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НЕКА ПИТАЊА Y ПРАКСИ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА НАКНАДУ 
ЗБОГ ТЕАЕСНИХ ОЗАЕДА

1) Од средине прошлога века настаје теорија личних неи- 
мовинских права која се третирају као посебан предмет гра- 
ђанских права поред имовинских права. Одмах треба истаћи 
да ова лична неимовинска права нису систематизована нити 
строго одређена него се она увек само примерице и у теорији и 
у пракси набрајају (право на живот, физички и психички инте- 
гритет, право на част, право на лични и породични мир итд.) 
Међутим, оно што им је заједничко и према чему се ова права 
и одређују то је да она према старој терминологији како на- 
води професор Гамс „извиру из личности". Другим речима може 
се рећи да су лична неимовинска права разни видови манифе- 
стације човекове дичности. Y сваком случају ако се прихвати 
као тачна дефиниција субјективних права као законом зашти- 
ћеног интереса, онда и у основи личних права лежи неки лични 
интерес који није имовински a то је оно што је овој групи 
права заједничко. Признавајући наведена права као грађанска 
субјективна права разна законодавства су им почеда давати и 
грађанско правну заштиту, поред кривичне и административно 
правне, коју је личност човека у свим својим манифестацијама 
и дотле уживала. Та грађанско правна заштита у законодав- 
ствима буржоаских земаља сводила се на плаћање одређене 
своте новца за повреду санкционисаних, грађанском санкцијом, 
личних права при чему су се поједина национална права разли- 
ковада према врстама дичних права којима су признавала гра- 
Ванско правну санкцију — усвајајући правило да се накнада 
признаје за повреду само оних личних права код којих је то 
изричито признато било законом било судском праксом какав 
је случај био у Француској.

Ilpe рата већина правних подручја у нашој земљи призна- 
вада је заштиту личних неимовинских права одређујући накнаду 
за повреду ових права изузев Општег имовинског законика Црне 
Горе који није признавао ни као изузетну могућност накнаде 
неиковинске штете.

После рата наша пракса није признавала грађанско правну 
заштиту нити имовинску накнаду неимовинске штете стојећи
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под утицајем совјетског схватања да је оваква накнада у су- 
протности са принципима социјалистичког права. Међутим, од 
1950. године почиње се ова накнада признавати да би се данас 
могло рећи да је право на накнаду неимовинске штете опште 
прихваћени принцип нашег права. Y том питању колебања нема 
алн зато има колебања у питањима основа и облика накнаде у 
вези повреде личних неимовинских права као и у читавом низу 
пнтања у вези са појединим основама и облицима накнаде не- 
пмовинске штете у вези повреде личних неимовинских права.

2) Y овом чланку биће речи о следећа два питања:
1. о питању основа и облика накнаде код озледе тела, и
2. о досуђивању болнине млдб. детету због губитка роди- 

теља обзиром на године старости.
Сматрам да су изнета два питања једна од најважнијих с 

обзиром на неуједначеност ставова и колебања праксе у пита- 
њима основа накнаде код трајних последица телесних озледа 
као и с обзиром на ставове виших судова о правном карактеру 
накнаде код ових озледа.

Но, претходно је потребно додирнути следећа питања:
а) о правном карактеру накнаде неимовинске штете.
Y правној теорији је спорно да ли је накнада неимовинске 

штете сатисфакција или пак казна која би с обзиром на свог 
носиоца била приватна. Другим речима, да ли осуда на накнаду 
иде затим да жртви пружи сатисфакцију или пак да казни про- 
узроковача. Сматрам, да је права улога накнаде моралне — 
неимовинске штете — задовољење — сатисфакција. Ово са ра- 
злога што сврха накнаде за овакве врсте штете одређује њен 
правни карактер као сатисфакције жртви. Летимична анализа 
основа и облика накнаде усвојених у нашем праву показује да 
је сврха са којом се досуђује накнада штете због повреде личних 
неимовинских добара личности, репарација штете у самој ли- 
чности оштећеног и то на тај начин да му се досуђеним износом 
новца омогући прибављање било какве друге пријатности, ра- 
дости или задовољства — духовног, чулног или интелектуалног, 
да би се тиме успоставила духовна и морална равнотежа поре- 
мећена нарушењем неких од гграва везаних за личност. Посебни 
облици накнаде за болове — физичке или психичке, за страх и 
за унакаженост показују да су ови облици прихваћени и одре- 
ђени са сврхом да се репарирају штетне последице повреде 
личности у самој личности и то у свим видовима у којима се те 
штетне последице остварују, a никако зато да би се, евентуално, 
постигла што ефектнија и потпунија приватна казна штетника.

Наша судска пракса, мада стоји на становишту да је сврха 
накнаде неимовинске штете сатисфакција жртви и репарација 
у самој личности жртве, усвојила је и став да висина накнаде 
зависи, поред осталог, и од имовинских прилика штетника као 
и степена кривице, a сем тога има и одлука према којима код 
објективне одговорности нема одговорности за неимовинску 
штету. (Врховни суд СР Словеније Гж. 482/1958. потврђено пре-



судом СВС Рев. 184/59). По мом мишљењу, наведена становишта 
не могу битно мењати карактер неимовинске штете као сатис- 
факције. Наведене околности могу указивати на закључак да и 
елементи приватне казне — каквим се изнете околности о сте- 
пену кривице и имовном стању стетника — без сумње имају 
сматрати, могу имати утицаја на одговорност као и висину 
накнаде али само као коректив; оне се могу схватити само као 
разумно одређене границе одговорности за неимовинску штету 
висину накнаде. Овакве границе су објективно нужне због при- 
роде саме штете и њене накнаде које се остварују у личности 
и чије су градације немерљиве, јер — без обзира што је бол, 
физички или психички, немерљив, и што је немогућа потпуна 
новчана компензација штете која се трпи у личности, ипак је 
друштвено оправдано поставити границе или мерила за одговор- 
ност и висину накнаде. Y противном читав институт личних неи- 
мовинских права као предмет грађанско правне заштите не би 
имао свог оправдања.

