 
суда да би тужени могли одговара- 
ти по тужбеном захтеву, jep да су 
уговором преузели такву обавезу 
иако она Законом о  сузбијању пол.- 
ске штете није предвиђена.

Упис у матнчву књигу венчавнх 
није услов за постојање односно 
пуноважвост брака. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 259/1960).

I. ст. пресудом је  утврђено да су 
странке склопиле брак пред НОО 
па је наређен упис овог брака у  ма- 
тичне књиге.

Уложена жалба је одбијена, a из 
разлога:

Правилно је утврдио ст. суд 
као чињеницу да су странке пред 
НОО склопиле брак, јер је ова чи- 
њеница доказана. Правилно је  на- 
шао I. ст. суд да је овај брак пуно- 
важан иако није уписан у матичне 
књиге венчаних НОО, a који је 
склолл>ен 14. L 1946 године. Ова о- 
колност се није ни могла убележи- 
ти у  ки.иге венчаних, које су у- 
стројене тек 5. маја 1946. године. 
Погрешно је  схватање згужбе да су 
непостојећи они бракови који нису 
убележени У матичне књиге вен- 
чаних. "ynHC у матичну књигу вен- 
чааих није услс® за  постојаљ« вд-
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носно пуноважност закљученог бра 
ка, већ служи само као доказ да 
је  такав брак закључен, a врши се 
у  циљу евиденције личних стања 
грађана.

Изузетве прилике за ваљаност 
усменог тестамента треба схватати 
у најширем смислу. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 76/1960).

I. ст. еуд је делимично уважио 
тужбу. На жалбу туженика, иста 
је  уважена и I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Ако би се утврдило да је теста- 
торка тестаменат признала за свој 
да је њена воља изражена пред 
оведоцима унета у опорни тестаме- 
нат који је она хтела да потпише 
али то није могла да учини услед 
тешке болести, те да је неко други 
на спорном тестаменту поппкЈао 
њено име, у  том случају треба це- 
ниги да ли ce изјава тестаторкине 
вол>е у  конкр. околностима има 
сматрати њеним усменим тестамен- 
том у смислу чл. 78 Закона о насле- 
ђиван>у. По том пропису завешта- 
лац може изјавити своју последшу 
вољу пред два сведока само ако у- 
след изузетних прилика није у мо- 
гућности да направи писмени те- 
стаменат. Међутим, израз „изузетне 
прилике" треба најшире схватиги. 
Он обухвата све околности како 
објективне (рат, пожар, поплава 
итд), тако и околности субјективне 
природе (болест, велика удаљеност 
код насељених места и сл.) услед 
којих завршталац није био у мо- 
гућности да направи редован те- 
стаменат. Дакле, под „рсзузетним 
приликама’* може се схватити и бо- 
лест завештаоца. Када постоје „и- 
зузетне прилике“ оцењује суд пре- 
ма околностима сваког случаја.

Ако је ретењ е о отказу радног 
одвоса донесено на освову одлуке 
радвичвог сарета у  том случају ту- 
жмлац ве може ставити ввкакав 
приговор вего има права да подве- 
се одмах тужбу. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 563/1960).

Нижим пресудама Je одбијен ту- 
жбени захтев тужиоца, јер да није 
уложио приговоре против отказа.

Тужилац је уложио рввизију, к»- 
ја је као основана уважена, ниже 
одлуке укинуте a из разлога: '

Из решења ген. директора туже- 
ног предузећа се види, да је реше- 
ње о отказу радног односа донето 
на основу одлуке Радничког савета 
на предлог одбора тог предузећа, то 
су оба нижа суда погрешно приме- 
нила на конкр. случај чл. 323 За- 
кона о радним односима обзиром 
да је отказ донет на основу одлуке 
Радничког савета. Раднички савет 
је највиши орган у предз^ећу, па 
када је тај највиши орган преду- 
зећа донео одлуку да се тужител>у 
радни однос откаже, то је тиме ту- 
жил>а стварно лишена могућностп 
да ставља приговор против датог 
отказа. Стога се у смислу чл. 372 
Зак. о радн. односима одлука Рад- 
ничког савета има сматрати конач- 
НО.Ч одлуком највишег органа у- 
прављања привредне организације 
и да стога тужиоцу припада право 
да свој тужбени захтев остварује 
код надлежног редовног суда.

