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ПРИЛОГ ПРОБЛЕМУ ПРАВНЕ ВАЖНОСТИ УГОВОРА 
КОД КОЈИХ НИЈЕ ПОШТОВАНА ЗАКОНОМ ОДРЕБЕНА

ФОРМА

I
У последње време пракса и теорија подједнако показују 

све веће занимање за питање судбине и правне важности уго- 
вора код којих странке, приликом њиховог закључења, нису 
поштовале законом одређену форму.

Од ослобођења до данас наше грађанско право прошло је 
кроз значајне промене. И ако се у почетку очекивало да ће 
формалност у нашем правном животу имати мало значајну 
улогу (1), ипак се доношењем појединих закона запазила во- 
ља законодавца да веже или услови пуноважност неких прав- 
них послова и уговора за одређену форму, и то најчешће за 
састављање писл4ене исправе (2). To је учињено из различитих 
иобуда. Можда највише онда када се радидо о потреби обез- 
беђења контроде државне заједнице над неким пословима фи- 
зичких и правних лица, али исто тако када је требало тим пу- 
тем заштитити интересе странака које учествују у одређеном 
правном посду, па и интересе трећих лица која могу бити по- 
гођена закљученим правнпм послом на посредан начин.

Полазећи од тога да је слобода странака у правном пред- 
мету једно од основних начела грађанског права, прописивање 
одређене форме за поједине правне послове представља један

1 Тако напр. и ако је до Ослобођења ва територији Војводине било 
у важности правно правило по коме се првнос некретнина може извршити 
пуноважно само писменим утовором наша судска пракса до ступања на 
снагу Закона о  промету земљишта и зграда била је на становишту да је 
ваљан усмени угавор (Врховни суд АПВ бр. Гзз. 86/62 — Гласкик Адв. 
моморе за АПВ бр. 1952/6 стр. 18, др. К. Ђетваи, Из парничне пршссе — 
Глаоник за АПВ бр. 1955/3 стр. 10).

2 Напр. код преноса некр^етшгаа — чл. 9 Закона о прамету земл>и- 
шта и зграда, код закупа с^ана — чл. 124 ст. 1 Закона о стамбеним одно- 
сима, код зажупа пословних просторија — чл. 35 Закона о пословним згра- 
дама и проегоријама, код закупа основш1х средбтава — чл. 94 и 95 За- 
кона Q средствима привредш*«; организација, код утовора о раду — чл. 
136, 358 ст. 3 Закона о раднта! односи.ма, код yroBiopa о  надлежности суда 
или о изборном суду чл. 64 и '*̂ 9 ЗПП итд.



од видова интервенције државе у граћанскоправним односима 
и тиме ограничење аутономије воље. Y условима зависности 
ваљаности правног посла од поштовања форме правнн поре- 
дак може снажно да утиче на развитак односа у производњи 
и да их управља противно од правца за који су се странке опре- 
делиле. Искуство показује да прописивање форме за правне по- 
слове, не тако ретко, доводи правни поредак у сукођ са фак- 
тичним стањем и фактичним односима у заједници. До тога 
долази, јер поједина лица из најразличитијих разлога закљу- 
чују правне послове не поштујупи законом одређену форму. 
И не само што се не поштује законска форма приликом закљу- 
чења правног посла, него се замишљени правни посао, и то 
обично уговор, извршава, па тек када доБе до неког спора у 
вези уговора пред судом поставља се питање пуноважности и 
ваљаности правног посла на који ,се странке или једна од њих 
иозивају. Нарочито је то био елучај код купопродајних уговора 
у вези некретнина закључених или код писмених уговора који  
нису садржавали све битне састојке. Судови су у том погледу 
заузимали становиште да не признају усмени уговор о, преносу 
некретнина (3), па ни писмени уговор ако у њега нису унети 
сви битни састојци (4), a и теорија је једнодушна у томе да 
такви уговори не треба да буду признати као пуноважни, без 
обзира да ли су извршени или не (5). Међутим, оно што је 
уочено скоро у свим расправама по тим литањима јесте да се 
приказани проблем тиче обично уговора о преносу некретнина- 
из чл. 9 Закона о промету земљишта и зграда. Како је законом 
одређена писмена форма и за неке друге правне послове, напр. 
за закуп пољопривредног земљишта, за закуп стана, за закуп 
основних средстава, за радни однос итд. чини нам се да се 
оправдано можемо питати да ли изложена становишта судске 
праксе и теорије, која се тичу повреде форме код  ̂купопродај- 
ног уговора или другог уговора за пренос некертнина, треба 
да важе у потпуности и за све друге формалне уговоре, код 
којих се не ради о преносу некретнина. Случај из судске прак- 
се који излажемо и његова теоријска обрада треба да нам да 
одговор на постављено питање.

II

Неколико тужалаца —  самосталних земљорадника власни- 
ка од око 7 к. ј. земље сваки — одлучили су да предају своју 
земљу у закуп месној задрузи „ВК” . Разуме се да су након тога * *

* Збирка судских одлука 1956/1/3 бр. 691 и 1957/II/1 бр. 88
* Начелно мишљење Проширене седнице Савезног врховног суда 

Збирка судоких одлука 1962/VII/l бр. II.
5 Вид. М. Кукољац, Контрор рзе иод примене чл. 9 Закона о проме- 

ту земљишта и зграда, Правни жј.зот 1958/3—4 стр. 28, Б. Базала, Писмени 
облик утовора, „Одвјетник” 1959/12 стр. 257, С. Перкшић, Неважећи правни 
послови и могућност конвалидације, Правни живот 1963/4 стр, 18, С. Пе- 
ровић, Правно дејство усмених клаузула закључених у писменој форми, 
Анали 1936/1—VI стр. 101, А. Гамс, Увод у грађанско право (Општи део), 
Београд 1961, стр. 215.



следили разговори са руководиоцима задруге и постигнут je 
^усмени споразум по коме сваки од тужилаца добија за унету 
земљу по 200 кг. пшенице и 200 кг. кукуруза у зрну по једном 
јутру. Y TO време био је већ на снази Закон о искоришћавању 
пољбпривредног земљишта и у смислу чл. 85 ст. 1 тога закона 
требало је да странке закључе писмени уговор о закупу и да у 
њега унесу све оно што је битно за настали закупни однос 
(предмет закупа, висина закупнине, трајање закупа итд.). О по- 
треби састављања писмене исправе о закупу странке су очи- 
гледно биле упознате, јер је за сваки закупни однос направ- 
љен писмени уговор са свим потребним подацима. Међутим, 
уговор није потписан ни од једне од странака, већ је тако не- 
потписан задржан у задрузи. Закуподавци су и поред тога зе- 
мљу предали на искоришћавање задрузи и прве године закупа 
свака од странака држала се својих обавеза, тако да је задруга 
користила земљу, a тужиоци су примали усмено уговорену за- 
купнину. Следеће 1961. године задруга „ВК” спојила се са дру- 
гом задругом и новоформирана задруга „С”  и ако је задржала 
на обради земљу свих тужилаца донела је одлуку да се раније 
усмено уговорена закупнина снизи на 100 кг. кукуруза у зрну 
iio јутру. Тужитељи на снижење закупнине нису пристали и 
поставили су суду захтев ради издавања задржане количине 
кукуруза у зрну.

Суд првог степена утврдио је чињенично стање у складу 
са горњим излагањима и сматрајући да странке не могу тра- 
жити издавање усмено уговорене закупнине, јер нема писменог 
уговора о закупу земљишта у смислу наведеног законског про- 
писа, тужбени захтев је одбио.

Аргостепени суд је поводом жалбе тужитеља преиначио 
првостепену пресуду и тужбене захтеве усвојио је  у целости 
са правним закључком да недостатак писменог уговора у кон- 
кретном сдучају нема за последицу то да тужитељима не при- 
пада закупнина која је усмено уговорена и једном већ издата.

Суд трећег степена по уложеној ревизији (6) укинуо је 
другостепну пресуду са схватањем да је чл. 85 Закона о иско- 
ришћавању пољопривредног земљишта когентног карактера и 
да закупни уговор у вези пољопривредног земљишта који није 
закључен у писменој форми не производи правно дејство. Нема 
сумње у то да се највиши суд у овоме спору држао правног 
становишта које се у потпуности слаже са судско.м праксом 
заузетом поводом прописа из чл. 9 ст. 2 Закона о промету зе- 
мљишта и зграда, јер томе пропису налазимо одговаарјући про- 
пис у чл. 85 ст. 2 Закона о искоришћавању пољопривредног зе- 
мљишта (7). Према тим прописима уговор који није састављен 
у писменој форми нема правно дејство. Такво правно станови- 
ште, ако се ограничи на логично тумачење закона и ако се при- *

* Врховни суд АЛВ 5р. 677/63 од 26 новембра 1963 год. (Из архиве). 
7 Вид. Б. Познић, Закон о искоргаићавашу пољопривредног земљи- 

шта, Архив 1959/1—2 стр. 131 и сл.



хвати једнак значај наведених прописа у правном поретку, За- 
служује пуну пажњу и даје се бранити. Тиме се сматра да оно 
што је правно стоји изнад фактичког и да држање странака у 
одређеном односу не може претворити тај однос из фактичког 
Y правни, што представља само један од случајева тријумфа 
правног поретка над покушајима појединаца да га мимоиђу 
или игноришу. Својом одлуком највнши суд је ишао за тим да 
се очува законитост.

Ипак све што је изложено у одлуци суда трећег степена 
не отклања сумње у њену правилност када се ради о конкрет- 
ној ситуацији и, чини нам се, оправдано се можемо питати да 
ли се правно становиште о неважпости закупног уговора може 
применити и на дати спор?

III
Условл>авање правне важности појединих уговора пошто- 

вањем од стране закона одређене писмене форме (ad solem- 
nitatem) прихваћено је  и у странол1 законодавству из веома 
различитих разлога. Али баш због тога што се у таквим случа- 
јевима ограничава воља странака законодавац обично пред- 
Биђа одредбе о томе шта ће бити ако је према околностима 
иепобитно да странке желе неки правни посао, и чак су га мо- 
жда извршиле, a да при томе није поштована законом одре- 
ђена форма.

Француски Code Civil и ако одређује у art. 1341 да за сваки 
правни посао чија вредност прелази 5000 франака по вредности 
мора бити састављена јавнобележничка или приватна исправа, 
ипак допушта одступање. Тако се признаје правни посао као 
такав ако су странке започеле (8) састављање писмене исправе 
(art. 1347 ст. 1 СС) или као поверилац из неких посебних раз- 
.лога није био у могућности да обезбеди писмену исправу (art. 
1348 СС), при чему судска пракса тумачи ове прописе веома 
екстензивно (9) пружајући широку подршку аутопомији вољс, 
али увек водећи рачуна и о посебним околностима свакога слу- 
чаја.

Немачки Biirgerliches Gesetzbuch у неким случајевима као 
што је то на пр. код поклона (§ 518 ст. 1 BGB) или код јемства 
(§ 766 BGB) предвиђа састављање писмене исправе али ако је 
правни посао извршен сматра се да је тиме законом прописана 
форма надокнађена. Немачка судска пракса иде и даље, па

8 Француски Закон о  парнично.м поступку (Code de procedure civile) 
проширио je појам започете, али недовршене писмене исправе, јер је у 
чл. 336 одаедио да ће се узети као да је испуњен услов за почетак састав- 
љања писмене исправе и онда ако му суд у парници на предлог странке 
или по службеној дужности нареди противној страни да дође у суд (com- 
parution personnelle), па се ова не одазове позиву суда или одбије да од- 
говори на одређена питан.а.

» Н. L. J. Mazeaud, Legons de droit civil t. II, Paris 1962 crp. 412, M. 
Planiol, G. Rippert, Traite pratique de droit civil frangais, t. VII, Paris 1954 
crp. 999.



1
позивајући се на начело поштења у промету (Treu und Glauben) 
признаје фактичке уговоре као правне (10) и теорија држи да 
„укодико се странке придржавају економских одредаба же- 
љеног уговора утодико се више губн правнополичики цил> за- 
коном прописане форме" (11).

Код неких источних земаља такође је законодавним путем 
регулисано питање ваљаности уговора код којих се странке 
нису придржавале законом одређене писмене форме.

