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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, септембар 1961 Број 9

ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Са неколико примера из наше праксе желео би да доприне- 
сем дискусији у  вези тога проблема, —  када некога оптужити 
и када осудити за умишљај, односно за нехат, код кривичног дела 
утрожавања јавног осаобраћаја из чл. 271 КЗ, те код квалифи- 
кованог вида овог дела из члана 273. КЗ, када су наступиле те- 
шке телесне повреде, смрт неког лица или имовинска штета ве- 
ликих размера као последица.

Нека ми се дозволи да се пре изношења случајева из наше 
праксе, осврнем на неколико од мојих запажања.

У два сата идемо кући главном улрхцом. Читава река бици- 
клиста иде истим правцем из фабрика. Бициклисти иду један 
за другим, један поред другога просечним темпом. Кроз ову ули- 
'цу постојб три пешачка прелаза. На почетку, на средини и на 
крају. Улица је дугачка око 250 метара. Истом улицом се журе 
кзгћи и радници, службеници као пешаци и у  масама прелазе 
преко тих пешачких прелаза. Често пута сам видио прелазећи 
лреко тих пешачких прелаза да долази неки нестрпљиви мото- 
риста или неки ауто било с једне било с друте стране, на очиглед 
великом брзином. Јури поред бициклиста a пешаци често пута 
морају поскочити или се нагло зауставити да не би дошли под 
точкове. Дешавало се је да сам лично морао правити један нагли 
скок у страху јер од другик пешака нисам могао правилно оце- 
нити брзину доласка мотоцикле или аутомобила.

Члан 12 Уредбе о саобраћају на јавним путевима каже да 
је сваки возач дужан да вози опрезно и да брзину подешава 
условима возила, пута и саобраћаја. Свако моторно возило мора 
успорити брзину или се зауставити ако пешаци који се налазе 
на путу оклевају да се склоне. По члану 26 Уредбе при прела- 
жешу преко коловоза пешаци су дужни да обрате пажњу на 
остали саобраћај и да прелажења изврше обазриво и без задр- 
жавања.

Ова правила налажу узајамно понашање возача' моторних 
возила и пешака да би се саобраћај одвијао могуће што брже, у 
реду и без опасности било за возаче, било за пешаке, било за 
имовину.



Из тог примера видимо, да je јавни саобраћај један регули- 
сани друштвени однос који се мора поштовати, a који се и про- 
писшла запггићује.

Другим речима, јавни саобраћај је једно правно добро, један 
заштитни објекат правног поретка.

Ко кроз описану улицу вози сразмерно већом брзином те 
унесе немир, неспокојство међу возаче бицикла a нарочито међу 
пешаке који прелазе пешачким прелазом, проЈгзрокује неприрод- 
не покрете пешака, тај врши напад на то правно добро, на јавни 
саобраћај. Његово понашање је дакле протупрописно.

Какав је психччки однос оваквог возача према заштитном 
објекту, јавном саобраћају?

Он је свестан тога да је улица пуна бицикла, a пешачки пре- 
лаз пун пешака. Свестан је и тога, да услед његове брзине може 
да наступи и комешање међу пешацима — другим речима све- 
стан је тога да представља апстрактну опасност, да угрожава 
јавни саобраћај. Ипак иде даље те не смањује брзину ни у бли- 
зини пешачког прелаза те прелази несмањеном брзином преко 
пешачког прелаза. До конкретне опасности није дошло јер су 
пешаци били обазриви и дали су му пут опомињајући један дру- 
гога.

Тај возач је био свестан свога дела и хтео је његово изврше- 
ње јер је несмањеном брзином прешао преко пешачког прелаза.

Дакле, у  смислу чл. 7 КЗ извршио је напад на једно правно 
добро на један заштитни објекат —  напад на јавни саобраћај са 
умишљајем.

Са тим својим поступком је возач мотоцикла или аутомобила 
остварио један део елемената бића кривичног дела угрожавања 
јавног саобраћаја из чл. 271 ст. 1 КЗ, јер је непрописном вожњом 
угрозио јавни саобраћај. Ту још нема кривичног дела, али по- 
стоји прекршај извршен зтмишљајем.

Рекли смо да се возио истим путем и велики број бицикли- 
ста. Претпоставимо да се један пешак заплео између два бици- 
клиста, те да не би био прегажен од једнога, преплаши се и по- 
скочи натраг. Један други пешак видевши овај несмотрени по- 
крет овог првог пешака, јер види истовремено и брзи долазак 
моторног возила, зграби овог пешака, заустави га у  покрету назад 
и тако тај пешак избегне пад пред моторно возило.

Ту је постајала већ и конкретна опасност за живот тог пе- 
шака, до чега не би дошло да је возач моторног возила успорио 
вожњу.

Са вожњом несмањеном брзином је возач остварио и даље 
елементе бића кривичног дела из чл. 271 ст. 1 КЗ, тј. довео је у  
опасност живот једног човека. To је већ конкретна опасност. Није 
могућа, није апстрактна опасност за људе, него стварна опасност.

На тај начин, кр>оз довођење у опасност живота једног чо- 
века извршио је напад иа једно друго правно добро заштићено 
кривичним законом, на један други заштитни објекат, a то је  
општа сигурност људи.
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Какав је био психички однос возача према том другом за- 

штитном објекту —  тј. према општој сигурности људи?
Он је био 'Свестан тога, да несмањеком брзином прелази пре- 

ко пешачкаг прелаза и да осећаЈ сигурности пешака умањује 
мноштво бицикала, a њихову видовивост умањује велик број про- 
лазника. Ипак наставл>а вожњу. Од присебности једног другог 
пешака је зависио живот или телесни интегритет једног пешака.

На основу ових околности закључујемо да је возач био све- 
стан свога дела и могућности наступања забрањене последице. 
Забрањена последица је овде утрожен живот човека или барем 
угрожени телесни интегритет.

Из тога видимо да је код овог возача моторног возила оства- 
рен интелектуални елеменат кривње.

Од даљег нашег корака зависи да ли ћемо ми овог возача, 
рецимо мотоциклисту, оптужити или осудити за ужишљајно кри- 
вично дело из чл. 271 ст. 1 КЗ извршено директним умишљајем, 
или пак уз dolue eventualis, или пак за хенат.

Претпоставимо, да тај моториста има извесне садистичке осо- 
бине те каже свом салутнику: видићеш како ће скакати пешаци 
овамо онамо.

У том случају је недвојбено да је он и хтео забрањену по- 
следицу, тј. довођење у опасност људи. Хтео је дело, хтео је н>е- 
гово извршење. Дакле поступао је умишљајно.

Претпоставимо, да он не говори ншпта, само јури преко пе- 
шачког прелаза. Жури му се на посдо. Без речи упада несмање- 
ном брзином међу пешаке. Свестан је могућности довођења у опа- 
сност живота људи ипак улази међу њих. Дакле хоће дело и хоће 
извршење дела. Дакле поступа са умишљајем.

Тај психички однос возача према сигурности људи закљу- 
чујемо на основу ситуације и његовог дела, његовог понашања.

Следећа варијанта би била да налети на једног пешака и 
убије га, но пада и он и сломи своју руку.

Та тежа последица се може приписати само његовом нехату 
јер нема никаквих околности које би указале на његову вол>у да 
убије човека, но он је био свестан тога да та последица може 
наступити, али је олако држао да неће наступити, или да ће је 
отклонити.

У светлости горњих установл>ења психичког односа возача 
према добрима заштићенима са чл. 271 КЗ, тј. према јавном сао- 
браћају и према општој сигурности људи можемо сада присту- 
пити анализи неких слзгчајева из наше праксе:

1.
Оптужени је тракториста. Возио је цео дан кудељу. Вече 

га стиже удал>ено од Пол>, добра. Мора ићи кући. Нема велике 
фарове a не гори му ни лево светло, само десно. Крене на пут. 
Долази мотетџ1клиста у сусрет, не узима довољно растојање и 
налети на даске које су причвршћене на лриколицу a стрче изван 
страница приколР1це. Падне, преломи кључну кост.



Оптужба се оснива на евентуалном умишљају. Пристао је на 
наступање забрањене последице.

Пресуда установљава нехатно основно дело из чл. 271 ст. 3 
квалификовано по ст. 3 чл. 273 КЗ.

Које становиште је правилно?
Члан 22 Уредбе о јавном саобраћају налаже најмање једну 

белу светиљку са леве стране спреда у правцу кретања. Оптуже- 
ник свесно крене на пут са десном светиљком.

Дакле, напада јавни саобраћај, умишљајно и изазива већ 
стим апстрактну опасност. Но изазвао је и конкретну опасност, 
јер је оштећеник са десним светлом доведен у заблуду да му 
долази у  сусрет мотоциклиста. He узима довољо растојање и на- 
лети на даске приколР1це.

Какав је  био психички однос оптуженика према сигурности 
људи? Да ли је пристао на довођење у опасност живота л>уди 
чега је био свестан да може наступити или je олако држао да неће 
наступити?

Суд је на основу околности вожње закључио, да је оптуже- 
ни олако држао да конкретно угрожавање неће настуш1ти. Дока- 
зано је наиме, да је оптужени возио трактор на земљаном летњем 
путу који користе само аутомобили и трактори предуз^а и мо- 
тоциклисти из Мадараша. Саобраћај је врло слаб.

На основу тога је суд повевовао оптуженом, да је због слабог 
саобраћаја мислио да се неће ништа десити.

Прелом ребара оштећеника је квалификаторна околност 
основног дела, које је  нехатно дело. Оптуженик је дакле осЈфен 
за дело из чл. 273 ст. 3 у  вези чл. 271 ст. 1 КЗ.

2.
У једном другом случају је оптужен возач сељачких кола 

који је прешао преко жељезничке пруге испред воза. Воз је  на- 
летио на кола, умро је човек који је седио поред кочијаша и уги- 
нуо један коњ.

Оптзгжен је кочијаш за евентуални умишљај a суд га је осу- 
дио за нехат на основу следећих околности:

Чувар пруге је заборавио спустргги браник (рампу). Кочијаш 
вози са сељачким колима бурад која лзшају. Пут је земл>ани a 
близу жељезничког прелаза је камени. Пут води скоро паралелно 
са пругом и наглом окуком прелази дреко пруге. Кочијаш не гле- 
да у  страну односно на десно, јер га је преварио браник који није 
био спуштен и мислио је да је слободан прелаз. Воз који долази 
са десне стране налети на кола. Последице су које сам описао.

Према члану 10 поменуте Уредбе саобраћај на јавним путе- 
вима мора да се врши на начин којим се не омета или угрожава 
саобраћај другим лицима или возилима. Возачи су дужни да се 
на јавним путевима придржавају саобраћајних прописа и да во- 
жњу усмеравају саобразно службеним саобраћајнигм знацима и 
другим саобраћајним уређајима водећи такође рачуна да не на- 
носе штету друтим лицима.
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Оптужени је у овом случају —  не Удовољавајући у целости 
изложеном пропису — угрозио жел>езнички саобраћај.

Да ли је то учинио са умишљајем или нехатно? Кола на су- 
вом путу a касније на каменом путу натоварена са празном бу- 
ради лупају. He чује да на жељезничкој прузи, која је скоро 
паралелна са колским путем, позади њега још прилично удаљено 
долази воз. Приближава се пролазу преко пруте. Пут је слободан 
јер браник није спуштен. Прелази и касно примети воз са десне 
стране. Услед изложених околности није био свестан могућности 
наступања забрањене последице иако је према околностима и 
својим личним својствима био ДЈжан и могао бити свестан те 
могућности.

Био је дужан и поред тога што браник није био спуштен да 
погледа десно и лево. Није учинио.

Извршио је према томе напад са тим пропустом на жељез- 
нички саобраћај но браник га је лреварио и није био свестан ни 
тога, да је повредио лрописе о саобраћају иако је био дужан и 
могао бити свестан тога.

Он није био свестан ни угрожавања жељезничког саобраћаја 
јер није видио нити чуо благовремени долазак воза. Услед Torai 
није био свестан ни тога да је довео у  опасност живот људи и 
имовину већег обима.

И то друго правно добро је према томе повредио нехатно a 
поводом тога је и његрва кривња нехат у вези наступеле смрти 
једног човека и у вези наступиле имовинске штете.

To је било становиште суда када је донео пресуду.
3.
Према једном другом случају возач путничког аутомобила 

је  знао да су му неисправне кочнице. Возио је на ггрометном путу 
брзином око 40 км. на сат. Та брзина је дозвољена кроз насе- 
љена места са исправним кочницама. Приближава се пијаци, где 
је  пешачки ггрелаз преко улице. He може зауставити возило и 
прегази једну жену која умре.

Анализа случаја показује да је извршио умишљајни напад 
на јавни саобраћај чим је сео у  кола са неисправним кочницама. 
Другим речима угрозио је јавни саобраћај на путу и проузроко- 
вао је  апстрактну опасност за живот људи. Иде брзо, напад на 
саобраћај се повећава. Он је свестан тога. Тера даље. He преду- 
зима ништа ни када се је приближавао пешачком прелазу. Пред- 
виђа коккретну опасност за пролазнике, тера даље. Неће он смрт 
л>уди али по мом мишљењу на основу ових околности је исправ- 
но сматрао суд да је он пристао поред угрожавања саобраћаја и 
на довођење у  опасност људи. Дакле дело из чл. 271 ст. 1 извр- 
шио са евентуалнизи умишљајем.

Наступила је, међутим, и тежа последица која квалификује 
шегово основно дело по ст. 2 чл. КЗ јер је наступила смрт једног 
лица.