На имовинске прилике и степен кривице штетника као еле- 
мената који одређују висину накнаде неимовинске штете при- 
медаба не може бити. За дискусију је, међутим, да ли одговор- 
ност за неимовинску штету треба везивати само за одговорност 
из кривице или је пак дозволити и код објективне одговорности.

Изнето питање о карактеру накнаде неимовинске штете је 
од битног значаја, јер ако је накнада неимовинске штете по 
својој сврси сатисфакција оштећеном, онда основе накнаде тре- 
ба тако поставити да заштита личности буде што потпунија — с 
једне стране — a с друге стране да ти основи накнаде буду 
чврсто постављени и међусобно довол.но издиференцирани да 
се међусобно не бркају, a посебно да се као основи не истичу 
поједине манифестације неких од прихваћених основа a о чему 
ће касније бити речи.

б) О имовинској и неимовинској штете.
Ово питање нужно је размотрити, јер као што ће се изнети, 

постоји схватање у пракси, које је дошло до изражаја у низ,у 
судских одлука да је у питању материјална штета у случају 
телесне озледе као и да постоји материјална штета због губитка 
радне снаге, због отежаних услова рада при чему је такво ста- 
новиште служило као основ и оправдање да се признаје на- 
кнада за трајне последице телесних озледа и онда када није 
било штете због смањења зараде, при чему се као основ ове 
накнаде третира губитак односно смањење радне способности. 
Сматрам да ово становиште није исправно. Тачно разграничење 
појмова имовинске и неимовинске штете, поред тога што от- 
клања могуће заблуде и лутања, у пракси неопходно је ради 
тачног и прецизног разликовања основа за накнаду код трајних 
последица телесних озледа, као и ради тачног разграничења врсте 
штете која по сваком поједином основу настаје као и облика 
накнаде за ове штете.

Пре свега, треба истаћи да је материјална штета у ствари 
штета у имовини. Због тога је правилније говорити о имовин-



čKoj (a исто тако и неимовинској) штети. Имовинска штета 
састоји се у умањењу имовине или спречавању њеног повећања. 
С обзиром на то она је или стварна штета или измакла добит. 
Сем тога, имовинска штета је или садашња или будућа уколико 
тек треба да наступи. При томе, та будућа штета може бити 
извесна или хипотетична како у питању да ли ће до ње уошпте 
доћи тако и у питању њене висине. Према томе, ако се тврди 
да је смањење радне снаге материјална штета и да „накнада 
штете због умањене радне способности материјално постоји и 
онда када нема видних губитака стварне зараде" (СВС Рев. 
454/63), то би значило да је радна снага и радна способност 
једног лица део његове имовине. Овакав закључак је правно не- 
прихватљив јер радна снага и радна способност једног лица 
везана је за правилно функционисање органа његове личности 
a никако нису део његове имовине јер нису имовинска мате- 
ријална добра. Зато сломљена нога или изгубљено око не пред- 
ставља имовинску или материјалну штету за разлику од слом- 
љене дрвене протезе или стакленог ока, предмета који су у про- 
мету и имају имовинску вредност. Карактер штете — имовинска 
— неимовинска — има се опредељивати према сврси накнаде, 
јер сврха накнаде опредељује њен стварни основ и правни ка- 
рактер. Код имовинске штете сврха накнаде је репарација об- 
јекта имовине или исплата коју оштећени или уништени објекат 
имовине има у промету. Код неимовинске штете, као што је 
то већ речено, сврха накнаде је сатисфакција тј. да се помоћу 
новчане накнаде лицу које трпи због повреде неког личног не- 
имовинског добра, исплатом одређене новчане своте омогући да 
прибави неко друго задовољство и да се на тај начин успо- 
стави психичка и емоционална равнотежа. По самој природи 
ове накнаде нужни објекат штете ове врсте јесте неко лично 
неимовинско добро што у вези конкретног разматрања пред- 
ставља психофизички интегритет личности који је трајно на- 
рушен губитком и а и  оштећењем неког органа услед телесне озле- 
де. Полазећи оД горњег излагања очигледно је да одређивање на- 
кнаде према: „значењу изгубљеног органа" или према „тешкоћа- 
ма због прилагођавања" или „због тешкоћа које оштећени иначе 
има у животу” (цитирано из образложења у одлукама СВС Рев. 
1801/60. и ВСАПВ, Гж. 300/63.) — значи у ствари сатисфакцију за 
повреду психофизичког интегритета као личног неимовинског 
добра везаног за личност — без обзира да ли се та повреда било 
са становишта узрока или са становишта последице материјално 
показује, како се то наводи у једној одлуци СВС Гж. 37/56. у 
којој се овакве штете именују као материјална штета — a не 
репарација и да је с обзиром на овакву сврху накнаде у питању 
накнада неимовинске, a не имовинске штете.

в) Основи и облици накнаде код телесних озледа по ОГЗ-у.
ОГЗ који је пре рата био у примени на претежном делу 

наше државе и чија су правила битно утицала на становишта и 
праксу судова у овој области и посе рата познавао је у вези 
телесних озледа следеће основе за накнаду штете:



1) болнину као основ за накнаду нематеријалне штете, и
2) смањење радне способности као основ за материјалну 

штету која се састоји у садашњем и будућем губитку у заради.
. Унакажености која је према интерпретацији параграфа 1326 

ОГЗ третирана искључиво као основ материјалне штете. (Уко- 
лико би унакаженост могла сметати „бољем напретку" лич- 
ности).