Тако Грађански законик Мађарске Народне Републике из 
1959. године сматра ништавни.м уговор закључен уз повреду 
законо.м прописане писмене форме (§ 217) уко.шко законо.м није 
другачије одређено или ако је фор.ма уговора одређена споразу- 
мом странака и странке изврше уговор не придржавајући се уна- 
пред одређене форме (§ 217 ст. 2). Код неких уговора, н ако је 
прописана писмена форма, посебно је одређено да важе под усд о  
вом да су се странке усмено споразумеде о ономе што је битно 
или ако иначе извршују уговор. Такав је случај напр. код у^говора 
закључених у циљу извршења привременог плана (§ 399 ст. 1), 
затим код уговора о осигурању (§ 537) и код уговора о издржа- 
вању (§ 586 ст. 2) полазећи при томе не од квалитета странака 
у питању, него од удоге коју има уговор у испуњењу одређених 
економских задатака.

■ Док Мађарски грађански законик подази од поставке да су 
уговори код којих није поштована обавезна писмена форма у на- 
чеду ништави, a само изузетно и усмено ваљани, Основи грађан- 
CKor законодавства Савеза ССР и савезних република иду обрат- 
ним путем и одређују да непоиЈТовање законом прописане форме 
повдачи за собом неважност правног посла само у сдучају кад је 
гаква посдедица изричито предвиђена у закону (чл. 14 ст. 4). V 
том закону одређено је само за правне послове из области спољне 
трговине да повлаче за собо.м неважност ако није поштована пи- 
смена форма. За остале послове поменутог закона (уговор о купо 
продаји, уговор о испоруци, уговор о контрахирању по.\>опривред- 
них производа, уговор о закупу, у^говор о делу, уговор о превозу и 
др.) иије предвиђена форма овим законом већ другим прописима 
и прописима појединих савезних репубдика (чд. 3 Основа). Ипак 
значајно је указати на тежњу судске праксе да одржи на снази 
уговор код кога није поштована обавезна пис.мена фор.ма ако 
правни посао по својој замислн није противан закону. To се по- 
некад чини, јер се сматра да је формализа.м стран совјетском 
праву (12).

le W. Lorec, Das Problem des Aufrechterhaltung formnichtiger Schul- 
dvertrage, Archiv fiir diie civ. Praxis, 1957 crp. 383

11 W. Lorenz on. ЦИТ. стр. 413.
12 M. M. Агаркин И др. Совјетско грађанско право, Београд 1948 

кш. I. стр. 120.



Кратка излагања неких иностраних законских правила о на- 
шем проблему показује да, и поред тога што се прописује обавез- 
на писмена форма за неке уговоре, по правилу траже се н налазе 
решења за одржавање појединих уговора на снази и онда ако за- 
конска форма није поштована. Y том погледу ни наше право не 
може бити изузетак, па треба извидети да ли су у нашем правиом 
поретку могућа слична решења. Свакако је недостатак што нема- 
iMO кодификовано грађанско право, па тако нема изричитог прав- 
иог правила по коме би се неки уговор код кога није одржана 
писмена форма могао одржати на снази (13). Одговарајућа ре- 
тењ а тешко би се могла наћи применом старих правних правила 
уз помоћ чл. 4 Закона о неважности правних прописа итд. Пре 
свега, у старој Југославији владали су различити правни режими 
у односу на грађанско право, a потом данас су квалитетно друга- 
чији друштвени односи од оних које је регулисало предратно 
право. Отуда у теорији налазимо два аргумента у прилог мишље- 
ња да пропуст у састављању писменог уговора не мора имати 
увек за последицу непостојање правног посла који су странке же- 
леле закључити:

а) Код уговора код којих је одређена писмена форма треба 
приликом примене одговарајућих законских прописа истражити 
мотив којим се руководио законодавац када је tbkbv  форму пред- 
видео за конкретан правни посао. Познато је да се форма поједи- 
них уговора одређује из веома различитих разлога. Y неким сду- 
чајевима чини се то искључиво у интересу странака. Ако су пи- 
сменост и образованост народа на нижем ступњу, ако су неки 
правни послови изузетне важности, па оне треба добро да се оба- 
весте о предузетом правном послу и последицама које настају 
(напр. уговоои о издржавању из чл. 122 Закона о наслеђивању) 
или ако треба спречити брзоплето и лакол1ислено закључивање 
неких уговора, писмена форма је корисна за странке. Такође се 
понекад уводи Аорма у циљу очувања интереса трећих лица (на- 
следни уговори), па и v интересу промета (меница. чек и сл.). 
Y другим случајевима фор.ма за правни посао одређује се v ин- 
тересу државе која v датом моменту свога развнтка тим пчтем 
води контролу над имовином својих грађана и тако спроводи 
одређену'  ̂ политику. И после свега тога, као што се v праву за 
оцену ваљаности правних радњи странака истражује и Нзихов 
мотив (causa), тако и код примене законског прописа на по1еди- 
ни случа! треба водити рачуна о дру^штвеном циљу правног 
правила (14). Ол тога какав је дрчштвенн циљ законског п ро

IV

13 Чини нам се да чл. .1 ст. 3 Закона о парничном постутгку о томе 
да оуд неће уважити раополагање странака која су у противности са при- 
иудним про'Писима, са одрвдбама међународних уговора или са јавнуш мо- 
ралом треба да се примешује само када ie на поштс®ањ.у одговаразућих 
поавних правила заинтересован 1звни поредак, па тако та1 проттчс ни,1е 
подобан да надомести запажени недостатак v свакој правној ситуацизи.

ч Вид. Др. М. Вуковић Интевпретаиија правних прописа. Загреб 
1953, стр. 110 и М. Јовановић. О формама легализма. Архив 1962/1—2 
'тр. 51



писа који одређује писмену форму уговора треба да зависи и 
закључак да ли правно правило о писменој форми представља 
део јавног поретка од кога се ни под којим условом не може 
одступити или се ради о таквом правном правилу које под одре- 
ђеним околностима нема утицаја на пуноважност правног посла. 
Све то значи да у сваком конкретном случају, па и онда када се 
ради о уговору о закупу земљишта који није писмено закључен 
у смислу чл. 85 ст. 1 Закона о искоришћавању пољопривредног 
земљишта треба посебно испитати какав је цил. тог прописа у 
нашој зајединици и да ли је фактичким остварењем закупа тај 
друштвени циљ изигран. Ако то није случа ј мишљења смо да не 
би било сметње да се фактичко стање прихвати као правно са 
одговарајућим последицама.

Желимо одмах да додамо да схватање о томе да фактичко 
стање и ако у моменту настајања није у складу са важећим 
правним прописима може да постане правно и да добије зашти- 
ту закона као да је било такво од почетка није страно нашој 
судској пракси. Осећај правичности и потреба пружања правне 
помоћи лицу чији су оправдани интереси угрожени налаже су- 
ду да у датој ситуацији уз пуни осећај мере и сопствене одго- 
ворности пређе преко спољашње форме закона. Као што је у 
чл. 85 ст. 2 Закона о искоришћавању пољопривредног земљи- 
шта речено да је уговор о закупу земљишта без дејства ако није 
састављен у писменој форми, тако и у чл. 124 ст. 2 Закона о 
стамбеним односима vroBop о коришћењу стана који није за- 
кључен у писменом облику нема правно дејство, па се без vro- 
вора не би могло признати стамбено право (чл. 23, 128 ЗСО). 
Међутим, у пракси нису ретки случајеви да станари користе 
стан и врше обавезе из закупног односа, a да немају писмени 
уговор о коришћењу стана. На тужбу власника зграде да се ста- 
иар налази у стану „без правног основа” требало је заузети став 
о томе да ли постоји пуноважно станарско гграво или не. Конач- 
на одлука суда у одговору на то питање водила је рачуна о о- 
колностима случаја, па ie тако у једном спору изречено (15) да 
„и само коришћење стана, без потребног уговора, може дати 
право кориснику на законску заштиту као да је носилац станар- 
ског права, ако је коришћење тпајало више година на начин 
као што то чини корисник стана” , a v другом спору (16) i'e под- 
вучено да лице Koie користи стан без потребног решења о до- 
дељивању стана и без vroBopa више година има ггоаво на стан 
и да ie такво стање „уствари довело до легализације фактичког 
стања и права туженика на стан, и да тужени ужива законску 
заштиту као и друга лица Koia имају прописано оформљено 
гграво на стан као носиоци станарског права”  (17). Сличне при-

15 Одлука Савезног воховног суда бр. Гз. 121/61 од 27 јануара 1961 
год. — Правни живот 1961/3 стр, 82

16 Одлука Савезног врховног суда бр. Гз. 55/62 од 31 маја 1962 године 
— Правни живот 1962/4 стр. 82

11 Упадљиво је да ,ie у оба случапа била нужна интервенци1а на1ви- 
oier оуда поводом уложеног захтева за заштиту зечсонитости, што ипак 
н€ мора упућивати на закључак да су  кижи судови увек наклоњени фор- 
малној примени закона.



мере о томе да се понекад прелазн преко спољ.ашње форме зако- 
на Y судској пракси можемо наићи и код неких спорова из обла- 
сти р^дних односа (18). Сви ови примери у великој мери подр- 
жавају становиште да се, без обзира иа коначан резултат, сваки 
случај непоштовања законом одређене писмене фор.ме уговора 
л1ора посебно испитати, са гледишта значаја и улоге прописа 
који се примењује.

б). Уз друштвени циљ правног правила које се раз.чатра у 
насталом спору мнслимо да је од посебног интереса држање 
странака, и то нарочнто онда ако су странке започеле извршење 
правног посла не закључујући писмени уговор или ако га ствар- 
но извршују. Ако се у тој ситуацији једна од странака позива 
на апсолутну неважност уговора, a зиала је или је према окол- 
иостима могла знати да је уговор требао бити закључен у писме- 
ној форми, таква странка, стављањем приговора на правни п о  
сао и на тужбени захтев у вези са њиме чини з л о у п о т р е б у  
п р a в a и захтева за себе правиу заштиту in fraudem legis. Ни 
у овом погледу немамо прописа (19), па би нам и ту тешко пру- 
жила помоћ предратна правна правила. На појам злоупотребе 
права пре рата, a и после рата више наилазимо у теорији, него 
у пракси (20). Уколико нам је законодавство богатије и правни 
живот интензивнији питање постојања злоупотребе права појав- 
Лзиваће се пред судом све чешће, при чему под појмом злоупо 
требе права треба схватити не само злонамерно вршење посто 
јећих правних овлашћења постављањем неоснованих тужбених

Тако пре.ма чл. 358 ст. 3 Закона о радним односима угоеор изме- 
hy радника и приватног послодавца о засиивању радног односа мора бити 
закљзгчен у писменој форми. па ипак судска пракса, сасвим оправдано, 
стоји на становишту да непостојање писменог уговора не искључЈ'је посто- 
јање радног односа, a тиме и свих права и обавеза везаних за такав радни 
однос. iep ни у овом случају није циљ прописивања писмене фор.ме уго- 
вора о раду друго, него да се права радника потпуније заштите, па ако 
писмеви уговор није закључен то не мзже лишигги радника закопских 
ирава (Одлука Савезног врховног суда — Наша законитост 1963/1—2 стр. 
67). И за остваривање награде радиика за прековремени рад према чл. 
182 Закона о  радним односима треба да постоји писмена наредба, па ипак 
еудови оу склови да признају раднику накнаду за прековремени рад и 
ако нема писмене наредбе већ само усмене или се испостави да је такав 
р>ад и без наредбе био у корист и у интересу привредне оргзнизаци1е (Вид. 
одлуке Наша законитост 1962/9—12 бр. 34 стр. 579, „Одвјетник” 1936/5 
стр. 138, Збирка судских одлука 1962/VII/l бр. 29). Чињекица да је у по- 
следњој од ових одлука Савезни врховни суд био наклоњен поштовању 
постојања писменог наређења за прекс®1>емени у  овом моменту ништа 
не мен>а на проблему који постоји већ га само још више истдгче.