Да је пристао на ту тежу последицу то већ не можемо закљу- 
чити јер је  заокретом кола noKyinao обићи оштећену, међутим



y томе није успео. За ову тежу последицу је међутим довољан 
нехат, да одговара у смислу чл. 273 ст. 2 КЗ.

Дакле први заштитни објекат —  јавни саобраћај је  напао 
са умишљајем са dolus directus јер је свестан свога дела и хоће 
његово извршење.

Други заштитни објекат — општу сигурност људи — је напао 
са евентуалним умишљајем, јер је био свестан да неправилна 
вожња може довести до конкретне опасности л>уди на пешачким 
прелазЈсма ипак је возио дал,е —■ дакле пристао је да наступање 
те последргце.

Треће правно добро — живот човека је уништио из нехата, 
јер је био свестан тога да може прегазити човека, али је олако 
држао да ће моћи отклонити ту поеледицу.

Да је обазривије возио возач аутомобила са неисправним 
кочницама, не би се могао установити евентуални умишљај ни 
онда ако би се и десило довођење у опасност живота људи, јер из 
такве вожње можемо закл>учити да је' он мислио да до конкретне 
опасности неће доћи или ће обазривом вожњом отклонити.

4.
Слична је ситуација са возачем моторног возила под зггица- 

јем алкохола. Кад овакав возач седне у дутомобил он је свестан 
тога да проузркжује апстракну опасност за живот л>уди угрожа- 
вањем јавног саобраћаја. Он зна да су рефлекси напитог возача 
спорији, да се психички секунд код њега продужује. Ипак вози. 
Напад на први заштитни објекат изврши утмишлзајно јер свестан 
је свога дела и хоће то дело. Ако има довол>не контроле још над 
самим ссбом па опрезно вози онда не можемо говорити о евен- 
туалном умишљају, ако кпак доведе у  опасност живот л>уди но 
нехат свакако постоји код њега, јер је свестан могућности забра- 
њене последице али олако држи да ће је  моћи отхлонити.

Код натштих возача има разноразних варијација које све 
треба појединачно просудити.

На основу изложених по мом становишту што је уосталом и 
становиште осталих референата који раде на кривичним ства- 
рима — кривња, дакле умишљај или нехат се установл>ава након 
брижљиве оцене свих околности сваког појединог случаја, те се 
не може унапред заузети једно такво становиигге да гдегод је 
по среди пијано стање или неишравно возило или нека друга не- 
правилност у вожши да је основ кривичне одговорности евен- 
туални умишл>ај или пак да је у  другим случајевима по среди 
нехат.

На суду је дакле дужност да до танчине испита све околно- 
сти и да након тога донесе одлуку, јер није свеједно да ли ће 
неко бити осуђен за дело извршено евентуалним умишљајем или 
нехатно. Осетна је разлика у казни те због тога морамо бити на 
опрезу и не заузимати ужапред никакав став, док нисмо испитали 
све околносги сваког појединог случаја.

Прихватам становиште да вожава у  напитом стању као грубо 
кршење саобраћајних прописа, те безобзирна брза вожња, надаље



вожња неисправним возилом најчешће доведе до установљења 
евентуалног умишљаја. Ове околности пружају полазну тачку 
код установљења степена кривње, но само полазну тачку, јер 
није сигурно да нису по среди у појединим конкретним случаје- 
вима 'и такве околности које мењају првобитни став у  оцени по- 
нашања возача.

У теоретским поставкама имао сам у виду и чланак Томе 
Лиаковског, судије Војног суда у Скопл>у објављен у часопису 
„Наша зако1штост“ број 2/1956.

Др. Барат Карло

КОНТРАВЕРЗЕ У ТУМАЧЕЊУ 
ПРАВНЕ ПРИРОДЕ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ 

ИЗДРЖАВАЊУ

Можда ни о једној институцији новог Закона о наслеђивашу, 
у  овом прилично кратком времену од његовог усвајања, није то- 
лико писано и расправљано колико о овом уговору, вероватно због 
тога што он, како и у самом законском пропису чл. 122 ЗОН-а 
стоји, није уговор о наслеђивању a ипак је регулисан поменутим 
Законом, па као такав изазива посебно интересоваше правника.

О његовом правном карактеру већ смо у једној ранијој рас- 
прави говорили, —  но услед контраверзе у тзгмачењу његове 
правне природе на које наилазимо у нашој правној теорији и 
пракси, потребно је анализирати правну природу овог уговорног 
института са ширег правног аспекта, како би се ускладила правна 
схватања и нашло једно јединствено решен>е.

Уговор о дожиБОтном издржавању није неки нови правни 
ивститут у  нашем праву, већ је и раније постојао како с обзи- 
ром на одредбе Српског грађанског закона, тако и по одредбама 
главе XXIX Аустријског општег грађанског закона. Тај уговор 
се сматрао као једна врста погодбе на срећу, с обзиром на његову 
алеаторност као и на то да његово извршење није било ничим 
осигурано.

У аустријском праву непознат је, међутим, уговор о дожи- 
вотном издржавашу поставл>ањем даваоца издржавања за на- 
следника примаоца издржавања, већ је постојао само уговор о 
наслеђивању између брачних другова.

Ни предоснова Грађанског законика предратне Југославије 
није се битно разликовала од Аустријског грађанског законика на 
чијој је подлози и рађен.

Законско регулисање уговора о доживотном издржавању 
уследило је због чињенице што је без обзира на постојање из- 
ричитих прописа односно правних правила о тој правној мате-



рији —  већ било уобичајено закључивање оваквих споразума у 
разним деловтша наше државе, —  и што је за дотада прилично 
неуједначену судску праксу у тој материји требало поставити 
јединствену форму.

Али, због свог начелног става о непризнавању уговора о на- 
слеђивању као наследно-правне основице, — законодавац није 
могао овој врсти уговора да да адекватан назив његовој садр- 
жини, већ га је (давши му посебну интерпретацију, тј. сматрајући 
га уговором о отзфењу) сврстао у категорију имовинских уговора 
и дао му назив утовора о доживотном издржавашу.

Међутим, и ако је тим уговором створен институт доживот- 
ног издржавања, њиме ипак није регулисана та материја у  це- 
лости, због чега је могуће да се под таквим називом појаве разни 
видови уговора друге врсте. Но ми ћемо се задржати овде само 
на уговору којим се реално даваоцу издржавања оставља имо- 
вина примаоца издржаваша под условом који су предвиђени у 
чл. 122— 127 ЗОН-а. Према томе, сматрамо: да се начела садр- 
жана у наведеним законским прописима односе само на овај спе- 
цифични уговор, укључујући ту и друге уговоре, који се см:а- 
трају као уговори о доживотном издржавању, тј. уговоре „који- 
ма је уз обећање наследства после смрти уговорена заједница 
живота или заједница имања или да he један уговорник чувати и 
пазити другог, имање му обрађивати и после смрти сахранити, 
или што друго у  истом циљу“.

За све друте врсте уговора о доживотном издржавању (на- 
пример: уговори о предаји имовине за живота контрахената), под- 
разумевајући ту и уговор о доживотном издржавању, закључен 
приликом Ј''ступан.а и расподеле имовине од стране предака н>е- 
roBmi потомцима правним послом међу живима (чл. 111 и 116 
ЗОН-а), с обзиром да Закон о наслеђивању нема ближих прописа 
0 ОБОм уговору, важе правна правила грађанског права, као што 
ће та правна правила важити и за овај уговор, у  колико споме- 
нути Закон нема изричитих одредаба, што би нарочито важило 
кад се ради о утовору о доживотном издржавању у корист тре- 
ћег лица.

Решење овог института како је дато у нашем Закону о на- 
слеђивању несумњиво је оригинално и јединствено, у  чему се 
оно битно разликује од многих, нарочито буржоаских решења.

Тако по швајцарском праву — које посебно третира уговор 
0 доживотној ренти, a посебно уговор о доживотном издржавању, 
уговор којим се давалац издржавања поставља за наследника 
примаоца издржавања, сматра се наплативим наследно-правним 
уговором за који важе одредбе о наследним уговоризма у ortnire, 
a посебно о форми уговора и уговорној способности оставиоца.

Наш Законодавац је прихватио основну идеју праксе пово- 
дом ове врсте уговора и разрадио је до њених логичких после- 
дица. С тога се тахав утовор не сматра уговором о наслеђивању, 
него теретним уговором без обзира како се та погодба назива и 
без обзира што је у  истом правном послу реч a наслеђивању (чл. 
122 ЗОН-а). Према томе, произлази: да кад нема уговора о на-



слеђивању, — због чега се такви уговори сматрају ништавним, 
законодавац је овај уговор третирао као обичан двострано-теретни 
уговор што у ствари и јесте.

Овај уговор се каткад назива уговором о наслеђивању, мада 
исти у ствари то није, јер се по наведеном пропису квалификује 
као уговор о отуђењу имовине уз накнаду, с тим што се предаја 
имовине даваоцу издржаваша, односно лицу које се прима да чи- 
ни одређене услуге власнику те тиовине, одлаже до смрти овога, 
то јест примаоца издржавања. To даље значи, да се ту несумњиво 
ради о уговору чисто облигаторног карактера, те га наше право 
као таквог и регулише, прописујући му такође и форму у којој 
мора да буде закључен, затим предмет уговора, обезбеђење права 
даваоцу издржавања и све друго што је потребно за његову ва- 
љаност.

Отуда нам је јасно, да је овај уговор строго формалне при- 
роде и да, без обзира на то, што је чак и та његова форма унета 
у Закону о наслеђивању, ипак нема непосредно наследно-правно 
дејство. Али, и поред свега тога, никако не значи да се код нас 
одступа од правила, да се наследством и наследнргм правом не 
може располагати за живота лица о чијој се кмовини и наследном 
праву ради.

Даље истичемо, да је уговор о доживотном издржавању дво- 
страно-теретан уговор, у којем права једне стране, тојест даваоца' 
издржавања, настају кад престану права друге стране, тј. при- 
маоца издржавања. Због ове одвојености права од обавеза уго- 
ворних страна или, боље рећи узајамно паралелних деловања 
права и обавеза. могло се сматрати као да је уговор о доживотном 
издржавању састављен из дза одвојена, привидно једноетрана 
уговора, од којих дејство другог настаје престанком првог. Први 
уговор престаје смрћу примаоца издржавања, који је  у овом ко- 
рисник и одложни дужник, с тим што се правна последица од- 
ложног дејства преноси на други уговор у којем ранији дужник 
(давалац издржавања) постаје искључиви корисник.

С обзирол! на то, a како је моменат смрти примаода издржа- 
вања заједно са преносом права власништва на- покретним и не- 
покретним стварима, које чине предмет овог уговора, централна 
тачка — то је овај уговор и добио посебно место у Закону о на- 
слеђивању.

У правној теорији постоји неколико супротних мишљења о 
правној природи овог института, јер се стоји на становишту да је 
давање издржавања количински неизвесно, и да има у себи или 
бар може имати у себи елементе уговора о поклону и уговора на 
срећу.

Постоји Ш1шљење, да уговор о доживотном издржавању по 
чл. 112 ЗОН-а представља једну врсту уговора на срећу, с обзи- 
ром да садржи неке елементе алеаторног карактера, међутил! 
овако становиште се не може бранити одредбама Закона о насле- 
ђивању, које регулишу ову правну материју, — a из којих прои- 
зилази супротно, тј. да је уговор о доживотном издржавању дво- 
страно теретни правни посао са одложним роком, који је као



такав третиран чл. 122— 127 ЗОН-а заједно са свим његовим прав- 
ним последицама.

Овде је потребно указати и на чињеницу да је старија судска 
пракса једно време, уговоре о доживотном издржавању сматрала 
уговорима на срећу баш због тога што је неизвесно, колико he 
времена прималац издржавања живети, па је и обавеза коју пре- 
узима давалац издржавања неизвесна. Међутим, како ове неиз- 
весности, у већој или мањој мери, има код свих уговора, —  то је 
ово становиште још у предратној судској пракси било напуштено, 
тако да у послератној пракси, бар колико је то нама познато, није 
било у примени.

Напред смо указали на разлоге, због чега се не би требало 
прихватити становиште да се ради о уговору на срећу. Чини нам 
се да би се исти могли прихватити у гготпуности, нарочито с обзи- 
ром и на текст чл. 122 ЗОН-а који је диспозитивно регулисао 
права и обавезе странака уговорница, тако да уговорено давање 
не зависи у већој или мањој мери у потпуности од какве неизве- 
сне чињенице, како се то догађа код чистог уговора на срећу.

Поред изложеног становишта, постоји и једно друго вшшље- 
ње, које је вредно споменути у вези овог уговора, a то је: да је  
исти према одредбама чл. 122 ЗОН-а уствари само утовор о по- 
клону уз обавезно давање издржавања.

Са овим се становиштем ми не слажемо, и ако је оно нашло 
места чак и у  судској пракси, јер би се такво мишљење могло 
односити и ограничити само на блиске сроднике, кад су они да- 
ваоци односно примаоци издржавања (например; уговор о до- 
животном издржавању између оца и сина); у таквом случа!"''  ̂ vro- 
вор о доживотном издржавању садржи делимично елементе да- 
ровања у корист лица које већ има законску обавезу издржа- 
вања. У таквом случају, ако чинидба даваоца издржавања пре- 
вазилази његову постојећу обавезу према примаоцу издржавања 
(оцу) онда доиста постоји елеменат уговора о доживотном издр- 
жавању, однооно има се третирати као двоструко-теретни уговор 
закљзгчен са несродницима, тј. са лицима која немају законску 
обавезу издржавања према примаоцу издржавања.

