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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 XII ' Нови Сад, април 1963. Број 4

ДВА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПРЕУЗИМАЊА КРИВИЧНОГ
ГОЊЕЊА

Институт оштећеног као тужиоца — чл. 11 ст. Ш (чланови 
уз које није означен закон, односе се на Законик о кривичном 
поступку) представља један од коректива којим се штите инте- 
реси оштећеног у кривичном поступку, у случају грешке или 
пропуста јавног тужиоца у кривичном прогонЈч Но, да би грађа- 
не заштитио од неоснованих покретања, и спровођења, кривич- 
ног поступка, законодавац је поставио одређене границе — како 
материјално-правне тако и процесно-правне — унутар којих мо- 
же да се покреће кривични поступак по захтеву оштећеног. Тих 
ограничења има више, и процесно су постављена у све стадије 
кривичног поступка, све до његовог правоснажног окончања, a 
некад и после тога — на пример у случају из чл. 379 ст. III.

У вези са положајем и правима оштећеног као тужиоца има 
низ питања која заслужују пажњу, нарочито имајући у виду 
да је вероватно новелирање Законика о кривичном поступку у 
догледно време, али ћемо се сада ограничити само на два питања 
која тангирају како оштећеног као тужиоца тако и потенцијал- 
но окривљеног, и то: карактер и садржина решења којим се не 
усваја захтев, односно предлог, оштећеног за преузимање гоње- 
ња — чл. 149 ст. I и 171, и поступак са неблаговременим захте- 
вом, односно предлогом, за преузимање гоњења.

I.

Кад јавни тужилац одбаци пријаву — чл. 140 ст. I или обу- 
стави извиђај — чл. 146 ст. I, односно истражни судија обустави 
истрагу — чл. 167 ст. I, оштећени може, у одговарајућој форми, 
да преузме гоњење у року од осам дана од дана пријема обаве- 
сти о одбачају пријаве односно обустави извиђаја или истраге 
— чл. 60 ст. II, 146 ст. IV и 167 ст. П.

У оквиру овог разматрања нећемо дотицати питање посебних 
преузимања гоњења из чл. 60 ст. IV и 403 ст. I, јер су то специ-
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фична питања која имају другачији процесни карактер и поло- 
жај у процесном систему.

У напред наведеним случајевима оштећени може преузети 
гоњење; ставл>ањем предлога за спровођење извиђаја или от- 
варање истраге — ако је јавни тужилац одбацио кривичну при- 
јаву; може ставити предлог за допуну извиђаја односно истраге 
— ако је јавни тужилац решењем обуставио извиђај односно ако 
је истражни судија решешем обуставио истрагу након одустан- 
ка јавног тужиоца од гоњења; може преузети поднету оптужни- 
цу (а може поднети и нову) ако јавни тужилац одустане од оп- 
тужнице у току припрема за главни претрес a може преузети 
заступање оптужнице ако јавни тужилац на главном претресу 
одустане од оптужбе. У овом случају интересују нас само пре- 
узимања гоњења у претходном поступку; тј. пре но што је до- 
шло до оптужења.

Без обзира на који начин оштећени, у претходном поступ- 
ку, преузима гоњење — пошто форма преузимања гошења за- 
виси и од тога до кога је стадија дошао претходни поступак — 
контрола и оцена основаности преузимања гоњења дата је у на- 
длежност истражном судији и већу окружног суда — чл. 148 
ст. III, 149 ст. I, 167 ст. III, 171. Ако истражни судија нађе да не- 
ма основа за покретање односно допуну извиђаја или истраге 
затражиће одлуку већа — чл. 148, 149, 171, које у том случају 
решењем доноси одлуку поводом захтева оштећеног.

Пошто веће — чл. 20 ст. II — решењем одлучује поводом 
неслагања истражног судије и оштећеног, то се поставља пита- 
ње какав је карактер тог решења, a у вези са тим, и какав треба 
да је садржај диспозитивног дела тог решења.

Ако је решење већа позитивно у односу на захтев оштеће- 
ног, и веће прихвати његов предлог за покретање или наставља- 
ње криБичног поступка, онда такво решење несумњиво има ка- 
рактер одлуке о покретању кривичног поступка. Ово стога што 
на основу таквог решења истражни судија мора спровести по- 
ступак, он је њрше обавезан. Разлика је само у томе што су раз- 
личите форме поступка, стим што у извиђају решење већа за- 
мењује захтев за спровођење извиђаја, a у истрази решење веће 
замењује предлог за отварање истраге — н6 у овом случају ис- 
тражни судија је обавезан да донесе решење о отварању истраге, 
јер решење не може да замени решење о отварању истраге које 
може донети само истражни судија. Према томе решењем већа 
кривични поступак се покреће — ако је раније била одбачена 
пријава, односно наставља се — ако је раније био обустављен 
извиђај односно истрага. Собзиром на то, решење, у таквим слу- 
чајевима треба да садржи одлуку о покретању кривичног по- 
ступка, и то било у форми извиђаја било у форми истраге. Како 
ће се одговарајућа одлука формулисати није битно, али је не- 
сутињиво да из формулације мора недвосмислено произилазити 
да се има покренути или наставити кривични постуиак против 
одређеног лица, и у одређеној форми (извиђај или истрага).



Ако је решење већа — чл. 20 ст. II — негативно у односу 
на захтев, односно предлог, оштећеног, онда у диспозитивном 
делу решења мора да се утврди да НЕМА МЕСТА ГОЊЕЊУ 
одређеног лица за кривично дело из захтева односно предлога. 
Оваква одлука мора се донети због тога што у том процесном 
стадију кривични поступак против одређеног лица — пријавље- 
ног од стране оштећеног — ни формално ни фиктички не тече. 
Наиме, ако је јавни тужилац одбацио кривичну пријаву, па о- 
штећени поднесе захтев за спровођење извиђаја, или стави пред- 
лог за отварање истраге, онда се тек тим процесним актом оште- 
ћеног покреће поступак за утврђивање постојања или непостоја- 
ња основа сумње или основане сумње, као битне претпоставке 
за покретање кривичног поступка у одређеној форми. Све до 
евентуално позитивне одлуке истражног судије, односно већа из 
чл. 20 ст. II, нема кривргчног поступка, и према томе је потпуно 
неосновано, и противно закону, у случају негативне одлуке ре- 
шење формулисати тако да се поступак обуставља. Карактери- 
стично је да је у пракси врло често формулација баш таква:
. . . обуставља се кривични поступак“ — што је потпуно неодре- 
ђено јер се не види какав је поступак вођен — да ли извиђај или 
истрага, a формулација је неодређена баш због тога што није 
могуће навести одређену форму поступка који се наводно обу- 
ставља. Но има случајева да се и у таквим случајевима наводи 
да се обуставља извиђај или истрага, већ према томе шта је 
претходило захтеву оштећеног. У таквим ситуацијама се обу- 
ставља нешто што није ни покренуто, a то је очита нелогичност.

У случајевима када је решењем јавног тужиоца обустављен 
извиђај или решењем истражног судије обустављена истрага, 
још је нелогичније доносити решење којим се обуставља кривич- 
ни поступак — у одређеној форми — који је решењем већ раније 
обустављен. У таквој ситуацији онда егзистирају два решења о 
обустави кривичног поступка, што није у складу са одредбама 
Законика о кривичном поступку, a сем тога представља и су- 
штинску контрадикцију.

Доношење решења о „обустави кривичног поступка“ у случа- 
јевима када је јавни тужилац решењем одбацио кривичну при- 
јаву, може да доведе и до нежељених процесуалних последица. 
Наиме, ако би оштећени накнадно поднео пријаву са новим до- 
казима, па јавни тужилац и ту пријаву одбацио, онда би се — 
код оцене новог захтева оштећеног — морало поставити питање 
да ли има места понављању кривичног поступка — чл. 379 ст. 
I, јер се мора поћи од тога да је ранији кривични поступак пра- 
воснажно обустављен. Међутим, нити је ранији поступак обу- 
стављен — јер није ни покренут — нити у таквој ситуацији има 
места разматрању питања понављања кривичног поступка.

Ако се пак доноси решење о обустави кривичног поступка и 
онда када је то решење већ донето — и поступак већ и формал- 
но и фактички обустављен — било од стране јавног тужиоца у 
извиђају, било од стране истражног судије у истрази, онда се



обуставља кривични поступак који је већ обустављен, тако да 
егзистирају два решења о обустави кривичног поступка. У слу- 
чају захтева за понављање кривичног поступка, који је обустав- 
љен са два решења, поставило би се питање у односу на које ре- 
шење треба евентуално дозволр1т и  понавл>ање кривичног по- 
ступка. Ако се дозволи понављање кривршног поступка у односу 
на једно — било које — решење онда остаје друго правоснажно 
решење о обустави кривичног поступка, тако да би се водио кри- 
вични поступак иако постоји такво решење о обустави кривич- 
ног поступка. Уколико би се дозволило понављање кривичног 
поступка у односу на оба решења — a то би претпостављало по- 
стојање и захтева јавног тужиоца и захтеве оштећеног — онда 
би се дошло у процесно недозвол,ену ситуацију да паралелно 
треба, и могу, да поступају и јавни тужилац и оштећени као ту- 
жилац и то у односу на исто кривично дело и истог окривљеног.

Према томе, ако веће окружног суда — чл. 20 ст. II, нађе да 
захтев за спровођење извиђаја, или предлог за отварање истраге, 
који подноси оштећени — a са којим се није сложио истражни 
судија —• није основан, решењем ће одбити захтев, односно пред- 
лог, с тим да НЕМА МЕСТА спровођењу извиђаја односно отва- 
рању истраге, a неће решењем обустављати ни извиђај ни ис- 
трагу.

II.

Рокови у Законику о кривичном поступку су законски (пре- 
клузивни, перемпторни) и судски (дилаторни) — чл. 83 ст. I. Суд- 
ски су рокови на пример: рок за исправку оптужнице — чл. 251, 
рок за усаглашавање жалбе против пресуде — чл. 341 ст. II и 
други; a законски су на пример: рок за подношење молбе за по- 
враћај у пређашње стање — чл. 338 ст. I, рок за преузимање го- 
њења од стране оштећеног — чл. 60 ст. II, рок за подизање опту- 
жнице — чл. 148 ст. IV и други. Према томе, рок за преузимање 
гоњења је законски, преклузиван рок, и његово пропуштање мора 
увек да повлачи одређену правну последицу — губитак права на 
даље гоњење — сем у случајевима када евентуално буде дозво- 
л>ен повраћај у пређашње стање — чл. 58 ст. II, 62 ст. II.

Поставља се питање какав је поступак c'a неблаговременим 
захтевом за преузимање кривичног гоњења? Јасно је да се не- 
благовремен захтев мора одбациЈги, али је питање ко треба да 
донесе решење о одбачају захтева за спровођење извиђаја од- 
носно отварање истраге, a наиме да ли такво решење може, и 
треба, да донесе истражни судија или такво решење може, и мо- 
ра, да донесе само веће окружног суда из чл. 20 ст. II? Ово пита- 
ње се поставља због тога што ни једном изричитом одредбом 
Законика о кривичном поступку није предвиђено ко треба, мо- 
же или мора да донесе такво решење, па се због тога мора ре- 
шавати на основу аналогије. Питаше је интересантно и због тога 
што у односу на његово решење, постоје — у суштини.— два 
потпуно супротна становишта.



Према једном становишту истражни судија не може да до- 
несе решење о одбачају неблаговременог захтева оштећеног за 
преузимање кривичног гоњења, јер се у случају неслагања са 
предлогом оштећеног мора обратити већу, из чл. 20 ст. II, за од- 
луку. Ово становиште полази од начелних одредби које обаве- 
зују истражног судију да тражи одлуку већа у свим случајеви- 
ма када се не слаже са предлозима оштећеног — чл. 148 ст. II 
и 158 ст. П.

Према другом становишту истражии судија може да донесе 
решење о одбачају неблаговременог захтева за преузимаше го- 
њења, јер таква одлука, у суштини, не представља одлуку по- 
водом основаности захтева, већ представља само утврђивање 
једног процесно релевантног догађаја — попуштања рока и ти- 
ме губитка права.