У примени параграфа 1325 и 1326 који нормирају изнете 
основе и облике накнаде у вези телесних озледа и трајних по 
следица телесних озледа пракса Стола седморице у Загребу 
чврсто је стајала на становишту, да се због умањења радне спо- 
собности може тражити само накнада садашње и будуће зараде, 
па је тако у једном случају тај суд изрекао да жена која ради 
у господарству свога мужа не може тражити од трећег лица 
које ју је озледило накнаду за изгубљену радну способност већ 
да је на то овлашћен њен муж („јер је тим за њега настала 
штета у господарству” Рев. 1564/1-39. бр. 1166 30 Руцнер и др.) 
Сем тога, пракса наведеног суда стајала је доследно и на ста- 
новишту да унакаженост може бити само основ материјалне 
штете односно имовинске штете па је тако у одлуци из исте 
збирке под бројем 1167 изречено да удата сељанка нема право 
на накнаду за унакаженост јер да то не смета њеном „бољем 
напретку”, Наиме, „ова се штета има сматрати накнадом за 
измаклу добит којој се нагрђена особа имала надати a та мате- 
ријална штета има бити утврђена".

Коначно, треба додати и то да је пракса наведеног суда 
усвајала страх као елеменат за одређивање накнаде за болове 
(бр. 619 и 1158 наведене збирке).

3) Основи и облици накнаде због телесних озледа прихва- 
ћеии у нашој пракси.

Пракса судова у сућењима због накнада за претрпљене те- 
лесне озледе усвојила је следеће видове неимовинске штете:

а) болнину (накнаду за Физичкр. бп/̂ пвр због претрпљене 
озледе и^накнаду за‘ЂШхичкеоолове због губитка блиског срод- 
ника за случај смрти због озледе).

б) такцаАу.за^претрпљени стра?;, и
в) напнаду за унакаженост уколико ]е иста остала као по

следица озледе. ————
Наведени видови односно основи третирају се као посебни, 

међусобно независни основи за накнаду у вези претрпљене озле- 
де тако да чак и застара према становишту праксе тече посебно 
за захтев по сваком од ових основа. (ВС АПВ Гж. 946/62.).

Међутим, у низу чак у већини случајева повреда тела остаје 
као трајна последица губитак или битније оштећење појединих 
органа или делова тела: ноге, руке, око и сд. Колебања праксе 
настају када се суди по основама за накнаду због оваквих трај- 
них последица телесних озледа, као и када се суди о облицима 
накнаде. У даљем излагању изнеће се рсновни ставови који су 
у пракси по овом 1штан,у дошли до изражаја:



а) Првобитни став код ВСВ АПВ који је уједно био и вла- 
дајући став састојао се у томе што се као основ за накнаду код 
трајних последица озледа признавао само гу^тттпк pBAtif̂  гпп- 
собности a губитак зараде — садашње и будуће — као једина 
врста штете која се по овом основу могла тражити. Тако је у 
пресуди Гж. 500/62. овај суд изрекао да је нижи суд „погрешно 
заузео становиште да је смањење способности за теже радове 
нематеријална штета јер се ту у ствари ради о материјалној 
штети јер услед смањења те способности тужилац би био лишен 
могућности веће зараде. : Слично је становиште дошло до 
изражаја и у предметима Гж. 949/61. Гж. 1116/62. итд. Ово ста- 
новиште је имао и Врховни суд СРХ који је у одлуци Гж. 1040/58. 
изрекао да је оштета за нарушено здравље садржана у оштети 
за изгубљену радну способност односно у болнини као стварној 
последицн нарушеног здравља и да уз болнину и накнаду за 
смањену радну способност нема места посебној накнади за на- 
рушено здравље.

Да је основ накнаде код трајних посдедица телесних озледа 
умањена радна способност a да се штета може састојати само 
у изгубљенјој заради произилази и из одлука Врховног суда СР 
БиХ број Гж. 126/56. и Гж. 25/56. Y овим олукама изречено је 
да млдб. дете у случају трајних последица телесних озледа може 
тражити накнаду будуће штете због неспособности за рад од 
14 година као рока од кога би могао да зарађује.

Очигледно је да је наведено становиште засновано на пра- 
вилима ОГЗ, јер као што је наведено ОГЗ, не признаје сем бол- 
нине и губитка односно смањења радне способвости никаве 
друге накнаде a посебно не накнаде за „нарушено здравље” иди 
телесно оштећење, нити пак раздикује ове појмове од умањења 
радне способности и болнине.

б) друга група одлука које представљају одступање од изне- 
тог става, су одлуке у којима се признаје посебна накнада за 
трајне последице оздеде и онда када нема губитка у заради и 
када је мање-више извесно да то тога неће бити ни у будућности. 
И у овом случају као основ накнаде третира се смањена радна 
способност a као сврха накнаде одређује се или „повећан напор 
у свакодневном животу" (ВСАПВ Гж. 1161/61.) иди накнада за 
тешкоће које за оштећеног ствара повреда да би се прилагодио 
у животу (ВСАПВ Гж. 300/63.) или због „сметњи на послу” 
(ВСАПВ Гж. 840/60. итд.).

Карактеирстична је у овом погледу одлука СВС, објавл>ена 
под бројем 323 Збирке судских одлука за 1960. годину, a којом 
одлуком су очигледно инспирисане и цитиране одлуке ВСАПВ. 
Према овој одлуци: „штета је и оштећење у личности повре- 
ђеног. Висина штете у имовини која се појављује у резултату 
претрпљене повреде као смањење радне способности утврђује 
се према ономе што би орган који је оштећен у опште могао 
да значи за оштећеног у привредној и другој друштвеној ко- 
рисној активности и колике тешкоће ствара за њега телесна 
повреда да би се прилагодио или професионално припремио за 
вривређивање или иначе у животу.”



Из цитираних одлука произлази да је трајна последица те- 
лесне озледе због губитка или оштећења неког органа као основ 
за накнаду само у виду смањене радне способности као и да 
се по овом основу може досудити накнада штете као матери- 
јалне имовинске штете и онда када нема у садашњости па нити 
има изгледа да ће бити и у будућности умањења зараде, те 
коначно да се ова штета може досуђивати у једнократном 
износу.