Но ако се има у виду да је овај уговор једна посебна врста 
теретног уговора о отуђењу из друге врсте таквих уговора, који 
нормирају правна правила грађанског права као што су то на 
пример уговори о купопродаји и уговори о замени, — онда из 
изложеног следи, да се овакав уговор —  уколико је стварно a не 
привидно склопљен, —  не може сматрати уговором о поклону 
било у целости било делимично, — као што се исто тако по пра- 
вилима грађанског права не могу ни други теретни уговори о 
отуђењу смратрати уговорима о поклону. Пошто Закон одређује, 
да je то уговор о отуђењу уз накнаду, који се састоји у давању 
свих некретнина или дела истих, —  не може се такав уговор 
сматрати делимично теретним, a делимично поклоном. Будући, да 
некретнине као уговорна накнада прелази на темељу закона у
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власништво даваоца издржавања после смрти примаоца, то се 
не може ова имовина наћи у заоставштини овога и доследно тх>ме 
не може ни нужни наследник тражити нужни део тгз те имовине.

Од напред изнетог одступа се у  случају када је између стра- 
нака 'привидно склопљен уговор о доживотном издржавању само 
ради прикривања другог правног посла. У том случају уговор у 
целости по свом правном својству, — и нема правну природу уго- 
вора о дож^вотном издржавању, те се може и у  сл^>ч[ају стварно 
склопљеног уговора о доживотном издржавању с  обзиром на не- 
сразмерност давања и примања сматрати да се ради о уговору 
који ie у суштини по својој правној природи уговор о поклону.

Могло би се додуше с обзиром на стварно склопљен уговор 
о доживотном издржавању сматрати да услед недостатка animi 
donandi не може тај уговор бити уговор о поклону или уговор о 
поклону за случај смрти, — но у  самом уговору о доживотиом 
издржавању не мора бити изражен animus donandi, ако исти про- 
изилази из саме воље уговорачких страна, које склапају уговор 
G доживотном издржавању тако да се из истог због несразмере 
у  давању и примању очито види њихова намера да исти желе 
да уз уговорно издржавање остваре и делимично даровање.

У таквом случају се не може оепорити чињеница да се у уго- 
вору 0 доживотном издржавању садржи и делимично правна при- 
рода уговора о поклону, с обзиром да се правни посао и његова 
правна природа у том случају цени по његовој садржини a не 
и по називу како су га странке означиле.

Ова становишта која смо напред изнели, са свим оним чи- 
њеницама које иду у прилог њима као и против истих, не могу 
оповргнути стварну правну природу овог утоворног института, 
a TO је да је овај уговор у  суштини двострано-теретни уговор по- 
себие врсте, који је као такав регулисан одредбама чл. 122— 127 
ЗОН-а, a којег је наша судска пракса прихватила у  целости као 
таквог, док је његову привидност, ако се у исту сумња оставила 
доказивању странака у редовном парничном поступку у сврху 
утврђивања супротног од оног пгго је овим уговором као јавном 
исправом утврђено. Стога смо мишљеша да ако би категорички 
стали на становиште, да се овде ради о уговору који је по својој 
правној природи поклон или пак уговор на срећу отишло би се 
одвише у крајност и скренула би се судска пракса са правог 
лута приликом решавања спорова који настају из овог уговорног 
односа.

И на крају, да закл>учимо: мишљења смо да наша теорија и 
пракса морају ускладити своја становиша о правној природи овог 
уговорног института, како би се могло наћи јединствено решење 
по овсш правном проблему.

Коста М. Месаровић
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ПИТАЊЕ МЕСНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПО ПРИГОВОРУ
ТУЖЕНИКА

Допуна чланка одштампаног у „Гласнику“ бр. 12/60

Према излагању у чланку: „Поводом једног случаја месне 
ненадлежности“ , приговор (месне ненадлежности може се у  ре- 
довном поступку истаћи на припремном рочишту, ако се оно одр- 
жава или у противном на главној расправи пре него што се ту- 
жени упусти у расправЈваше о главној ствари (чл. 19 Зпп) или 
и пре прршремног рочипгга и главне раеправе, ако се у  поднесци- 
ма упустио у расправљање. Овај се приговор може наводно иста- 
ћи не само на првом рочишту за главну расправу (када није било 
припремног рочишта) него и на другом или ма којем каснијем 
рочишту, ако тужени на претходна рочипгга није долазио (чл. 284 
Зтш) и ако се раније, пре ових рочишта и ван рочишта није у 
писменим изјавама упустио у расправљање, док се после одржа- 
Hor припремног рмзчишта не може поднети без обзира на то, да 
ли је туженик дошао на ово рочиште или није и да ли се упу- 
стио у расправљање о главној ствари или није. — He види се, 
међутим, разлог зашто би законодазац у  том погледу правио раз- 
лику између припремног рочишта и првог рочишта за главну 
расправу, јер се и код припремног рочишта може десити да ту- 
женик не дође на рочиште (чл. 280 Зпп) и да се пресуда изрекне 
после једног или више одржаних рочишта за глав^ну расораву 
(чл. 105, 293, 303, 314 Зпп).

Овакво схватање о проггису чл. 19 Зпп у предрлеи^ма по ко- 
јима се одмах заказује расправа (чл. 273 ст. 3 Зпп) нелогично је 
и није у  складу са општим одредбама Закона о парничном по- 
ступку нкти са основним одредбама о току постучка и о поступку 
по правним лековима, односно није у  складу са духом закона и 
основним принципима парничног поступка —  принципом зако- 
нитости, принципам контрадикторности, непосредности, усмено- 
сти и јавности, принципом процесне економије и принципом за- 
бране злоупотребе процесних права (чл. 1, 4, 5, 8, 9, 82 ст. 1, 213 
ст, 1, 282 ст. 1, 304 ст. 3, 343 ст. 2 т. 1 Зпп).

Прва и основна процесна претпоставка да би се поступак 
покренуо, правилно наставио и окончао мериторним решењем 
тужбеног захтева јесте, да суд буде стварно и месно надле- 
жан (чл. 14— 64 Зггп). Прописима о овој надлежности иде се и за 
тим да месно ненадлежан суд не предузима процесне радње ради 
утврђивања материјалне истине у циљу доношења коначне од- 
луке. Може се изузетно десргги да суд и поред приговора месне 
ненадлежности, изводи доказе и изриче пресуду и то; кад не 
усвоји овај приговор о којем се расправл.а са главном ствари или 
ако суд после одвојеног расправљања не усвоји односни приговор 
и одлучи да се одмах настави главна расправа. Тада је дужан 
да решење о приговору унесе у одлуку о главној ствари (чл. 290 
ст. 2 Зпп). У том случају тужени може жалбом да побија пресуду 
и због месне ненадлежности (чл. 290 ст. 3 у вези чл. 364 ст. 2



Зпп), тј. због битне повреде одредаба парничног поступка, ако је 
суд неправилно одлјгчио да је месно надлежан —  чл. 343 ст. 2 
т. 4 Зпп. (Иначе, када је посебним, правоснажним решењем од- 
лучено о месној надлежности или ако у току поступка није уоп- 
ште или на време стављен приговор, у  жалби и ревизији пресуда 
се не 'може побијати због месне ненадлежности, што значи да у 
таквим случајевима, када раније није покренуто ттитање сукоба 
о надлежности — чл. 21 ст. 1 Зпп. или кад нису постојали услови 
за његово покретање — чл. 21 ст. 2 Зпп., постоји могућност да 
месно ненадлежан суд оконча решење главне ствари). Због ове 
повреде ревизија није дозвољена — чл. 370 т. 1 Зпп.

Приликом тумачења прописа чл. 19 Зпп не треба ићи у ши- 
рину, ван логике саме садржине овог прописа у вези чл. 286 Згш. 
Прогогс je јасан. Туженик, може, дакле, приговор меше ненад- 
лежности да истакне најдоцније на припремном рочишту (до за- 
кЈвучења — чл. 19 Зпп.) a ако се оно не одржава, на лрвам ро- 
чишту за главну расправу, пре него што се упусти у расправљање 
о главној ствари, односно док не заврши свој ■одговор на тужбу 
(чл. 286 ст. 5 Зпп).

Применом пак, чл. 19 З хеп, онако како je изложено у чланку, 
етвара се прилика за туженика да злоупотребовд свог права до- 
ласка 'на рочиште, односно да својкм 'недоласком и каснијим исти- 
цањем приговора одуговлачи окончање поступка не само пред 
месно ненадлежним судом него и пред надлежним, јер пред тим 
судом васправа мора цочети изнова (чл. 304 ст. 3 у  вези чл. 20 ст. 
4 Зш1).‘  .

Доставом тужбе и позива за главну расправу, суд у  ствари 
пружа могућност туженика да се изјасни о тужби, односно да се 
благовремено упусти у расправљање о главној ствари (чл. 5, 273 
ст. 1 и 3, 282 ст. 2 и 286 ст. 1 Зхш.) Од његове воље зависи како 
ће да поступи. Ако не дође на ово (прво) рочиште, сматраће се, да 
је преклудиран у  погледу месне ненадлежности. He може се, као 
што се види, дозволити туженику неоправдано одуговлачеше по- 
стутгка и злозшотреба права расправљања пред судсш, на штету 
законитости, брзог и ефикасног окончања поступка (противно јав- 
ном интересу) и на штету самих стравака, јер се без основа губи 
време и парнични трошкови повећавају, што погађа нарочито ту- 
жиоца (коме се отежава и успорава остварење права) када је 
основан тужбени захтев. Суд је дужан да онемогући дотичну 
злоупотребу працесних права a то би постигао тиме што би се 
на време по службеној дужности или приговору огласио месно 
ненадлежним или што би каоније одбацио односни приговор.

Пропис чл. 16 ст. 3 Згш, према којем се окружни суд, ако 
припремно рочиште шгје одржано, пошто се тужени на првом 
рочишту за главну расправу упустио у расправљање о главиој 
ствари, не може ни поводом приговора ни по службеној дужности 
огласити ненадлежним за предмете из надлежности среског суда, 
—  не мења суштину ствари, већ поткрепљује предметно правно 
схватање. И у овом пропису говори се да се тужени на првом 
расправном рочишту упустио у расправљање, пошто се ствари у
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већини тако развијају. Међутим, ако тужени не дође на ово ро- 
чиигге или ако одбије да расправља о главној ствари, доцније 
неће моћи да истакне односни приговор, мада се на овом рачипггу 
није зшустио у  расправљаше (чл. 286 ст. 5 у  вези чл. 16 ст. 3 Згга.)

У одредби чл. 16 ст. 3 Зпп означено је да се ради о првом ро- 
ч1Ш1ту; док се у пропису чл. 19 Зпп, поводом сличне скоро исте 
правне ситуације говори о главној расправи што се практично 
по смислу и духу закона изједначује, те се и приговор месне не- 
надлежности може истаћи најдоцније на првом рочишту за глав- 
ну расправу, jep ако се не одржава припремно рочиште, онда се 
одређује прво рочиште за главну расправу (чл. 273 ст. 1 и 3 Зпп.). 
Тада ово рочиште донекле има карактер и припремног рочишта 
{чл. 290 у вези чл. 277 ст. 2, 286 ст. 5 и чл. 19 Зпп).

Ratio legis је и у првом (чл. 16 ст. 3 Зпп) и у другом случају 
(чл. 19 Зпп) ксти и своди се на то, да се питање надлежности на 
BpeiMe реши, односно да се ограничи време за које суд може да 
решава ово питање, као и право странке да истиче предметни 
приговор. Само је тужени када је у питању месна ненадлежност 
у бољој ситуацији, пошто као што је наведено, ако је одбијен 
приговор, има право на жалбу против таквог решења (чл. 19 у 
вези чл. 364 Зпп), односно у  жалби може пресуду да пабија и због 
битне повреде одредаба парничног поступка (чл. 343 ст. 2 т. 4 
Зпп). Против решења окружног суда, којим се огласио стварно 
надлежним, није међутим дозвољена жалба, што значи да се ре- 
шење не може побијати (ни посебном жалбом нити пак у жалби 
или ревизији против пресуде — чл. 16 ст. 4 у вези чл. 364 Зпп).

Сем тога, пропис чл. 19 Зпп, као и пропис чл. 16 ст. 3 Зпп, 
треба ценити у вези протшса чл. 286 Зпп a не само у  вези њего- 
вог става 5 Зпп. Из става пак 1 и осталих ставова види се, да се 
ради о првом рочишту и да ве цео пропис односи на ово рочиште. 
Законодавац негде наглашава да је у питању прво рочиште (чл. 
16 ст. 3, чл. 284, 286 ст. 1 и 321 ст. 1 Зпп), a негде да не би било 
пснављања, из саме садржине произилази да је о њему реч (чл. 
19, 282, 286 ст. 2, 3, 4 и 5 Згш).

Оеновано је резоновање, да је главна расправа јединствена, 
да чини једну целину и да странке парничне радње у вези главке 
раеправе могу да врше до нзеног закључења (чл. 288 ст. 2 и 293 
ст. 1 Згш), али треба имати у виду, да то правило није апсолутно 
и да се не односи на приговор месне нeнaдлeжнocтI^ (чл. 19 у вези 
чл. 286 ст. 5 Зпп). Jep, као што је познато постоје и изузеци. Пре- 
дузимање неких процесних радњи ограничено је одређеним мо- 
ментима на првом рочишту за главну расправу (чл. 286 ст. 5 Зпп). 
Најдоцније на овом рочишту, ако му није претходило припремно 
рочиште до односног тренутка странке могу ставл>ати извесне 
предлоге и приговоре, међу коЈЈша и приговор месне ненадлежно- 
сти (чл. 286 ст. 5 у  вези чл. 19 Згш).