Нема места прекиду воступка у 
варвици ради развода брака док се 
међу истим странкама ве оковча 
воступак ради понивгтаја брака.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 994/1959).

1. ст. суд је у спојеним парницама 
ради развода и поништаја брака 
међу истим странкама, прекинуо 
постулак док се не оконча посту- 
пак по тужби ради поништаја бра- 
ка. Oos парнице су спојене.

На жалбу је I. ст. решење укину- 
то, a из разлога:

Више тужбених захтева, који су 
истакнути у једној тужби, могу 6и- 
ти у таквом међусобном односу, да 
се према тужиоцу може усвојити 
само један од њих, јер се истак- 
нути захтеви материјалноправно 
међусобно искључују (чл. 176. ст. 1 
и 2 ЗПП). Тужилац може међутим 
овакве захтеве да постави и у од- 
војеним тужбама, јер то питање да 
ли he он тужити у једној тужби 
или у  одвојеним тужбама, зависи 
од његовог нахођен>а.

У конкр. случају тужилац у  две 
тужбе против исте тужене постав- 
л>а тужбени захтев у једној за раз- 
вод брака a у другој за поништај 
рака. Ти захтвви се међусобно у
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ствари 'налазе у напред наћисанО№ 
одиосу из чл. 176 ст. 2 ЗПП. Када 
се поред тога има у виду да су ова 
два шора опојена у  заједничко ра- 
справљање, да је за расправљање 
по оба спора надлежан исти суд, те 
да је по тужби ради развода брака 
•на основу епроведеног I. ст. поступ- 
ка већ била донета I. ст. пресуда, 
која је била укинз^а баш због спа- 
јања и м^усобне зависности ова 
два спора, из _чега произлази да је 
утлавном 'Већ био окончан доказни 
поступак по тужби за р^вод брака 
— онда ј€ неубедљгао становиште 
I. ст. суда ,да би без прекидан>а по- 
ступка у опору за развод брака до- 
шло до сувишног позивања и са- 
слушавања сведока и рада суда, 
већ напрогив у  оваквим условима 
баш разлози економичности и цели- 
сходнссти изискују згпоредно одлу- 
чивање по оба тужбена захтева, јер 
би се на тај начин убрзало коначно 
решавање овог шорног односа из- 
међу парничних странака.

Пресуда због изостанка не може 
се донети ако је тужени у подне- 
ску оспорио тужбени захтев a није 
дошао на гл. расправу. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 876/1960).

Нападнутом пресудом Ватрогасно 
друштво је обавезно да тужигел.у 
преда ватрогасни тешс. Пресуда је 
донета због изостанка, иако је ту- 
жени у  одговору аа  тужбу порицао 
наводе тужбе.

Тзгжени је  улонсио жалбу, која је 
основана, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

Пресуда због изостанка је у  кон- 
кретном случају донета повредом 
битних одредаба парн. постзшка. 
Према чл. 321. ст. 1. тач. 3 ЗПП не 
можа се донеги пресуда због изо- 
станка иако тужени који је уредно 
позван на гл. расправу није на и- 
сту дошао, a тужилац предложио 
доношење пресуде, између осталог 
ако је тужени поднеском оспорио 
туж ^ни захтев.

Тужени је  пре одржавања прве 
расправе поднеском оспорио туж- 
бени захтев, па се у  смислу rope ре- 
ченог није могла донети пресуда 
због изостанка.

Ако је приговор nponip о)гвазк 
радног одвоса поднесен неблаговре- 
мено тужитељ није исцрпео сва 
правна средства у  оввиру привред- 
не оргализације и нема права на 
тужбу редовном суду. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 457/1960).