Доследно наведеном ставу СВС је у одлуци Гж. 141/61. под 
бр. 35 Збирке судских одлука из 1962. године изрекао да се 
накнада због умањене радне споксобности може тражити и пре 
узраста за запослење да се може тражити у једнократном износу 
и „без очекивања да настане стварна штета у виду губитка или 
умањења конкретне зараде јер да материјална штета постоји 
и кад нема видног губитка стварне зараде као и да се она огледа 
у околностима које слабе веру у сопствене снаге и вољу за 
јачим напором”.

в) Трећа група случајева праксе су оне одлуке у којима се 
досућује посебна накнада у једнократном износу као „приме- 
рена за губитак ока” или ноге, руке и сл. без ближег одређи- 
вања који је облик накнаде у питању и по ком основу се на- 
кнада досуђује. Тако је у предмету ВСАПВ Гж. 172/62. досу- 
ђена „примерна накнада на име оштећења вилице и зубала" и 
ћосебно „примерна накнада за смањење покретљивости леве 
руке”.

г) Коначно, четвуту групу случајева у пракси чине предмети 
у којима се основи у вези трајних последица телесник озледа 
различито означују.

Тако се као основ у једном предмету означује посебно ума- 
њење опште радне способности, a посебно професионалне спо 
собнос*ит-у другом пак случају се тражи и досуђује накнада 
„имовинске штете због повреде физичког интегритета и физи- 
чког оштећења”. (ВСАПВ Гж. 184/62.).
Y предмету ВСАПВ Гж. 293/63. тражи се посебна накнада за 
„трајно погоршање здравља”.

Y предмету ВСАПВ Гж. 440/63. тражена је накнада за „ума- 
њен физички изглед, неспретност при раду у свакодневном жи- 
воту и болови који се при томе јављају”. Y предмету ВСАПВ 
Гж. 318/63. тражена је, поред накнаде за болове и унакаженост, 
још и посебна накнада за „насталу трајну психичку трауму 
и комплекс ниже вредности”.

Y предмету ВСАПВ Гж. 338/63. поред осталих видова накнаде 
тражена је још и посебна накнада због смањене могућности и 
избора код женидбе. Y наведеним примерима означује се као 
основ за накнаду код трајних последица телесних озледа непо 
средно сама последица телесне озледе (губитак ока ноге и сл.) 
или ћак у некој од манифестација ове последице (неспретност 
при раду, болови, смањење могућности код избора при женидби, 
умањен физички изглед итд.). Поред тога, код ове групе пред- 
мета — што се накнаде тиче — иста је одређивана по правилу



применом чл. 212 ЗПП као примерна при чему се уопште нијс 
улазило у питање да ли је у питању накнада материјалне или 
нематеријалне штете или да ли има или нема губитка у заради.

д) Посебну пету групу случајева сачињавају одлуке у ко- 
јима се, поред губитка односно смањења радне снаге као основа 
за накнаду, узима још и губитак садашње или будуће зараде а, 
поред тога, признаје се и телесно оштећење као посебан основ 
за накнаду. Тако је у одлуци Гж. 1142/62. ВСАПВ изрекао: 
„телесно оштећење тј. губитак дела тела или оштећење једног 
дела теда.4е-'Основ за наЈшаду штете и хо самосталан оснсш-за^ 
накнаду штете крја се накнада досуђује оштећенику и поред 
болнине и накнаде за унак^еност' накнаде за психичке боДове 
и накнаде за разне видове имовинске штете”.

Сличних одлука има више но овде ваља истаћи да и у овак- 
вим одлукама долазе до изражаја два става: по једном посебна 
накнада за телесно оштећење које се поред наведених облика 
досуђује поред^ренте за умањену зараду због смањене радне 
способностН7'Третирасе~ као' нак^нада"Т1М9вижкеГ1^ a no 
другом становишту под истим условима третира се као накнада 
неимовинске штете.

Y вези са овом групом одлука ваља истаћи да нема ни једне 
одлуке СВС у којима би се разиковало телесно оштећење од 
губитка радне снаге. Изричито се СВС о овом питању није изја- 
шњавао ни у позитивном ни у негативном смислу. Индиректно' 
јесте утолико што ни једну овакву одлуку није укинуо са ра- 
злога што би овакво разликовање телесног оштећења од губитка 
радне снаге евентуално било неприхватљиво. Y свим наведеним 
случајевима реч је о накнадама у вези трајних последица озледа 
које су тражене поред болнине, накнаде за страх и накнаде 
за унакаженост.

4) Изнети приказ праксе показује да се код признавања 
основа и облика накнаде у вези телесних озледа пошло од пра- 
вила садржаних у ОГЗ-у и код трајних последица телесних озле- 
да, од губитка радне снаге као основа за материјалну штету у 
виду губитка садашње и будуће зараде. Одступање од праксе 
судова који су примењивали правила ОГЗ-а, чији је носилац 
СВС — иде у правцу проширења појма материјалне штете преко 
његове стварне садржине да би се по једном признатом и по- 
знатом основу досудила накнада и у оним случајевима у којима 
се то иначе не би могло. Могуће је претпоставити да би се снагом 
ауторитета СВС могла наметнути пракса да се као основ код 
трајних последица телесних озледа остане при губитку односно 
смањењу редне снаге a да право на накнаду имовинске штете 
постаје и онда када нема вид губитка зараде. Очигледно је да 
би оваква прак(?а била инсиирисатга "жељом за што потпунијом 
заштитом личности тј. да се појединцу омогући накнада која би 
била правична и целисходна са једног општег становишта с 
обзиром на све штетне манифестације које настају и могу на- 
стати како у његовој имовини — садашњој и будућој — тако и 
у његовој личности, у вези претрпљене телесне озледе. Међу-
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тим, оваква пракса која би могла настати чак и када би била 
јединствена не решава на довољно задовољавајући начин про- 
блем потпуне заштите личности с обзиром на све могуће репер- 
кусије телесне озледе јер:

а) постоје такве трајне последице код телесних озледа које 
ни на који начин не дирају радну способност појединца било 
да је у питању тако телесно оштећење по својој природи, било 
да је радна способност већ изгубљена;

б) Оставља отворено питање да ли оваква накнада постоји 
паралелно са правом на накнаду садашње и будуће зараде или 
пак право на овакву накнаду постоји само супсидијарно тј. када 
нема губитка у заради;

в) Уноси непотребну збрку у појмовима материјалне — не- 
материјалне штете тамо где је није било и где су ставови и у 
пракси и у теорији били јединствени; и

г) није у складу са позитивним законским прописима, a по- 
себно са Законом о инвалидском осигурању.

5) Сматрам да је неопходно — полазећи од жел>е да се 
личности да што потпунија заштита с обзиром на све могуће 
аспекте оштећења у вези телесних озледа — прихватити. xeAgCHO 
оштећење као посебан основ неимовинске штете и то неимрвин; 
С1?г~птгете у оном значењу који је напред~ изнет 'за 'разлику од 
cStCEeiffea радне способности као основа за МатериЈалну штету у 
виду садашње и будуће изгубљене зараде.

Y даљем излагању покушаћу да ово становиште одбраним.
(Наставиће се)

Јован Милић

НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ЗАБРАНИ REFORMATIO IN PEIUS 
Y ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Опште је познато да основна начела парничног поступка 
нису у потпуности иста са начелима кривичног поступка, нити 
је пак већина институција кривичног поступка истоветна са ин- 
ституцијама парничног поступка.

Забрана reformatio in peius у кривичном поступку стриктно 
је спроведена кроз цео поступак и представља једно од основних 
начела тога поступка, док у парничном поступку није такав 
случај, јер ова установа нема ни приближно ону важност ни 
значај као у кривичном.

Y броју 2 Гласника објављен је студиозан чланак друга. Др. 
Аушана П. Радомана по овом питању у коме је размотрена за- 
брана reformatio in peius у парничном поступку, с обзиром на



судску праксу. И ако ценимо изложено правно схватање, ипак 
са неким поставкама не би смо се могли сложити, па ћемо 
покушати да изнесемо наше мишљење, као прилог дискусији по 
овом спорном питању.

Y чл. 360 ЗПП говори се о овлашћењу другостепеног суда 
да може да преиначи првостепену пресуду уколико би нашао 
да за то има услова, који су детаљно побројани у тачкама 1—5 
става I овог члана. Међутим, у ставу II истог члана предвиђено 
је једно ограничење, a наиме да другостепени суд не може да 
преиначи поврстепену пресуду на штету жалиоца, уколико је 
само он изјавио жалбу. Аргументум a контрарио значи да дру- 
гостепени суд може пресуду да преиначи на штету странке, која 
се жалила, уколико постоји и жалба супротне странке.

Као спорно поставља се питање, да ли је првостепени суд 
ограничен забраном reformatio in peius у одлучивању, када му је 
пресуда укинута и предмет враћен на нову расправу и одлуку, 
ако је пресуда укинута по жалби само једне странке, те да ли 
може да донесе по одржаној новој главној расправи нову пре- 
суду невоповљнију за жалиоца од укинуте. Дакле, да ли је за- 
брана reformatio in peius у парничном поступку целовита за 
првостепени и другостепени поступак или се односи само на 
ситуацију пред другостепеним судом?

Судска пракса по овом питању није усталЈСна, a и мећу 
правницима практичарима постоје различита мишљења. Y по- 
менутом чланку изложена су два супротна гледишта наттгих цај- 
виших судова у једној одлуци објављеној у нашем реномираном 
дневном листу „Политика” од 25. децембра 1961. године у рубри- 
ци „Из судске праксе”. Y овом случају изложена су супротна 
правна схаватања Врховног суда Србије и Врховног суда Југо- 
славије у погледу важности и обима забране reformatio in peius. 
Ради бољег разјашњења проблема укратко ћемо изложити овај 
случај: Жалбу је уложила само тужена против пресуде, којом 
је брак разведен без ичије кривице. Поводом жалбе Врховни 
суд Србије укинуо је ожалбену пресуду због непотпуног утврђе- 
ног чињеничног стања. Након одржане нове главне расправе 
првостепени суд је донео нову пресуду којом је опет развео 
брак али кривицом тужене. Тужена је и по други пут изјавт\а 
жалбу и Врховни суд Србије преиначио је првостепену пресуду 
у томе што је одклонио кривицу тужене за развод брака, са 
разлога: „што је ранију пресуду побијала жалбом само тужена 
те се нова пресуда не може донети на штету тужене, по чијој 
је жалби ранија пресуда укинута”. Решавајући пак по ревизији 
Врховни суд Југославије укинуо је пресуду Врховног суда 
Србије у погледу одклањања кривице за развод брака због тога 
„што се пропис чл. 360 ст. 2 Закона о парничном поступку односи 
само на поступак пред другостепеним судом, кад овај одлучује 
по изјављеној жалби. Кад је првостепена пресуда укинута онда 
се ствар враћа у стање као да пресуда није ни донета и суд је 
дужан да одлучује о тужбеном захтеву и предлозима странака. 
Отуда се захтев за утврђивање кривице може ставити пред прво-
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степеним судом све до закључења главне расправе и суд је ду- 
жан да о истом донесе одлуку".