Навод у чланку, према којем никад није сигурно, да ли је 
тужени који није дошао на рочиште могао да се упусти у рас- 
прављање, с обзиром да се на његов предлог због пропуштања
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рочишта може дозволити повраћај у пређашње стање, — нема 
правне подлоге. Суд прећутно прихвата надлежност, односно пре- 
ћутно се оглашава надлежним заказивањем припремног рочишта 
(чл. 273 ст. 1 Зпп) a ако овог није било, заказивањем првог ро- 
чишта за главну расправу (чл. 273 ст. 3 у вези чл. 19 Згш). Суд 
се, дакле, по службеној дужности може огласити месно ненадле- 
жним приликом претходног испитивања тужбе (чл. 271 ст. 2 Зпп), 
по пријему одговора на тужбу (чл. 274 ст. 6 Зпп) и све до зака- 
зивања односних рочишта. Туженик је дужан да дође на ова ро- 
чишта, уколико жели да истакне приговор месне ненадлежности 
(чл. 19 Зпп). Ако не дође, па се дозволи повраћај у  пређашње 
стање, има право да на новом рочишту стави односни приговор 
—• чл. 106 Зпп. (Ако се не дозволи повраћај, тужени губи то пра- 
во). Могућност евентуалног повраћаја у пређашше стање због 
пропуштања рочишта (нарк>чито у  случају доношеша пресуде 
због изостанка —  чл. 321 3im) не може ни у којем случају да буде 
разлог да се приговор месне ненадлежности подноси после првог 
рочишта за главну расправу. —  Тачно је, да тужени може да 
одговори на тужбу одмах по покренутом поступку (по налогу суда 
или без налога —  чл. 274 ст. 1 и 3 Зпп) и да даје усмене изјаве ван 
првог рочишта, али такво расправљање не представља упуштање 
у расправљање о главној ствари, те је ирелевантно за истицање 
приговора месне ненадлежности. Стављање овог приговора везује 
се за упуштање у расправЈвање до одређеног најдоцнијег момента 
на главној расправи, којој није претходило ггрипремно рочиште, 
односно искључиво за тужениково упуштање у расправљање на 
првом рочишту за главну расправу, пре завршетка његовог од- 
говора на тужбу (чл. 19 у вези чл. 286 ст. 5 Зпп). Свако друго 
расправлЈање пре првог рочишта за главну расправу, као и пре 
припремног рочишта, када се одражава у поднесцима (чл. 95 Зпп) 
ирелевантно је за месну надлежност, уколико тужени није иста- 
као однск;ни приговор или признао месну надлежност и одрекао 
се права на стављање вриговора. Тужени, дакле, иако је у  одго- 
вору на тужбу или неком другом припремном поднеску, расправ- 
л»ао о главној ствари, може доцније, као што је назначено, да 
поднесе предметни приговор (најдоцније на припремном рочишту 
или ако овога није било на првом рочшпту за главну расправу до 
завршетка одговора на тужбу, али после бвих рочишта то не 
може да учини, пошто је преклудиран).

У чланку се, даље, расправл>а питање, да ли се односне од- 
редбе о приговору месне ненадлежности могу у потпуности лри- 
менити и у брачним споровима. Правилно се констатује, да ро- 
чиште за покушај мирења представља посебно рочиште, које се 
не може изједначити са припремним рочиштем и да се стога у 
погледу месне ненадлежности примењују одредбе које важе за 
спорове у којима се припремно рочиште не држи.

За брачне спорове ггредвиђен је посебан постЈгпак (чл. 398—  
412 Зпп). Ако пак посебне одредбе не постоје у поступку у  брач- 
Hi-iM споровима, примењиваће се остале одредбе Закона о парнич- 
ном поступку (чл. 398 Зпп).
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Рочиште за покушај мирења одржава се пред председником 
већа парнргчног суда, пре достављања тужбе туженику — чл. 402 
Зпп. Ако један или оба брачна друга, иако уредно позвани, изо- 
стану са овог рочишта, вматраће се, да дтарење није успело (чл. 
403 ст. 3 Згга), док у редовнам поступку у таквом слзгчају, на при- 
премном рочишту углавном наступа мировање поступка и то, ако 
су обе странке изостале са рочишта, односно кад присутне стран- 
ке неће да расправљају или кад једна странка уредно позвана 
изостане, a друта предложи мировање или кад на рочиште дође 
тужилац па не предложи доношење пресуде због изостанка —  чл. 
205 Зпп. Ако само туженик дође на припремно рочиште може 
се под условима из чл. 321 Зтгп пресудом због изостанка усвојити 
тужбени захтев. У брачним пак споровима доношење такве вре- 
суде није дозвољено (чл. 406 ст. 2 Зпп).

Из излаженог може се извести логичан закл>учак, да странке 
услед недоласка на рочиште за покушај мирења не могу да сносе 
неке друге, штетне последице, у  супротности са цитираним по- 
себвим прописима, односно тужени у праву да истиче приговор 
месне ненадлежности није преклудиран, већ тај приговор, сходно 
чл. 19 3ira може да стави најдоцније на првом рочишту за главну 
расправу. У колико тужени дође на рочиште за покушај мире- 
}ва може одмах да приговори месној надлежности и ако то учини, 
суд је дужан да о т«м приговору донесе формално образложено 
решење (чл. 333, 334 у вези чл. 19, 20 ст. 1 и 364 Зпп), или да га 
penni уз главну ствар (чл. 290 ст. 2 Зпп). —  Ако т}гжени не стави 
односни приговор, на први поглед изгледало би, да је  наступила 
преклузија, те да га на првом рочишту за главну расправу не мо- 
же да истакне. Ово утолико пре што рочрплте за покушај мирења 
тшред посебних карактеристика, има и сличности са припремним 
рочиштем. Није, наиме, искључено, да суд на рочишту за поку- 
шај дтарења расправља и питања која се односе на сметање за 
даљи ток поступка (чл. 277 ст. 1 у вези чл. 270 Зпп.) a може евен- 
туално да одбаци тужбу због литиспенденције итд. или да се по 
службеној дужности односно по приговору огласи месно ненад- 
лежним (чл̂  277 ст. 2 у  вези чл. 270, 271 и 398 Зпп). Но и поред 
ових сличности и могућности да тужени расправља о главној 
ствари, не би требало туженику наметати дужност да сгавља 
предметни приговор на рочитшу за покушај мирења, будући да 
њега на овом рочишту не може заступати пуномоћник нити може 
присуствовати рочишту (чл. 403 ст. 2 Зпп). Туженик у  редовнам 
поступку има, међутим могућности, да преко пуномоћника при- 
говори месној надлежности. Он може одмах, по пријему тужбе, 
да узме пуномоћника, који би присуствовао и припремном рочи- 
шту (чл. 82 и 88 Зпп). Због тога, у  погледу права стављања при- 
говора месне ненадлежности не може бити једнакости између 
туженика у редовном и туженика у овом посебном поступку. 
Такво би се изједначење, с обзиром на опште правно правило 
грађанског права о томе шта је право и дозвољено и пропис чл. 
235 у вези чл. 10 Зпп противило принципу правде и правичности. 
Туженик у брачном спору без пуномоћника у великом броју пред-
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мета не би знао да истакне приговор месне ненадлежности, што 
за њега, хшајући у  виду раздаљину од његовог места пребивали- 
шта или боравишта до места ненадлежног и надлежног суда, од- 
носно разлику у раздаљини до ових судова, може да представља 
врло важан моменат — чл. 47 ст. 1 у вези чл. 41 Зпп). У тужби 
односног спора погрешно је као последње заједничко пребивали- 
ште означен Београд уместо Кладушнице на подручју Окружног 
суда у Неготину. По пријему пак тужбе, тек после одржаног 
односног рочишта, туженик има право да узме пуномоћника који 
би одговарао на тужбу и присуствовао првом рочишту за главчу 
расправу. Тада му је другим речима пружена фактичка могућ- 
ност, да и преко пуномоћника приговара месној надележности. 
Тако се тужени у овом посебном поступку, после рочрппта за по- 
кушај мирења, када се оно одржава (чл. 402 ст. 3 Зпп) може из- 
равнати са туженрхком у редовном поступку на припремном ро^ 
чишту, односно на првом рочишту за главну расправу.

Отуда тужени не мора на рочишту за покушај мирења да 
истиче приговор месне ненадлежности, те не може бити ни пре- 
клудиран у погледу те надлежности без обзира на то да ли је или 
није дошао на ово рочиште или се поднеском јавио да не мбже 
доћи, као и без обзира на то да ли се или није изјаснио о главној 
ствари.

У предметној ларници, поводом које је написан чланак, ту- 
жени није долазио на рочиште за покушај мирења нити на прво 
и друго рочиште за главну расправу, већ је касније у поднеску 
истакнуо приговор месже ненадлежности, a у  међувремену после 
другог рочишта, изведен је и доказ саслзгшањем тужене као 
странке пред замољеним судом.

У оваквој правној ситуацији, туженик је, према изложеном 
правном схватању, преклудиран самим тим, што није дошао на 
прво рочиште за главну расправу односно што није поменути 
приговор ставио благовремено, најдоцније на овом рочишту, пре 
свршетка свог одговора на тужбу (чл. 19 у вези чл. 286 ст. 5 Згш), 
те више није овлашћен да подноси предметни приговор.

Околност, што се тужена поднеском јавила суду да неће да 
дође на рочиште за покушај мирења и истовремено се изјаснила 
о главној ствари, нема правног значаја, јер је, као што је речено, 
овакво расправл>ање пре првог рочишта за главну расправу ире- 
левантно за гоггање месне ненадлежности.

Исто тако, нема никаквог значаја ни расправљање о главној 
ствари пред замољеним судом, пошто је за туженика већ на пр- 
вом рочишту за главну расправу у том погледу настала преклу- 
зија. Релевантно је, дакле, упуштање у  расправл>аше једино и 
искључиво на првом рочишту за главну расправу пре него што 
тужени заврши одговор на тужбу.

Окружни суд у Београду могао се по службеној дужности 
огласити месно ненадлежним најдоцније до заказивања првог 
рочишта за главну расправу (или по приговору на самом том 
рочишту). Он то није учзшио, нити је тужена благовремено ста- 
вила приговор месне ненадлежности, те суд није itMao никаквог
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основа да се огласи месно ненадлежним, већ је био дужан да фор- 
малним, образложеним решењем одбаци закаснели приговор ту- 
женика о месној ненадлежности —  чл. 334 у вези чл. 19 и 20 
Зпп. Уколико би Врховни суд HP Србије по жалби туженика 
потврдио ово решење, до сукоба о надлежности не би могло да 
дође — чл. 21 ст. Згш.

Овај суд није тако поступио, због чега је Окружни суд, којем 
је уступљен предмет на надлежност, неосновано дошао у поло- 
жај, да поново изводи доказ саслушањем странака, a евентуално, 
или, уколико је у  питању компликован случај, по правилу и дру- 
ге доказе (чл. 19, 20 ст. 3 и 4 у вези чл. 304 ст. 3 и чл. 255 Зпп). 
Тиме*је дозвољено туженику да злоупотребом својих процесних 
права, супротно изричним п ози ти вн рш  прописима, одуговлачи 
окончање постувка, чиме се као што је истакнуто крше основни 
принципи парничног поступка, a нарочито принцип законитости.

Даница С. Kuruh

УСЛОВИ ЗА ПРЕСУДУ НА ОСНОВУ ПРИЗНАЊА

Наговештавам, као претходну напомену, да у  мом излагању 
нећу говорити о стварима из чл. 3 става 3 ЗПП.

Признајући тужбени захтев (чл. 320 ЗПП), тужени може има- 
ти у  свести ове случајеве:

а) признаје изнето чињенично стање у тужби и на рочишту, 
a признаје и право на тужбену чинидбу —  нечинидбу;

б) признаје чињенично стање a не признаје право на чи- 
нидбу —  пропуштање, али пристаје да оствари тужбени захтев;

в) не признаје чињенично стање, али признаје право на чи- 
нидбу — нечинидбу (нпр. признаје дуг по неком другом основу), 
и пристаје да је измири; и

г) не признаје изнето чињенично стање, и тужиоцу не при- 
знаје право на чинидбу — пропуштање, али пристаје да оствари 
тЈгжбени захтев.

Уколико би тужени признао тужбени захтев, изрично и не- 
условљено —  без икаквог датог објашњења —  суд ће донеги 
пресуду на основу признања (чл. 320 ЗПП).

Сада се поставља питање шта he суд урадити (какву ће до- 
нети одлуку) ако би тужени, поред изричног и недвосмисленог 
признања тужбеног тражења, дао изјаву (уз евентуално објашње- 
ње) у  вези ситуације под б), в) и г) из другог става?

Одговор по овом питању зависио би, по мени, од самот става 
тужиоца.

Овакво гфизнање тужбенога тражења било би квалификова- 
но, и у том случају требало би да суд пита тужиоца какав пред- 
лог даље има. И ако би тужилац предложио пресуду на основу 
признаша — суд би био дужан да га одбије (пресудом) од тога, 
пошто нису испуњени услови за доношење такве пресуде: чисто
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признање чињеница изнетих од стране тужиоца и основаности 
тужбенога тражења.

Jep, ако не би и један елеменат постајао на страни туженога 
(чињенично стање или право на чинидбу —  нечинидбу) пресуда 
не би имала за основ утврђену материјалну истину односно пре- 
судом би се одлучило о правном случају коЈи спада у  област до- 
брочиних чинидби (паклона) a не у домен спора.