I. ст. суд је одбио тужбени зах- 
тев тужитеља да се решен.е о  от- 
казу туженог стави ван снаге. По- 
водом жалбе тужитеља П. ст. су.д 
је укинуо пресуду I. ст. суда и упу- 
тио I. ст. суд на поновно расправ- 
љан.е. Тзгжени је  уложио ревизију, 
jcoja је основана, те је х)ешење ГГ. 
ст. суда укинуто, и овај упућеи да 
реши жалбу туженика, a из раз- 
лога:

Према чл. 372. Закона о радним 
односима радник који је незадово- 
.4.3« коначном одлуком вишег орга- 
на управљанл привредне организа- 
ције, има права да се за остварива- 
ње свога права за које сматра да је 
повр^ено, обрати тужбом надлеж- 
ном редовном суду. Под коначном 
одлуком има се сматрати коначна 
мериторна одлука вишег органа у- 
правл.ан.а. што представља кори- 
шћење од стране радника права да 
против одлуже I. ст. органа који је 
конкр. случају донео решење о  от- 
казу, благовремено уложи приго- 
вор.

Према установљеа.у I. ст. суда 
тужигељ је уложио неблагов1)емен 
приговор против решења б  отказу, 
што је  П. ст. орган, у овом случају 
управни одбор, констатовао. Уко- 
лико је тужитељ закаснио са под- 
ношен>ем приговора онда би реше- 
ње о отказу било правомоћно зато 
што тужитељ није исцрпио правна 
сва средства у оквиру привредне 
организације за остваривање сво- 
јих права. У таквом случају не би 
имао права на тужбу редовном су- 
ду у смислу чл. 372. Закона о рад- 
ним односима и тужбу би требало 
одбацити.

Пошто жалба тзгжитеља про- 
тив пресуде Среског суда није у 
целости цењена од стране Ц. ст. су- 
да, па је тиме почиЕвена битна по- 
вреда чл. 343. сг. 1 ЗПП, вал:Ало је 
укинзгги II. ст. 1>ешен.е.
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Иако споразум о посебвим усло- 
вима рада висококвалифнкованог 
радвика к привредне организације 
није склопљен у писмевој фории 
он иоже да важи ако су испув>ени 
сви услови за н>егову пуноважност. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 151/1960).

I. ст. суд је уважио тужбени за- 
хтев, a II. ст. суд је, пр^еиначио I. 
ст. пресуде исти захтев одбио.

Тужилац је уложио ревизију, ко- 
ја је основана Ц. ст. пресуда уки- 
нута, a из разлога:

Погрецшо је правно схватање Ц. 
ст. суда да се у конкр. случају ра- 
ди о уговору из чл. 132. став 2 За- 
кона о радним односима. Наиме, 
поменутим прописом предвиђено је 
да се споразумом између висококва- 
лификованих радника и привред- 
не организације могу уговарати по- 
себни услови рада и посебна уза- 
јамна права и обавезе, ако је то 
предвиђено правилима, односно 
ПЈввилником привредне организа- 
ције или посебним савезним пропи- 
сима. М^утим, чл. 136. ст. 1 тач. 2 
истог Закона прописано је да спо- 
разум о заснивању радног односа

мора бити сачињен у писменој фор 
ми. ако се радни однос заснива у 
смислу чл. 132 став 2 овог Закона, 
a TO значи да је за утврђивање по- 
себних услова потребна пис.чена 
форма. Ако тога нема, сматра се 
да „посебни услови" рада у  спора- 
зуму не лостоје Неспорно је да 
у конкр. случају парничне странке 
нису сачиниле писмени споразутл, 
a без тога усмено угово1>ени посебни 
услови не важе. Ала то још не зна- 
чи да ако је споразум о заснивању 
радног односа склопл>ен усмено, да 
тај усмени споразум не би могао да 
важи, ако постоје сви потребни у- 
слови за његову пуноважност, с об- 
зиром да се по правилу споразум 
о заснивању радног односа може 
склопити и у усменој форми.

У новом поступку П. ст. суд he 
ценити да ли је у конкр. случају 
можда пуноважан усмени споразум 

■ који су парничне странке склопи- 
ле, односно да ли постоје сви по- 
требни услови да се тај споразум 
сматра пуноважним у  смислу прс- 
iraca Закона о радним односима, и 
донети евоју одлуку по жалби.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

CKprfie се пажња свим члановима Коморе да 1. априла 1961 
године дослева обавеза уплате другаг квартала члаиарине за 
1961 годину, a у  износу од 2.000.— динара, као и обавеза да се за 
први квартал поднесе извеиггај о бруто npoaiery и ка исти упла- 
ти 1®/о коморски допринос.