Очигледан је недостатак потпуног чињеничног стања, те да 
би могло да се дискутује о наведеним правним схватањима. 
Како се из представљеног чињеничног стања види брак је ра- 
зведен првом првостепеном пресудом „без утврђивања кривице”. 
Погрешно је речено „без ичије кривице” јер уколико нема кри- 
вице ни до једне стране, онда се брак не може ни развести, али 
се брак може развести без утврђивања кривице сходно пропису 
чл. 407 ст. 1 ЗПП-а. Прва пресуда укинута је због непотпуно 
утврћеног чињеничног стања и предмет је враћен на нову ра- 
справу и одлуку. He види се када је и ко ставио захтев ради 
утврђиваЈБа кривице за развод брака? Ако је такав захтев ставио 
тужилац у тужби, онда је првостепени суд морао о истом и да 
одлучи. Али, ако такав захтев није стављен у тужби, онда је 
тужилац захтев могао да стави све до закључења главне ра- 
справе, a исто је могла и тужена.

Y конкретном случају изгледа да је такав захтев стављен 
после укидања првостепене пресуде када је предмет враћен на 
нову расгграву и одлуку.

V чл. 179 ст. 1 Закона о парничном поступку даје се обја- 
шњење у чему се састоји преиначење тужбеног захтева, a наиме 
да је то промена истоветности захтева, повећање постојећег или 
истицање другог уз постојеће. Ово тужилац може чинити до 
закључења главне расправе, која је јединствена без обзира да 
ли је било једно или више рочншта, да износе нове чињенице, 
стављају предлоге и предлажу нове доказе/ Уколико је пак 
првостепена ггресуда укинута и предмет враћен истом суду на 
поновно суђење, онда се пред првостепеним судом има одржати 
нова главна расправа. На овој новој расправи странке могу 
износити нове чињенице и предлоге неограничено. Тужилац 
може да се одрекне тужбеног захтева, или да преиначи или 
повуче тужбу, док туженик може да призна тужбени захтев и 
да истакне приговор пребијања.’

Према изложеном сматрамо да је правно схватање Врхов- 
ног суда Југославије у наведеном случају правилно и да нема 
места примени начела забране reformatio in peius, како је по- 
грешно стао на гледиште Врховни суд Србије. Према чл. 407 
ЗПП тужилац је могао до завршетка нове главне расправе да 
истакне захтев да суд у изреци пресуде којом брак разводи 
утврди чијом се кривицом брак разводи.

Питање је да ли би се повре/*а начела забране reformatio 
in peius могла поставити и у случају да је у првој пресуди 
првостепени суд утврдио да се брак разводи крпвицом тужиоца, 
па је по жалби само тужене ова пресуда била укинута због 
погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и по одр-

‘ Познић, Вражалић и  др. Бачић — Закон о парничном поступку са 
каментаром, Београд, 1957. год. стр. 253.

- Познић, Вражалић и др. Бачић — сп, цит. стр. 335.
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жаној новој главној расправи брак би био опет разведен али 
сада кривицом тужене. Y овом случају очигледно је друга прво- 
степена пресуда неповољнија за жаљиљу — тужену.

Једно од основних начела парничног поступка је да суд 
може да одлучује у оквиру и у границама захтева, који су 
странке ставиле. Суд може такав захтев усвојити или одбити 
у целости, онда странка која је спор изгубила као незадовољна 
може се жалити, док странка која је спор добила тј. успела у 
оном што је тражила, свакако да нема потребе нити пак има 
разлога да буде незадовољна и да се жали и тражи укидање 
такве одлуке. Мећутим, може се десити да је тужбеном захтеву 
делимично удовољено, онда у том случају обе парничне стране 
су једним делом успеле, био у већем или мањем обиму, и обе 
могу бити незадовољне са оним делом пресуде, којим су спор 
изгубиле, па се могу појавити жалбе обе парничне странке. Али, 
иако постоје жалбе тужилачке и тужене стране, ипак оне неће 
да побијају исти део пресуде, него онај део у коме су спор 
изгубиле.

Аругостепени суд није овлашћен да првостепену пресуду 
испитује у целости, већ је ограничен у томе, тако да може прво- 
степену пресуду да испитује само у оном делу који се жалбом 
побија. Ако се пак из жалбе не види у ком се делу пресуда 
побија,онда ће се узети да се побија v оном делу у коме странка 
која се жали није успела у спору. Y чл. 353 Закона о парничном 
поступку дате су границе и у погледу разлога у оквиру којих 
другостепени суд може да испитује првостепену пресуду, па је 
речено да суд има пост\шати само у границама разлога наве- 
дених у жалби. Ова ограничења другостепеног суда са ограни- 
чењем из чл. 360 ст. II. ЗПП тј. да другостепени суд не може 
преиначити пресуду на штету странке која се жалила, уколико 
је само она изјавила жалбу, уствари чине садржину забране 
reformatio in peius у парничном поступку. Држећи се ових на- 
чела другостепени суд никако не може да преиначи првосте- 
пену одлуку на штету жалиоца уколико се он сам жалио.

Ствар се компликује у случају када би другостепени суд 
нашао да у поступку има битних повреда одредаба парничног 
пост\тка из чл. 143 ст. 2 т. 3 и 8 ЗПП па би поводом жалбе, a 
no службеној дужности, укинуо првостепену пресуду и у делу, 
који се жалбом не побија, дакле, у делу у коме је жалилац успео 
у спору и са којим је задовољан, a жалбе супротне странке нема. 
Мислимо, да су у овом случају у питању такве озбиљне и битне 
повреде поступка да је првостепена пресуда незаконита и не- 
правилна, без обзира што су обе странке задовољне na стога 
мора да буде укинута. To су случајеви када је суд апсолутно 
ненадлежан (чл. 15 ЗПП) и ако лице које је учествовало као 
странка није могло да буде странка у поступку.