Да би се могао дати одређен одговор на постављено питање, 
треба прво видети, бар у основи, какав је процесни положај ис- 
тражног судије у односу на оштећеног који жели да преузме 
гоњење. У свим случајевима и свим стадијима претходног по- 
ступка — до предаје оптужнице председнику већа пред којим се 
има одржати главни претрес — истражни судија има — да је 
тако назовемо — контролу (регулаторну) улогу, и дужан је да 
цени све предлоге и процесне захтеве оштећеног — чл 148, 158 
и 252. Ако се истражни судија не сложи са било којим предло- 
гом, или захтевом, оштећеног као тужиоца дужан је да затражи 
одлуку већа — чл. 20 ст. П, чија одлука обавезује истражног су- 
дију, a оштећеном је у случају негативног решеша — дато право 
жалбе — чл. 148 ст. V, 149 ст. Ш у вези 171 и чл. 252 ст. Ш.

Одлучујући у свим наведеним случајевима истражни судиЈа 
мора да цени; да ли има основа сумње да је одређено лице извр- 
шило дело обухваћено захтевом за спровођење или допуну из- 
виђаја — чл. 148 ст. I и П; односно да ли постоји основана сум- 
ња у случају предлога за отварање, или допуну, истраге — чл. 158 
ст. I и II; и најзад да ли има основа из чл. 258 тач. 1—3 у слу- 
чају подношења тужиоца — чл. 252 ст. П, или основа из чл. 
258 тач. 1—4 када је у питању оштећени као тужилац. У свим 
овим случајевима истражни судија цени захтев, и евентуални 
остали материјал, са становишта суштине тог процесног мате- 
ријала и бцешује да ли је захтев са материјално-поавне стране 
основан, a са процесно-правне стране само у одређеним правци- 
ма — чл. 146 ст. I тач 4, чл. 149 ст. I у вези чл. 158 и чл. 258 
тач. 3. Међугим, ниједним од наведених прописа истражни судија 
није на оцену благовремености захтева, односно предлога, или 
оптужнице и приватне тужбе, али је несумњиво да у поступку 
мора — по службеној дужности — бити цењен, и оцењен, сваки 
процесни акт, и радња, странака и са становишта благовреме- 
кости.

Благовременост односно неблаговременост појединих про- 
цесних радњи и аката је околност која се безусловно мора це- 
нити по службеној дужности од стране свих органа који учеству-



jy y кривичном поступку, и тек на основу одређене оцене по- 
ступак се може одвијати даље. Ако у току поступка буде утвр- 
ђено да је неки процесни акт неблаговремен, онда се по њему 
не може поступати мериторно, већ се мора донети решење о од- 
бачају — чл. 347, 374 односно решење о обустави поступка — 
чл. 148 ст. IV, 168 ст. V и 257 ст. П. Према томе, пропуштање и 
преклузивних и дилаторних рокова повлачи увек одређене по- 
следице, a наетупање тих последица се мора утврдити решењем 
— у одговарајућој форми према стадију кривичног поступка — 
и то од стране оног процесног субјекта који је први надлежан да 
поступа. Овакав поступак је неопходан због тога да не би дошло 
до такве ситуације да неки други процесни субјекти поступају 
по процесном акту који не може имати правног дејства. Пошто 
је у случајевима извиђаја или истраге — по захтеву односно 
предлогу оштећеног — истражни судија први лроцесни субјект 
који треба да поступа, несумњиво је да он мора први и ценити 
благовременост захтева или предлога. Ако истражни судија утвр- 
ди да је захтев односно предлог неблаговремен, он по њему не 
може поступати без обзира на то што је захтев или предлог евен- 
туално и основан, јер пропуштање рока безусловно повлачи од- 
бачај — изузимајзгћи случајеве у којима је могуће тражити по- 
враћај у пређашње стање решењем о одбачају се коначно ре- 
шава.

Пошто је истражни судија први процесни субјект који кон- 
статује неблаговременост захтева, или предлога, нормално је да 
он и донесе одлуку — решење о одбачају неблаговременог за- 
хтева или предлога, јер би у противном случају истражни су- 
дија фактички поступао по неблаговременом захтеву односно 
предлгу. Већ само достављање захтева односно предлога већу 
Окрухсног суда представља процесну радњу која претпоставља 
постојање правовал>аног процесног акта, a таквог акта у случају 
неблаговремености нема. Питање је само да ли би одлуку — ре- 
шење о одбачају требало да доноси веће окружног суда ради тога 
да би се обезбедило право жалбе на врховни суд. Овакво обез- 
беђење није потребно јер је истражни судија овлашћен да до- 
носи и низ других одлука о којима, поводом жалбе, решава веће 
окружног суда, па тиме није угрожено право оштећеног у су- 
штини, па тако не би било угрожено ни у погледу ове формалне 
одлуке. Уколико би истражни судија погрешио у неком слу- 
чају и оценио захтев или предлог као неблаговремен, вероватно 
је да не би у истом случају — поводом жалбе — и веће окру- 
жног суда погрешило у погледу оцене благовремености. Но, ако 
би у неком случају погрешили и истражни судија и веће окру- 
жног суда таква погрешна одлука би се могла лако исправити 
путем захтева за заштиту законитости, a тих случајева би било 
врло, врло ретко.

Формулација чл. 148 ст. П и Ш и чл. 158 ст. П само на први 
поглед упућује на то да би истражни судија морао да достави 
на одлуку већу окружног суда и неблаговремен захтев, али то 
не произилази из суштине ових одредаба нити пак из система

6



процесних гаранција. Наведене одредбе упућују истражног су- 
дију да затражи одлуку већа кад се не слаже са неким предло- 
гом оштећеног или не прихвати предлог у току поступка. Оцена 
и неслагање истражног судије несумњиво претпоставл>ају оцену 
суштине предлога — нашта упућује чл. 148 ст. П у вези чл. 146 
ст. I тач. 1—4, a не и формалну исправност поднеска. Неблаго- 
временост поднеска са захтевом или предлогом је објективна чи- 
њеница коју истражни судија има само да утврди a ту нема ни- 
какве оцене нити слагања или неслагања. Може истражни судија 
оценити неки захтев или предлог као врло уместан или осно- 
ван, али ако je он неблаговремен таква оцена истражног судије 
нема никаквог процееног значаја и он не може водити поступак 
без обзира на такву оцену.

Са становишта процесних гаранција такође нема разлога да 
веће окружног суда доноси решеше о одбачају неблаговременог 
захтева или предлога. Законик о кривичном поступку је при- 
хватио начело двостепености — сем изузетака изричито пред- 
виђених у чл. 369 — и питање је да ли би требало уводити фак- 
тичку тростепеност у случајевима неблаговремености захтева 
односно предлога. Тростепеност би била фактичка због тога што 
би истражни судија ценио благовременост и у случају неблаго- 
времености морао писмено формулисати своје неслагање, затим 
би веће окружног суда донело решење о одбачају и најзад би 
и врховни суд морао да доноси решење поводом евентуалне жал- 
бе. Међутим, двостепеност би била остварена, и потпуно довољ- 
на, кад решење донесе истражни судија a no жалби одлучује 
веће a тиме би и оштећеном била загарантована довољна сигур- 
ност у погледу правилности одлуке. Када се има у виду да је 
двостепеност изричито предвиђена и у случајевима неблаговре- 
мене жалбе против пресуде — чл. 347 ст. П, a понекад и само 
један степен — чл. 361, 373 ст. П, онда је заиста сувишно обез- 
беђивати тростепеност у случајевима, неблаговремености захтева 
или предлога оштећеног.

Најзад, треба имати у виду и чињеницу да је истражни су- 
дија изричито овлашћен да обустави извиђај и истрагу у слу- 
чајевима када оштећени, у року од 8 дана од пријема обавеште- 
ња о завршетку извиђаја или истраге, не поднесе оптужницу 
одн. приватну тужбу — чл. 148 ст. IV и 168 ст. V, a у таквим слу- 
чајевима по жалби одлучује веће окружног суда из чл. 20 ст. 
П — чл. 148 ст. V, 168 ст. V, 373 ст-. П. Према томе, било би су- 
вишно ограничавати истражног судију у доношењу решења о 
одбачају неблаговременог захтева или предлога, кад јеоновла- 
шћен да обустави кривични поступак због неблаговременог по- 
ступања оштећеног односно приватног тужиоца.

У погледу доношења решење о неблаговременсти нетреба 
правити разлику у односу на захтев за спровођење извиђања и 
на предлог за отварање истраге, јер је њихова основна процесна 
улога једнака — они представљају иницијативу оштећеног за 
покретање кривичног поступка у одређеној форми. Разлика не 
треба, и не може, да се прави јер у оба случаја поступа и доноси

J



одлуку истражни судија, a разлика између извиђаја и истраге 
није тако оштро одређена —■ чл. 136 и 156 ст. I — да би се могло 
говорити о томе када je обавезна једна a када друга форма по- 
ступка .— сем изузетака из чл. 156 ст. П. To значи да би евен- 
туално постављена разлика омогућавала оштећенима да, у слу- 
чају неблаговремености, ставе предлог за отклањање истраге и 
да на тај начин фактички обезбеде тростепеност у одлучивању 
по њихово] ствари, што свакако није била интенција законо- 
давца.

Према томе, закључак би био да је истражни судија овла- 
шћен, и дужан, да донесе решење о одбачају неблаговременог 
захтева за спровођење — или допуну — извиђаја односно пред- 
лога за отварање —. или допуну — истраге који поднесу оште- 
ћени.

Петрић др. Браико

РАЗЛОЗИ ЗА ОТКАЗ РАДНОГ ОДНОСА

Иако релативно нов инструменат у нашем праву, спор о от- 
казу радног односа се кроз судску праксу искристалисао као 
радни спор о законитости решења о отказу. Судови се ограни- 
чавају на испитивање да ли је решење донео надлежни орган 
радне организације у законом прописаној форми, те да ли су 
њиме повређене одредбе чл. 305. Закона о радним односима, док 
се не упуштају у испитивање мотива, оправданости, целисходно- 
сти отказа и истинитости разлога изнетих у његовом образло- 
жењу. Ове последње моменте препуштаЈу органима самоуправ- 
љања радне организације, сматрајући да се улога тих органа и 
састоји у томе да слободно и самостално уређују радне односе 
у својој организацији.

Животна пракса радних организација је јасно показала да 
наведено овлашћење органи самоуправљања исувише широко 
узимају, a то овлашћење — на данашњем ступњу нашег развоја 
и на данашњој разини наших нарави — није у стању да искљу- 
чи личне моменте и самовољу који често долазе до изражаја 
у радним односима. Законодавац је имао у виду могућности зло- 
употреба тога овлашћења, па је ради њиховог осујећења поставио 
правне каутеле у чл. 13. и 14. Закона о радним односима. Уста- 
вом је прокламовано право на рад. У заштиту тога права, Закон 
о радним односима, у једној од својих новела, поставља као нови 
преоцесноправни институт — радни спор о отказу радног односа, 
спор који се води пред среским судом по прописима Закона о 
парничном поступку. Пре ове новеле није се могао водити спор 
о отказу радног односа, али, у накнаду за то, радник чије је пра- 
во повређено отказом, по исцрпљешу правних средстава у одно- 
су на органе самоуправљања радне организације, могао се обра- 
тити општинској арбитражи за радне односе, која је, поред за-
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конитости, имала овлашћење да испитује оправданост и цели- 
сходност самог отказа. У тој новели законодавац се, додуше, ни- 
је изричито изразио да ли је срески суд овлашћен да испитује 
оправданост и целисходност отказа радног односа. Међутим, по 
нашем мишљешу, одсуство изричитог овлашћења не сме се ту- 
мачити у супротном смислу — да судовима тобож није дозвољено 
да испитују оправданост и целисходност отказа. Ово утолико 
пре што за демократске поретке, при заснивању, заштити и оства- 
ривању права тако значајних као што је право на рад, важи пра- 
вило да је све дозвољено што није изричито забрањено. И, нај- 
зад, било би нелогично, па и супротно интенцијама законодавца 
и интересима друштва, да је општинска арбитража за радке од- 
носе у погледу решење о отказу радног односа имала више пре- 
рогатива него срески суд као радни. Нама се чини да став наших 
судова у погледу разликовања испитивања законитости отказа 
и испитивања оправданости и целисходности отказа нема довол>- 
ног упоришта у друштвеној стварности и у нашем правном по- 
ретку. Даљом и дубљом анализом тих појмова долази се до за- 
кључка да они не само што не искључују један другог, него се 
међусобно допуњују у томе смислу што се законотист у суштини 
и не може утврђивати a да се при томе не закорачи у сферу 
појмова оправданости и целисходности отказа, и обратно. Нема 
сужње да је дужност органа самоуправљања радне организације 
да се старају о оправданости и целисходности отказа, имајући 
у виду односе и прилике у самој организацији и тежећи да за- 
штите њен интерес. Али, то не значи и не мора да значи да 
судови, кад се питање отказа постави пред њих, нису овлашћени 
да испитују оправданост и целисходност приликом испитивања 
законитости решења о отказу. Неспорно је да у спору о отказу 
радног односа суд цени законитост решења о отказу, али у на- 
шој правној јавности постоји спор о томе шта се има схватити 
под појмом законитости. На жалост, наша судска пракса појам 
законитости сужава и своди га на појам формалне законитости.