19 Сем ако би по аналоги)и правило из Општих узанси за промет 
робом из 1954 године чл. 3 ст. 1 ..поогтење и савесност је ооновно начело 
кога се странке морају ггридржавати у  пословгс.ш промета робом” приме- 
шивали и на друге правне послове.

99 Вид. М. Марковић, Грађанско процесно право I, Београд 1957 стр. 
130 и тамо наведену литературу, М. Вуковић, Опћи дио грађанског права 
II књ. Загреб 1959, стр. 303, А. Лазаревић, О злоупотреб^и права и њеном 
појму, Архив 1960/1 стр. 40 и сл. Р. Лудић, Увод у право, Београд 1963 
стр. 234



захтева (21), него и злонамерну и непоштену употребу i\iaxepii- 
јалноправних приговора у парници, што је све, разуме се, опет 
питање конкретног случаја и природе правног правила на које 
се странка позива.

V
На крају потребно је да се наша теориска разлагања дове- 

ду у везу са примером изнетим на почетку наше расправе.
Одредба о обавезном састављању писменог уговора о заку- 

пу земље из чл. 85 ст. 1 Закона о искоришћавању пољопривред- 
Hor земљишта има далеко већи значај када се као закупац зем- 
љешта појављује земљорадник. С обзиром на важеће прописе о 
ограничењу земљишног поседа не би требало пружити судску 
заштиту ономе који изигравањем тих прописа повећава свој 
земљишни максимум. Међутим, у нашем случају као закупац 
земље појављује се задружна организација која узимањем зем- 
ље у закуп од приватника не само што не изиграва закон, већ 
напротив таквим обликом кооперације са инокосним земљо- 
радником унапређује социјалистичку производњу, па тако гле- 
дајући на друштвени цил> одредбе о обавезном закључивању 
писменог уговора о закупу зем<\>ишта нема никакве сумње да 
тај циљ није изигран усменим уговором о закупу, те правни по- 
редак нема никаквог интереса да усмени уговор у конкретном 
случају не призна. Свему томе треба додати и то:

а) да је задруга знала или морала знати да је потребан пи- 
смени уговор о закупу, јер је  зато саставила нацрт уговора,

б) да је задруга задржала код себе нацрте уговора не пот- 
писујући их, нити их дајући закуподавцима на потпис,

в) да је усмени уговор извршен тако што је задруга држа- 
ла и обрађивала земљу две године и

г) што је задруга својевољно издала закуподавцима усме- 
но уговорену закупнину за прву годину.

Када је после свега тога у парници у којој се тражи угово- 
рена закупнина за зeм^иштe приговорено валзаности усменог уго- 
вора, мишљења смо да тужена страна злоупотребл>ава право ко- 
је сматра да јо ј припада, a да је суд, усвајајући приговор изгу- 
био из вида друштвени циљ закона и у конкретном случају д о  
нео одлуку која само са гледишта формалне примене закона 
кзгледа правилна.

Изложени конкретан случај и теориска разматрања упу- 
ћују нас на закључак да то што је законодавац прописао писме- 
ну форму за поједине уговоре ii последице повреде те форме, нн 
најмање не треба да значи да сви уговори код којих је та фор- 
ма повређена потпадају под исти режим и да повлаче нсте по-

Упор. Т. Guhl, Das schweitzerische Obligationenrecht, Zurich 1596, 
стр. 105, затга! л неке законе на пр. Швајцарски грађански законик чл. 2, 
Немачки грађевински законик § 226, Грађански законик Републлке 'Чехо- 
словачке од 1950 год. § 3, Грађански законик Мађарске нар. републике 
§ 5, Основе грађанског законодавства СССР и савезних републшса чл. 5.



следице. Неопходно је да сваки случај буде посебно испитан 
како у погледу чињеница, тако и у односу на примену закона, 
ria ако усмени уговор не вређа јавни поредак или интересе тре- 
ћих лица не би било разлога да се и такав уговор не призна као 
пуноважан. Само тако суд може удовољити задатку који пред 
њега постављају захтеви правичности и социјалистичког мора- 
ла, јер ови захтеви леже у основи сваког закона. Према томе, 
прихватање усменог уговора о закупу земљишта из чл. 85 ст. 1 
Закона о искоришћавању земљишта није увек и у свакој си- 
туацији незаконито.

Др. Боривоје Граћански

О ИДЕНТИТЕТУ ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ 
(Питање примене члана 326 ЗКП)

Проблем различитог схватања и тумачења објективног иден- 
титета оптужбе и пресуде постоји од момента практичне примене 
акузаторског начела у кривично судском поступку. Различито 
схватање, у овом погледу, постојало је и у тумачењу члана 273 
ст. 2. Законика о кривично судском поступку Краљевине Југо- 
славије.

Наш Законик о кривичном поступку из 1948. године није 
дао прецизну формулацију по питању објективног идентитета 
пресуде и оптужбе. У члану 244 ст. 2. овог Законика речено је: 
„Пресуда се може односити само на оно лице које је обухваћено 
оптужбом и само за оно дело које је  предмет оптужбе”'. Појам 
„дело” тумачен је уже, тј. да је суд везан за опис дела дат у  оп- 
тужници и шире да се овај појам односи на догађај који износи 
оптужница, па да суд није везан за опис дела који је дат у оп- 
тужници. Дешавало се, да се и у пракси заузму дијаметра.\но 
супротни ставови у овом погледу.

Приликом припреме сада важећег Законика о кривичном па- 
ciynKy испољила су се такође различита миш.у^ења по питању 
објективног идентитета оптужбе и пресуде. Већнна чланова 
стручне компсије Савезног извршног већа заузело је став да се 
,,пресуда може односити само на лице које је  обухваћеио оп- 
тужбом и на дело које је предмет оптужбе (чл. 233 ст, 1. и 2.” У\ 
По мишљењу ове већине дело окривљеиог се сматра његова рад- 
н.а, пропуштање радње — догађај из ирошлости или комплекс

1 Закјоник о кривичном поступку ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ’' 
37Ч948).

- Образложеше нацрта за Законик о кривичном ггоступку страка 
130—134 — Београд 1953.
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чињеница K oje представљаЈу обележје једног кривичног дела. 
Према томе суд би био везан да расправи догађај који је пред- 
мет оптужбе, па да следствено томе могу и да постоје разлике 
у опису саме радње —  догађаја између прхесуде и оитужбе, a да 
се и у таквом случају сматра да постоји објективни идентитет 
између оптужбе и пресуде. Мањина чланова стручне комиисје 
Савезног извршног већа бнла је мишљења да суд треба да буде 
везан за опис радње дат у оптужби и да објективни идентитет 
постоји, ако постоји сагласност између описа радње и оптужби 
и пресуди.

Законодавац није прихватио- мишљење већине чланова 
стручне комисије СИВ-а. Према чл. 325 ст. 1. — сад 326 ст. 1. 
ЗКП; „Пресуда се може односити само на лице које је оптуже- 
ио и само за дело које је предмет оптужбе садржане у поднесе- 
ној односно на главном претресу измењеној оптужници” . To 
значи да између оптужнице и пресуде мора да постоји иден- 
тите: а. (у погледу лица које је оптужено, тзв. субјективни иден- 
титет — истоветност лица у оптужници и пресуди), и б. (у  по- 
гледу кривичног дела које је предмет отпужбе, тзв. објективни 
идентитет — истоветност кривичног дела у оптужници и пре- 
суди). Иако је формулација члана 326. ст. 1. ЗКП прецизнија и 
јаснија у односу на формулацију чл. 244. ст. 2. Законика о кри- 
вичном поступку из 1948. године, ипак су се појавила различита 
схватања и тумачења у практичној примени овог члана.

Y погледу субјективног идентитета нема проблема нити 
супротних схватања, док су се по питању објективног идентите- 
та, одмах по ступању на снагу Законика о кривичном поступку, 
у теорији и пракси испољила различита схватања и тумачења*. 
Објективни идентитет између оптужбе н пресуде треба да се 
огледа: а) у опису инкриминисане радње, која је резимирана 
слика — одраз догађаја — учињене делатности или пропушта- 
ња одређене обавезне делатности — објективни идентитет у ма- 
теријалном смислу, и у погледу правне квалификације описане 
радње — објективни идентитет у формалном смислу. Питање 
објективног идентитета у формалном смислу регулисано је  ста- 
вом 2. чл. 326 ЗКП који гласи: „Суд није везап за предлоге ту- 
жиоца у погледу правне оцене дела".

I.
Спорно код објективног идентитета у материјалном сми- 

слу јесте то: да ли се у пресуди може изнети и прихватити дру- 
гачији опис догађаја — радње од описа који је дат у оптужби, 
то јест да ли се неке чињенице догађаја могу изоставити, ако, 
по оцени суда нису доказане, односно додати друге, које су, по 
оцени суда утврђене на главном претресу, уколико јавни тужи-

* Др. Бранко Петрић „Индентитет пресуде и оптужбе” — Наша за- 
конитост бр. 9 и 10/1957

Др. Тихомир Васиљевић „Коментар закокика о кривичном поступку” 
страна 303—307; Издање Савремене администрације Бгд. 1957. године.
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лац Y току главног претреса није нзоставио, односно додао чи- 
њенице у оптужби? Чињенице које се изостављају или додају, 
могу по својој природи, у конкретном предмету, бити такве да 
мењају идентитет дела изнетог у оптужби, нли пак да нису од 
битног утицаја на идентитет дела изнетог у оптужби.

Ако су чињенице по својој природи таквог карактера да 
tbHXOBO изостављање и додавање у пресуди није од битног ути- 
иаја на идентитет дела — опис догађаја датог у оптужби, сма- 
трам да би се могло прнхватити мишљење-оцена, да постоји 
објективни идентитет у материјалном смислу између пресуде и 
оптужбе, иако те изостављене или додате чињенице, могу да бу- 
ду од утицаја у погледу околности под којима је дело извршено, 
a некада и од утицаја у погледу субјективне стране кривичног 
дела.

Нпр. у оптужби се каже: „што је  после краће расправе
лишио живота НН. на тај начин........ ” , a у пресуди: „Што је
иосле краће „и жучне” расправе лишио живота НН на тај на-
чин .......... Речи „и жучне” дају нам ближу ознаку догађаја
и карактер свађе, a тиме поред осталог и јаснију представу о 
психичком стању учесника у догађају — посебно извршиоца 
у моменту извршења дела, што по некад може да буде од ути- 
цаја на правну оцену дела или пак, да као околност буде од ути- 
цаја приликом одлучивања о врсти и висини казне. Навсдени 
пример може се појавити и третирати и у обрнутом смислу, 
да су речи; „и жучне” унете у опис дела у оптужби, a да их 
иема у опнсу дела у пресуди. Узмимо.за пример да је извесно 
лице оптужено за кривично дело проневере из чл. 322 ст. 1. 
КЗ, да је проневерило износ од 281.000 динара: „Што је у на- 
лхери да себи прибави имовинску корист противправно присво- 
јило новац који му је у  служби поверен у износу од 281.000 —
динаар........ ” , a суд утврди да проневерена сума нзноси 236.000
дннара, па каже: „Што је у намери да себи прибави и.мовинску 
корист противправно присвојио новац који му је у служби по-
верен у износу од 236.000 динара........ ” . Разлика у погледу из-
иоса између оптужбе и пресуде у овом примеру није од ути- 
цаја на карактер дела и на његову правну квалификацију, па 
Л1ИСЛИМ да и поред разлике у износу можс да се зак.\Јучи да 
постоји идентитет n у материјалном н у форма.\но.м смргслу 
између оптужбе и пресуде. Y оваквим и сличним случајевима, 
можда би се могло допустити заузимање становишта да не би 
постојало прекорачење оптужбе, нити пак непотпуно решеи>е 
оптужбе, ако би у изреци пресуде биле унете или изостављене 
чињенице којих није било у оптужби, односно које је садржа- 
вала оптужба. Ипак, остаје као спорио питање, да .\и се .\iory 
у пресуди унети и чињенице, којих није бнло у оптулсби, a којс 
се појављују као отежавајуће за оптужеиог?