С обзиром на изложено мишљења смо да се забрана refor
matio in peius у парничном поступку односи само на поступак
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пред другостепеним судом.’ Када је првостепена пресуда укинута 
са разлога по ма чијој жадби или по службеној дужности због 
битних повреда одедаба парничног поступка и предмет се вратио 
првостепеном суду на нову расправу и одлуку, онда у том слу- 
чају укинута пресуда нема никаквог утицаја ни значаја за до- 
ношење нове одлуке накод одржане нове главне расправе. Пре- 
суда која је укинута као неправилна и незаконита не може 
ниучему да веже првостепени суд приликом доношења нове од- 
луке у смислу примедаба вишег суда. Супротно правно схватање 
било би противно основним начелима и духу парничног по 
ступка, јер неби било засновано ни на једној одредби тога по- 
ступка.

Борисав Радовановић

УСЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРЕТРЕСА ПРЕД 
ДРУГОСТЕПЕНИМ СУДОМ

— Поводом уводног чланка одштампаног у „Гдаснику” Адзо- 
катске коморе у АПВ бр. 7/64.

I

1) У чланку „Претрес пред другостепеним судом у кривичном 
поступку” детаљно је и студиозно објашњено кад се и како при- 
према и одржава претрес пред другостепеним судом и какве 
се одлуке доносе по завршеном претресу. Умесно се у чланку 
констатује да је практично немогуће дати неку шему, шаблон 
кли приближну формулацију која би обухватила основне ра- 
злоге за одржавање претреса.

2) Тумачењем прописа о основним начелима кривичног по 
ступка, о главном претресу и пресуди првостепеног суда и о 
поступку по жалби (чл. 1—15, 263—337, 338—368. ЗКП) долази 
се до логичног закључка да се и првостепени и другостепени 
поступак морају спроводити по одредбама Законика о кри- 
вичном поступку, да би се остварила сврха кривичног поступка, 
да нико невин не буде осуђен, a да се кривцу изрекне заслужна 
1:азна под условима које предвиђа кривични закон и на основу 
законито спроведеног поступка (чл. 1. ст. 1 ЗКП).

Првостепени суд је према овоме дужан да своју пресуду 
базира на законито вођеном поступку и правилној примени кри-

’ Цуља — Трива, — Коментар Закона о парничном поступку, II све- 
зак, Загреб, 1&57 год. стр. 253 заступа исто гледиште. „Reformatio in pejus 
је  забрана преиначења пресуде на штету странке, која се жалила. Ако 
се Једна странка ж али не може се пресуда преиначити на њезину штету.”
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вичног закона (односно дужан је да изведе све доказе важне за 
пресуђивање, да по оцени доказа и чињеница изнесених на 
гдгшном претресу утврди чињенично стање и примењујући кри- 
вични закон изрекне пресуду и саопшти је, a затим писмено 
изради и достави заинтересоавним лицима — чл. 9, 271—337, у 
вези са чл. 343. ЗКП).

3) Ако би првостепени суд у свему правилно поступио и у 
пресуди између осталог одрећено и потпуно изнео које чиње- 
нице и из којих разлога узима као доказане или недоказне да- 
јући при томе нарочито оцену веродостојности противречних 
доказа, из којих разлога није уважио поједине предлоге стра- 
нака, којим разлозима се руководио при решавању правних 
питања, a нарочито при утврђивању да ли постоји кривично 
дело и кривична одговорност оптуженог и при примењивању 
одређених одребада кривичног закона на оптуженог и његово 
дело (чл. 336. ст. 7. ЗКП) — другостепени суд би могао да 
донесе следеће одлуке:

а) да својо.м пресудом одбије жалбу као неосновану и по- 
тврди пресуду суда првог степена (чл. 362. ЗКП);

б) да уважавајући жалбу или по службеној дужности пре- 
судом преиначи побијану пресуду (чл. 365. у вези са чл. 344. и 
354. ст. 1. т. 2. и ст. 2 ЗКП), или

в) да решењем одлучи да се претрес одржи пред друго- 
степеним судом само у случају ако је потребно да се због по- 
грешно и,\и непотпуно утврђеног чињеничног стања изведу нови 
докази или понове већ раније изведени докази и ако постоје 
оправдани разлози да се предмет не врати првостепеном суду 
на поновни главни претрес (чл. 350. и 351. ст. 1. ЗКП).

4) Ради боље илустрације института претреса пред друго- 
степеним судом, потребно је бдиже означити усдове под којима 
се могу односно не могу појавити и најзад под којима се по- 
јављују оправдани раздози да се због погрешно или непотпуно 
утврђеног чињеничног стања не врати предмет првостепеном 
суду на поновни главни претрес. Такво излагање, уколико би 
бидо основано, упростило би пробдем одржавања претреса и 
самим тим пружило практичне могућности за његово решење.

5) Питање одржавања претреса пред другостепеним судом 
не може ни да се постави, ако се утврди да постоји битна по- 
вреда одредаба кривичног поступка (чд. 363. ст. 1. у вези са чл. 
343. и 354. ст. 1. т. 1. и ст. 2. ЗКП. иди

ако окружни суд као другостепени приликом разматрања 
жалбе установи да је за суђење у првом степену стварно надле- 
жан (када ће укинути првостепену пресуду, предмет упутити 
већу истог суда и о томе обавестити срески суд — чл. 364. ст.
1. ЗКП).

6) Када је реч о утврђеном чињеничном стању без одно 
сних повреда, могу да дођу у обзир како одлуке под бр. 1/3 — 
а, б и в тако и решење, којим другостепени суд, уважавајући 
жалбу укида првостепену пресуду и враћа предмет на поновно
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суђен.е, ако сматра да због погрешно или непотпуно утврђеног 
чињеничног стања треба наредити нов главни претрес пред 
истим или другим већем првостепеног суда (чл. 363. у вези са 
чл. 345. и 366. ст. 3. ЗКП).