Радна организација, на пример, отказала је раднику радни 
однос због тога што је наводно био ухваћен у крађи алата којим 
је био задужен други радник. Радник је порицао крађу, истичу- 
ћи да се другарски шалио и да су такве шале уобичајене у пре- 
дузећу. Органи самоуправљања којима се обратио за пониште- 
ње тога отказа одбили су његове приговоре и потврдили решеше 
■о отказу.

У својој тужби, радник је навео да је решење о отказу рад- 
ног односа незаконито, јер је неистинит разлог да је он ухва- 
ћен у крађи алата. Истакао је да органи самоуправљања нису 
водили ни дисциплински поступак ни поступак удаљења с по- 
сла у овом предмету, па су тако повредили једну императивну 
законску дужност. Нагласио је да се радни однос, у случајевима 
где се мора водити неки од поменутих поступака, не може и не 
сме отказати у замени за вођење тога поступка. Ако се у овим 
случајевима откаже радни однос, онда органи радне организа-

J



ције прекорачују своју надлежност, те директно^врећају прописе 
чл. 267, 268, 271. и 272, a индиректно пропис чл. 305. т. 7. Закона 
о радним односима. Зато је незаконито решење о отказу рад- 
ног односа донето уз те повреде закона. Радник је даље рекао: 
„отказујући ми радни однос, тужено предузеће је поступило не- 
законито према мени, искључило ме из свога колектива, одузе- 
ло ми могућност рада и стицања животних средстава и неосно- 
вано ме компромитовало изговором да сам ухваћен у крађи, при 
чему ми се није дала прилика да се браним, a туженом преду- 
зећу да доказује постојање тога дела и моје одговорности за 
њега.“

Срески суд је одбио тужбу радника, уз мотивацију: „Суд је  
према прописима Закона о радним односима надлежан да ре- 
шава једино о законитости, односно незаконитости датог отказа, 
али се не може упуштати у разлоге због којих је отказ дат, или 
у оправданост ових разлога." „У току поступка недвојбено је 
утврђено“, каже се у пресуди, „да је тужилац исцрпео све за- 
конске могућности које су му стојале на расположењу, да је од- 
лука надлежних органа туженог донета у складу са законским 
прописима, те да не постоји разлог који би спречавао давање 
отказа назеден у чл. 305. тач. 7. Закона о радним односима, a 
такође не постоји ниједан други разлог због кога се не би могао- 
дати отказ тужиоцу.“

Улажући жалбу против наведене пресуде, радник је, поред 
осталог, поново нагласио да је утужено решење незаконито, jep  
су њиме повређени већ цитирани прописи Закона о радним од- 
носима. „Свако решење које је донето уз било директну било 
индиректну повреду законских прописа, нарочито конгентних, 
јесте незаконито, па чак и протузаконито."

Окружни суд је одбио жалбу радника, јер је, вели, „чиње- 
ница да је тужитељу дат отказ радног односа на законом про- 
писан начин, a мотиве тог отказа суд није овлашћен да испутује, 
па тако нема основа за поништење отказа из тужбе“. Заузи- 
мајући овакав став, овај суд није пропустио да у својоЈ пресуди 
наведе и то да против ње нема места ревизији.

Обраћајући се за заштиту законитости, радник је у својој 
представци подвукао да је тужбом тражио законитост не раз- 
ликујући њен појам од појмова истинитости разлога, оправдано- 
сти и целисходности решења о отказу. У духу прописа чл. 13 
и 14. Закона о радним односима он сматра да је незаконит сваки 
отказ радног односа који је донет не само уз повреду чл. 305. 
него и уз повреду ма којег другог императивног прописа Закона 
о радним односима. Није довољно да је решење о отказу фор- 
мално прописно, него треба да уз то постоје стварни, истинити 
разлози за отказ. Схватање о произвољности разлога за отказ 
радног односа противи се духу и слову Закона о радним одно- 
сима. Поставио је и питање: „Да ли је законито и да ли је мо- 
рално отказати радни однос са разлога који радника компроми- 
тују, a да се при томе избегну законом обавезни инструментрг
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за утврђивање истинитости тих разлога и позивати се како на 
формалну прописаност отказа тако и на произвољност разлога за 
отказ?“ Случај овог радника није усамл>ен. На жалост, преду- 
зећа уобичавају да произвол>но отказују радне односе, прелазећи 
неодговорно преко дужности вођења дисциплинског поступка и 
удаљења с посла, те таквим отказима наносе и материјалну и 
моралну штету радницима којима се отказује. Тим се вређа и 
јавни интерес, с обзиром да је радни однос јавноправног карак- 
тера и да је право на рад уставно начело.

И поред оправданости навода изнетих у представци, иници- 
јатива радника наишла је на стереотипан одговор да нема основа 
за улагаше захтева за заштиту законитости.

Описани случај очигледно показује да се спор о отказу рад- 
ног односа у судској пракси све више удаљује од линије и за- 
датка које му је законодавац поставио; уместо оцене пуне зако- 
нитости, тај спор се своди на оцену формалне законитости. Су- 
штинска законитост, која би се састојала у испитивању оирав- 
даности и целисходности отказа, препушта се оним органима 
против којих се и води тај спор, што овај процесноправни ин- 
струмент претвара у своју противност. Да је законодгшац хтео 
да спор о отказу радног односа постави као спор формалне за- 
конитости, мислимо да би он у том случај за вођење тога спора 
прописао и посебна процесуална правила, као што је то учиње- 
но за управне спорове. Међутим, спор о отказу радног односа 
Боди се по прописима Закона о парничном поступку, a у том 
закону за ту врсту спора није предвиђен никакав посебан посту- 
пак. Пошто су спорови који се воде по прописима парничног по- 
ступка спорови тзв. пуне јурисдикције, a за спор о отказу рад- 
дног односа нема посебних процесуалних прописа који би га 
ограничавали, то произлази као несумљиво да је и овај спор — 
спор пуне јурисдикције. Јасно је да законодавцу није био циљ, a 
друштвена заједница нема од тога користи, да се спор о отказу 
радног односа изроди у Један правни илузоријум.

У прилог овог нашег схватања са задовољством указујемо на 
чланак судије Врховног суда HP Србије Радомира Станковића, 
објављен у београдском дневнику „Политика" од 23. фебруара 
1963. под насловом „О незаконитом отказу“. У томе чланку ува- 
жени судија износи мишљење да је незаконит отказ ако су не- 
истините чињенице којима је образложен. По његовом мишљењу 
неправилан је став судова када сматрају да нису овлашћени да 
испитују истинитост чињеница наведених у образложењу ре- 
шења 0 отказу. „У последње време“, пише се у чланку, „велики 
је број отказа код којих су наведене неистините чињенице у 
образложењу. Често се у образложењу наводи и то да је радник 
учинио тешке дисциплинске преступе, иако није уопште вођен 
дисциплински поступак, a има и случајева да се раднику припи- 
сују и крађе, мада није вођен било какав поступак“. Пример рад- 
ника коме је отказано због наводне крађе алата, иако није во- 
ђен дисциплински поступак или поступак удаљења с посла (који
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претпоставља вођење кривичног поступка) — најречитије илу- 
струје и потврђује тај навод судије Радомира Станковића.

„Чести су и случајеви“, каже се даље у наведеном чланку, 
„да се отказ даје, наводно, због сувишне радне снаге или укида- 
ња радног места. Међутим, уместо тог радника на исто радно ме- 
сто, одмах после отказа, узима се други радник. Иза оваквих 
отказа са неистинитим образложењем често се крије самовоља 
одговорних руководилаца привредне организације“.

Писац чланка с правом закључује да су судови „не само 
овлашћени већ и дужни да по тужби радника испитују да ли су 
истините чињенице које су наведене у образложењу решење о 
отказу радног односа. Ако утврде да су чињенице произвол>не, 
измишљене и нетачне, судови ће својом пресудом утврдити да 
је такав отказ незаконит." Карактеристично je да судија Радо- 
мир Станковић случајеве отказа радног односа којима се заме- 
њује вођење дисциплинског поступка или поступка удаљеша са 
посла — убраја у отказе са неистинитим образложењем. У томе 
уважени судија има потпуно право. Циљ је кривичног поступка, 
a и дисциплинског поступка, утврђивање материјалне истине, па 
ако овлашћени орган за вођење ових поступака пропусти своју 
дужност њиховог вођења, тиме се очигледно греши о истину, те 
се у случајевима таквих пропуста има сматрати да истина није 
утврђена. У конкретном случају, када је радна организација рад- 
ника дала отказ због крађе, a није водила никакав поступак за 
утврђивање тога дела и одговорности радника за њега, онда је 
она то учинила само због тога што је унапред знала да вођење 
дисциплЈ^нског поступка или поступка удаљења са посла не би 
дало за њу повољне резултате, већ би се утврдило да не постоји 
крађа и да је радник невин. Према томе радна организација је 
у образложење свога отказа унела једну неистиниту чшвеницу. 
Општа је дужност свих, и организација и појединаца, да се у 
међусобним односима, a нарочито у правном саобраћају, служе 
истином. Ту дужност служења истином за радне организације 
судија Радомир Станковић изводи из чл. 303. Закона о радним 
односима, где се каже да је она дужна на захтев радника дати 
писмено образложење отказа. Када од радне организације тра- 
жи писмено образложење отказа, радник тежи да добије могућ- 
ност да доказује да разлози због којих је дат отказ не постоје 
и да су неистинити. Зато је дужност радне организације да из- 
несе истините чињенице. Дужност служења истином налаже и 
начелна одредба чл. 8. Закона о парничном поступку, по коме се 
и води спор о отказу радног односа. И кривичноправни прописи 
који инкриминирају уношење неистинитих навода у исправе, 
списе и службене књиге указују на то да је дужност свакога, па 
и радне организације, да се служи истином у правном саобра- 
ћају, што у конкретном случају значи да радна организација не- 
ма право да у решење о отказу радног односа унесе неистиниту 
чињеницу да је радник ухваћен у крађи.

Наше је мишљење да испитивање истинитости чињеница из 
образложења отказа не може да се спроводи a да се не додирне
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питање оправданости и целисходности тога отказа. На пример, 
у изложеном случају, радна организација је отказала са неисти- 
ног разлога, па зар суд, приликом испитивања истинитости тога 
разлога, неће доћи до закључка да такав неистинит разлог пред- 
ставља у исто време и неоправдан и нецелисходан разлог?

Крајње је време да судска пракса ревидира свој досадашњи 
став у погледу спора о отказу радног односа, тако што би судови 
увидели да су по закону овлашћени да испитују постојање и 
истинитост разлога изнетих у образложењу отказа. У том слу- 
чају спор о отказу радног односа дошао би на линију коју је 
законодавац за њега повукао, те би у потпуности испуњавао свој 
друштвени задатак — да заштити радни однос и право на рад 
од самовоље руководилаца радне организације. Мислимо и то 
да судови не би требало да питању пуне јурисдикције у спору 
о отказу радног односа прилазе са становишта свога комодитета, 
јер је јасно, када би они вршили своју улогу до краја и у пот- 
пуности, да би и органи самоуправљања више пазили на разлоге 
којима мотивишу отказе радног односа, па радник у много слу- 
чајева не би имао потребе да води спор о отказу, те би број та- 
квих спорова био самим тим сведен на нормалну и подношљиву 
меру.