Међутнм, иостав.ва се питање, какав став заузети, ако су 
чињенице које су на главном претресу утврђене, a које нису 
биле уиете у оптужбу —  односно које су биле унете у оптужбу, 
a на главном претресу се не утврде или другачије утврде, по
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својој природи такве да нужпо проузрокуЈу и промеиу и,\см- 
титета самог кривичног дела, a јавни тужилац у току претерса 
не прилагоди оптужбу ново-насталој ситуацији? Например: не- 
ко је лице оптужено за кривично дело тешке телесне повреде 
квалифициране смрћу из чл. 141 ст. 3. КЗ у вези са ставом 1 n 2 
истог члана: „Што је другог тако тешко телесно повредио, да 
је оштећени после задобијене повреде након два дана умро” , 
a суд на главном претресу утврди да се ради о кривичном делу 
убиства из чл. 135. ст. 1. КЗ па каже: „Што је другог лишно 
живота на тај начин .. Или извесно лице је оптужено за кри- 
вично дело проневере из чл. 322. ст. 1. КЗ —  за нзнос од 160.000 
динара, a суд на главно.м претресу утврдн да је то лнце проие- 
вери.л.о 90.000 динара и тиме извршило кривично дело проие- 
вере из чл. 322. ст. 1. КЗ, као н да се послужио са износо.м ол 
70.000 динара „што се неов.лашћено послужио са новце.м којн 
му је поверен у служби у износу од 70.000 дннара” ii тиме по- 
чинило кривично дело пос.\уге из чл. 323 ст. 1. КЗ. Или — пеко 
је лице оптужено да је дело извршило умишљајно, a суд утвр- 
ди да је дело извршено не.хатно. Истакнути примери .могу се 
појавити и третирати и у обрнутом с.мис.лу.

Ла ли би у наведеним случајевима постојало прекорачензС 
— односно непотпуно решење оптужбе или не? Од решења 
овог питања, то јест заузимања одређеног става по nnTaiBv 
објективног идентитета оптужбе и пресуде у материјалном сми- 
слу, зависи заузимање правилног става н решавања проблема 
који се појављуЈу по питању објективног идемтнтета оптужбе 
и пресуде у формалном смис.\у, то јест правне оцене —  ква.\н- 
фикације дела.

II.
На први поглед, по питању објективног идеититета у фор- 

-малном смислу између оптужбе и пресуде нема шштта спорио: 
,,Суд није везаи за пред.лог тужиоца у погледу правне оцене 
де.\а” — чл. 326 ст. 2. ЗКП. Када се ова одредба разматра и тре- 
тнра у вези са чл. 327 ст. 1. ЗПК који гласп; „Суд заснива ripe- 
суду само на чињеницама и докази.ма који су изнесени на г.\ав- 
iioM претресу” , произилази закључак да суд утврћује чнн:>енш1е 
дела —  ̂догаћаја који је предмет оптужбе садржане у поднесе- 
иој или на главном претресу измењеној оптужбп ii да одлуку 
■заснива само на чињенгшама изнетнм и утврђеним на г.чавиом 
претресу ,без обзира на питање степеиа шихове саг.\асносш са 
чињеница.ма изнетим у оптужби и следствено томе, да суд даје 
правну оцену дела, која може да буле дијаметра.мш супротиа 
правној оцени датој у оптужби.

По логичном II граматичном тумачењу става 2. ч.\ана 326. 
ЗКП суд би могао оптуженог осудитн за лакше односно теже 
кривично дело од изнетог у оптужби. На при.мер неко лице је 
оптужено за кривично дело убиства v покушају чл. 135 ст. 1. 
КЗ, у вези са чл. 16. КЗ, a суд га осуди за кривично дело тешке 
зелесне повреде чл. 141 ст. 1. КЗ ii обрнуто. Илп НН. је опту-
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жен да је  неко кривично дело извршио умишљајно, a суд нађе 
да је дело извршено нехатно и обратно. Овакво становиште за- 
ступали су у предратној правној литератури Др. Б. Марковић, 
Ар. М. Чубински и Ар. М. Аоленц, a сада Ар- Бранко Петрић/

Међутим, овакво тумачење и драктична примена довели 
би до нежељених појава и последица, тако да се као што ће се 
видети из даљег текста у теорији и пракси већином, заузима 
став, да се правна оцена суда може разликовати од правне оце- 
не дате у оптужби, само у случајевима када је правна оцена 
суда повољнија за оптуженог.

Y прилог закључцима и схватањима да се правна оцена cv- 
да може разликовати од правне оцене дате у оптужби, без об- 
зира да ли је повољнија или не за оптуженог јесте и одредба 
члана 290 ст. 1. ЗКГБ која гласи: „Ако се у току главног претре- 
са пред већем састављеним од једног судије и двојице судија 
поротника покаже да чињенице на којима се оснива оптужба 
указују на кривично дело за чије је суђење надлежно веће са- 
стављено од двојице судија и тројице судија поротннка д о  
пуниће се веће и претрес ће почети изнова. Ако није било истра- 
ге ново веће може одлучити да се отвори истрага и предмет 
уступи истражном суднји” , као и одредба чл. 413 ст. 2. ЗКП. 
К01И гласи: „Ако судија среског суда у  току главног претреса 
наБе да чињенице на којима се заснива оптужба указују на 
кривично дело за чије је суђење надлежно веће, образоваће 
веће и претрес ће почети изнова” .

Међутим, остаје као основни проблем, нерешено питање, 
до којих се граница пресуда и оптужба Morv разликовати vhv- 
тар својих изрека, a да се не наруше принципи: акузаторског 
начела, тражења и утврђивања Л1атеријалне истине® у кривич- 
ном поступку, као и гаранције оптуженом да не буде осуђен 
за друго дело од оног описаног у оптужници. Ако се заузме 
став, да је  суд углавном везан за дело —  догађај који ie пред- 
мет оптужбе и да се у  'вези са тим, има1ући у виду чињенице 
утврђене на главном npexpecv, може одступити од опт\'жбе до 
тог степена, да суд може наћи, да је у питању друго теже или 
лакше кривично дело. од оног представљеног у оптужшши, то 
би било у потпуности сагласно принципу тражења и утврђива-

 ̂ Др. Б. Марковић, rrp-9cb. Универзитета „Упбеник Сухско'’ н-пивичног 
поступка Коаљевине Југ.” o t d . 452 — npvro изч=>ње — Беп.тат 1937 готгпо.

Др. М. Чубински, проф. Универзитета ..Hav4H4 и пт??кт1'гчнм кемен- 
тар Законика о судском крив. поступку К|раљевине Јутоолр,ви1е — стр. 
482 — издање Веотоад 1929 године.

Др. Метод Доленц. пиоф. Унт-гоерзитета ..TeoPMia cv^cko’’ 
роступка за Краље®ину Југослави1у — стп. 219 — излање Бео^лал 1933 гол.

Др. Бранко Петрић. ..Индентитет оптужбе и пр>есуде” Наша закони- 
тост бр. 9—10/58 — стр. 346.

5 Истина не може биги „матери1ална” и „нематеритална’’. Она ie 
уствари сазнање о предмету — догађату, Koie адекватно одражава об1ек- 
тивну стварност и њену законитост. Додатак „материјална” . историсго! ie 
иастао као негација „форлЈЗЛне” истине — устватзи неистине и тако се 
задржао до данас са иетим значењем у употреби, па га -и ја у истом смпслу 
користим. иако сматрам да Je сувишан.
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ња матеирјалне истине, али у супротности са акузаторским на- 
челом у кривичном поступку, и понекад у супротности са обез- 
беђењем права на потпуну одбрану окривљеног.

Према томе ст. 2. члана 326 ЗКП треба разматратн и тума- 
чити, првенствено и најуже повезано са ставом 1. истога члана, 
јер ова два става сачињавају логичну целину члана 326 ЗКП, 
што значи да суд сам даје правну оцену дела, изнетог у оп- 
тужби сагласно ставу 1. овог члана, a не и правну оцену дела, 
чији би огшс радње био у супротности са ставом 1. члана 326.
зкп.

По мишљењу већине чланова Комисије СИВ-а акузаторски 
принцип налази се према принципу „материјалне истине” , као 
средство према циљу, пошто је, по њиховом схватању, утврђи- 
вање материјалне истине основни циљ кривичне процедуре, a 
акузаторски принцип само један од метода — средстава за п о  
стизање тог циља, па ако акузаторски принцип дође у очигле- 
дан сукоб са принципом материјалне истине, треба пред тим 
принципом да уступи'*. Овакво резоновање, не би се могло при- 
хватити без резерве, јер би се у крајњој линији сводило на де- 
визу да циљ оправдава средство. Мишљења сам да исту вред- 
nocT —  значај са начелом материјалне истине има и принцип 
иостојане сигурности код оптуженог да му се не суди за друго 
и другчије кривично дело, од оног описаног у оптужби, ако то 
ов.\ашћени тужилац не тражи.

Y прилог оваквом схватању јесте и суштина принципа „re
formatio in peius” који има за циљ, да се пресуда у материјал- 
ном погледу, ако постоји само жалба у корист оптуженог, не 
може изменити на његову штету у погледу: правне оцене кри- 
вичног дела, казне и других делова њене изреке. На пример: 
првостепени суд пропусти да оптуженог —  који одговара за 
више кривичних дела огласи кривим и утврди казне за сва дела, 
па другостепени суд решавајући по жалби, изјав.л>еној у корист 
окривљеног, уочи овај пропуст — битну повреду одредаба кри- 
вичног поступка (чл. 343. ст. 1. тач. 7. ЗКГТ-”  ако суд својом пре- 
судом није потпуно решио предмет"), не може оптуженог огла- 
сити кривим и за ова кривична дела нити му утврђивати ка- 
зне. Другостепени суд .може једино у образложењу своје пре- 
суде констатовати пропуст првостепеног суда. Интерес опту- 
женог јесте — максимално обезбеђење права на жалбу, да оно 
што му је дато у корист, не може бити нити се може претво- 
рити na његову штету. Принцип материјалне истине захтевао 
би, да се оптужени огласи кривим и за ова дела, да му се .за 
пста утврде казне. и и.зрекне једна јединствена казна за сва 
дела која је извршио, али интереси оптуженог n принцип „re
formatio in peius” појављује се у конкретно.м случају као вред- 
нији од принципа материјалне истине.

(Наставиће се)
Влајко UloiuKiih

® „Образложење нацрта за Законик о кривичном поступку” 
су дали чланови отручне комисије СИВ-а — стр. 133.

Koje
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Ap. Младеи Грубиша:

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ Y КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
— изд. ,,Народне новине” Загреб, 1963, с. 311 —

Крајем 1963 године изашла је из штампе монографија, под 
торњим насловом, која уствари представља докторску дисерта- 
цију нашег познатог процесуалисте Младена Грубише, судије, 
Брховног суда Хрватске. Пртсац је врло добро познат сваком 
ономе који се бави питањима кривичнопроцесног права, јер је  у 
току низа протеклих година објавио знатан број запажених оп- 
сежнијих чланака, који — сваки за себе — представљају посебне 
студије. Овим радом заокружио је и дао целовит преглед својих 
схватања о чињеничном стању и свим реперкусијама које оно 
има у кривичном поступку.

Нарочито је важно нагласити чињеницу, да је ова моногра- 
фија прво дело из области кривичнопроцесног права које је 
објавио један практичар, који се уз то бави и теоретским изуча- 
вањима проблема кривичнопроцесног права. To даје нарочит 
карактер и значај објављеном раду, a дало је и посебан печат 
теоретском уопштавању (и критиковању) судске праксе, те 
ирактичном објашњавању појмова и ставова изложених у одно- 
су на поједина питања. Тиме су, у највећој могућој мери, откло- 
1вени сви недостаци сувог теоретисања, без ослонца на праксу 
к без вредности за праксу, који се иначе могу наћи у појединим 
радовима иеких нашнх теоретичара-процесуалиста.

На први поглед би изгледало да је питање чињеничног ста- 
ња таква материја које се може обухватити јелним опширнијим 
чланком, алн то није ни приближно тако, a поготово се то види 
f̂з дате обраде, где су сва питања, која имају везе са чињенич- 

ним стањем, детаљно и свестрано —  да се тако изразимо, ана- 
томски — размотрена. постављена на одређено место v систему 
обраде, и дата решења за поједине — како теоретски тако и 
практично — спорна питања.