Уједно се извештавају сви члаиови Фонда тгосмрттаине да је  
умро др. Попов Милорад, пенз. адвокат из Новог Сада, те се по- 
зивају да изврше уплату од 400— дин. за  сквај смргаи случај.

Сви адвокати добиће стање дзач>ваша са 31, мартом 1961 го- 
дине, па се поаивају да своје дутове исплате.

Све уплате врше се на тек. р>ач. Адвокатска комора у  АПВ 
бр. 151-73-3-10002.—

Књиговодство Коморе

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седаици Управног одбора АП у  АПВ која је одржана да- 
на 28. марта 1961 године, донесена су следећа решења:

1. Узет је на знан>е извештај председника, секретара и бла- 
гајника о раду Koiviope.
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Ž. Решењем бр. 54/1961. узет је на знање записнгас io trp»*i6- 
предаји адз. канц. пок. .цр. Конолке Људевита преузиматељу 
Галечић Александру.

3. Решењем бр. 90/1961. узето је ка знање да је ада. при- 
правник Галкановић Михајло 1. марта 1961. наставио адв. пршгр. 
вежбу код I. CpiecKor суда у Сомбору, a на основу чл. 74. ЗОА.

4. Решењем бр. 97/1961. брисан је из 1им€ника адвоката ове 
Коморе збот пензионисања са 13. мартом 1961. год. Мијачевић 
Петар, адв. из Ст. Пазове, a за преузиматеља адв. канц. постав- 
љен је Ковачевић Димитрије, ада. из Ст. Пазове.'

5. Решењем бр. 105/1961. узето је на зназње да је ада. припр. 
Милић Ал1ександар 1. априла 1961. каставио адв. припр. вежбу 
код адвсжата Ведрииски Ђорђа из Сомбора.

6. Решењем бр. 99/1961. a на сснову чл. 93. т. 4 и 41 ЗОА, чл. 
6. т. 1—2: и 7 Статута АК у АПВ утжсује се у  именик адвоката 
ове Кошзре са 1. јануаром 1961. Мхггић Витомир, б. адвокат из 
Београда, a  са седиштем адв. канцеларије у  Бечеју.

7. На основу чл. 93. т. 3, чл. 65.—67. и 13. т. 7 ЗОА, те члана 
6. т. 1—2. 'И 9 Статута АК у АПВ уписују се у  именик адв. при- 
правника са 28. мартом 1961.:

а) Решењем бр. 86/1961. Трухар Владимир, на адв. припр. 
вежби код др. Ауер ЈБудевита, адв. у Срем. Митровици;

б) Ретпењем бр. 110/1961. Шуваковић р. Томин Иванка, на 
адв. припр. вежби код др. Томин Жарка, адвоката из Новог Сада.

8. Решењем бр. 94/1961. узима се на знање да адвокати Ха- 
џи Коста и  Хаџи Коста мл. у С!М!и:слу чл. 49 ЗОА всвде заједничку 
адв. канц. почев од 1. марта 1961. годлне.

9. Решењем бр. 102/1961. a на основу чл. 93. т. 8, чл. 47. ст. 
2 ЗОА чл. 8. Уредбе о награди за рад адвоката и чл. 33. Стату- 
та АК у АЛВ езидентира се уговор о пружању правне помоћи 
који је 8, марта 1961. склопио адв. Стојановић Богдан из Вршца 
са Пол>. пред. „Ратар" из Вршца.

10. Позивају се сви адвокати да зшлате по 400 дин. на име 
доприноса у Фонд посмртшгне a у вези сзиртког случаја др. По- 
лов Милорада, пенз. адвоката из Новог Сада.

11. Решавано је о уписима у именик адвоката, као и о оста- 
лим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

«ГЛ A С Н И  К« излази свиог мго»ца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвохат Новн Сад, Народних Хероја бр. 6 / Текући рачун код Комуна- 
лне банке број 151-73-3 10002 / Штама. ,Будућност“ погон: ишга н брошура
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