Др Душан П. Радоман

ПРАЗНИНЕ, ПРОТИВРЕЧНОСТИ И РАЗЛИЧИТА СХВАТАЊА 
ОДРЕДАБА ЗПК КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОПТУЖНИЦУ И 

ПРИГОВОР ПРОТИВ ОПТУЖНИЦЕ (П)

(Наставак)

Младен Белчић у овом погледу је нешто прецизнији. Он 
каже: „Зато и све одлуке вијећа у овом стадију процеса морају 
тако бити образложене, да се њима не пресумира одлука над- 
лежног суда о главној ствари. Изузетак је ријешење већа којим 
се поступак обуставља, јер се у случају таквог рјешења пред- 
мет коначно решава и одлука вијећа у овом случају има карак-
тер одлуке о главној ствари“.‘®)

Из овог, по мом схватању, произилази да „све“ одлуке већа 
по којима се приговор одбија и предмет упућује на главни пре- 
трес имају бити тако образложене да се унапред не утиче на 
решаваше оних питања која ће се расправл>ати на главном пре- 
тресу. Међутим, „све“ одлуке по приговору по којима се одлу- 
чује да нема места оптужби морају се нормално образложити. 
Изгледа да се појављује и проблем шта се подразумева под „нор- 
малним образложењем“. Како на пример образложити решење

а« Младен Белчић „Приговор против оптужнице" Наша законитост 
бр. 12/54.
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већа, када веће налази да нема места оптужби, пошто дело које 
је предмет оптужбе није кривично дело у смислу чл. 11 ст. 1 
КЗ или чл. 12 ст. 1. КЗ (нужна одбрана и крајња нужда). Да ли 
се може у решењу само констатовати да веће сматра да се у кон- 
кретном случају ради о нужној одбрани или пак крајњој ну- 
жди? Мислим да не може. У решењу се морају изнети разлози 
из којих ће се видети на основу којих чишеница веће налази 
постојање нужне одбране (противправност и истовременост не- 
скривљеног напада, неопходност да се напад одбије на начин ка- 
ко је окривљени деловао и др.), односно крајње нужде (да је 
окривљени дело учинио, ради тога да од себе или другог отклони 
истовремену нескривљену опасност која се на други начин није 
могла отклонити и да учињено зло нанесено на овај начин није 
веће од оног које је претило итд.).

Исти је случај када веће нађе да нема места оптужби услед 
тога што нема довољно доказа да је окривљени основано сумњив 
за кривично дело које је предмет оптужбе. Мислим да- у разло- 
зима решења веће мора дати образложење због чега и на основу 
којих доказа сматра да не постоји основана сумња да је окрив- 
љени извршио дело које је предмет оптужбе.

Према томе, ако се прихвати, да се речи: „Све одлуке већа 
окружног суда“ из чл. 261 ЗКП односе и на одлуке по којој је 
решено да нема места оптужби на основу чл. 258 ЗКП онда по- 
стоји колизија између чл. 258 и 261 ЗКП. Ако се пак прихвати 
да се речи „све одлуке већа окружног суда“ из чл. 261 ЗКП од- 
носе само на одлуку којом је приговор одбијен и по којој се пред- 
мет упућује на главни претрес, онда нема колизије између чл. 
258 и 261 ЗКП. Мислим да и овај проблем заслужује да буде 
размотрен на општој (проширеној) седници Савезног врховног 
суда ради заузимања става и доношења начелног мишљења.

У вези са напред изложеним ставовима, као проблем у прак- 
си, појављује се питање до које се границе кривично веће мо- 
же, приликом разматрања оптужнице поводом приговора, упу- 
стити у оцену доказа, који се налазе у предмету, када нађе да 
је предмет довољно извиђен и да нема потребе за допуну изви- 
ђаја-истраге. Мени познати ставови Врховних судова HP Србије 
и HP Хрватске упЈгћују на закључак да се кривично веће при- 
ликом решавања о приговору против оптужнице не може упу- 
стити и ценити доказну снагу појединих доказа у предмету (про- 
тивречних исказа сведока) и да на основу такве оцене не може 
извести закључак да нема довољно доказа да је окрршљени осно- 
вано сумњив за дело за које се оптужује.

Врховни суд HP Србије у образложењу решења, којим је 
укинуто решење кривичног већа окружног суда, a којим је било 
одлзгчено да нема места оптужби, поред осталог истиче: „Изло- 
жено поступање првостепеног суда неправилно је. При посто- 
јању противречних исказа сведока о одлучним чињеницама пр- 
востепени суд у стадијуму поступка приликом решавања о при- 
говору против оптужнице не може улазити у оцену доказне сна-
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те Једних и других прикупљених доказа — противречних иска- 
за сведока и на основу тога закључити да нема доказа да је 
окривљени довољно сумњив за дело по оптужници, пошто се та- 
ква оцена једино може дати на основу усменог, непосредног и 
контрадикторног поступка (подвукао В. Ш.), какав је поступак 
обезбеђен главним претресом на коме се решава о самој ства- 
ри“.>’)

Младен Белчић у чланку „Приговор против оптужнице“ на- 
вео је следеће разлоге решења Врховног суда HP Хрватске: 
„Треба имати у виду да .се оправдана сумњивост оцењује само 
у оквиру оптужнице (чл. 249 ст. 1. тач. 5 и 6 ЗКП сада чл. 150 
ЗКП прим. В.Ш.), a да је у погледу мјере те сумшивости довољ- 
но да је доказана основаност сумње како ју преставља чл. 156 
ст. 1. ЗКП. С друге стране опет питање да ли има довољно до- 
каза за основаност сумње мора се оцјењивати у складу са свим 
основним начелима на којима ее оснива ЗКП. из тог произилази 
да вијеће испитујући приговор против оптужнице мора најприје 
просудити да ли су уопће наведени докази који могу бити основ 
за  сумњивост окривљених, затим да су ти докази такови да се 
могу оцијенити са гледишта логике и да ли се на темељу истих 
може ријешити сумњивост или не. Према томе кад се одлучује 
о приговору вијеће се не може упуштати и у психолошку оцену 
наведених доказа у оцјену вјеродостојности сведока обране о- 
кривљеног, јер је то питање које спада у домену слободне оци-
]0не суда ко]и води главну расправу, a ко]и о том одлучуЈв у
складу са принципима непосредности, усмености итд.“.‘®)

Друг Белчић у напред наведеном чланку, по овом питању 
заузео је исти став као и Врховни суд HP Хрватске. Он каже: 
„Околности које су одлучне за обуставу кривичног поступка, мо- 
рају се дати утврдити непосредно из саме оптужнице и списа, a 
ако то утврђивање овиси од оцјене доказа, треба да иде пред- 
мет на главну расправу. Вијеће је ту везано чињеничним ста- 
њем из оптужнице и оно несмије улазити код тог питања у оцје- 
ну чињеничног стања у погледу околности које представл>ају 
обиљежје кривичног дела, пошто се чињенично стање које се 
односи на обиљежје кривичног дела утврђује само на темел>у 
главне расправе у доказном поступку и оцјењује се у пресуди... 
Вијеће дакле, испитује само да ли радња за коју је окривљени 
оптзжен представља кривично дело или не, a никако не може 
улазити у оцјену чињеничног стања да ли је окривљени ту рад- 
њу извршио или је извршио на неки други начин“.‘®) Ставови 
писца односе се на тачку 1, 2 и 3 чл. 258 ЗКП. У односу на тачку 
4 чл. 258 ЗКП друг Белчић каже; „Вијеће испитује приговор 
против оптужнице у односу на чл. 257 тач. 4. ЗКП (сада чл. 258 
прим. ВШ) треба имати у виду да се оправдана сумњивост оцје-

17 Решење Врховног суда HP Србије КР. 557/59.
18 Др. Младен Белчић „Приговор против оптужнице „Наша закони- 

тост бр. 12 стр. 555.
1» Младен Белчић „Приговор против оптужнице — Наша законитост 

бр. 12/54 стр. 555.
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њује само у оквиру навода оптужнице (чл. 249 ст. 1. тач. 5 и 6 
— сада 250 прим. ВШ). Сматра се да је у погледу мјере те сум- 
ЛјИвости  довол>но да је доказана основаност сутуцве како је пред- 
ставл>а чл. 156 ст. 1. ЗКП; дакле, не захтјева се нека већа сум- 
ња него ли је потребна за отварање истраге“.-'')

Наведени ставови потпуно су у духу принципа контрадик- 
торности, непосредности и усмености. Међутим, ако би се у прак- 
си стриктно придржавали ставова изражених у цитираним одлу- 
кама и мишљењу Младена Белчића, по мом схватању тач. 1 и 
2, a нарочито тач. 4, чл. 258 ЗКП, не би дошле до изражаја у 
пракси.

На који he начин веће установити да дело које је предмет 
оптужбе није кривично дело, ако не анализира све чињенице 
догађаја, које су прикупљене у претходном поступку, ако их ме- 
ђусобно не упоређује и не доводи у логичну везу, најкраће ре- 
чено, ако не изврши анализу и свестрану оцену постојећих чи- 
њеница? Ако веће пак, изврши анализу и оцену доказа, онда 
логично мора доћи и до класификације и оцене доказне снаге 
појединих доказа.

Иста је ситуација и у погледу питања да ли има довол>но 
доказа да је окривљени основано сумњив за кривично дело које 
је предмет оптужбе? Питање постојања основаности сумње, сма- 
трам да није питање „умешности изношења истог на судску 
одлуку“, како каже друг Белчић. Да ли се може утврдити да 
има или нема довољно доказа да је окривљени основано сумњив 
за кривично дело које је предмет оптужбе, ако се не изврши 
темељна анализа и оцена свих доказа? Ако се изврши анализа 
логично да следи оцена доказа и заузимање става. Произилази, 
према цитираним ставовима, да веће треба да одлучи, да ли је  
дело које је предмет оптужбе у конкретном случају кривично 
дело или не и да ли има довољно доказа да је окривљени осно- 
вано сумњив за дело које је предмет оптужбе, али да нема овла- 
тћењ а да се упусти у оцену вредности самих доказа. Кривич- 
ном већу у таквим ситуацијама не преостаје нгапта друго, него 
да приговоре одбија као неосноване, a то је у пракси, по мом 
мишљењу доводило до малог броја уважених приговора и при- 
личног процента ослобађаЈЈ^их и одбијајућих пресуда/*)

Принципи уопште, па и принципи нашег кривичног поступ- 
ка нису сами себи циљ. Они су установљени као начела, чијом 
се применом најбол>е обезбеђује изналажење материјалне исти- 
не, уз истовремену максималну гарантију права окривљеног, као 
грађанина социјалистичког друштва. Међутим, са општим раз- 
витком дрзш1тва, a посебно развитком науке и технике, нужно 
долазц до измене метода и форми у погледу утврђивања одре- 
ђених чињеница, што значи да и принципи у извесном смислу

20 Исто као под тач. 1.
21 Др. Бранко Петрић — дискусија на Другом конгресу правника Ју -  

гославије; Архив за правне и друштвене науке бр. 2—4/58 стр. 582—3.
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морају да трпе измену, иначе у супротном постају кочница у 
практичном раду у новијим измењеним условима.

Данас се и у кривичном поступку све више примењују те- 
ковине научних достигнућа, све више долази до коришћења ре- 
зултата наука; судске медицине, психијатрије, криминалистичке 
технике и др. a тиме се и повећава могућност лакшег и сигур- 
нијег долажења до материјалне истине. За већи број кривичних 
дела, (кривична дела против живота и тела, кривична дела про- 
тив достојанства. личности и морала, крртична дела против 
здравља људи, кривична дела против народне привреде, кривич- 
на дела против друштвене и приватне имовине, кривична дела 
против опште сигурности л>уди и имовине, нека кривична дела 
против службене дужности) у већини случајева битни су налази 
вештака и установа — лабораторија и института, којима је по- 
верено вештачење, па у таквим случајевима, често нема разли- 
ке да ли ће се извештај вештака прочитати или ће се они по- 
звати да усмено изложе свој налази и мишљење, поготову када 
је вештачење поверено установама. С друге стране принципи: 
непосредности, контрадикторности и усмености углавном долазе 
до изражаја на главни претрес пред првостепеним судом, док 
другостепени суд по правилу одлучује на основу материјала и 
доказа који се налазе у списима. Исто тако и јавни тужилац и 
кривично веће у току претходног поступка, кривични поступак 
обустављају на основу чишеница које се налазе у списима (нпр. 
чл. 146 ст. 1. тач. 1 и 3 ЗКП и члан 149 ст. 1. ЗКП).