Рад садпжи предговор и XI Глава, што ће бити укратко при- 
казано, с обзиром да би иоле детаљнип! приказ захтевао знатан 
простор и представљао посебну студију.

Предговор (стр. 5— 10)
Y  предговору се истиче важност правилно и потпуног утвр- 

Еивања чињеничиог стања за практичн\^ делатност судова, и 
\'казује да ie највећи део напора, у кривичнрм пост\пку, a по- 
себно на главном претресу усмерен баш на утврђивање 4HfBeHH4- 
ног стања, јер се само на основу правилно и потпуно утврВеног 
чињеничног стања реитавају матери1алноправна и процесноправ- 
на питања. Даље се наводи да ie и поред тако важног места чн- 
њеничног стања у систему кривично пронесног права, правка 
теорија запоставила то питање и ни1е mv поклонпла ни ппиб- 
Аижно ону пажњ\" icoie оно заслужује. Најзад је чзложен метод 
излагања материје.

16



Указује се на схватање појединих теоретичара о предмету 
доказивања и истиче да су многи чињенично стање поистовети- 
ли са доказима, и оба питања разматрали уз учење о доказима, 
с тим што је чињенично стање, у таквим случајевима, изложено 
сасвим сумарно. Аутор наглашава недостатак такве методологије, 
и става према чињеничном стању и указује на недостатке који 
отуда произилазе, па каже да је чињенично стање потребно за 
одлучивање и да се оно утврђује помоћу доказа (као средства) 
и да треба да одговара истини (као квалитету) .Аутор даје ii 
дефиницију чињеничног стања, која најупрошћеније гласи: ,,Чм- 
њенично стање је скуп одлучних чињеница” , и само су оне осиов 
за одлуку.

II Глава: Чињенично стање и материјална истина (с. 32—50)
Аутор расправлза питање да ли је адекватан израз „матери- 

јална”  истина и закључује да тај израз није потребан и да је, 
погрешан јер замагљује питање утврђивања истине. Даље се ра- 
зматра питање ограничавања утврђивања истине у кривичном 
поступку и утврђује да има разних ограничења, a да су иајглав- 
нија: princip in dubio pro reo и забрана reformation in peius. По- 
ставља питање шта остаје од истине код толиких ограничеља. 
Налази да тих ограннчења мора бити у интересу заттите crpa- 
нака.

Y односу на ова становишта аутора мора се поставитп пп га- 
ње да ли утврђивање истине мора бити основни пршшцп кри- 
вичног поступка, коме би се подредили сви остали принципп, 
или пак треба, у крајњој линији, дати превагу осталим прпнци- 
пима, a од истине — шта остане. Коначно, ue може се ппганп' 
заштите интереса окривљенога дати толику превагу, да ои по- 
стане своја антитеза, и тиме наруши харомонију заттите ииди- 
видуалних и општих интереса, која треба да постоји у кривпч- 
iiOM поступку. Но, расправљање овог питања далеко превазилазп 
оквире овог приказа.

ТП Глава; Утврђивање чињеничног сгања у првостепено.м 
поступку нзван главног претреса (с. 51—67)

Анализирају се случајеви обуставе кривичног постл пка, кад 
су одлучне (важне) чињеншде утврђене, па стоје основн за обу- 
ставу извиђаја по чл. 146 ЗКП, или обуставе по чл. 258 ЗКП. А\- 
lop  истиче да овој фази нема гаранциЈа као на главном пре- 
тресу, јер не.ма контрадикторностн, алп и указује па специфич- 
1!ости поступка v тим фазаиа кривичног поступка.

IV Глава' Утврђивање чињеничног craita у првостепеном 
поступку на основу главног претреса (с. 68— 101)

Главни претрес посл1атра се као суштина кривичног постуи- 
ка, као једини стадиј у коме се мора (и може) донети одлука о 
предмету оптужбе, где долазе до пуног изражаја сви принцигш

I Глава: Чињенично стање — појам (с. 11—31)
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кривичног поступка. Детаљно се разматра иницијатива страна- 
ка, положај и улога суда у утврђивању чињеничног стања, и кри- 
тикују се неки аутори због одређених ставова. Излаже се шта 
представља чињенично стање, тј. да оно представља скуп одлуч- 
них (важних, битннх) чињеница које су од значаја за утврђива- 
ње питања постојања кривичног дела и кривичне одговорности. 
Објашњава се које су те одлучне чињенице, шта су чињенице- 
-нндиције a шта контролне-чињенице, те њихов узајамни однос 
и функци ја на чињенично стање.

Y овој глави се датаљније расправља и о питању објектив- 
ног идентитета пресуде н оптужбе — пошто је то непосредно ве- 
зано за чињенично стање. Аутор и овде заузима, његово већ од 
раније познато, становиште потпуне везаности пресуде за оптуж- 
бу. Критикујући врло оштро оне који шире схватају питање об- 
јективног идентитета, аутор је детаљно анализирао — са свог 
аспекта —  одредбе чл. 326 ст. I ЗКП и делимично чл. 290. ст. Т 
ЗКП. tto, овде није поступио у духу научне акрибије, јер је из 
чл. 290 ст. I ЗКП изоставио последње реченице (која има су- 
штинску везу са предметом који'расправља), a сем тога није 
узео у обзир ни одредбу чл. 449 ст. IV ЗКП (такође последња ре- 
ченица). Питање је да ли би се ауторове поставке о објективном 
идентитету могле одржати, када би се анализа извршила ком- 
плексно и онда посматрао принцип у целини. Но, проблем објек- 
тивног идентитета пресуде и оптужбе је један од најсуптилнијих 
проблема кривично процесног права, и око њега се дуго ломе 
копља, a тога ће бити и у  будућности, тако да се није ни могло 
очекивати његово решење.

Најзад, расправља се о терету доказивања и указује на евен- 
туална пребацивања терета доказивања, истиче се нужност утвр- 
ђивања само оддучних (важних) чињеница, разјашњавање које 
су у конкретном случају битне за парвилну одлуку у погдеду 
иостојање кривичног дела и кривичне одговорности. Истиче се 
нужност највеће могуће извесности и однос чињеница и прин- 
ципа in dubio pro reo.

V Глава: Жалбени поступак и иницијатива странака (с. 102— 112)

Истиче се деловање офицпозне максиме у првостепеном по- 
ступку, a диспозиционе макси.ме у другостепено.м поступку — 
ирвенствено као функције заштите интереса странака. Говори 
се о домету жалбе и правцима њеног деловања.

VI Глава: Другостепени суд и чињенично стање (с. 113— 124)

Ова глава садржи преглед и анализу, истакнуто питања, у 
зеорији и пракси Италије, Немачке и бив. Југос.лавије, са кри- 
тичким освртима на одређена теоретска и практична решења.
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Излагање обухвата све аспекте побијања пресуде првосте- 
пеног суда због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног 
стања, и право другостепеног суда да до одређених граница 
испитује утврђено чињенично стање. Право другостепеног суда 
се ограничава на жалбене разлоге и основе. Поставља се питање 
могућности утврђивања чињеничног стања од стране другосте- 
пеног суда с обзиром на метод рада и психологију другостепе- 
ног судије, те се пледира против тога, па се наводи да је првосте- 
пени суд: „ . . .  у принципу једино позван и способан за то дал>- 
ње одлучивање о чињеничном стању (. 144) —  тј. када се пово- 
дом жалбе појави сумња у правилност утврђеног чињеничног 
стања. Даље се анализирају одредбе чл. 350, 351 и 363 ЗКП и ре- 
перкусије примене тих одредаба. Најзад, de lege ferenda пледи- 
ра се за шире могућности испитива}ва (не утврђивања) чиње- 
ничног стања у другостепеном поступку, да би се тиме откло- 
иила могућност утврђивања формалне истине (као последице 
диспозиције странака) када чињенично стање није правилно или 
потпуно утврђено, a само је оно основ за закониту одлуку које 
је потпуно и правилно утврђено.

VIII Глава: Погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање
(с. 152— 177)

Расправља се о утврђивању чињеничиог стања подобног за 
доношење законите одлуке, с тим што се указује на питања ко- 
ја су одлучна за то. Нарочито се наглашава да се морају утврди- 
ти одлучне (важне, битне) чињенице, a да се чињенице-инди- 
-ције имају утврђивати у оној мери колико је то потребно за 
утврђивање одлучних чињеница. Ако су одлучне чињенице пот- 
пуно и правилно утврђене, погрешно или непотпуно утврђена 
нека чињеница- индиције (сама за себе) не представља због тога 
погрешно или непотпуно утврђено и чињенично стање — као 
целину, a иста је ситуација и са новим доказима који се нуде у 
нсалби. Контролне чињенице такође не морају бити утврђене 
све, већ само оне које су неопходне и довољне за одређен закљу- 
чак о одлучној чињеници.

Даље се анализира суштина чињеничног стања, одлучних чн- 
њеница и доказа, те њихове узајамне функције са становишта 
нашег Законика о кривичном поступку, и критикује се одредба 
чл. 345 ст. II ЗКП као сувишна.

IX Глава: Чињенично и правно питање (с. 178— 228)

Најопширнија глава, која садржи излагање теорије и праксе 
у погледу чињеничних и правних питања, њиховог разграничења 
и односа у погледу овлашћења другостепеног суда да преинача- 
ва пресуду у нејавној седници. Аутор критикује становишта ко- 
ја сматрају да је тешко разграничити чињенична од правних пи-

VII Глава: Другостепени суд и чињенично стање у нашем
кривичном поступку (с. 125— 151)
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тања, па даје решење закључком: „чињенично питање је питање 
да ли постоји и да ли је правилно утврђена нека чињеница из 
стварног живота, која би требала да одговара одређеном појму 
правне норме, a правно је питање да ли тако утврђена чиње- 
ница одговара том апстрактном појму из правне норме (с. 204), 
па се констатује да је тиме јасно разграничено шта је правно, a 
шта чињенично питање, те се даје неколико примера, и закључу- 
је да уопште не постоје quaestiones mixtae. Сем тога се изноее, и 
критикују,становишта појединих аутора који заступају мишље- 
н.е да постоје quaestiones mixtae, да би тиме проширили обим 
ревизије првостепене пресуде.

X Глава: Одлучивање вишег суда о чињеничном стању
(с. 229—278)

Опширно се излаже када, како и под којим условима дру- 
1 остепени суд може испитивати чињенично стање, када ra може 
^тврђивати —  чл. 345, 351 и 363 ЗКП. Разматра се питање пра- 
вилности утврђења одлучних чињеница и реперкусија на утвр- 
1>ено чињенично стање. Аутор стоји на становишту да другосте- 
пени суд може одлучивати само о правним питањима, у смислу 
излагања у гл. IX., и наводи примере у потврду. Ту је аутор до- 
следан у разграничавању чињеничних и правних питања и инге- 
ренције у односу на поједнна. Међутим, треба ипак указати да 
наша пракса не иде nyxeAi који трасира аутор, већ указује и па 
друге. На пр. првостепеви суд је оптуженога огласно кривим 
•због кривичног дела из чл. 135 ст. I у вези чл. 11 ст. III КЗ. Пово- 
дом жалбе оптиженога другостепени суд је одржао претрес и 
пашао да нема кривичног дела на основу чл. 11 ст. I КЗ и оптл’- 
женог је  ослободио од оптужбе, на основу чл. 330 тач. 1 ЗКП. 
Поводом жалбе јавног тvжиoцa Врховни суд Југославије је пре- 
пначио другостепену пресуду п оптуженог огласио кривим за 
кривично дело из чл. 135 ст. I \ вези чл. 11 ст. III КЗ — као н 
првостепени суд. (Пресуда ВСЈ Кж. 36'63 од 12. VI. 1963). Нарав- 
но, аутор ову пресуду није нн могао имати у виду јер је донета 
Јсасније, али она указује да има и других ауторитатнвних стано- 
вншта, о којима се мора водити рачуна.