Напротив, ако би тужилац, на питање суда, предложио да 
се настави са извиђањем у циљу установљења материјалне исти- 
не и доношења мериторне одлуке, тј. да ли је у односу на тако 
утврђено чињенично стање тужбени захтев основан — у том би 
случају суд донео обичну пресуду којом би тужиоца одбио од 
тужбенога тражења односно усвојио његов захтев, према цело- 
купном резултату поступка.

Ja мислим да је ово моје схватање на свом месту с обзиром 
на пропис чл. 293/1 ЗПП. Jep, да ли се може рећи да је предмет рас- 
правл>ен када, и поред признања тужбеног тражења, пред судом 
стоји отворен сукоб у погледу изнетих материјално-правних чи- 
њеница, као и неслагање између правних схватања, све то међу 
странкама? He!

Признање тужбенога тражења претпоставља стварно слага- 
ње тужиоца и туженога у ономе што је тужилац изнео пред су- 
дом, тј. признање туженога да је обавезан према тужиоцу у вези 
изнетог чињеничног стања од стране тужиоца као и у односу на 
његов захтев.

Другим речима, правна подлога пресуде на основу признања 
је обавеза туженога a не милост, не воља тзгженог да учини по- 
клон тужиоцу, a тужилац није ни дужан да то прргми од ту- 
женога.

Душан П. Мишић

ПРИЛОГ ДИСКУСИЈИ
„СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗМЕЂУ СРЕСКОГ СУДА 

И ОКРУЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА“
У своме чланку „Сукоб надлежности између среског суда и 

окружног јавног тужиоца“, објављеном у  „Гласнику“ Адвокатске 
коморе АПВ у Новом Саду у  бр. 3 од марта 1961 године, Др. Бран- 
ко Петрић истргче да у тумачењу ст. 1 чл. 406 ЗКП постоји разно- 
ликост и даје своје мишљење како треба тумачити овај пропис. 
Заиста постоји неслагање и различита пракса код тумачења овог 
прописа. Да бих поткрепио ово тврђење изнећу два примера, 
с тим што ћу се тим примерима и послужити у своме излагању.

1. Срески суд у  Новом Кнежевцу је у  предмету К. бр. 14/60 
одбио своју стварну надлежност огласивши се стварно ненад- 
лежним решешем. Среско јавно тужилаштво у  Кикинди напало 
je ово решење жалбом, поред осталог и због тога, што је суд 
одбио стварну надлежност на основу чл. 406 ЗКП решењем сма- 
трајући да је требало само дописом уступити предмет Окружном

19



тужиоцу. Окружни суд у Кикинди је у овом делу жалбу одбио 
нашавши да је срески суд ггравилно донео решеше применом чл. 
406 ЗКП.

2. Срески суд у Бач. Паланци се решењем огласио стварно 
ненадлежним и предмет уступио Окрзгжном јавном тужилаштву 
у Новом Саду. Окружни суд у Новом Саду је одбио жалбу оште- 
ћенога, као тужиоца, сматрајући да оштећени на ово решење 
нема право жалбе и ако је он поднео оптужни предлог применом 
чл. 60 ЗКП, већ да само јавни тужилац (није речено који) може 
затражити одлутсу Већа Окружног суда састављеног у смислу 
чл. 20 ст. 1 ЗКП.

Из ова два примера и цитираног чланка види се да постоје 
три тумачења чл. 406 ст. 1 ЗКП.

Прво тзшачење: У случа^ да срески суд, испитујући оптужбу 
сходно чл. 405 пре заказивања главног претреса, нађе да за пре- 
суђеше није стварно 1надлежан, решењем ће се огласити стварно 
ненадлежним и по правоснажности ће предмет устутшти надле- 
жном окружном тужиоцу.

Друго тумачење: У горњем случају срески суд доноси реше- 
ње, али на ово решење нема права жалбе, већ јавни тужилац 
(вероватно окружни) може затражити одлуку већа окружног су- 
да, уколико сматра да је погрешно одбијена стварна надлежност 
среског суда.

И треће тумачење: Ако срески суд утврди пре одржавања 
главног хфетреса да није стварно надлежан за пресуђење, неће 
доносити никакво решење, већ ће предмет дописом уступити над- 
лежном отсружном тужиоцу. Ово задње тутлачење заступа и писац 
чланка.

За своје становипгге гшсац чланка узима два аргумента. Прво 
он полази од текста Законика у овом пропису. „Као прво што се 
види из цитиране одредбе, нигде се не спомиње да ће судија сре- 
ског суда донети ма какво решење, већ је наведено „УСТУПИЋЕ“ 
(подвукао Б. П.) предмет итд. Употребл.ен је израз „УСТУПИТИ“ 
што несзгмшиво указује на то да ће судија среског суда дописом 
— администрирањем доставити предмет надлежном јавном тужио- 
цу“ . (Цитирано са стране 32 пасус 7). Као друти разлог Бр. Петрић 
узима положај у  воји се ставља тужилац, одбијањем стварне над- 
лежности од стране среског суда.“ Кад би се стварна надлежност 
одбијала решешем јавни тужилац би у многим случајевима био 
принуђен или да се жали без довољно разјашњеног чињеничног 
стања —  и да ризикује да му жалба буде одбијана —  или да све- 
сно пропушта рокове за жалбу, и да на тај начин дође у  ситуа- 
цију да не може остати код поднетог оптуженог предлога мако- 
лико он био основан. Код овакве ситуације закон је потпуно реал- 
но и сшравдано, дао могућност јавном тужиоцу да брижљиво и 
савесно цени, и оцени, да ли ће поднети оптужницу или ће захте- 
вати увиђај односно предложити отварање истраге, a да при тоЋге 
не буде везан кратким роком од три дана — колики је рок за 
жалбу на ретеше по чл. 371 ст. 2 ЗКП.“ (Цитирано са стране 33 
и 34 ,,Гласника“).
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Мислим да нема потребе да опширније цитирам Петрићев 
чланак, јер у  осталим деловрша чланка писац образлаже ова два 
аргумента. И поред вредности ова два аргумента, ја мислим да 
срески суд мора одбити своју стварну надлежност, ако утврди 
да је стварно ненадлежан пре одржаваша главног претреса, a на 
основу чл. 406 ст. 1 ЗКП редовним решењем. Прво ћу изнети 
разлоге, који указују на овакво тумачеше, a које је, по моме ми- 
шљењу, Бр. Петрић мимоишао.

Надлежност је битан услов, да би орган који поступа, могао 
спровести радње на које је законом овлаштен. И надлежност није 
специфичност само кривичног поступка. Полазећи од овога сва- 
ки орган, пре него што приступи обављању неке радње у својој 
јавној функцији, мора испитата и утврдити своју надлежност 
месну и стварну. У кривичном поступку, суд мора, пре нето што 
одреди главни претрес, утврдити своју стварну и месну надле- 
жност за пресуђење. На то га обавезује одредбе ст. 1 члана 35 и 
вт. 1 чл. 405 ЗКП. Чињеница надлежности, као и свака друга чи- 
њеница се утврђује зато да би поступајући јавни орган донео 
одређену одлуку. Ако суд утврди да је стварно и месно надлежан 
он доноси одлуку, на тај начин што решењем заказује главни 
претрес (или расправу). О овој одлуци странке се обавештавају 
позивом и оне могу приговорити таквој одлзчди —  ст. 3 чл. 35 и ст. 1 
чл. 411 ЗКП. Међутим, допис није никаква одлука. Врсте одлука, 
које је  овлашћен суд да доноси у кривичном поступку, и њихов 
облик предвиђа члан 108 ЗКП. Зато што допис није одлука ни 
по својој суштини, цитирани проггис је и не предвиђа као облик 
одлука.

У вези са овим стоЈи и други разлог да суд мора своју стварну 
надлежност одбити решењем. Ако срески суд уступи предмет 
окрЈгжном тужиоцу дописом, зато што се на основу чл. 406 ЗКП 
огласио стварно ненадлежним, срески јавни тужилац или оште- 
ћени као тзгжилац неће моћи да побијају такву одлуку ма колико 
она била неоснована и погрешна. Они као странке у  поступку 
неће ни знати за ову одлуку суда и за среског јавног тужиоца 
предмет ће стојати незавршен. Подносећи оптужни предлог, ту- 
жилац је затгатересован да по истоме буде окривљеноме и суђено. 
Ускраћивањем тужиоцу да се изјасни у жалби вређа се и начело 
двостепености у кривичном поступку.

Пропис чл. 406 мора се тумачити заједно са чл. 405 ЗКП, јер 
из њега извире, представља његову допуну, као и чл. 407 и 408. 
Ставом првим, чл. 405 налаже судији среског суда да када до- 
бије оптужни предлог, претходно испита да ли је суд надлежан, 
да ли је потребно да се спроведе или допуни извиђај и да ли 
постоје услови за одбацивање оптужног предлога односно при- 
ватне тужбе. У ставу 2. каже; „Ако судија среског суда не донесе 
ни једно од РЕШЕЊА из претходног става заказаће главни пре- 
трес„. Мислим да је тиме Законик одредио какву ће одлуку суд 
донети, ако дође до примене члана 406 ЗКП. Обзиром да суд до- 
носи одлуку о својој надлежности, та одлука ће бити решење, 
ако се доноси пре главног претреса, a пресуда, ако се доноси на
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главном претресу. Ако се огласи стварно и месно надлежним до- 
неће решење о заказивању гавног претреса, a ако се огласи месно 
ненадлежним донеће решење којим се оглашава месно ненадле- 
жним. Озо неоспорно произилази из Законика. По моме ми- 
шљењу, логично би било да се суд оглашава и стварно ненадле- 
жним решењем, јер се у сва три случаја ради о утврђивању чи- 
њенице надлежности и доношешу одлуке о тој чињеници.

Тачно је то, да се у  ст. 1 чл. 406 ЗКП не помиње никакво ре- 
шење, када се говори о стварној ненадлежности, a када се говори 
о месној надлежности каже се: „по правоснажности решења“ . 
Али ја из тога небих извукао закључак да срески суд мора свају 
стварну надлежност одбијати дописом, a месну решењем. Прили- 
ком граматичког тумачења члана 406 у  овом делу, морамо имати 
на уму став два чл. 405 и чињеницу да је и месна и стварна над- 
лежност обухваћена једном реченицом. Ради јасноће цитираћу 
целу реченицу. „Ако судија среског суда нађе да је за суђење 
надлежан други срески суд уступиће предмет no правоснажно- 
сти решења томе суд, a ако нађе да је за суђење надлежан окру- 
жни суд уступиће предмет на даљи поступак надлежном јавном 
тужиоцу“. Подвзпкао сам онај део реченице, који би по моме дш- 
шљењу требао да представља мисаону целину. Ради се о чиње- 
ници надлежности, која би могла да се изрази једном реченицом, 
али се мора подвојити јер ако се ради о месној надлежности ггред- 
мет се уступа месном надлежном суду, a ако је у питању стварна 
надлежност предмет се уступа надлежном тужиоцу. Ако је за- 
конодавац сматрао да је ставом 2 чл. 405 одредио облик одлуке 
којом се одбија надлежност, a речима „по правоснажности реше- 
ња“ уз месну 'надлежност у ст. 1 чл. 405 одредио време, када ће 
се предмет уступити, могао је ради концизности изоставити по- 
нављање овога и уз стварну надлежност, сматрајући да се то под- 
разумева. Исто тако у  истој реченици, законодавац је изоставио 
и који јавни тужилац, сматрајући да се ту подразумева онај јавни 
тужилац, који поступа пред окружним судом. Ради сажетости 
текста, то је  нормална појава код свих прописа.

Други аргзтаенат Др. Бранка ПетррЉа је положај у који се 
ставља јавни тужилац (вероватно окружни) одбијањем стварне 
надлежности од стране Среског суда. Размотримо претходно слу- 
чај у којем ће Срески суд применом чл. 406 ЗКП одбити своју 
стварну надлежност. Исгштујући оптужни предлог срески суд по 
овлашћењу и налогу чл. 405 утврђује да ли је стварно и месно 
надлежан. Он то може утврдити из описа дела и квалификације. 
До одбијања стварне надлежности ће доћи у оним ретким слу- 
чајевима када је среси јавни тужилац правилно квалификовао 
оптужено дело, али је погрешио и поднео оптужни предлог уме- 
сто да предмет уступи окружном тужиоцу, јер се ради о делу 
из надлежности окружног суда. Или када је погрешио приликом 
квалификовања оптуженог дела и дело квалификовао, као дело 
из надлежности среског суда, a из описа је очигледно да се ради 
о делу из надлежности окружног суда. Затим, ако оштећени као 
тужилац користећи се овлашћењима из чл. 60 ЗКП поднесе оп-
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тужни предлог за дело из надлежности окружног суда. И трећи 
случај је, ако срески суд погреши при испитивању оптужног 
предлога и нађе да се р>ади о делу из надлежности окружног суда. 
У сва три случаја грешка због одбијања стварне надлежности 
лежи или у оптужном предлогу или у одлуци среског суда о од- 
бијању надлежности. Већу које решава по жалби противу овакве 
одлуке неће бити тешко да донесе правилну одлуку, a окружк«* 
јавни тужилац неће имати разлога да буде ■незадовољан овскм 
одлуком. У колико окружни тужилац у току истраге нађе да се 
ради о друтом делу, a не о делу које је  првобитно било оптуже- 
но, a TO друго дело је у  надлежности среског суда вратиће пред- 
мет среском јавном ТЈЖиоцу и овај ће подићи нови оптужни 
предлог.