Професор Божа Марковић, налази да је питање да ли се 
за стављање под оптужбу, тражи већа сумња за окривљеног, 
него за отварање истраге, такве природе, да се не може дати 
одговор који би важио за све случајеве и да he у неким слу- 
чајевима бити довољна иста сумња и за једно и за друго, a у 
другим не, па каже: „Све зависи од оцене апелационог суда, a 
он при тој оцени мора имати на уму ону сумњу која је пред- 
виђена у чл. 97 ст. 3. тј. апелациони суд има на основу стања 
ствари, које је постојало у тренутку подношења оптужнице, да 
оцени има ли изгледа да се на главном претресу поступак за- 
врд1и осудом или не (подв. ВШ), па ће у првом случају решити 
да има места стављању под оптужбу, a у другом ће решити да 
нема места оптужби... Није искључено, дакле, да се истрага 
оствари са мање доказне сумње, што је донекло и природно 
(подв. ВШ), јер се у истрази често дође и до нових основа сум- 
ње, или се и само оне раније толико расветле да лакше стварају 
уверење да ће се поступак на главном претресу завршити осу- 
дом“.̂ )̂

По Марковићу произилази природно да је за подизање оп- 
тужнице потребно више доказана сумња, него за отварање истра- 
ге. Из чињенице да апелациони суд (сада кривично веће окру- 
жног суда) цени да ли ће доћи до осзфујуће осуде или не, те да

22 Др. Божидар МарковЈгћ -  
Краљевине Југославије стр. 420.

Уџбеник судског кривичног поступка
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према томе и одређује свој став да ли има или нема места оп- 
тужби следи логичан закључак да је неопходна и оцена доказа 
који се налазе у предмету и на којима оптужница темељи осно- 
ваност сумње да је окривљени изврпп^го кривично дело за које 
је оптужен. Мислим да постоји квалитетна разлика у погледу 
„основане сумње“ потребне за отварање истраге чл. 156 ст. 1. 
ЗКП и „основане сумње“ да ли има довољно доказа да је окрив- 
љени сумњив за дело које је предмет оптужбе чл. 258 ст. 4. ЗКП. 
Пажљивом анализом ова два члана, логкчким и граматичким 
тумачењем истих може се уочити ова разлика.

Наиме, истрага се може отворити, ако из постојећих чише- 
ница произилази закључак о постојашу основане сумње да је о- 
кривл>ени извршио кривично дело за које се гони по службеној 
дужности. Те чињенице, по правилу још нису разјашњене. Ако 
су претходно вођени извиђаји и ако су сва питања довол>но раз- 
јашњена, неће бити потребно да се отвара истрага, него ће се на 
основу резултата самих извиђаја, подићи оптужница. Извиђај 
може прерасти у истрагу, ако постоје законски услови за отва- 
рање истраге и ако из већ спроведених извиђаја произилази, не 
само основана сумња, већ и потреба да се рашчисте и боље утвр- 
де одређене чињенице и питања у погледу основане сумње, да 
је окривљени извршио кривично дело за које се окривљује.

Ако пак нису вођени извиђаји, у току истраге такође треба 
рашчистити чињенице на основу којих је изведен закључак о по- 
стојању основане сумње да је окривл>ени извршио кривично де- 
ло за које се окривљује. Увек у току истраге, без обзира да ли 
је претходио извиђај или не, треба прикупити доказе на основу 
којих ће касније овлашћени тужилац одлучити да ли ће посту- 
пак наставити подизашем оптужнице или ће одустати од гоње- 
ња, уколико не тражи да се истрага допуни. У чл. 156 ЗКП  за- 
конодавац не помиње доказе, што је и природно, јер доказе тре- 
ба прикупити у току истраге. У овом стадију поступка немогуће 
је ценити питање да ли ће доћи до осуђујуће пресуде или не, 
пошто то зависи од доказа који ће се тек црикупити у току ис- 
траге.

Према чл. 258 тач. 4 ЗКП тежиште питања је у томе: „Да ли 
има или не довољно доказа да је окривљени основано сумњив за 
кривично дело које је предмет оптужбе“. У oboAi  стадију по- 
ступка, мислим, да веће мора да оцени да ли има или нема до- 
вољно доказа о постојању основане сумње и да ли ће, како то 
каже Б. Марковић, бити у изгледу осЈфујућа пресуда или не и у 
вези са овим, нормално је да се цени вредност појединих и међу- 
собно зависних доказа, из овога и произилази закључак да 
„основана сумња“ која се тражи према чл. 258 тач. 4 ЗКП мора 
да буде и у квантитативном и квалитативном погледу бол>е за- 
документована и много поузданија од оне која се тражи према 
чл. 156 ЗКП.

23 Младен Белчић 
нитост бр. 12/54 стр. 555.

„Приговор против оптужнице" — Наша зако-
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Лохсинг и Сауер, према наводима друга Белчића у напред 
цитираном чланку, сматрају: „Да сумња, коју вијеће у поступку 
приговора против оптужнице мора утврдити, треба да буде много 
далекосежнија, него ли она која је довољна за покретање прет- 
ходног поступка, да вијеће мора гледати напријед, a не унатраг 
и имати у виду да ли има изгледа да ће поступак завршити осу- 
ђујућом пресудом“.-»

Др. Чубински сматра да апелациони суд није везан никаквом 
законском претпоставком у погледу питања да ли има довол>но 
доказа да је окривљени основано с јш њ и в  за кривично дело за 
које се оптужује. Он каже: „Једино мерило у овом случају је 
основаност сумње, тј. сумња, која против окривл>еника постоји, 
мора бити поткрепљена конкретним чињеницама, које исту прав- 
дају. Апелациони суд, дакле, не цени питање доказаности окрив- 
л>еника, јер ово тек има да буде предмет одлуке суда првог сте- 
пена, већ умесност изношења тога питања на судску одлуку, те 
према томе се опредељује по свом слободном уверешу“.̂  ̂ Чини 
ми се, да Чубински није довољно прецизан, јер израз „умесност“, 
може различито да се тумачи, собзиром на оно што је напред 
изложио сам Чубински, поготову када се посматра у вези са пи- 
тањем доказаности кривице. Мислим да је он био недоследан у 
објашњењу ст. 4 чл. 208 ЗКП Краљевине Југославије, који гла- 
си: „Да нема довољно доказа, са којих би окривл>еник био сум- 
њив за дело које се оптужује" и сматрам да су објашњења Др. 
Божидара Марковића и напред наведено мишљење Лохсинга и 
Сауера адекватнија у односу на цитирану одредбу. Мишљења 
сам да ми данас у овом погледу у теорији и пракси у третирању 
овог питања треба да учинимо корак напред, у односу на схвата- 
ња професора Боже Марковића и других, јер би то било, поред 
осталог, у складу са социјалистичким хуманизмом и одредбама 
-чл. 258 ЗКП, бар како их ја схватам.

Влајко Шошкић

ПРАВО ТРАЖИОЦА ИЗВРШЕЊА НА НАКНАДУ 
ТРОШКОВА ИЗВРШЕЊА

19

У погледу накнаде трошкова извршења основно је начело 
извршног поступка да је извршеник дужан да тражиоцу извр- 
шења накнади све трошкове, које је тражилац извршења имао 
,у току извршног поступка.

Приликом утврђивања износа ових трошкова суд је дужан 
да води рачзша, који су трошкови били потребни за целисходно 
остварење извршног захтева, те да само за те трошкове наложи 
извршенику да их накнади. Који су пак то трошкови потребни,

24 Др. М, Чубински — Научни и практични коментар законика о суд- 
ском кривичном поступку Краљевине Југославије стр. 378.
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y правним правилима извршног поступка није изричито речено, 
већ се оставља суду на оцену, да сам суд одлучи узимајући бри- 
жљиво све околности за сваки поједини случај.

Ближа упутства и околности ради оцене који су то трошкови 
потребни не даје нам ни парнр1чни поступак, јер у чл. 144 За- 
кона о парничном поступку изричито стоји да ће суд приликом 
одлучивања, које ће трошкове странци накнадити, узети у обзир 
само оне трошкове, који су били потребни за вођење парнице. 
Приликом оцене, који су трошкови потребни, одлучује суд оце- 
њујући брижљиво све околности.

Дакле, ни у парничном поступку, ни у извршном поступку 
не дају се ближа и детаљнија упутства који су то трошкови би- 
ли потребни, већ се то оставља суду на оцену, q тим  ш то  се суду 
налаже да у томе буде брижљив и да узме у обзир све околно- 
сти. Да ли ће то бити опште околности за све случајеве или пак 
специфичне за поједине случајеве, о томе парнични поступак не 
прави разлику, док извршни поступак ставља у дужност судији 
да за сваки поједини случај то цени. Што значи да се извесни 
трошкови у једном случају могу признати и осудити, док у дру- 
гом не.

Није нам намера да разматрамо сву материју која се односи 
на одмеравање и наплату трошкова извршног поступка, већ би 
се задржали само на питању да ли је тражилац извршења ду- 
жан или је пак дужан извршеник да сноси трошкове чувања 
ствари, у случају када би у излучној парници треће лице успело 
у своме захтеву да се пописане ствари испишу из списка пописа.

Ставови по истакнутом питању нису уједначени у нашој суд- 
ској пракси, па сматрамо да ће ради бољег сагледавања пробле- 
ма бити од интереса да изнесемо један конкретан случај из суд- 
ске праксе са мишљењем Врховног суда НРС.

Тражилац извршења ради наплате свога потраживања под- 
нео је предлог за принудну наплату пленидбом, чувањем и про- 
дајом покретности извршеника. Срески суд је дозволио предло- 
жено извршење и извршни орган извршио је попис у стану из- 
вршеника пописавши стоку коју је нашао, па је исту предао на 
чување чувару, кога је сам одредио. Међутим, поднета је излуч- 
на тужба од стране трећег лица ради исписа једне свиње и шест 
прасића. Такође је поднет и предлог ради одлагања извршења, 
па је Срески суд одлучио да се са извршењем застане до оконча- 
ња спора, што је погрешно, јер је Срески суд требао да донесе 
решење ради одлагања извршења и да исто достави странкама.

По окончању спора по излучној тужби јавља се чувар стоке 
и тражи да му се плати накнада за исхрану и чување стоке у 
износу 33.000 динара. Тражилац извршења даје изјаву да се не 
противи да се свиње .врате извршенику пошто је треће лице у 
излучном спору успело, па суд доноси одлуку да тражилац из- 
вршења сноси ове трошкове око чувања и исхране свиња и ис- 
плати наведени износ чувару. Окружни суд укида ово решење, 
па Срески суд доноси ново решење којим обавезује извршеника 
да чувару исплати наведени износ. Ово решење потврђује и О-
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кружни суд, али Врховни суд по захтеву за заштиту законито- 
сти решењем бр. ГЗЗ-12/62 од 18. јануара 1963. преиначује обе 
одлуке и одбија захтев чувара према извршенику са следећих 
разлога: „Према правним правилима Закона о извршењу и обез- 
беђењу у извршном поступку у погледу накнаде трошкова из- 
вршења важи као основно правило, да штету мора да накнади 
онај који ју је и изазвао односно проузроковао. Ово правило ва- 
жи и за оне случајеве када je тражилац извршеша изазвао не- 
потребне трошкове извршења. У конкретном случају несумњиво 
је утврђено да су предметна стока као и остале покретне ствари 
пописане и одузете по предлогу тражиоца извршења, па по ње- 
говом предлогу стока је и предата на чзгвање, a такође је и вра- 
ћена. Извршеник је скренуо пажњу приликом пописа да стока 
није његова својина, a сопственик исте је у посебном поступку 
доказао да свиња и прасад нису извршеникови.