XI Глава: Чињенично стање н забрана reformatio in peius
(с. 279—305)

Аутор стоји на становшиту потпуне забране reformatio in 
peius у  свим правцнма, и то образлаже потребом заштите права 
на жалбу и гаранцијама за оптужеиога. Закључује, да након 
гкидања пресуде, ако је било жалбе само у корист оптуженог, 
ке могу бити утврђиване — и утврђене — чињенице на штету 
оптуженога, a ако буду утврђене да оне правно не постоје. Врло
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je спорно питање да ли чињенице не треба утврђивати, пошто би 
се на тај начин затварале очи пред објективном стварношћу, јер, 
без обзира на неко схватање, чињенице ипак постоје — a чиње- 
нице су тврдоглава ствар (Лењин). Друго је питање што нове 
чињенице, које би биле на штету оптуженога, не могу да про- 
\’зрокују тежу правну оцену кривичног дела или строжу казну, 
али се не може бежати од чињеница. Но, ипак забрана reformatio 
in peius се не односи на мере безбедности, одлуку о трошковима 
1чривичног поступка н на имовннско-правни захтев.

На крају књиге дат ie попис домаће и стране литературе.
Књига је садржајно богата, и представља попуну једне осет- 

не празнине у нашој кривичнопроцесној литературп, и без об- 
зира на то што је аутор сувише аподиктичан и што су нека ста- 
новишта аутора јако дискутабилна, свако ко се бави —  ма у ко- 
јој фази — кривичним судовањем наћи ће у њој низ питања која 
га могу заинтересовати, одговоре на многа питања из домена 
утврђивања чињеница, a наћи ће и довод>но материјала за раз- 
мишљање о проблемима из те области.

Др Бранко Петрић

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА 
АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Председништво Савеза (проширено члаиовима Комисије за 
шраду Нацрта Закона о адвокатури) одржало је седницу дана 
8. и 9. фебруара 1964. године, у Београду, у просторијама Савеза.

На седници је раз.мотрено питање рада постојећих правних 
служби, те стављени преддозн за усаглашавање рада ових слу- 
жби новим уставним прописима. Овај материјад се достав.ва Се- 
кретаријату за правосуђе СИВ-а.

Комисија за израду нацрта Закона о адвокатури изложила 
је предпројекат кога ј,е Председништво после детаљног раз.ма- 
грања, уз .мале измене и допуВе, прнхватило. Овај предпројекг 
Савеза, као предлог од стране Савеза адвокатских ко.мора за уса- 
глашавање прописа Закона о адвокатури новом YcxaBv, доста- 
вља се Савезно.м секретаријату за правосуђе ii у виду извештаја 
П.хенуму Савеза адвокатских ко.мора.

Пленум Савеза заказује се за 25. и 26. aiipn.v 1964. годиис у 
Нишу и утврђен је дневни ред.
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Председништво је за Конгрес Међународне уније адвоката, 
који се одржава од 31. марта 1964. до 4. априла 1964. године у 
Бону — одредило као делегате Савеза: председника Савеза Ми- 
лована Јовановића, ппредседника Уније Милана Жикића, пред- 
ставника Савеза у Унији др Ауреда Крстуловића, те Милорада 
Ботића адвоката нз Н. Сада и Славка Шиматовића адвоката из 
Загреба, као националне референте по основној конгресној теми 
(Адвокат у привреди). Препоручује се Коморама да из својих 
средстава делегирају за Конгрес лица која би могла узети уче- 
шће у раду Конгреса.

Председништво се сагласило да се потпише нови Уговор о 
социјалном осигурању адвоката који има привремени карактер, 
јер ће се ускоро прећи на законско социјално осигурање адво- 
каха. Овај Уговор, угдавном садржи, досадашње одредбе сем 
што је постигнут и трећи пензијски разред.

По питању која су неке Коморе поставиле да ли је основан 
захтев Завода за социјално осигурање за наплату разлике у  1963. 
иастало је прерачунавање доприноса, Председништво даје пре- 
поруке Коморама да упуте адвокате да ову разлику уплате, јер 
је у разговорима са представницима Савезног завода постигнут 
такав споразум.

Решавана су и друга текућа питања.

М. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

У спору ради издржавања детета ме одлучивати ни као претходном
рођеног за време трајања брака не- 
ма мелта прекиду поступка до npa- 
вомоћног окончања поступка у спо- 
ру ради оспоравања очинства. (Врх. 
суд АПВ бр. Рев. 590/963).

питању, па с тога није било места 
прекидању поступка ни по ггропису 
чл, 202 тач. 1 ЗПП.

Пресудама нижих судова обвезан 
је туженик на плаћање издржава- 
ња детета рођеног за време трајања 
брачне заједнице. Туженик је  уло- 
жио ревизију, каја је  као неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

За одлучивање о  тужбеном захте- 
ву којим се оспорава очинство над- 
лежан је, према прописима чл. 28. 
ст. 2. тач. 1 ЗПП, искључиво Окру- 
жни суд. Срески суд не може о то-

Важи као правна обавеза ако је  
радник уговорио да ће после струч- 
ног усавршавања за које је доби- 
јао средства од привредне организа- 
ције у њој радити одређено време. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 593/1963).

Нижим пресудама одбијен је ту- 
жбени захтев да се тужени обвеже 
да плати гужиоцу 100.000 дин. с п. 
п. Тужилац је уложио ревизију, ко-
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Ако је утовором тужени примио 
правну обавезу да трошкове учи- 
1вене у њ^чзву_ карист и у циљу 
шеговог стручног усавршавања нак- 
нади тужиоцу под условом да оста- 
не кад тужиоца у радном односу 
за одређено време онда таква обаве- 
за постоји. Та обавеза не би постоја- 
ла када уговор не би важио зато што 
је супротан закону и сошгјалистич- 
стичком моралу.

Нема правног начела, правног 
прописа ни правног правила коме 
би се супротстављала утоворна од- 
редба о дужности накнаде износа 
издатих ради стручног уеавршава- 
ња радника под условом да радник 
не остане у радном односу како је 
уговорено. Таква одредба није у 
супротности ни са нормама соција- 
листичког морала, напротив она мо- 
же бити у складу с њим.

ja je основана, ниже пресуде уки-
нуте, a из разлога:

Друштвево-правно лице које за- 
снива своје право управљања непо- 
кретностима у друштзеној својини 
на правовал>аво1н наслову о врево- 
су тога врава и када фактички вр- 
ши овлав1ћев>а увравл>ања може 
бити и јаче у праву у погледу пра- 
ва управл>ан>а од друвггвево-врав- 
iior лица у чију корист је то право 
укњижево у земљ. књигама, a које 
такав зе!ил>кв>. акт није исходило у 
добров вери. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
602/936).

својине па и свозство органа упра- 
вљања може стећи једино уписо.м 
у земљишне књЈете, и да се приго- 
вор туженог предузећа да је тужи- 
тељ неосновано укњижен као орган 
управл>ања не може испитати у о - 
вој парници него само по пос-ебној 
тужби. Пошто је и окружни суд 
прихватио iOBO становиште и II. ст. 
прасуда ■ое заонива на погрешној 
примени материзалног права. На- 
име, ваљани правни наслов за пре- 
нос права својине на некретнина- 
ма уз предају поседа иекретнина 
чмају за правну последицу стица- 
ње права својине. Према том, хграво 
својине на непокретностима не сти- 
че ре искључиво укњижбом у зе- 
мљишним књитама и несавестан 
земљкњ. власник мора да трпи у- 
књижбу гграва својине и да преда 
посед савесном стицател.у-ванзе- 
мљишнокњижиом власнику — који 
своје право темељи на правоваља- 
ном правнсш наслову уколико je са- 
весно плступио. Ова правила о за- 
штити ванземљкњ. права својине 
могу се сходно примешгти и на 
овлашћења управл>ања непокрет- 
ностима у друштвеној својиии, па 
према томе, оно друштвено-правно 
лице које заснива своје гграво упра- 
вљања иепокретностима у друштве- 
ној својини на правовал>аном прав- 
ном наслову о преносу тога пра- 
ва и Ko.ie фактички врши овла- 
шћења зшрављања може бити и 
јачи у праву у погледу права у- 
прављања од друштвено-правног 
лица у чију корист je то право 
управљања укшижено у земљ. књи- 
гама, a које такав земљкњ. акт ни- 
je изсходило у доброј вери.

Нижим пресудама уважен је ту- 
жбени захтев и тужено предузеће 
je обавезно да преда тзгжитељици 
некретнине. Тужено предузеће је 
уложило ревизију, која je сх;нова- 
на, ниже пресуде укинзте, a из раз- 
лога:

Основно је гштање у овом спору 
дз ли пред.метна зграда чини основ- 
но средство туженог предузећа на 
основу правоваљаног акта надлеж- 
ног органа, односно правозаљаног 
и одобреног утовара. Погрешно je 
становиште I. ст. суда да се право

Ако восилац ставарског врава 
заоставе са плаћањем тровЈКОва ко- 
рив1ћев>а заједвичких уређаја, у 
року од три меседа од досвелости, 
у своти која во објективвим мери- 
лима представља везнатав извос, 
гада вема освоза за отказ уговора 
о коришћев>у става по том освову. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 608/63).

Нижи судови усвојили су тужбу 
ради отказа стана. Тужена је уло- 
жила ревизију, која је основана.
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ниже пресуде укинуте, a из раз- 
лога:

Према утврђеном чињеничном 
стању тужена није исплатила износ 
од 750.— динара као накнаду која 
пада на њен дерет За чишћење сен- 
груба у ткжу од ,1едне године.

По налазу Врх. суда АПВ оба ни- 
жа суда су пропустила да цене као 
чињеницу да ли је  иеплаћени ms- 
hoc од 750 ,дин. који терети туже- 
ну од таквог значаја да би могла 
наступи.ти паследица из чл. 130 За- 
кона о ртамбеним о.П|Носима a 1обзи- 
ром на то да се овде ради о  губит- ■ 
ку права коришћења стана a које је 
право једно од важних права и о- 
сновних потреба човека, a у пита- 
њу је незнатан износ.

FoK од три године застарелости 
за тражење накнаде штете због не- 
законито донеееног управног акта 
тече од дава када је достављено ко- 
начно решење којим се незакони- 
тост тог акта утврђује. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 609/963).

Нижи судови :су одбили тужбени 
захтев ради накиа.де штете проуз- 
роиоване незаконитим управним ак- 
том, због застарелости. Тужзшац је 
уложио ревизмју, Ko.ia је основана, 
ниже пресуде укинуте, a из разлога:

Застарни »ок  од 3 године из чл. 
19. ст. 3 Закона о застарелости по- 
траживања има се рачунати од да- 
на, када је  тужител>има уручена 
правоснажна пресуда Врх суда о 
изрицању незаконитости II. ст. ре- 
шења и поништешу истог, a не од 
дана када је II. ст. решење тужите- 
љима достављено.

Пропис члана 381 тач. 8 ЗПП има 
се тако схватити да ne он* односи и 
на одлуке укинуте у управном по- 
ступку. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 793 
963).

II. ст. суд .ie дозволио понавЈБање 
поступка, rro предлоту туженика. 
Тужилац је уложио жалбу, која је

Туженик тражи поиављаше по- 
ступка због TOira шго је након пра- 
воснажног заврипетка поступка у 
овом спору поништено решење у- 
правног органа на којем се заснива- 
,)у пресуде II. ст. и ревизијског суда.

Поихто се разлог за понављање 
поступка ‘односи искл>учиво на по- 
ступак пред II. ст. судом, то је од- 
луку о  предлскгу данео тај еуд (чл. 
388 ЗПП).

II. ст. су.д је уважио предлог за 
обнавЈБање етостзшка на основу чл. 
381. т. 9 ЗПП, с обзиром да је ту- 
жеши сазнао за нову чињеницу на 
основу K'oie ,би за њега могла бити 
донета повољнија одлука.

Међутим, II. 'Ст. суд је шгрешно 
применио материјално право. Наи- 
ме, када се ради о покавлаагБу ло- 
стугЕка на ;основу одредбе чл. 381. 
т. 19 ЗПП, тада се имају у виду само 
такве нове чињенице и иови дока- 
зи који су постојали још у току ра- 
нијег постутша, али их странка није 
знала ИЛ5И није могла да ушугреби 
у току ракијег постутжа, па је сто- 
га тај поступак остао непотпзгн. У 
коккр. случају се не ради о  таквој 
новој чињеници, која је већ посто- 
јала у току ранијег поступка. Чи- 
њеница је да односно решење није 
постојало у току ранијег поступка. 
па 'Га, сасвим р>аззгмљиво, странка 
раније није ви могла утготребити. 
Према томе; на основу овог решења 
нема места обнавл>ашу поступка на 
основу ч.л. 381 т. 9 ЗПП.