Окружном јавном тужиоцу ће се неосновано наметати над- 
лежност само у  оном случају, ако је срески јавни тужилац, или 
оштећени као тужилац пропустио да се жали на одлуку среског 
суда о оглашавању стварно ненадлежшш, па та одлука постане 
правоснажна. Зато Законик даје њему могућност да у колико се 
не слаже са одлуком среског суда може затражити одлуку већа. 
Овим је заштићен интерес окружног јавног тужиоца коме се 
предмет’уступа и пружена му је могућност да побија одлуку сре- 
ског суда којом се одређује његова надлежност. Било да веће 
окружног суда решава по жалби среског јавног тзгжиоца, односно 
оштећеног као тужиоца, било по захтеву окружног тужиоца, окр. 
тужиоцу, је пружена могућност да изнесе своје мишљење о од- 
луци среског суда пошто он заступа оптужбу пред окр. судом. 
С дрЈЧ'е стране, ни срески јавни тужилац, односно оштећени као 
тужилац, који су и иницирали кривично гоњење нису мимоиђени, 
што се иначе дешава, ако се стварна надлежност одбије уступа- 
њем предмета окружном тужиоцу дописом. Према томе окружни 
јавни тзтжилац се не налази у  тежем положају, ако срески суд 
одбије своју стварну надлежност решењем, него кад је одбија 
администрирањем.

Резиме мога излагања би био, да ће се срески суд, ако утврди 
своју стварну ненадлежност пре одржавања главног претреса, 
огласити ненадлежним решењем, a no правоснажности тот реше- 
н>а предмет ће уступити надлежном окружном јавном тужиоцу.

Ja лшслим да је неправилно и тумачење Окружног суда у Но- 
вом Саду, да противу решења којим се срески суд оглашава 
стварно ненадлежшш пре одржавања главног претреса, нема 
право жалбе оштећени који је  поднео оптужни предлог по овла- 
шћењу чл. 60 ЗКП. Став 1 чл. 63 ЗКП даје иста овлашћења оште- 
ћеноме као тужиоцу, када настзша уместо јавног тужиоца. Обзм- 
ром да чланом 406 ЗКП, није изричито ускраћено право жалбе, 
то и среском јавном тзгжиоцу и оштећеном као тужиоцу припада 
право на жалбу, ако се срески суд оглашава стварно ненадлежним 
пре одржавања гавног претреса решењем, јер је чланом 370 ст. 1 
ЗКП дозвољена жалба противу свих првостепених решења сре- 
ског и окружног суда, ако изричито жалба није забрањена.

Антоније Ђорић
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Касаторна клаузула везана за ра- 
нији тачно одређени рок исплате 
важи само за тај рок, па се без на- 
рочитог споразума странака не мо- 
же протегнути и на пролонгирани- 
доцнији рок исплате. (Врх суд АПВ 
6р. Гж. 944/60).

I. ст. суд је  својам пресудом од- 
био тужбени захтев, тужилац je у- 
ложио жалбу која је као неоснова- 
на одбијена, a из разлога;

Из уговора од 26. окгобра 1958. је 
видљиво да је  тим уговором била 
предвиђена тзв. касаторна клаузула 
(могућност раскидања утовора) за 
случај да туженик остатак куповне 
цене не исплати најкасније до 1. ја - 
нуара 1959. године. Међутим, као не- 
спорно међу стрнакама утврђено је 
да је туженику рок исплате остат- 
ка куповне цене продужен до 1. фе- 
бруара 1959. године. По мишљењу 
Врх. суда АПВ у слувају када је ка- 
саторна клаузула била везана за 
тачно одређени рок тада та каса- 
торна клаузула важи само за тај 
рок. Уколико су странке споразум- 
но рок исплате продужиле, тада је 
било потребно да су странке прили- 
ком пролонгирања рока исплате из- 
ричито предвиделе касаторну клау- 
зулу и за пролонгирани рок, обзи- 
ром да се касаторна клаузула за ра- 
нији рок исплате без нарочитог спо- 
разума странака не може протегну- 
ти и на доцнији ркж исплате..

Од подизања оптужнице 1. ст. 
суд поступа по службеној дужно- 
сти, па се унутар те дужности на- 
лази и обавеза I. ст. суда да достави 
оптужницу, да он пронађе адресу 
оптуженог. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
729/1961).

Решењем I. ст. суда обустављен 
је  крив. поступак против J. 3. no 
оптужници оштећене као тужиоца 
Д. J. због крив. дела давања лажног 
Х1сказа из чл. 283. ст. 3. КЗ, пошто 
је  председник већа нашао да је 
оштећена као тужилац одустала од 
оптужнице.

Против овог решења уложила је 
оштећена као тужилац жалбу, која 
је  основана, и I. ст. решење укину- 
то, a из разлога:

I. ст. суд је био донео решен>е 
којим обвезује оштећену као ту- 
жиоца да у року од 3 дана поднесе 
адресу оптужене, под претњом за- 
конских последица. Оштећена је 
молбом тражила да се тај ркж про- 
дужи на 15 дана, с тим да је  назна- 
чила да уколико у том року не буде 
могла да обавести суд о адреси оп- 
тужене да се има сматрати да је 
повукла своју тужбу.

Пошто оштећена као тужилац 
није до 17. јуна поднела адресу оп- 
тужене председншс већа I. ст. суда 
докео је  решење којим је обуставио 
крив. постзшак, и то позивом на чл. 
270 у вези чл. 63. ст. 1. ЗКП.

Основано се жалбом оштећене 
као тужиоца побија I. ст. решење 
будући да председник већа I. ст. су- 
да није имао законског основа за 
поступак који је претходио доноше- 
њу решења о обустави крив. поступ- 
ка, нити се пак поднесак оштећене 
као тужиоца може сматрати као 
правоваљани одустанак од оптужбе.

Преузимањем гоњења од стране 
оштећене као тужиоца кривични по- 
ступак долази у следећу фазу, и у 
конкретном случају оштећена је 
поднела оптужницу по којој је  пред- 
седник већа почео да поступа на- 
шавши да је иста, у смислу чл. 251. 
ст. 2 ЗКП, исправна и да се може 
доставити оптуженој. У односу на 
даљи поступак са оптужницом I. ст. 
суд има идентично да поступа како 
са оптужницом јавног тужиоца та- 
ко и са оптужницом оштећеног као 
тужиоца. Према томе, од подизања 
оптужнице I. ст. суд поступа по 
службеној дужности, па се унутар 
те дужности налази и обавеза I. ст. 
суда да уредну оптужницу — чл. 
251 ст. 2. ЗКП — достави оптЈхже- 
ном на основу чл. 254. ст. 1. ЗКП. 
Ни једним законским прописом 
ЗКП —  за поступак пред окружним 
судом — није предвиђено право су- 
да да од овлашћеног тужиоца (без 
обзира да ли је у  питању јавни ту- 
жилац или оштећени као тужилац) 
тражи да сам тужилац прибавља 
податке о месту боравка оптуженог, 
већ је те податке по службеној ду- 
жности обавезан да прибавља сам 
I. ст. суд. Уколико I. ст. суд није у 
могућности да прибави адресу оп- 
туженог тада је дужан у смислу чл. 
514 ЗКП, преко органа унутрашњих

24



послова да затражи да окривљеног 
потраже и да суд обавесте о њего- 
вој адреси, или пак да у смислу 
чл. 515 ЗКП нареди издавање по- 
тернице. У конкретном случају I. ст. 
суд био је дужан да прво поступи 
по одредби чл. 514 ЗКП, па уколико 
на тај начин оптужена не би била 
пронађена тада је био дужан да у 
смислу чл. 515 ЗКП нареди издава- 
н>е потернице, будући да Je за кри- 
вично дело из чл. 283. ст. 3. КЗ мо- 
гуће издати потерницу на основу 
чл. 515 ст. 1 ЗКП. Ово стога што је  
у  питању крив. дело које се гони 
по службеној дужности a без ути- 
цаја је чињеница што у конкретном 
случају као овлашћени тужилац 
фунгира оштећена као тужилац бу- 
дући да јавни тужилац, на основу 
чл. 63. ст. 2 ЗКП, има право да до 
завршетка главног претреса и сам 
преузме гоњење.

Према томе, I. ст. суд није имао 
основа да решењем обвезује оште- 
ћену као тужиоца да прибавља ад- 
ресу оптужене, нити пак у том ре- 
шењу да ставља у  изглед наступа- 
ње неких последица које по прогш- 
сима ЗКП не могу ни наступити.

ком закону тако да услед тога про- 
тив II. ст. пресуде Врх. суда АПВ 
према изричитом пропису чл. 368. ст. 
1 ЗПП нема места ревизији.

У спору ради вакнаде пољске 
штете против П. ст. пресуде Врх. су- 
да АПВ нема места ревизији, јер се 
у  пресуди правна оцена спора теме- 
љи ва републичком закону о сузби- 
јању пољске вггете. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 462,'61).

Оспореним решењем I. ст. суд је 
одбацио ревизију туженог против 
пресуде Врх. суда АПВ, као недо- 
звољену.

Туженик је уложио жалбу, која 
је  као неоснована одбијена, a из ра- 
злога:

Према пропису чл. 368. ст. 1 ЗПП 
против пресуде Врх. суда АПВ до- 
нете у другом степену странке могу 
изјавити ревизију, осим ако је  у 
пресуди оцена ствари заснована ис- 
кључиво на примени републичког 
закона.

Предмет конкретног спора је  нак- 
нада пољске штете. Услед тога тај 
спор се има расправљати према ре- 
публичком Закону о сузбијању пољ- 
ске штете (Сл. лист НРС бр. 6/1950). 
Према томе, правна оцена конкрет- 
ног спора темељи се на републич-

Власвнк зграде дужав је да ее 
стара о одржава&у иасталације — 
објекта — кућве кавализације чаж 
в ако се тај објекат валази ва ули- 
ци, па је као такав одговорав за 
B iT e x y  васталу услед веисправвоств 
тих објеката. (Врх. суд. АПВ. бр. 
Гж. 291/1961).

I. ст. пресудом обвезан је тужени 
да тужиоцу накнади штету, коју је 
овај претрпео услед пада у шахт 
канализације. Тужени је уложио 
жалбу, која је као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

Правилно је утврдио I. ст. суд да 
спојни канал са спорним шахтом (у 
који је упао тужилац) не припада 
градској јавној канализацији, него 
да је саставни део кућне канализа- 
ције тужене II. реда ФНРЈ. Пошто 
спррни шахт припада кући тужене 
она је  и дужна да се о њему стара 
и да га одржава онако како је  то 
прописано у чл. 12 Одлуке о уређе- 
њу града и заштити комуналних об- 

■ јеката на подрзчЈју општине Нови 
Сад бр. 23366/58. од 14. VII. 1958 го- 
дине.

Сивдикалва водружница је врав- 
во лице и она може бити парвич- 
ва стравка. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
66,1961).

Против I. ст. пресуде којом је 
тужена Синд. подружница осуђена 
на исплату утуженог износа туже- 
на је поднела жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога;

Није основан онај жалбени на- 
вод да тужена није субјекат права 
и да услед тога није могла бити 
странком у конкретном спору.

По мишљењу Врх. суда АПВ 
синдикална подружница је правно 
лице a с обзиром на своје унутра- 
шње устројство, наиме, синдикална 
подружница има свога председника, 
свој управни одбор и свој надзор- 
ни одбор с једне стране, a с друге 
стране од својих чланова прима и 
чланарину која једним делом остаје
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на располагању синдикалноз подру- 
жжници. С обзиром на предње окол- 
ности тужена синдикална подру- 
жница је правно лице и услед тога 
може бити странком у конкр. спору.

На ИМОВИШ1 коју су брачни дру- 
гови стекли радом у току брака 
брачш! другови стичу заједничко 
власништво у самом моменту стица-
ша. (Врх, суд АПВ бр. Рев. 222/1961).

I. ст. суд је својом пресудом де- 
ЛИ.МИЧНО уважио тужбени захтев и 
установио да је тужиља са 1/8 су- 
власник у браку стечене 1/2 куће. 
Жалбу тужитељице је II. ст. суд 
одбио.

Услед ревизије тужитељице, ни- 
же пресуде су укинуте, a из раз- 
лога:

Није спорно да су странке док 
су живеле у браку купиле 1/2 дела 
спорне куће за 60.000 динара, да су 
странке док су живеле у браку 
исплатиле на име куповне цене 
30.000 динара, док је  остатак испла- 
тио тулгени из својих средстава на- 
кон развода брака.

Погрешно је правко становиште 
Ш1ЖИХ судова да је заједничка имо- 
вина само половина за време брака 
стечена имовина, с обзиром да с у ' 
странке у браку исплатиле само по- 
ловину куповне цене, док је оста- 
так куповне цене исплатио тужени 
из својих средстава, након престан- 
ка брака.

У смислу прописа чл. 10. ОЗБ и- 
.мовина коју брачни другови стекну 
радок у току брака постаје њихова 
заједничка имовина у самом момен- 
ту стицања. Врачни другови на тој 
имовини стичу заједничко власни- 
шт]^о на неопредел>еним деловима, 
дакле стварно право.

Према истогл пропису, колики је 
удео сваког брачног друга у зајед- 
пичкој имовини одређује, у случају 
спора, суд према његовом доприно- 
су, процењујући све околности. При 
томе ће се водити рачуна не само 
о заради сваког брачног друга, већ 
!i помоћи једног брачног друга дру- 
гоме, о његовом вођењу домаћих по- 
слова, старању и одржавању имо- 
вине и о сваком другом облику ра- 
да и сарадше у управи, одржавању 
и повећању заједничке имовине.