Према изложеном може се закључити да је тражилац из- 
вршења пре подношења предлога за дозволу извршења могао 
имати у виду све релевантне околности у погледу ствари на ко- 
јима је спроведено извршење и да je и поред тога тражио да се 
извршење и спроведе и тако изазвао напред означене трошкове. 
С обзиром да је тражилац извршења предложио извршење на 
стварима које су изузете од извршења, и да није утврђено да је 
извршеник било чиме скривио и трошкове извршења изазвао 
погрешили су и првостепени и другостепени суд када су изврше- 
ника обавезали да сноси наведене трошкове према чувару, те су 
тиме повредили закон на штету извршеника".

Сматрамо да је од значаја да се истакне да претходно мора 
сам тражилац извршења да сноси трошкове извршења. Исто на- 
чело важи у парничном и у другим поступцима да је сваки уче- 
сник дужан претходно да сноси трошкове за радње које буде 
својим предлозима изазвао.'

Извршни поступак изричито је предвидео да трошкове око 
чувања заплењених ствари мора претходно да сноси тражилац 
извршења, a исто тако и трошкове принудне управе, извршеше 
притвора и привремених наредби. Међутим, суду је остављено да 
сам одреди за сваки случај да ли се условЈвава извршење неке 
извршне радше од полагања предујма.

Како начела извршног поступка не дају ближих прописа о 
томе који су трошкови извршења потребни за целисходно оства- 
рење извршног захтева, то смо упућени на прописе парничног по- 
ступка. У чл. 149 ЗПП предвиђено је да туженик у излучној пар- 
ници ако изгуби спор неће бити обавезан да сноси парничне тро- 
шкове тужилачке стране, ако је као тужилац извршења у пред- 
мету извршења имао оправданих разлога да сматра да не постоји 
право тужиоца као трећег лица на стварима које су нађене код 
извршеника и узете у попис. У овом слзч1ају сносиће свака стран- 
ка своје трошкове. Ово је изузетак од општег правила да је

* Др. Борислав Благојевић: Систем извршног поступка. Београд. 1938. г. 
'Стр. 265.
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странка која изгуби спор дужна да противној странци накнади 
парничне трошкове. Овај изузетак је у складу са начелом да 
туженик није дужан да тужиоцу накнади парничне трошкове 
у случају ако туженик није дао повод за тужбу и ако је признао 
тужбени захтев у одговору на тужбу или пре него што се упу- 
стио у расправљање о главној ствари. Кад би тужилац у излуч- 
ној парници пружио довољно доказа за опстојаност свог захтева 
и туженик би признао такав захтев, онда би тужилац морао ту- 
женику да накнади парничне трошкове, јер туженик спор није- 
изазвао тј. није дао повода као тражилац извршења за покрета- 
ње излучне пак тужбе, сматрајући да су пописане ствари сво- 
јина извршеника.^

Међутим, ако тражилац извршења као туженик води спор 
у доброј вери, a тужилац успе, онда ће се трошкови пребити тј. 
сносиће сваки своје трошкове.

Поставља се питање када ће се сматрати да је туженик имао 
оправдане разлоге да сматра да на пописаним стварима непостоје 
права трећих лица. Туженик као тражилац извршења у извр- 
шном поступку ставио је предлог да извршни орган изврши пле- 
нидбу покретних ствари извршеника, a извршни орган према 
правним правилима Правилника за извршне органе дужан је да 
изврши избор предмета за пленидбу пазећи да узме у попис пр- 
венствено такве ствари из којих се може извршна тражбина што 
пре да наплати, a нарочито оне предмете који се могу лако пре- 
нети и брзо продати. Ствари пак које би требало чувати или пре- 
носити уз трошкове узеће у попис тек ако других погоднијих 
ствари нема. Разуме се да извршни орган не треба да узме у 
попис оне ствари за које му извршеник приговори да припадају 
трећим лицима. Али ако других ствари нема, онда мора и те да 
узме у попис. Самим пописом тражилац извршења стиче зало- 
жно право на пописаним стварима.

Имајући предње у виду тражилац извршења не може да 
призна тужбени захтев у излучној тужби докле год му се не 
пруже јасни и убедљиви докази да пописане ствари не припа- 
дају извршенику. Тражилац извршења био би обавезан да у из- 
лучној парници плати трошкове спора када исту изгуби, у слу- 
чају ако би извршеник понудио друге ствари за попис изјављу- 
јући да пописане ствари нису његове, али би тражилац изврше- 
ња то одбио захтевајући да се попишу и продају баш те ствари. 
Осим овог приликом одлучивања о захтеву за накнаду парнич- 
них трошкова суд ie дужан да испита и утврди да ли туженик 
води спор и ако је знао или морао знати да пописане ствари ни- 
су власништво извршеника већ трећег лица. Ово је туженик од- 
носно тражилац извршења морао да зна ако је био присутан ка- 
да су пописане ствари поверене извршенику ,од стране трећег 
лица или је то сазнао на други начин, или су пак ове ствари да- 
те извршенику на службену употребу и т. сл.

- Срећко Цуља: Грађанеки парнични поступак, Загреб 1957. год_ 
стр. 302—303.
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Треће лице као тужилац у излучној парници мора да дока- 
же да је туженик знао или пак да је морао да зна да пописане 
ствари не припадају извршенику, те да би у том случају туже- 
ник био осуђен да му накнади парничне трошкове. Ово са раз- 
лога што туженик као тражилац извршења не може сваком ли- 
цу Roje подигне излучну тужбу да призна излучни захтев. Ово 
нарочито ако извршеник нема друге имовине за подмирше тра- 
жбеног захтева, a уз то и сам извршенрж као туженик оспорава 
излучни захтев. Али, ако би извршеник као туженик признао- 
излучни захтев, a има друге имовине из које се може намирити 
дотични захтев, па би треће лице успело у излучном спору, онда 
би у том случају туженик могао да сноси трошкове поступка.’̂

Када се постави питање о праву тражиоца извршења на 
трошкове настале у извршном поступку поводом чувања ствари, 
које су од стране трећег лица излучене из списка пописа, сма- 
трамо да извршни суд приликом одлучивања да ли ће ове тро- 
шкове признати тражиоцу извршења, мора да одлучи да ли су 
ти трошкови били потребни за остварење извршног захтева или 
не. Приликом утврђивања да ли су исти били потребни сматрамо 
да срески суд мора да има у виду пропис чл. 149 ЗПП, a наиме 
да ли је тражилац извршеша као туженик у излучној парници 
био обавезан да сноси парничне трошкове или не. Ако је он спор 
водио у доброј 9ери, оправдано сматрајзгћи да права трећег лица 
не постоје и није осуђен да сноси парничне трошкове онда значи 
да су његови трошкови око чувања ствари били потребни и цели- 
сходни па је стога дужан да те трошкове тражиоцу извршења 
накнади извршеник. Односно уколико ове трошкове није предуј- 
мио тражилац извршења, онда ће извршеник исплатити награду 
и накнаду чувару ствари за чување ствари које су излучене. Про- 
писи Закона о парничном поступку морају се узети у обзир и са 
разлога што непостоје законски прописи за извршни поступак 
већ само правна правила.

Наведено правно схваташе Вдховног суда унеколико се раз- 
ликује од напред изложеног, па би било у интересу да се чују и 
друга мишљења.

Врховни суд стоји на гледишту да је тражилац извршења 
изазвао непотребне трошкове извршења јер је одузета стока по 
његовом предлогу дата чувару, a извршеник му је скренуо па- 
жњу да стока није његова својина, те да се на основу овог може 
закл>учити да је тражилац извршења могао да има увид у ре- 
левантне околности у погледу ствари на којрша je спроведено 
извршење, па да је и поред тога тражио да се извршење спро- 
веде, a да извршеник никаквим поступком није скривио тро- 
шкове извршења.

Сматрамо да околност што је извршеник приликом пописа 
изјавио извршном органу да пописана стока није његова својина 
није довољан доказ да је тражилац извршења морао то да при-

3 Срећко Цуља; Грађанско процесно право — ванпарнични поступци. 
Београд, 1938. год. стр. 72.
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хвати и призна излучни захтев. Тражилац извршења је тражио 
да се попишу, чувају и продају ствари извршеника, a не трећег 
лица. Када је извршни орган пописао у обору извршеника на- 
ведену стоку логична је претпоставка да је то стока извршени- 
ка, те да се не може претпоставити да је тражилац извршења, 
који као правно лице има седиште у удаљеном месту могао да 
зна које ствари и какву стоку има извршеник, када тражилац 
извршења не зна ни где је стан, ни пољопривредно газдинство 
извршеника. Основно је да трошкове извршеша који су били 
потребни сноси извршеник, те се не може тражити никаква кри- 
вица до извршеника, нити пак суд треба да испитује да ли је 
извршеник изазвао трошкове, већ се самр има испитати и утвр- 
дити да ли су трошкови тражиоца извршења били потребни или 
не, па ако су били потребни за остварење извршног захтева, онда 
је извршеник дужан да их сноси и тражиоцу извршења накнади.

У конкретном случају биле су пописане свиње, a захтев чу- 
вара одбијен је према извршенику, што значи да тражилац из- 
вршења има да сноси трошкове чувара око чувања и исхране 
свиња. Међутим, поставља се питање, да ли је тражилац извр- 
шења дужан да исплати исхрану свиња, јер би свиње јеле и тро- 
шиле храну и да су се налазиле код извршеника. Овај би такође 
имао трошкове и око њиховог чувања, јер је њему свакако треће 
лице за то платило. Излази да тражилац извршења треба да чу- 
ва и храни извршеникове свиње односно трећег лица без икакве 
накнаде, што значи да се ови неправедно богате на рачун тра- 
жиоца извршења.

Мишљеша смо да захтев чувара према извршенику није мо- 
гао да буде потпуно одбијен него делимично и то само за раз- 
лику од трошкова исхране и чувања колико би имао извршеник 
за протекли период од трошкова које је имао чувар уколико би 
таква разлика постојала.

Тражилац извршења као туженик у излучном спору није 
осуђен да сноси парничне трошкве па је требало извидети да ли 
је он неоправдано водио спор и тиме непотребно изазвао тро- 
шкове око чувања стоке имајући у виду законску претпоставку 
да онај ко држи ствар претпоставл>а се да је власник исте, јер је 
његова државина законом заштићена.

Борисав Радовановић

„БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ВРХОВНОГ СУДА 
А.П. ВОЈВОДИНЕ”

Врховни суд А.П. Војводине издао је је, пре кратког време- 
на, збирку својих одлука под насловом „Билтен судске праксе 
Врховног суда А.П. Војводине“. Овај „Билтен“ обухвата неке 
одлуке које је Врховни суд АПВ донео током 1962. године „Бил- 
тен“ доноси 140 разних одлука, на 60 страна.
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Одлуке су груписане према материји коју решавају на кри- 
вично право (материјално и процесно), грађанско право (матери- 
јално и процесно) и управно.

Највише одлука, што је и природно, има из материје гра- 
ђанског права.

Одлуке су објављене као сентенције, без образложења. Ово 
је један недостатак, али неизбежан, јер би се иначе могао обја- 
вити знатно мањи број одлука, па не би била постигнута сврха 
,,Билтена“: упознати правнике практичаре са становиштима Вр- 
ховног суда АПВ у што више правних питања и проблема. Како 
је свака одлука попраћена и бројем исте, то се детаљније оба- 
вештење увек може наћи, ако за то има неко нарочит интерес.

На крају „Билтена“ je израђен стварни регистар, по азбуч- 
ном реду, материје на коју се одлука односи, и по врстама од- 
лука. Овај стварни регистар јако олакшава тражење одлука по 
појединим питањима. Поред стварног регистра дат је и законски 
регистар, који цитира све законе, са члановима истих, чији су 
прописи обухваћени одлукама. Са ова два регистра „Билтен“ је 
заиста комплетан и приступачан.

Појава овог првог „Билтена судске праксе Врховног суда 
А. П. Војводине" је за похвалу, Jep употпуњује једну празнину, 
која се осећала.

Одлуке Врховног суда А. П. Војводине објављују „Збирка 
судских одлука Врховних судова“, затим „Гласник“ Адвокатске 
коморе у АПВ, али ове две публикације не могу да објаве све 
одлуке Врховног суда АПВ, па објављивање одлука донесених 
током једне календарске године је кориско, јер даје најпотпу- 
нији увид у кретање судске праксе код тог суда, чије се одлзже, 
иначе, често цитирају и у правним уџбеницима.