Међутим, на осиову поменутог 
решења управног оргаиа могло би 
се дозволити лонавл>ање поступка 
из разлога који предвиђа одредба 
чл. 381. т. 8 ЗПП. Наиме, ло ово.) 
одредби лоступак који је одлукои 
сада пр»авоенадсно завршен може се, 
по предлогу егранке. поновити ако 
се одлзчса суда заснива на пресуди 
донетој у кривичном лоступку, a та 
пресуда је лравоснажно укинута. 
Нема сумње, да ice ова одредба има 
с.кватити тако да се то односи л на 
укидање одлуке донете у управно.м 
поступку Ko.icvM је релдено неко лре- 
јудицирално питање од којега за- 
виси одл.ука суда.

основана, решење II. от. суда уки-
нуто, a из разлога;
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Купац који од превозника пре- 
узме робу дужан је превознику да 
плати трошкове презоза изузев слу- 
чаја када је исте већ платио про- 
давалац робе или када између пре- 
возника и испоручноца робе постоји 
споразум да те трошкове сноси ис- 
поручилац робе. i(Bpx. суд АПВ бр. 
Гж. 1003/963).

I. ст. Руд је уважио приговоре ту- 
женика па је у1шнуо платни налог. 
Тужилац је уложио жалбу, која ie 
оснавана, I. от. пресуда лжинута, a 
из разлога;

Из чињеница ко/е ie утврдио I. 
ст. суд 'произлази да је продавалац 
упугио робу туженику, који је робу 
преузео, од превозника, па превоз- 
ник тражи од туженика као при- 
маоца и-сплату иревозних трошкова.

Уговор о прввозу робе је једна 
врста уговора у  корист трећег лица, 
јер превозник преузима обавезу да 
ће робу предаги одређеном лицу у 
месту определења. Међутизи, у  уго- 
вору о превозу робе појављ-ују се 
као 1странке само пошиљалац и пре- 
возник, a прималац робе ступа у 
правни 10ДН0С ica 'превозником тек 
када ie превоз извршен — уколико 
је робу примио, јер прималац робе 
може и одбити пријем исте — па 
тада стиче одређена npasa и оба- 
везе. Једна од ■обавеза примаоца је- 
сте да плати превовну цену. акр та 
већ није учинио пошиљалац онда 
када ie предао робу на превоз.

Према томе. када ie тужени при- 
мио робу iKoiv је превезаз тужилац, 
тала io тужедак стутжо у правни 
однос са тужиоцем па је дужан да 
f̂y исплати превозну цену, уколико 

ту цену није већ отсплатио пошиља- 
лац робе или аио између пошиљао- 
ца робе и превозника кије чосебно 
уговорено да ће превоз плаптти по- 
шиљалаи. У конкр. случају важе 
иене за |превоз робе у  друмском сао- 
браћају, ?. « е  железниди. Уколико 
је пошиљалац робе противно уго- 
вору са тзгжеником дао робу на пре- 
воз аутопревознику место да ју је 
упутио железницом, тада би туже- 
ник могао да тражи накнаду штете 
од пошиљаоца робе због тога што 
се није држао уговора, али то је 
интерна ствар између пошиљаоца и 
примаоца робе, која се превозника 
не тиче. већ ње.му пргшада превоз-

на цена Koja одговара за превоз ро- 
бе у друмском транспорту.

Ирема томе, погрешно је правно 
становиште I. ст. суда да је  тужи- 
лац могао да тражи лревозну цену 
само од пошиљаоца робе.

Пре отварања поступка принудне 
ликвидације поверилац има право 
да утужује своје потражизање све 
док се нису појавили правни усло- 
ви који то право ограничавају (Врх. 
привредни суд Сл број 1287/63-4)

Пре отварања поступка принуд- 
не ликвидације над ликвидационим 
дужнико.м односно пре наступања 
правних последица опгварања овог 
пасгЈтпка, поверилац ликвидационог 
дужника је поднео тужбу надлеж- 
ном суду за наплату доспелог по- 
траживања, па је на основу право- 
снажног платног налога спровео 
принудним извршењем делимичну 
наплату.

У току поступка принудне ликви- 
дације ликвидациош! управник је 
тужбом ради побијања извршене 
наплате тражио да се огласи да је 
без правног дејства у односу на о- 
стале повериоце ликвидационог ду- 
жника ова наплата, те да се пове- 
рилац у овом спору тужени обавеже 
на враћање наплаћеног износа у 
ликвидациону масу, јер да ie ту- 
жени извршеном наплатом ишао за 
тим да себе пого.дује у односу на 
остале повериоце, па ie на тај на- 
чин пореметио равномерно намире- 
ње свих поверилаца (члан 4S став 2 
Уредбе о врестанку предузећа и рад- 
њи).

Провостепени суд је тужбени за- 
-хтев одбио налазећи да извршена 
наплата није пр>едузета у циљу ре- 
мећеша равномерног намирења дру- 
гих повери-лаца, па да iroe.Ma томе, 
услед непостојаша потребне намере, 
нису испуњени сви услови за успех 
побојне тужбе.

Међутим, поводом жалбе тужи- 
оца на ову пресуду, друтостепени 
суд је побијану пресуду преиначио 
и тужбјеном захтеву удовољио из 
следећих разлога:

Решавајуки ову ствар, првосте- 
пени суд полази од правилног ста-
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новишта да се могу пооијати правне 
радње, учињене у последжој години 
пре отварања поступка принудне 
ликввдације, и у оним случајевима 
када је наплата извршена на осно- 
ву правоснажних судских одлука 
принудним путем. При томе је пр- 
востепени суд нашао да се у ова- 
квим случајевима могу извршене 
радње lOCHOBaHO побијати ако су 
испуњени услови из чл. 48. става
2. Уредбе о престанку предузећа и 
радњи, тј. ако се овим путем ишло 
за намирењем, a ииме се пореме- 
тило равномерно намирење осталих 
повврилаца. Међутим, ма.да је no
mao од правилнскг становишта, пр- 
востепени суд је  извео погрешан за- 
кључак да тужена у овом конкрет- 
ном случају и без обзира што је 
знала за финансијску оитуацију ту- 
жилачког првдузећа, није ишла за 
тим да се5е потодује на штелу оста- 
тих поверилаца и да тиме уједно 
поремети рЈввномерно намирење и- 
стих. Из списа спора, a нарочито из 
записниха са 133. седнице управног 
одбора тзгжене одржане 26. XII 1962. 
године, као и из информација које 
је тужена добила за ову седницу, 
недвјосмислено произлази .да је она 
тачно знала за финаноијску ситуа- 
цију тужиоца. Beh само то што је 
истог дана подне.ча тужбу прсугив 
тужиоца, a одмах након правоснаж- 
ности платног на.чога затражила и 
добила дозволу извршења, довољно 
указује на то да је банка, с обзи- 
ром на напре.д изнето, овим путем 
свесно ишла за тим да погодује се- 
бе као повериоца у  односу на оста- 
ле повериоце тужилачког предузећа.

Стоји разлог првостепеног суда 
да Комунална банка има дужност 
и гграво да врши обезбеђење потра- 
живања према неоолидним дужни- 
1шма, с обзиром ,да су јој поверена 
друштвена средства. To право и ду- 
жност има„у и остали повериоци. 
Међутим, то право може да се кре- 
he само у  границама закона, што 
овде није случај јер се по одредби 
става 2. члана 48. Уредбе о престан- 
ку предузећа и радњи могу побија- 
ти правне радње у случајевима где 
ое извршешш наплатама ишло за 
ремећењем равномерног намирења 
свих поверилаца. Код таквог ста- 
к.а ствари, у конкретном слзтају, 
Комзтална банка је имала право да 
утужује и обезбеђује овоја потра- 
живања све до момента док се ни- 
су појавили правни услови који о-

граничавају то њено право. Правни 
услови пак појавили су се оног мо- 
мента када је банка сазнала за пра- 
ву финансијску ситуацију тужиоца, 
тј. да ће повлачењем одређених кре- 
дита доћи ,до тога .да се цротив ту- 
Јкиоца отвори поступак принудне 
лиасвидације. Та чињеница, у кон- 
КЈ>етном случају, као шлр је напред 
наглашено, била је позната туженој 
банци, па стога све наплате што их 
ie она од тужиоца извршила, макар 
и судским путем, у последњој годи- 
ни дана пре отварања поступка при- 
нудне ликвидације без правног су 
дејства у однасу на ликвидациону 
масу. Врховни прмвредни суд, оце- 
нпвши непО|Средн10 садржину испра- 
ва у парничном сиису (доказни ма- 
теријал састоји се искључиво од ис- 
права), утврдио је, насупрот стано- 
вишту првостепеног суда, да у  о- 
вом случају постоје и објективни и 
субјективни разлови који упућују 
на ништавост тих наплата.”

Кад су у питању трајна дазања по 
прописима о пензијском или инва- 
лидском осигурању стварна штета
се досуђује у једном укупном износу
(Врх. привр. суд Сл број 1161/63-3)

Тужбени захтев је био усмерен за 
накнаду штете која је учитена фон- 
довима заједнице cioipijaaHor осигу- 
рања на тај начин што је тужиочев 
осигураник страдао на послу код ту- 
женог приликом демонтирања ске- 
ла и остао тоајно тежак ргавалид. 
Како је том раднику решењем над- 
лежног заво.да за социјално осигу- 
рање признато право на инвалидску 
пензију, то је  тужилац тражио да 
тужени буде осуђен на накнаду 
штете коју је представљала капита- 
лизирана вредност трајних новча- 
них даваша.

Првостепени суд је тужбени за- 
хтев о.дбио сматрајзгћи га преура- 
њеним иако је утврдио оправданост 
тужбеног захтева у  основи. Суд је 
наиме нашао да се на законом про- 
писан начин не 5и могла утврдити 
стварна висина накнадо у једном 
укупном износу обзиром на то да 
Савезно извршно веће још није 
прописало мерила за висину накна- 
де штете схо.дно овлашћешу из чл. 
191. став 3. Закона о организацији 
и финансирању социјалног осигу-
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рања („Службени лист сВНРЈ” број 
22/1962).

Паводом жалбе тужиоца ггрг>тив 
предње пресуде другостепени cvд 
је иобијаиу пресуду Јтсинуо као за- 
еновану на погреипном правном ста- 
новишту и предмет вратио на по- 
новни поступак, a из разлога:

.,По члану 191. ставу 2. Закона о 
организацији и финансирању еоци- 
јалног осигурања, када из причи- 
њене штете настане оба1веза фонда 
на трајна новчана давања, висина 
накнаде шт€1те може се утврдити у 
једном укупном износу. Тачно је, 
додуше, да став 3. цитираног закон- 
,ког прописа садржи овлашћење 
Савезног извршног већа да на пред- 
лог скупцггине Југословенске зајед- 
нице осигурања, пропише мерила 
за висину накнаде штете кад се она 
утврђује у једно.л! износу за призна- 
то право на трајна давања, као и то 
да такви прописи још нису донети, 
— али по становишту Врховног при- 
вредног суда то не представља пре- 
преку за утврђен.е висине тражене 
кагоггализиране вредности по oii- 
штим прописима за накиаду штете, 
све док се поменЈгти прописи не до- 
несу.

Услед тога кад су у питању тЈмјца 
давања на која је  завод за социјал- 
но осигуран.е обавезан по прописи- 
ма о пензијсасо.м или инвалидском 
ссигурању — стварна штета се до- 
суђује у  једном укутшом износу ко- 
ји обухвата капитализирану вред- 
ност свих периодичних давања на 
која је завод за социјално осигура- 
ње обавезан према вероватном тра- 
јан,у .ових даваша, a коју суд утвр- 
ђује на основу чшвеница и околно- 
сти сваког конкретног слЈгчаја” .

Обрачун грађевинских радова из- 
вршен у привременим ситуацијама 
странке могу оспоравати приликом 
коначног обрачуна (Врх. привр. суд 
Сл. 6р. 26/1964).