Ако брачни другови до престан- 
на брака средствима која су стеклч

своЈим радом измире само зедан део 
обавеза које су настале услед сти- 
цања имовине за време брака, не 
може један брачни друг да једно- 
ставно мења правну природу имо- 
вине која је стицањем постала за- 
једничка имовина брачних другова 
у том правцу да иста постане јед- 
ним делом његова посебна имови- 
на, a на тај начин што he из сво- 
јих средстава противно вољи дру- 
гог брачног друга исплатити леиз- 
мирене обавезе настале у вези сти- 
цања имовине већ сваки брач1ш 
друг пма да ове обавезе сноси сраз- 
мерно своме уделу у заједничкоз к- 
мовини. Удео брачних другова у за- 
једничкој имовини одредиће се као 
да су брачни другови из заједЕшч- 
ких средстава измирили обавезе ко- 
је су проистекле из набавке одпо- 
сне имовине.

Како нижи судови нису устано- 
вилм, услед погрешног правног схва- 
тања, удео тужитељице у заједнич- 
кој имовини, то ваља ово установитл 
и онда донети нову одлуку.

Утврђивање и наплата доприно- 
са за стамбену изградн.у не спада у 
судску надлежност већ се врши у 
управном поступку на исти начив 
као и принудна наплата порезе. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 163/1961).

Општина Б. П. као правни след- 
ник Стамбене заједнице затражила 
је од I. ст. суда издавање платног на- 
лога за наплату доприноса за стам- 
бену изградњу, a и уложене приго- 
воре је  одбио. II. ст. суд је делимич- 
но оснажио I. ст. пресуду, само сни- 
жујз^и досуђени износ.

Тужена је уложила ревизију, ко- 
ја је основана, ниже пресуде уки- 
нуте, тужба тужитељице одбачена, 
тужитељица обвезана на исплату 
парничних трошкова, a из разлога;

Врх. суд АПВ је нашао да је у 
овом предмету одлучено о захтеву 
у спору који не спада у судску над- 
лежност, па према томе постоји бит- 
на повреда одредаба ЗПП из чл. 343. 
ст. 2. т. 3.

Наиме, тужиља тражи наплату 
доприноса у корист фонда за из- 
градњу стамбених зграда, који је 
тужена требало да уплаћује у кво- 
ти од 50% од износа закупнине ко- 
ју  je примила за пословне просто- 
рије у својој згради.
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Према прописима чл. 8 Уредбе о 
повећању закупнина за стамбене и 
пословне просторије (Сл. лист ФН- 
PJ бр. 54/52), орган надлежан за фи- 
нансије народног одбора, среза, гра- 
да односно градске општине са по- 
себним правима врши наплату не- 
благовремено уплаћеног доприноса 
по прописима по којима се врши 
принудна наплата пореза. Принудна 
наплата пореза се, пак, врши према 
прописима Уредбе о принудној на- 
плати пореза и других буџетских 
прихода (Сл. лист ФНРЈ бр. 33/53) 
и та се принудна наплата врши у 
управном поступку.

Према томе, наплата доприноса 
у корист фонда за стамбену изград- 
њу вршр1 се у управном поступку 
на исти начкн како се врши при- 
нудна наплата пореза, a у том у- 
правном поступку се за случај по- 
требе утврђује и висина дужног до- 
приноса. To значи да утврђивање 
и наплата доприноса за стамбену 
изградњу не спада у судску над- 
лежност.

Како се у овом предмету не радм 
о отказу уговору о коришћењу ста- 
на, већ о предаји поседа стана, дак- 
ле о имовинском правном захтеву 
из чл. 25. ст. 1 ЗПП a чија вредност 
спора не прелази износ од 50.000.— 
динара, те како II. ст. суд није из- 
менио чињенично стање утврђено у 
I. ст. пресуди, то у овом пред.мету 
није дозвољена ревизија против II. 
ст. пресуде ни према прописима чл. 
363. ст. 2 ЗПП ни према пропису 
чл. 153 Закона. о стамбеним одио- 
сима. Према пропису чл. 153 Закона 
у  стамбеним односима није дозво- 
љена ревизија против II. ст. пресуде 
у  свакој прилици у вези стана, в«ћ 
само у оној парници у којој се рас- 
правл>а о отказу уговора о корм- 
шћењу стана.

Ревизија против II. ст. пресуде 
дозвољена је само у парвици у ко- 
Joj се расправља о отказу уговора 
о коришћен.у стана, a не у свакој 
парници у вези са станом или у пар- 
шЕци ради предаЈе поседа стана. 
ГВрх. суд АПВ бр. Рев. 179/1961).

I. ст. суд је одбио тужбу ради 
предаје поседа стана, a II. ст. суд 
je одбио жалбу.

Уложена ревизија је одбачена 
као недозвоЈвена, a из разлога:

Према пропису чл. 368. ст. 2 ЗПП 
против пресуде окружног суда до- 
нете у II. степену странке могу кз- 
јавити ревизију у следећим случа- 
јевима: 1) ако је  II. ст. пресудом 
одлучено о спору из чл. 25. ст. 1 и 2 
тач. 4 и 5 a вредност спора прелази 
износ од 50.000.— динара; 2) ако је 
II. ст. пресудом одлучено о спору 
из чл. 25. ст. 2 тач. 1 и 2, те 3) ако 
је  II. ст. суд изменио чињеничио 
стање утврђено у  I. ст. пресуди. По- 
ред тога, a према пропису чл. 153 
Закона о стамбеним односима про- 
тив II. ст. пресуде у парници пово- 
дом отказа уговора о коришћењу 
стана може се изјавити ревизија, 
без обзира на вредност спора, a под 
условима предвиђеним на ревизију 
у другим парницама.

Тачно одређена пословна про- 
сторија или стан (посебни део згра- 
де) може бити самосталан предмет 
к.vпoпpoдaje. — Право својине на 
посебном делу зграде може се укњи- 
зкити па није још и потребно озна- 
чити у уговору одговараЈући идеал- 
ни део. — Купац посебног дела згра- 
де подигнуте на национализованом 
грађевинском земљишту стиче пра- 
во трајног коришћења дворишта и 
по самом законском пронису. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 89/1961).

I.'CT. суд је одбио тужбу у којсј 
је тражено да се изрекне да је  уго- 
вор о купопродаји неважећи и да 
су тужени дужни тужитељу да пре- 
даду посед радионице и магазика. 
Тужиља је уложила жалбу, која је 
као неоснована, у овом делу, одби- 
јена, a из разлога:

Није спорно да су тужени од ту- 
житељице купили пословне просто- 
рије које се састоје од радионице и 
магазина, које им је  тужитељкца 
предала и у посед. Ова сагласна во- 
ља странака је јасно садржана у 
писменом привременом угозору о 
купопродаји од 20. априла 1960. го- 
дине. Према томе, предмет купопро- 
даје је  тачно одређена пословна 
просторија, дакле, посебан део згра- 
де, који с обзиром на прописе ч.ч. 1 
и 2 Закона о својини на деловима 
зграда може бити самосталан пред- 
мет купопродаје. Наиме, према овим 
прописима предвиђена је својина на 
посебним деловима зграда (етажна
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својина) a предметом етажне сво- 
јине могу бити само поједини ста- 
нови или пословне просторије, a е- 
тажна својина се стиче и престаје 
по основима и на начин који важе 
за стицање и престанак својине на 
непокретностима. Нема потребе да 
се уговорне странке још посебно 
споразумевају о томе коли1си идеал- 
ни део представља предмет хупо- 
продаје у односу на целу некрет- 
нину, јер се укњижба својине на 
посебном делу зграде врши према 
одредбама главе V. Закона о своји- 
ни на деловима зграда. Према томе 

- he се привр. купопр. уговор од 20. 
априла 1960. год. моћи да спроведе 
у земљ. књигама.

Није основан ни онај део жал- 
бе по коме тужитељица није продала 
туженима право трајног коришћења 
дворишта, јер се из спроведених до- 
каза види да је туженима осигурана 
употреба дворишта. Но и без овога 
купци имају право трајног коришће- 
ња дворишта, јер није спорно да је 
грађ. земљиште на којој je подиг- 
нута зграда национализовано, па до- 
лази до примене пропис чл. 6. ст. 1 
Закона о својини на деловима згра- 
да, који предвиђа, да ако је зграда 
у етажној својини подигнута на гра- 
ђевинској парцели у друштвеној 
својини, тада сваки сопственик по- 
себног дела зграде има трајно пра- 
во коришћења грађевинске парцеле 
на којој је зграда подигнута.

He може се тражити понавл>ање 
поступка када је  поступак завршен 
судским пораввањем. — Ако пред- 
лог за понавл>ан>е поступка није за- 
снован разлозима предвиђеним за- 
KOHOiH предлог као ведозвољен од- 
бацује председник већа без сдржа- 
вања рочишта. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 375/1960).

Тужилац је поднео захтев за по- 
нављање поступка, који је I. ст. суд 
одбацио као недозвољен. Уложена 
жалба је као неоснована одбијеиа, 
a из разлога:

Међу парничним странкама је 
неспорно да је тужилац у  ранијој 
парници пред I. ст. судом са туже- 
ним склопио поравнање да му овај 
исплати на име потпуног намирен»а 
25.000 динара.

Врх. суд АПВ сматра правилним 
правно схватање I. ст. суда да се у

смислу чл. 381. ст. 1 ЗПП не може 
тражити обнова поступка када je 
постутгак завршен судским поравна- 
њем те да је  са тога разлога I. ст. ' 
суд правилно поступио када је  пред- 
лог тужиоца за понавЈвање поступ- 
ка у конк. случају одбио.

He стоји жалбени навод да је  
I. ст. суд повредио одредбе чл. 385. 
ст. 2 ЗПП када није заказао рочи- 
ште за расправљање предлога, јер 
је суд предлог за понављање по- 
ступка одбацио на основу чл. 385. 
ст. 1. ЗПП као недозвољен будући 
да тај предлог није заснован на ра- 
злозима из чл. 381. ЗПП, a у таквом 
случају, према цит. пропису, пред- 
лог за понављање поступка одба- 
цује решењем председник већа без 
одржавања рочишта.

Трошкови изазвани давањем из- 
весних животних намирница радни- 
цима који раде на местииа на који- 
ма су изложени дејству штетних 
материја са којима раде, улазе у 
трошкове за хигијенско техничке 
заштитне мере и неподлеже плаћа- 
њу доприноса за социјално осигура- 
ње. (Врх'. привр. суд бр. Сл. 579/1961).

Према неспорном чињеничном 
стању ревизиони органи туженог за- 
вода за социјално осигурање напла- 
тили су од тужиоца на основу свог 
платног налога, између осталог и 
допринос за социјално осигурање, 
обрачунат на даваше привредне ор- 
ганизације — тужиоца за тзв. чет- 
врти оброк намирница, коју је ту- 
жилац пружао радницима на неким 
радним местима, нарочито опасним 
за њихово здравље.

Тужилац је тражио да се туже- 
ни завод осуди на повраћај непра- 
вилно наплаћеног доприноса.

Првостепени суд је  осудио ту- 
женог у смислу тужбеног захтева и 
утврдио је да поменута давања не 
терете фонд плата и не улазе у о - 
сновицу за обрачунаваше доприноса 
за социјално осигурање.

Врховни привредни суд је одбио 
туженикову жалбу и потврдио је 
првостепену пресуду у  изложеном 
побијаном делу, a из разлога:

Трошкови тзв. четвртог оброка. 
тј. трошкови изазвани давањем из- 
весних намирница које служе за по- 
јачање организма и за заштиту од
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професионалних болести, радници- 
ма на таквим радним местима на ко- 
јима су они нарочито изложени деј- 
ству штетних материја са којима 
раде, — не терете фонд плата.

Врховни привредни суд налази 
да су поменути оброци служили за 
одржавање кондиције угрожених 
радника и утицали на повећање от- 
порности организма од штетног деј- 
ства разних отровних супстанција, 
доследно томе трошкови тих дава- 
ња улазе у издатке за хигијенско- 
техничке заштитне мере и не под- 
леже плаћању доприноса за соци- 
јално осигурање.

Давања привредне организације 
за покриће губитака на трошковима 
смештаја радника у становима — 
баракама предузећа и давања за по- 
бол>шан>е друштвене исхране или 
евентуалро за коришћење годишн>ег 
одмора радницима са мањим прихо- 
дима, не улазе у основицу за плаћа- 
ње допривоса за социјално осигура- 
јње. (Врх. привр. суд, бр. Сл. 2078/ 
1960).

Ревизиони органи туженог завода 
за социјално осигурање утврдили су 
да тужилац није обрачунао и упла- 
тио допринос за социјално осигЈфа- 
ње између осталог ни на износ не- 
гативних разлика између прихода 
и расхода у стамбеним зградама — 
баракама, које је ставио на располо- 
жење својим радницима-самцима. 
Приходи ових зграда наиме, нису 
покривали расходе истих.

Другостепени финансијски орган 
је  одбио тужиочеве приговоре, под- 
нете против платног налога туженог 
па је  тужени наплатио од тужиоца 
износ спорног доприноса за социјал- 
но осигурање. Тужилац је у  овом 
спору тражио да му тужени завод 
врати неправилно наплаћени допрк- 
нос.

Првостепени суд је  одбио тужбе- 
ни захтев уколико се он односио на 
rope изнета давања са мотивацијом, 
да износ негативних разлика између 
прихода и расхода тужиочевих 
стамбених зграда терети платни 
фонд предузећа и улази у основршу 
за обрачун доприноса за социјално 
осигурање.