Уверени смо да ће „Билтен судске праксе Врховног суда 
А.П. Војводине“ код свих правника, практичара у првом реду, a 
и теоретичара, наићи ка велику пажњу, да ће бити од користи 
и да ће имати свог позивног утицаја на устаљивање и једно- 
образност судске праксе, бар у најважнијим питањима, јер у 
збирци има и одлука које се могу дискз'-товати.

Изражавамо наду, да ће Врховни суд А.П. Војводине и убу- 
дуће издавати овакав свој годишњак.

Коста Хаџи

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За установљење извесне чињени- 
це по судијском уверењу није до- 
вољна само унутрашња субјективна 
убеђеност судије, већ мора да посто- 
ји и стварна на објективним чиње- 
ницама засвована истинитост за- 
кључака суда. (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 1206/962).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим за крив. дело из чл. 
141. ст. 2. КЗ те осуђен на 1 годтгау 
строгог затвора. Оптужени је уло- 
жио жалбу, која је уважена, I. ст. 
пресуда укинута, a из разлога:

У дилеми између два битно разли- 
чита исказа оптуженог. I. ст. суд је



Јстановио нешто треће као истину 
о догађају. He прихватајући ни пр- 
ви a у потпуности ни други оптуже- 
ников приказ догађаја, полазећи од 
претпоставке да је „скоро апсолутно 
немогуће да једна, мада исправна а- 
ли слаба ваздушна пушка положе- 
на у траву има дбмет од 80 метара, 
и то у висини сагнуте девојчице", 
I. ст. суд је утврдио као чињеницу 
„да се оптужени подигао из седећег 
положаја, узео пушку и испалио је- 
дан хитац према оштећеној“, одно- 
сно „испалио метак баш у правцу 
оштећене", и то на удаљености од 
око 20 метара пошто је „управио, 
поставља1вем пзчпке у одговарајзгћи 
положај, путању зрна баш према о- 
штећеној".

За овакво чињенично установље- 
ње, по оцени Врх. суда нема подло- 
ге у доказном материјалу. За уста- 
новљење извесне чињенице по су- 
дијском уверењу није довољна само 
унутрашња субјективна убеђеност 
судије, већ мора да постоји и ствар- 
на на објективним чињеницама за- 
снована истинитост закључака суда, 
па је зато ваљало жалбу уважити и 
I. ст. пресуду укинути.

јавног саобраћаја (и модалитета те- 
шког дела против опште сигурности) 
одређује се на основу субјективног 
односа починиоца према радњи у- 
грожавања — непрописној и непра- 
вилној вожњи. A субјективни однос 
оптуженог, како психички тако и 
емационални (вољни) према конкр. 
радњи угрожавања, коју је оптуже- 
ни остварио непрописном и непра- 
вилном вожњом, је без сваке сумње 
умишљајан, како је то правилно у- 
тврдио I. ст. суд.

Питање постојања умишљаја или 
нехата код крив дела угрожавања 
јавног саобраћаја одређује се на о- 
снову субјективног односа починио- 
ца према самој радњи угрожавања. 
(Врх. суд ЛПВ бр. Кж. 1298/962).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим за крив. дело из чл. 
273. ст. 2 у вези чл. 271. ст. 1 КЗ и 
кажњен на казну строгог затвора у 
трајању од 1 године и шест месеци. 
Уложену жалбу оптуженог П. ст. 
суд одбио, a из разлога:

I. ст. суд је правилно одбио стано- 
виште одбране да се ту ради о крив. 
делу извршеном из нехата. Околно- 
сти чињеничне — објективне приро- 
де, које жалилац истиче у жалби за 
оправдање свог становишта о нехат- 
ном делу саме за себе и у склопу са 
осталим чињеницама утврђеним, по 
оцени Врх. суда АПВ, не негирају 
постојање умишљаја оптуженог у 
конкр. случају. Питање постојања 
умишљаја или нехата жалба погре- 
шно решава везивањем субјектив- 
ног става оптуженог за инкримини- 
рану објективну последицу. Стога и 
закључује погрешно да се овде ради 
о нехату. Постојање умишљаја или 
нехата код крив. дела угрожавања

Остварење обележја примене силе 
и намере за задовољење полне по- 
хоте садрже обележје свршеног кри- 
вичног дела блудње радње из чл. 
183 Крив. законика. (Врх. суд АПВ 
бр. Кж. 1315/962).

I. ст. пресудом оптужени је осло- 
бођен оптужбе да је извршио крив. 
дело силовања у покушају из чл. 
179. ст. 1 у вези чл. 16 и ст. 1 КЗ.

Против ове пресуде уложио је 
жалбу Јавни тужилац. Жалба је о- 
снована I. ст. пресуда укинута, a из 
разлога:

I. ст. суд је био у могућности да у 
склопу датог идентитета оптужбе 
изврши разграничење покушаја 
крив. дела из чл. 179. ст. 1 КЗ и 
свршеног крив. дела блудње радње 
из чл. 183 КЗ, и да на бази утврђе- 
ног чињеничног стања заузме прав- 
но становиште, да ли су у датом чи- 
њеничном стању садржана, ако не 
обележја покушаја крав. дела сило- 
вања из чл. 179. ст. 1 КЗ, оно обе- 
лежја свршеног крив. дела блудње 
радње из чл. 183 КЗ.

Стога је I. ст. суд дужан да у о- 
вом предмету у оквиру дате опту- 
жнице утврђује постојање силе, са 
објективне стране, те постојаше на- 
мере обљубе или пак намере задо- 
вољења сполне похоте, са субјектив- 
не стране. При томе треба имати у 
виду да за постојање дела из чл. 
183 (који се члан позива на чл. 179) 
није потребан умишл»ај усмерен на 
извршење обљубе, него примена си- 
ле и умишљај усмерен на задово- 
л>ење полне похоте (блудна радња). 
Стога и припремне радње, које по 
редовном току ствари претходе об- 
л>уби, иако не садрже обележја по- 
кушаја крив. дела из чл. 179. ст. 1 
КЗ, по становишту Врх. суда АПВ, 
уз остварење обележја примене си- 
ле и намере задовољења полне no-
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хоте садрже обележЈа свршеног 
крив дела. блудње радње из чл. 183 
Крив. законика.

Виноградска кућица није просто- 
рија за редовно становање. (Врх. 
суд АПВ бр. Кж. 1120/962).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим за крив. дело из чл. 
154. ст. 1 КЗ.

У вези поднесене жалбе, a из слу- 
жбене дужности, преиначен је део 
I. ст. пресуде којим је оптужени 
проглашен кривим за крив. дело из 
чл. 154. ст. 1 КЗ и ослобођен за то 
дело, a из разлога:

Испитујући I. ст. пресуду Врх. суд 
АПВ налази да постоји повреда КЗ 
на штету оптуженог. I. ст. суд је Ha- 
mao да оптужени обијањем вино- 
градарске кућице поред крив. дела ■ 
оштећења туђих ствари из чл. 257. 
ст. 1 КЗ учинио и крив. дело нару- 
шавања неповредивости стана из чл. 
154. ст. 1 КЗ. По становишту Врх. 
суд АПВ ово крив. дело не стоји. О- 
бјект овог крив. дела је туђ стан и 
то одређене просторије које служе 
једном или више лица као место ре- 
довног становања. Виноградарска 
кућица није просторија за редовно 
становање већ је то простор за сме- 
штај виноградарског алата. Сама 
чињеница да виноградар у време 
бербе неки пут и спава у  виногра- 
дарској кућици, не даје тој кућици 
карактер стана нити постаје стам- 
бена просторија намењена станова- 
њу, па је због тога ваљало, из слу- 
жбене дужности, оптуженог ослобо- 
дити овог крив. дела.

Жалба је основана, I. ст. пресуда 
укинута, a из разлога:

Познаваше језика којим окривље- 
ни говори и делимично коришћење 
тог језика од стране органа кривич- 
ног гоњења и суда у самом поступ- 
ку против окривљеног није гаранци- 
ја за потпуно и објективно утврђи- 
вање материјалне истине (чл. 9 ЗКП).

Стога испитивање окривљеног без 
заклетог тумача на језику на коме 
се води поступак, a који оптужени 
зна, било за време припремања гл. 
претреса било у току гл. претреса, 
противно пропису чл. 218. ст. 1 и 3 
ЗКП представл>а такву повреду пра- 
ва одбране која може бити од ути- 
цаја на законито и правилно доно- 
шење I. ст. пресуде, па се тиме о- 
стварује битна повреда одредаба 
крив. поступка из чл. 343. ст. 2 ЗКП  
па је стога I. ст. пресуду ваљало у- 
кинути.

Застаревање се прекида и када 
дужник призна дуг пред судом у 
кривичном поступку ксји се води 
против њега. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
764/962).

I. ст. пресудом обавезан је туже- 
ник да плати тужиоцу 116.000 дин. 
Тужени је уложио жалбу, која је 
одбијена. Затим је уложио ревизију, 
која је одбијена, a из разлога:

I. ст. суд је правилно утврдио да 
је дужник пред судом у крив. по- 
ступку признао постојање дуга. О- 
внм признањем наступио је прекид 
застаревања потраживања, па како 
од прекида није прошло три године, 
приговор застарелости се не може 
истаћи.

Испитивање оптуженог без закле- 
трг тумача на језику на коме се во- 
ди поступак a који оптужени не 
зна повреда је права одбране. (Врх. 
суд АПВ бр. Кж. 1232/1962).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим за продужено крив. 
дело из чл. 322. ст. 1 и чл. 319. ст. 1, 
те чл. 325. ст. 1 и 5 КЗ.

Оптужени је на мађарском језику 
поднео жалбу, у којој наводи изме- 
ђу осталог да му је била онемогу- 
ћена одбрана у I. ст. поступку, јер 
је и претходни поступак и гл. пре- 
трес вођен на српском језику, који 
је њему непознат, a при томе није 
суделовао заклети тумач мађарског 
језика.

Спор ради утврђђења престанка 
важности уговора о закупу и ради 
испражњења пословне просторије 
спада у надлежност среског суда без 
обзира на вредност спора. — У так- 
вом спору ревизија није дозвољена 
осим у случају ако II ст. суд измени 
чин>енично стан.е утврђено у I ст. 
пресуди. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
962/962).

Нижим пресудама утврђен је пре- 
станак важности уговора о закупу 
и одређена предаја пословне просто- 
рије. Туженик је поднео ревизију, 
која је одбачена, a из разлога;

У питању је спор ради утврђења 
престанка важности уговора о закупу
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пословне просторије и испражЈБења 
пословне просторије, дакле, спор за 
који је надлежан срески суд без об- 
зира на вредност предмета спора на 
основу чл. 25. ст. 2 тач. 5 ЗПП. Пре- 
судом Окружног суда потврђена је 
пресуда Среског суда. Туженик је 
поднео ревизију, која је недозвол>е- 
на. Наи.ме, на основу чл. 368. ст. 2. 
ЗПП против пресуде Окружног суда 
донете у другом степену странке .\io- 
гу изјавити ревизију само у случа- 
ју  ако је II. ст. пресудо.м одлучено
0 спору из чл. 25. ст. 1 и ст. 2. тач.
1 и 2 ЗПП; односно ако је II ст. суд 
изменио чињенично стање утврђено 
I. ст. пресудом. Пошто у конкр. слу- 
чају не постоји ниједан од наведе- 
них ревизијских основа из чл. 368 
ЗПП a у Закону о пословним згра- 
дама II просторијама није посебно 
предвиђено право на ревизију про- 
тив пресуда суда донете у другом 
степену. то је ваљало ревизију као 
недозвољену одбацити.

Под појам забрашеног ортачког 
односа обављања занатске радиио- 
ети у ортаклуку спадају све комби- 
нације заједничког рада и сарадње 
приватних занатлија па потражива- 
чва који извиру из тадвог забран.еног 
правног односа не могу уживати 
судску заштиту. (Врх суд АПВ бр. 
Гж. 1139/62).

I. ст. суд је одбио тужбу тужите- 
•д>а у којој је тражио да се туже- 
ник обвеже на исплату 300.000 дин. 
a из добити заједничког рада као 
занатлија.