Тужилац као извођач грађевин- 
ско-занатских радоеа удужио ту- 
женог као инвеститооа за проту- 
вредност радова обрачунатих у при- 
временим ситуацијама. Тужилац је 
наиме за поједине временске пери- 
оде обрачзгнао количине и в1>едно- 
сти изведених радова издатим при- 
временим ситуацијама a у смислу 
закл>ученог утовора са туженим, a 
надзорни орган туженог је издате 
ситуације оверио клаузулом, да су 
радови стварно изведени и обрачу- 
нати по уговореким ценама.

Првсхггепеном пресудом тужени је 
био обавазан на плаћање у смислу 
тужбеног захтева, па је  против пре- 
суде изјавио жалбу, коју је друго- 
степени суд одбио, из разлога:

,,Исд1оставл>ањем привремених си- 
туација не прејудицира се питање 
квалитета и осталих услова чије се 
испитиваше и коначна оцена има из- 
вршити по завршетку свих радова, 
како је уосталом односни, уговори- 
ма то питање и Јзегулисано. Ни у 
случају када су привремене ситуа- 
ције оверене од стране надзорног 
органа — као што је овде случај — 
странке не губе право да приликом 
коначног обрачЈгна оспоравају у тим 
привременим ситуацијама извршен 
обрачун и да на основу уредне до- 
кументације захтевају поновно об- 
рачун ради утврђивања праве вред- 
ности изведених радова. Доследно 
томе, евентуалне преплате односно 
мање исплате путем привр^емених 
еитуација из-равнЕшају се приликом 
коначног обрачуна.”

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 
25. фебруара 1964. године, донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.
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2. Решењем бр. 65/64. уписан је у именик адв. припарвника 
АК у АПВ Милин Иван, адв. приправник, a на адв. припр. вежби 
код Радованов Николе, адвоката из Новог Сада, са почетко ве- 
жбе од 25. фебруара 1964. године.

3. Решењем бр. 66/964. уписана је у и.аденик адв. приправ- 
ника АК у АПВ Недић Вера, адв. приправник, a на адв. припр. 
вежби код др Илијћ Радослава, адвоката из Новог Сада, са по- 
четком вежбе од 25. фебруара 1964. године.

4. Решењем бр. 64/964. одређена је исплата посмртнине иза 
noK. Вујковић-Ламић Паје, адв. из Суботице.

5. Решењем бр. 63/64.брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ, са даном 27. дец. 1964. Вујковић-Ла.мић Паја, из Суботице, 
усдед смрти, a за преузиматеља адв. канцеларије одређен је Пе- 
тровић Светислав, адв. из Суботице.

6. Решењем бр. 55/964. брисан је из именика адвокат АК у 
АПВ Миљковић Васа, адвокат из Зрењанина, усдед заснивања 
радног односа, са даном 1. фебруар 1964. a за преузиматеља адв. 
канцеларије одређен је Подградски Јосиф, адвокат из Зрењанина.

7. Решењем бр. 59/964. брисан је из именика адвокат АК у 
АПВ Будишин Иван, адвокат из Новог Сада, услед заснивања 
радног односа, a са даном 15. фебруара 1964. a за преузимател>а 
адв. канцеларије одређен је адвокат Јовановић Милан из Новог 
Сада.

8. Решењем бр. 52/1964. брисан је из именика адв. приправ- 
ника АК у АПВ Грабовачки Боривој, из Инђије, услед заснивања 
радног односа, a са даном 31. јануара 1964. године.

9. Решењем бр. 44/1964. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ др Анкић Божа из Зрењанина, због пензионнсања, a за 
преузиматеља адв. канцеларије одређен је др Лозанић Славко, 
адвокат из Зрењанина. Бирсање је извршено даном 29. јаиуара 
1964. године.

10. Решењем бр. 49/64. узима се на знање преселење седишта 
адв. канцеларије Павков Симе из Уљме у Пландиште, са даном 
30. јануара 1964. године.

11. Решењем бр. 58/964. узима се на знање преселење седн- 
шта адв. канцел. Лопушина Петра из Кикинде у Нови Сад, a са 
дано.м 15. марта 1964. године.

Управни одбор АК у АПВ
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Б И Л А Н С
Гласника Адвокатске коморе у АП Војводини 

на дан 31. децембра 1963 године
РАСХОДИ ПРИХОДИ

1. Ауторски хонорар
2. За штампање Гласника
3. Поштарина
4. Хонорари за експед.
5. Доприноси на хонораре

866.775
1,119.992

57.950
52.500
38.215

1. Пренос из 1962. год. 11.793
2. Од претплата адвоката 462.000 
3 Од разних 1претплатника 617.060
4. Субвенција од Адв. Ком. 1,200.000
5. Од огласа 111.000

12.498 
18.333 
2.082 

655 
64

доп. буџетима 
доп. за соц. осиг. 
допун. доп. за с.о. 
дод. доп. за здр. ос. 
дод. доп. за инв. ос. 
допр. за стамб. изгр. 3.333 
накнада саобр. пред. 1.250 
Канцеларијски матер. 
Разна издавања 
Вишак над примањима

У К У П Н О : 2,401.853 У К У  П НО : 2,401.853

Кшиговођа
Бошко Боројевић, с. р.

Ур>едник
Коста Хаџи, с. р.

Одговорни уредник 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГААСНИКА’

Поново молимо све наше сараднике да чланке шал>у писане 
нскључиво са проредом, на једној страни, да шаљу први приме- 
рак отиска. Чланке који се не шаљу на горњи начин нећемо, у 
будуће, моћи да објављујемо.

Имамо за интересенте само комплете „Гласника” за 1962. и 
1964. годину, a цена сваког годишта је 1.200 динара.

Претплата се уплаћује на тек. рачун: Адвокатска комора у 
.АПВ бр. 151-11-603-99, a на полеђини извештаја треба увек озна- 
чити да се износ шаље за „Гласник” , и навести тачну адресу.

Уредн. „ГААСНИКА”
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Адвокатске Коморе у
Б И Л 

АПВ на
Ред.
број

Стр. 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у н ' а Прет-

колона
Гланна
колона

АКТИВА I. РАЧУН ИМО
1 357 Р-н некретнина — пос.д. проеторије - 1,936.733
2 357 „ инвеЈггара 1,407.867
3 341 „ ситног инвентара 156.793
4 339' „ библиотеке 995.055
5 350 „ благајне 178.425
6 351 „ Нарадна банка жиро р-н 1,188.292
7 362 „ На.ро;Дна банка Фонд посмрткине 213.288
8 352 „ Адвоката 1,792.779
9 371 „ адвоката у  пензији члан. пос. фонда 79.950

10 346 ,, дзгжниока 2,553.749
У К У П Н О: 10,502.931

ГУБИТАК 
1 354

1 —

2 —

3 —
4 —
5
-i —
7 —

8 —

10 -  

11 -  

12 -

13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -

20 -  

21 - 
22 -

23 -

24 -
25 -
26 -

27 -
28 - 
29 -

Р-н управних трошкова 
плате сталних службвника 
хонорари фзшкцЈионера Коморе 
хонорар књигавође 
прековремени рад 
новогодишње награде службеника 
допринос буџетима (тач. 1—4) 
допринос за соц. осиг. по пош?г. стопи 
(1, 2 и 4)
допринос за соц. осиг. (по тач. 3) 
допунски допр. за ооц. осит.
(тач. 1, 2 и 4)
допринос за стамбену изград. (тач. 1—4) 
накнада саобраћ. предузећ. (тач. 1—4) 
додатни допр. за здрав. осиг. <тач. 1, 2 и 
додат. догф. за инвалид. осит. (тач 1, 2 и 
допринос за пензионо осиг. (тач. 5) 
допринос за инвалидско осиг. (тач. 5) 
одржавање пословних просторија 
огрев, оветљин.е и вода 
поштарина, телеф. новч. и плат. промет 
канцелар. матер.; чаоописи и |Одрж. 
чистоће
осиг. посл. простор.; касе и иивентара 
чланарина Сав. Адв. ком. Јутославије 
субвенција Гласнику Адв. ном. у  АПВ 
путни р-ни чланова; Савета, Упр. одб., 
Дисц. суда — седнице 
путни р-ни за путовања вад Новог Сада 
путни р-ни за обилазак Рад. одбора 
трошкови кздрж. шдиш. скупшттше 
KoMOi>e
стипендија 2 студ. права 
опраика инвентара
оправка mocnoBHHX јпросторија и разно

II. РАЧУН ГУБИТ 
6,994.131

978.628
288.000
318.000 
116.500
94.670

385.441

482.988
31.800

54.892 
102.774 
38.989 

1) 33.516 
l) 2.397 

6.835 
3.683 
1.600 

77.250 
411.727

126.436
6.501

1,114.700
1,200.000

352.386 
269.963
22.590

142.386
168.000 
10.461

151.018
363 Р-н разна издаван>а |(велика оправка 

посл. прост. засхгг. закуп. посл. прост. 
и разно) __________________ 727.559

3 308 Вишак на примањима 91.956
У К  У П Н О: 7,813.646

Шеф рачуиаводства 
Бошко Боројевић, с. р.

Блага
Золтан



A Н C
дан 31. децембра 1963 године
Ред.
број

Стр. 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у н а Прет-

колона
Главна
колона

ВНЕ БИЛАНСЕ ПАСМВА
1 352 Р-н адвоката 21.440
2 371 >> адвокати .у пензији чл. Посмрт. фонда 800
3 346 }} варовнржа 1,256.268
4 366 Гласник Адвох. коморе у АПВ 247.000
5 355 „ порез нв. ауторско право 326
6 334 3 5 порез иа ^услуге 735
7 332 3 3 исправка вредности инвентара 486.037
8 347 ршоврша 4,613.623
9 343 ОТ1ШС 1неутерР1ве чланарине 784.112

10 348 3 3 за покриће машкова 482.736
11 338 3 3 за усавршавање материјал. базе Коморе 609.252
12 353 за 'ванредне помоћи 600.508
13 335 3 5 Фонд посмртшше 356.788
14 368 3 3 обрачуната иереализована чланарина 951.350
15 308 Вишак на примањима 91.956

У К У П Н О: 10,502.931
КА И ДОБИТКА ДОБИТАК

1 365 Р-н реализована чланарина 4,302.250
2 359 3 3 утшснина адвоката и пресел. адв. канц. 139.000
3 360 уписнина адвок. тгриправ. и пром. ираксе 11.000
4 349 iVo коморски допринос 3,232.512
5 337 огласа 28.100
6 344 новчане казне 77.000
7 361 3 3 станарина 23.784

Јник
Тангл, с. р.

Председник Управног одбора 
Милор>ад Вотић, с. р.



Ш Т А М П А Р С К О  П Р Е Д У З Е Ћ Е

»БУД УЋ Н О С Т«
НОВИ САД, Шумадијска 12 
Телефони;
Директор 23-85 
Рачуноводство 30-55 
Комерцијално 27-52 
Технички директор 46-48 
Погон тисканица 33-56 
Погон књига 25-57

ИЗРАБУЈЕ ПО ПОРУЏБИНИ 
СВЕ ВРСТЕ ОБРАЗАЦА, 
БАОКОВА,
ЛИСТОВНИХ ПАПИРА, 
ТРГОВАЧКЕ КЊИГЕ И 
ОСТАЛЕ ОБРАСЦЕ

ИЗРАБУЈЕ
СВЕ ВРСТЕ КЊИГА
„БЕЛЕТРИСТИКУ” ,
УЏБЕНИКЕ,
РОМАНЕ, БИАТЕЕ1Е, 
ЧАСОПИСЕ
У СВИМ ВРСТАМА ПОВЕЗА 
КАО И
ПААНАТОЛ ПОВЕЗ ЗА 
„ЈЕФТИНУ БИБАИОТЕКУ"

Ц Е Н Е  И Р О К О В И  И З Р А Д Е  С О Л И Д Н И

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / У1>еђује одбор /  Одговорни уредник: 
Вотић Милорад, адвокат, Нови Сад, Нарк>дних Хероја 6/Текући рачун код 
Народнебанке 151-11.603-99 /  Штампа „Будућност“, погон књига и брошура
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