Врховни привредни суд је  пово-’ 
дом тужиочеве жалбе преиначио

првостепену пресуду у  вези са из- 
нетим питањем и обавезао туженог 
да врати тужиоцу допринос за со- 
цијално осигурање који је непра- 
вилно наплатио, a из разлога:

По правилу основицу за обрачу- 
наваше и плаћање доприноса за "о- 
цијално осигурање чини збир hsto 
износа личних доходака лица, која 
су у радном односу, при чему се као 
лични дохоци сматрају и награде 
радницима. У конкретном случају 
међутим, ради се о давањима за 
покриће губитака на трошковима 
смештаја радника-самаца у станови- 
ма — баракама предузећа од стране 
привредне организације те по ста- 
новишту овог суда таква 'давања 
као и уосталом и давања за побољ- 
шање друштвене исхране или евен- 
туално за коришћење годишњег од- 
мора радника са мањим приходима, 
не улазе у основицу за плаћање до- 
приноса за социјално осигурање iep 
не представљају личне дохотке рад- 
ника у смислу позитивних закон- 
ских прописа. Према томе, тужилац 
није био дужан да плаћа допринос 
за социјално осигурање на утврђе/гу 
негативну разлику.

Није дозвољев повраћај у пређа- 
шње став>е у поступку ради напла- 
те судске таксе. (Врх. привр. суд бр. 
Сл. 1436/61).

Виши привредни суд је  решењем 
наложио Задружној штедионици да 
са рачуна туженог таксеног обзез- 
ника наплати казнену таксу.

Таксени обвезник је поднео пред- 
лог ради дозволе повраћаја у пре- 
ђашње стање, са мотивацијом да је 
са уплатом таксе закаснио само је- 
дан дан a да је до закашњења до- 
шло зато што је његов текући рачун 
био блокиран.

Виши привредни суд је одбацио 
предлог као недопуштен.

Врховни привредни суд је одбио 
туженикову жалбу и потврдио ре- 
шење првостепеног суда, a из раз- 
лога:

У конкретном случају ради се о 
материји регулисаној прописима За- 
кона о судским таксама који не 
предвиђа да странка може подне- 
ти предлог за повраћај у  пређашње 
стање услед пропуштања рока за 
упдату таксе.



Нема места ни позивашу на про- 
писе Закона о парничном поступку, 
пошто овде није било у питању про- 
пуштање парничне радње.

Парничви и жалбени трошкови, 
досуђени прот11ввику у парници ко- 
ју је  покренуо ликвидациони управ- 
ник после отваран>а поступка при- 
нудне ликвидације, спадају у тро- 
швове принудне ликвидације и о- 
стварују се из ликвидационе масе 
т ш о  ликвидационог поступка. (Врх. 
привр. суд бр. Сл. 1595/61V

Тражилац извршења поднео je 
извршни предлог против извршеии- 
ка који се налази у принудној лпк- 
видацији.

Првостепени суд је одбио пред- 
лог са мотивацијом да се против лз- 
вршеника не може дозволити извр- 
шење, пошто се налази у принудној 
ликвидацији.

Врховни привредни суд је уза- 
жио жалбу тражиоца извршења и 
преиначивши првостепено решеље, 
дозволио извршење против изврше- 
ника у принудној ликвидацији, a из 
разлога:

Врховни привредни суд је утзр- 
дио да се у овом случају ради о 
тражењу принудне наплате досуђе- 
них парничних и жалбених трошко- 
ва у парници коју је извршеиик 
водио против тражиоца извршења 
и која је покренута од стране упра- 
витеља после отварања поступка 
принудне ликвидације. Према доме, 
парнични трошкови за које тражи- 
лац извршења предлаже извршење 
спадају у трошкове принудне лик- 
видације и остварују се из ликви- 
дационе масе мимо ликвидационог 
поступка и то у начелу у целости 
пре исплате потраживања ликвида- 
ционих поверилаца.

Један пушчани или револверски 
метак при нормалној употреби без 
обзира на околности у којој се упо- 
требл>ава не представља ниједан од 
облика опасвости наведених у чла- 
ну 268 ст. 1 КЗ. (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 589/1961).

I. ст. пресудом проглашен је кри- 
вим оптужени због крив. дела из 
чл. 273. ст. 4 у  вези чл. 268. ст. 3

КЗ, јер је у сватовима, пошто је  
испалио један метак из пиштол.а у 
земљу, даље истим баратао, па је  
окинуо метак који је погодио оште- 
ћеног, нанео му тешку озледу, у - 
след које је умро, касније.

Оптужени је уложио жалбу, која 
је уважена, I. ст. пресуда преина- 
чена и оптужени проглашен кривим 
за крив. дело из чл. 137. КЗ, уби- 
ства из нехата, a из разлога:

Облици крив. дела довођења у 
опасност живота и имовине опште- 
опасном радњом или средством из 
чл. 268. КЗ, могу бити различити. 
Наиме, опасност за живот л>ј̂ ди или 
имовршу већег обима може да се и- 
зазове према овом законском про- 
пису: пожаром, поплавом, експлози- 
јом, отровом или отровним гасом, јо - 
низирајућим зрачењем, моторном 
силом, електричном или другом е- 
нергијом. Очигледно је  да ни један од 
наведених облика довођења у опа- 
сност живота људи и имовине већег 
обима општеопасном радњом или 
средством, осим онога који говори о 
изазивању ове опасности експлози- 
јом, није сличан по својим обележ- 
јима са инкриминисаним догађајем. 
У обзир бм, дакле, овде могао доћи 
само поменути облик изазизања ове 
опасности, тј. изазивање опасности 
експлозијом. Међутим, ту се одмах 
намеће констатација да експлозију 
могу изазвати само експлозивне ма- 
терије као што су; динамит, нитро- 
глицерин, барзп’ итд. и то простим 
паљењем или употребом разних на- 
права, па се поставља питање да ли 
обичан пушчани или револверски 
метак при нормалној употреби може 
изазвати такву експлозију. По ста- 
новишту Врх. суда АПВ такву екс- 
плозију која доводи у  опасност жи- 
воте људи или имовину већег оби- 
ма не може изазвати обичан револ- 
верски или пзчпчани метак, пошто 
се овде претпоставља изазивање о- 

пасности не експлозијом коју иза- 
зива метак из лаког ватреног ору- 
жја, него експлозијом експлозивног 
материјала толике количине или 
такве врсте која само по себи — и 
без метка — доводи у опасност го- 
ренаведена добра.

С обзиром на то у инкриминиса- 
ној радњи оптуженог не постоје о- 
бележја бића крив. дела довођења 
у опасност живота л>уди и имовине 
ошптеопасном радњом или сред- 
ством из чл. 268. у  вези чл. 273. т. 4

to



КЗ, како је то I. ст. суд погрешно 
правно оценио, већ у радњи стоје 
сви нужни елементи кривичног дела 
убиства из нехата из чл. 137 КЗ. 
Крив. дело учињено је из нехата 
не само онда кад је учинилац био 
свестан да забрањена последица у- 
след његовог чињења или нечињења 
може наступити али је олако држао 
да она неће наступити или да he је 
моћи отклонити, већ и онда кад он 
није био свестан могућности насту- 
пања забрањене последице, али пре- 
ма околностима и својим личним 
својствима био дужан и могао бити 
те могућности (чл. 7. ст, 3 КЗ).

Битна је повреда прописа ЗПП 
ако суд узме у обзир исказе сведо- 
ка које су дали у форми изјаве ове- 
реве пред надлежним оргавом a не 
пред судом уколико је  то могло би- 
ти од утицаја за дововхење законите 
и правилве пресуде. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 191/19S1).

Против I. ст. пресуде уложена је 
жалба, која је основана, I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

I. ст. суд је правно релевантне 
чињенице у спору утврдио на осно- 
ву изјаве двојице сведока чије је 
потшгсе на изјави оверио надлежни 
орган за оверу потписа, одбивши 
предлог тужене да се ови сведоци 
саслушају пред судом. Међутим, 
према пропису чл. 213 ЗПП докази 
на гл. расправи изводе се пред ве- 
ћем, али веће може из важних раз- 
лога одлучити да се одређени до- 
кази изведу пред председником ве- 
ћа или судијом замољеног суда, па 
ће се у том случају записници о из- 
веденим доказима прочитати на гл. 
расправи. Према томе, сведоци се 
могу саслушати само пред судом, a 
не може се као доказно средство 
примити њихова изјава на којој је 
надлежш! орган за оверу потписа 
оверио потпис. Описаним постзшком 
I. ст. суд је почршио битну повреду 
одредаба парн. постутша из чл. 343. 
ст. 1. ЗПП, јер није применио од-

редбе парн. поступка о извођењу до- 
каза, a то је могло бити од утицаја 
за доношење законите и правилне 
пресуде.

Тужба за устааовл.е1ве постојања 
брака је статусна тужба па ова мора 
бити уперена против свих васлед- 
вика вокојног брачвог друга. — У 
свору ради установљења востојан>а 
брака потребво је утврдити да ли 
су постојали услови за закључен>е 
пувоважног брака, јер ако при скла- 
пању брака нису били испуњени у- 
слови за постојање брака сматра се 
да брак није ни постојао. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 1143/1960).

Нападнутом пресудом утврђено је 
да је пок. И. М. закЈвучио брак са 
пок. И. Ж. неустановљеног дана у 
Српској прав. цркви у  Г. 1919. го- 
дине, па је тужена обвезана као на- 
следница пок. И. М. признати да је 

пок. И. Ж. била законита жена са- 
да пок. И. М.

Уложена жалба против I. ст. пре- 
суде је основана, иста укинута, a 
из разлога:

I. ст. суд у нападнутој пресуди 
утврђује постојање, осим тужене, 
још и друтих законских наследника 
пок. И. М.

Пошто је тужба за установљење 
постојања брака статусна парница, 
то тужба мора бити зшерена против 
свих наследника цољ. И. М., јер се 
без њиховог учешћа у  овом спору 
као тужене странке не може донети 
правоснажна одлука у  овом спору 
која би имала дејства према свима.

Да би суд могао донети правилну 
одлуку у овом спору потребно је  да 
суд претходно утврди који су усло- 
ви постојали за закључење и пуно- 
важност постојања брака којег се 
треба да утврди пресудом у овом 
спору, јер од тога зависи и правил- 
ност одлуке, јер и по чл. 38 ОЗБ 
брак при чијем склапању нису били 
испуњени услови за постојање бра- 
ка сматра се да Еије ни постојао.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
24. агвуста 1961. донесена су следећа решења:

1) Узет је  на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и референата о раду Управног одбора изтиеђу две седнице.

2) Заједници ПТТ поднеће се представка да се Комора и ад- 
вокати, код плаћања телефонских услуга, изузму из групе при- 
вреда и третирају као друштвена организација, односно јавна 
служба.

3) На основу члана 65, 67, a у вези чл. 93 тач. 4 и чл. 13 тач. 7 
3 0 А, те чл. 6 тач. 1, 2 и 9 Статута АК у АПВ уписује се у име- 
ник адв. припр. АК у АПВ Рапајић Вера, са даном 24. август 
1961, a на адв. приправничкој вежби код Милић Томислава, адво- 
ката у Новом Саду, и то решењем бр. 233/61.

4) Решењем бр. 232/61 са 1. септембром 1961. годтгае брише 
се из именика адвокатских приправника АК у АПВ Паповић Ву- 
кота 'на адв. припр. вежби код Кашанин Јована, адвоката у Вр- 
басу, због заснивања радног односа, a на основу чл. 76 тач. 4 ЗОА  ̂
и чл. 9 Статута АК у АПВ.

5) Решењем бр. 222/61, a на основу чл. 93 тач. 8 и 59 ЗОА, те 
чл. 7 Статута АК у АПВ брише се из именика адвоката АК у 
АПВ са даном 19. јул 1961. Бикар Димитрије, адвокат из Беле 
Цркве, услед смрти, a за преузиматеља његове адвокатске кан- 
целарије одређује се Бабић Милан, адвокат из Беле Цркве.

6) Решењем бр. 225/61, a на основу чл. 93 тач. 8 и 59 ЗОА, те 
чл. 7 Статута АК у АПВ брише се са 1. августом 1961. из имешгка 
адвоката АК у АПВ др Александар Магарашевић, адвокат из Су- 
ботице, услед пензионисаша, a за преузиматеља одређује се адво- 
кат др Андрија Тиса из Суботице.

7) Решењем бр. 216/61, a на основу чл. 93 тач. 8 и чл. 41 и 59 
ЗОА, те чл. 7 Статута АК у АПВ брише се из именика адвоката 
АК у АПВ са даном 31. август 1961. Путинчанин Жарко, адвокат 
из Новог Сада услед преселења седишта адвокатске канцеларије 
на подручје друге коморе, a за пре\'зиматеља његове адвокатске 
ханцеларије одређује се ШијачЈ^! Леса, адвокат из Новог Сада.

8) Решењем бр. 203/1961. a на основу чл. б6 ст. 2 и 93 тач. 8 
3 0 A ставља се ван снаге решење бр. 204/61. о обустави адвока- 
туре др Ђисаловић Радивоја адвоката из Жабља.

9) Решавано је о молбама за упис у  именик адвоката и оста- 
лим текућим предметима.

Управни одбор АК у АПВ

„ Г Л А С Н И К "  излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска 
комора у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује одбор / Одговорни 
З'редник: Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 /  Те- 
кући рачун код Народне банке 151-13-3-2933 / Штампа „Будућност", погон

књига и брошура
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