Тужилац је уложио жалбу, коЈа )е 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

Међу странкама је постојао орта- 
клук, што произилази из спроведе- 
ног доказног поступка. Неосновано 
се тужилац позива у жалби на про- 
писе Уредбе о занатеким радњама и 
занатским предузећима. По чл. 56. 
цит. Уредбе приватну занатску рад- 
њу не могу заједнички оснивати два 
или више лица. Очигледно ,ie да је 
немогуће, јер надлежни органи упра- 
ве не би одобрили оснивање приват- 
не занатске радње у ортачком одно- 
су. Међутим, могуће је изигравахБе 
овог прописа стварањем фактичког 
ортаклука за обављање занатске ра-’ 
диности или ад хок обав.тчање изве- 
сних занатских радова било зајед- 
нички.м радом, било употрсбом за- 
једничких средстава било пак пре-

пуштањем извођења извесних по- 
слова на основу уговора закључе- 
них са инвеститором. По станови- 
шту Врх. суда АПВ све ове комби- 
нације заједничког рада и сарадње 
приватних занатлија спадају под 
појам забрањеног ортачког односа о- 
бављања занатске радиности у ор- 
таклуку, те, према томе, аналогно 
чл. 56. цит. прописа потраживања 
која извиру из таквог забрањеног 
правног односа не могу уживати 
судску заштиту.

ДечЈи додатак треба да буде упо- 
требл»ен у корист детета без обзи- 
ра на то каква је одлука донета о 
iberoBOM смештају. — Прималац де- 
чијег додатка треба да преда оства- 
рени дечији додатак оном родзггељу 
код кога се дете фактички налази. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 59'963).

Пресудо.м Среског суда одбијен је 
захтев родитеља код кога се дете 
фактички налази да му други роди- 
тељ преда остварени дечји додатак.

На жалбу тужитељице Окружни 
суд је I. ст. пресуду преиначио, и об- 
везао туженог родител>а на исплату 
57.600 дин. оствареног дечијег до- 
датка.

Тужени је уложио ревизију, која 
је као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

Према одредби става 2. чл. 1. У- 
редбе о додатку на децу, тај се до- 
датак даје породица.ма са децом као 
приход са одређеном намепом. A 
према ставу 1. исте одредбе, та од- 
ређена намена је подизање и васпи- 
тава1ве деце. Да би се, дакле, пости- 
гла сврха у коју друштвеиа зајед- 
ница даје дечити додатак, он треба 
да буде употребљен у оној породици 
у којој деца живе. При томе није 
од значаја да ли у тој породичној 
заједници живе оба два родителзЗ 
или само један од њих, да ли је де- 
те одлуком суда поверено оном ро- 
дитељу код кога се оно налази или 
другом. Како је дечији додатак при- 
мао родитељ коме је дете одлуком 
суда поверено на издржавање, али 
се дете фактички налази код дру- 
гог родитеља, то је овај дужан при- 
мљени дечији додатак да преда о- 
нсм родитељу код кога се дете фак- 
тички на.пази, јер се само тако мо- 
же додатак употребити у ону сврху- 
за коју се даје.
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y  етажној својини може бити само 
«тан a не део стана. (Врх суд АПВ 
бр. Гж. 914/62).

На жалбу тужитеља и I. и II. ред- 
ног тужених, укинута је I. ст. пре- 
суда, a из разлога;

У етажној својини може бити са- 
мо поједини стан a не део стана. На 
посебном делу зграде може постоја- 
ти својина на идеалним деловима у 
смислу ст. 2. чл. 1 Закона о својини 
на деловима зграда. Према томе, о- 
чигледно је да је тужба којом се 
тражи физичка деоба зграде као е- 
тажна својина није основана. Ту- 
жбени захтев може бити основан у- 
колико се на основу облигационо 
правног односа захтева презиђивање 
зграде у смислу уговора тј. претва- 
рање дотадашњег стана у два посе- 
бна стана, који после, уколико одго- 
варају грађевинским прописима, мо- 
гу бити предмет етажне својине. Ме- 
ђутим, за презиђивање постојеће 
зграде према наводној садржини у- 
говора потребно је претходно одо- 
брење надлежног органа управе, a 
све док такво одобрење није приба- 
вљено пуноважност уговора, дакле, 
облигационог односа, не може се у- 
тврдити, и на основу таквог угово- 
ра не мОже се ни захтевати извр- 
шење уговорених давања, пошто и- 
мовинско правни однос зависи од 
коначног управног акта који је пре- 
дуслов пуноважносги имовинско 
правног односа.

се прихватити jep je правно прави- 
ло имовинског права да се службе- 
ности на некретнинама стичу на о- 
снову ваљаног правног наслова ко- 
ји може бити и уговор и уписом у 
земљишне књиге. О таквом спора- 
зуму тужитељи и не говоре нити 
постоји уписана службеност у зем- 
ЛјИшним књигама. To што је Н.А.И. 
црпео воду путем водоводних цеви 
ради обраде своје баште, па чак и 
за кућне потребе, без укњижбе тога 
права у земљишним књигама, не мо- 
же се говорити у реалној земл>и- 
шној службености која би преносом 
земљишта прешла и на тужитеља.

Службености па некретнинама се 
стичу на основу ваљаног правног на- 
слова који може бити и уговор и 
уписом у зел1л>ишнс кн.иге. (Врх суд 
АПВ бр. Рев 96/63).

I. ст. суд је одбио тужбу, a II. ст. 
суд је одбио жалбу. Тужилац је под- 
нео ревизију, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Жалба је тежиште уперила на то 
да Н.А.И. није могао прибавати лич- 
ну службеност црпљења воде пу- 
тем водоводних цеви конститзт1сана 
као земљишна службеност ради ла- 
кшег обрађивања баште, те како је 
она конституисана на сувласничком 
делу, односи се на целу некретнину 
коју су доцније купили тзгжиоци. О- 
вакав закључак тужитеља не може

Смисао члана 149 закона о насле- 
ђ11вању је тај да наследник пре де- 
обе може пренети свој наследни део 
само на санаследнике. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 186/963).

Окружни суд је одбио тужбени 
захтев да се привремени купопро- 
дајни уговор развргне. Тужилац је 
поднео жалбу, која је као неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

Тужена је у току спора исходила 
укњижбу права својине на полови- 
ни дела предметне непокретности 
па према томе она је створила та- 
кво земљкњ. стање које је подобно 
I? које омогућује тужиоцу да захте- 
ва укњижбу права својине у своју 
корист на дела куће, a што је 
предмет овог спора. I. ст. суд је у -  
тврдио као чињеницу да је дела 
куће спорне куће укњижена у ко- 
рист тужене по правном наслову на- 
слеђа a да су С.Ђ.ЈБ. и Д. превеле 
своје санаслеђене делове на туже- 
ну. Према томе, оставински посту- 
пак је окончан. Смисао чл. 149 ЗН  
је да санаследник пре деобе не мо- 
ж е пренети свој наследни део него 
самона санаследника. Међутим, ако 
ie  оставински поступак окончан пра- 
воснажним решењем о уручењу о- 
ставине и ако су санаследници по- 
стали земл>кн>. власници оставинске 
'некретнине у идеалним деловима 
сматра се да је извршена деоба за- 
оставштине, јер. чл. 149. ЗН нема то 
значење да деоба мора бити ствар- 
на — физичка деоба наслеђених 
ствари, па обзиром на изложено, 
жалба није основана.
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ИЗ ЗСЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 
27. марта 1963. године донесена су следећа решеша:

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

2. Решењем бр. 109/1963. a на основу чл. 65̂ —67 ЗОА, те чл. 
6. т. 1 и 2 и 9 Статута АК у АПВ зшисује се именик адв. приправ- 
ника Колесар Федор, на адв. припр. вежби код адвоката Колесар 
Петра, из Новог Сада, с тим да му вежба тече од 27. марта 1963. 
године.

3. Решењем бр. 71/963. за привр. заменика оболелом Јовано- 
вић Миодрагу, адв. из Ср. Карловаца одређује се адвокат Перић 
Веселин, из Н. Сада.

4. Решењем бр. 101/963. брише се из именика адв. пригграв- 
ника АК у АПВ Гроздановић Михајло, на адв. припр. вежби код 
Гроздановић Шпире, адвоката у Панчеву, и то са даном 20. март 
1963. год.

5. Решењем бр. 100/1963. брише се из именика адвоката АК 
у  АПВ, услед преселења седишгга адв. каЈНцеларије на подручје 
друге Коморе, са даном 20. март 1963. Гроздановић Шпиро, адв. 
из Панчева, a за преузиматеља његове адв. канц. одређује се ад- 
вокат Миљковић Живојин, из Панчева.

6. Решењем бр. 358/1962. a no мОлби, разрешава се дужности 
преузиматеља адв. канц. пок. Бергл Николе, адвокат Синђелић 
Јован, из Сомбора, a за преузиматеља се одређује др. Пал Алек- 
сандар, адв. из Сомбора.

7. Решењем бр. 83/963. узима се на знање да је адвокат Кри- 
жанов Ђорђе преселио седиште своје адв. канц. из Перлеза у Но- 
ву Црњу, са даном 15. марта 1963. године.

8. Решењем бр. 84/963. узима се на знање промена адв. припр. 
вежбе Мирковић Новака, који је од 1. марта 1963. године на адв. 
припр. вежби код адвоката Новаковић Оливера, из Новог Сада.

9. Решавано је о осталим текућим предметима.
Управни одбор АК у  АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се адвокати да 1. априла 1963. године доспева 
обавеза уплате друтог тромесечја чланарине у  износу од 3.000 ди- 
нара, па се позивају адвокати да на тек. рачун Адвокатска комора 
у АЛВ 151-13-603-99 уплате овај износ, као и 1% коморски допри- 
нос за I. квартал 1963. године

Из књиговодства Коморе
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САРАДНИЦИМА „ГЛАСНИКА“

Молимо сзе сараднике „Гласника", да би се олакшао рад и: 
убрзао, да се држе ових наших препорука;

1. Све чланке писати писаћом машином, са проредом, и то ис- 
кл>учиво на једној страни.

2. За лист послати увек први примерак чланка, писан на тра- 
ци писаће машине, a не евент. други примерак са индига-карбон 
папира.

3. Уз сваки чланак доставити и број жиро рачуна писца, a 
ако исти није дужан да има жиро рачун, изјаву у два примерка 
Да није обвезан да има жиро рачун.

Уређ. одбор „Гласника"

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Молимо све наше претплатш-гке да нам дозначе, уколико то 
већ нису учинили, претплату за 1963. годину, која износи 1.200 
динара.

Претплата се уплаћује на тек. рачун: Адвокатске коморе у 
АПВ број 151-13-603-99, a на полеђини треба назначити тачну 
адресу претплатника и ш наку на име чега се шаље новац.

Уредништво „Гласника“ располаже са мањим бројем компле- 
та „гласника“ за 1960, 1961. и 1962. годину, па интересенти могу 
ове комплете добити. Цена сваком комплету је и то: за 1960 го- 
дину 1.000 динара, a за 1961. и 1962. по 1.200 динара.

Уређ. одбор „Гласника"

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
б АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун код 
Народне банке 151-13-603-99 / Штампа „Будућност‘‘, погон књига и брошура.
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»БУДУЋНОСТ«
Н О В И  С А Д
Шумадијска, 12 
Телефони: 46-48 и 25-57

Директор 23-85 

Комерцијално 27-52 

Рачуноводство 30-55

И 3 р a ђуј е :
Кн.иге, часописе, брошуре, 
све врсте тисканица, блокове, 
проспекте и врши повезе к&ига
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	АДВОКАТСКЕКОМОРЕУА. П. ВОЈВОДИНИ

	ДВА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПРЕУЗИМАЊА КРИВИЧНОГ

	ГОЊЕЊА

	РАЗЛОЗИ ЗА ОТКАЗ РАДНОГ ОДНОСА

	Др Душан П. Радоман

	ПРАЗНИНЕ, ПРОТИВРЕЧНОСТИ И РАЗЛИЧИТА СХВАТАЊА ОДРЕДАБА ЗПК КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОПТУЖНИЦУ И ПРИГОВОР ПРОТИВ ОПТУЖНИЦЕ (П)

	„БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ВРХОВНОГ СУДА А.П. ВОЈВОДИНЕ”

	ИЗ ЗСЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

	ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

	САРАДНИЦИМА „ГЛАСНИКА“

	ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“
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