Суд другог степена ће тако да уради, ако нађе да првосте- 
пени суд није извео одређено и потпуно све битне доказе о ре- 
левантним чињеницама, нити их је правилно оценио и образло 
жио (чл. 10, 304—337. ЗКП), односно ако нађе да постоје недо- 
стаци у утврђивању чињеничног стања и у образложењу пре- 
суде (чл. 363 ст. 1. у вези са чл. 366 ст. 3. ЗКП).

7) Супротно томе, ако је првостепени суд, утврђујући чи- 
њенично стање, правилно, као под 1/3 овог чланка поступио 
не би било основа да се предмет због погрешно или непотпуно 
утврћеног чињеничног стања враћа првостепеном суду на по 
новни претрес и одлуку. (Другостепени суд не би био овлашћен 
да првостепеном суду нареди које ће чињенице узети као дока- 
зане или недоказане и које ће доказе сматрати веродостојним, 
ако је први суд логично образложио своје уверење).

Само у таквом случају, при правилно спроведеном поступку, 
кад посумња у утврђено чињенично стање, суд другог степена 
одређује претрес да би се извођењем доказа на претресу утвр- 
дило право стање ствари.

Испитујући на претресу странке, сведоке или вештаке, дру- 
гостепени суд је у могућности да се определи да ли ће да при- 
хвати утврђено чињенично стал>е у побијаној пресуди као до  
казано или ће на основу изведених доказа утврдити чињенично 
стање друкчије него првостепени суд и на тако утврђеном чи- 
њеничнол! стању засновати своју одлуку.

Дакде, изузетно, у случају кад има разлога да посумња у 
већ утврђено чињенично стање (односно кад има основане сум- 
ње да се не сложи са првостепеним судом у оцени доказа), 
другостепени суд ће v седници већа решењем одлучити да се 
одржи претрес (чл. 350. и 351. ст. 1 ЗКП). Против таквог решења, 
аналогно правилу из чл. 370. ст. 3. ЗКП није дозвољена жалба.

На основу свега изложеног јасно је да се одлучивање о 
одржавању претреса пред другостепеним судом своди на факти- 
чно питање, које зависи од оцене конкретног случаја.

Предуслов је за одржавање претреса да се првостепеном 
суду не може учинити никаква замерка ни у чему, па ни у по 
гледу оцене доказа, али да се ипак појављује потреба да се 
због (погрешно или непотпуно) утврђеног чињеничног стања из- 
веду нови докази или понове већ оаније изведени докази (одно- 
сно појављује се потреба да се због сумње да је погрешно или 
непотпуно утврђено чињенично стање изведу предметни докази, 
да би се отклонила ова сумња). Y таквом случају постају оправ- 
дани разлози да се предмет не врати првостепеном суду на нов 
главни претрес. Y сваком другом случају као што је наглашено, 
треба предмет (због погрешног или непотпуно утврђеног чиње- 
ничног стања) вратити првостепеном суду да на претресу новим 
или поновним извоћењем доказа о чињеницама битним за пре- 
суђење утврди чињенично стање и у складу са прописом
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чл. 336 ст. 7. ЗКП изрекне пресуду. Y таквом случају другосте- 
пени суд је дужан да наведе у чему се састоје недостаци у 
утврђивању чињеничног стања односно зашто су нови докази и 
чињенице важни и од утицаја на доношење правилне одлуке — 
чл. 366 ст. 3. ЗКП. Тако пак образложење, када постоје услови 
за одржавање претреса, другостепени суд не би могао да наведе, 
будући да је првостепени суд у свему правилно поступио.

Околност што се у пропису чл. 351. ст. 1. ЗКП говори о из- 
вођењу доказа „због погрешно или непотхгуно утврђеног чиње- 
ничног стања” (а iuto  може да буде и разлог за враћање пред- 
мета првостепеном суду) не мења суштину ствари, ако је зако 
нито спроведен првостепени поступак и исправно образложена 
пресуда, када управо и постоје разлози да се предмет не врати 
првостепеном суду (Првостепени суд може наиме и мимо пра- 
вилног поступања погрешно да оцени изведене доказе или с 
обзиром на погрешно оцењене доказе да одбије извоћење нових 
одлучујућих доказа).

Према оваквом стању ствари, другостепени суд не би тре- 
бало да одржава претрес да би исправио недостатке првосте- 
пеног суда у утврђивању чињеничног стања и образложењу на- 
паднуте пресуде. (Y таквом случају се Hapebvi'e нов главни 
претрес пред првостепеним судом — чл. 263—327, 336, 363, 366. 
ст. 3. и 368. ЗКП).

Ако пак не постоје разлози за исправљање ових недостатака, 
a појави се основана сумња у првостепену оцену доказа, онда 
свакако постоје оправдани разлози да се предмет не врати прво 
степеном суду на поновни главни претрес, већ да се претрес 
одржи пред другостепеним судом. Тако другостепени суд долази
V положај да непосредним извођењем доказа одстрани сумњу
V утврћено чињенично стање, односно да одстрани неслагање 
са ппвостепеним судом у оцени доказа.

Y одређивању доказа које ће извести на претресу, другосте- 
пени суд није ограничен ни вани^е изведеним доказима ни до 
казима предложеним у жалби, већ је овлашћен да по службе- 
Hoi дужности одређује извођење нових доказа, као што је овла- 
шћен да то чини и председник већа (чл. 266. ст. 3. ЗКП).

Друтостепени суд i'e позван, сходно пропису чл. 266. ст. 3. 
ЗКП, основни.м принципима кривичног поступка и правној ло- 
гици, да по службено! дужности спроводи основна начела кри- 
вичног поступка Сначело материјалне истине, законитости, де- 
мократичности. забране реформације ин пејус, итд.), и да омо 
гући оптуженом да реализу^е CBoia права, односно позван i'e 
да по cлvжбeнoi дужности утврђује материјалну истину и ако 
ie потребно, да изведе све релевантне доказе независно од тога 
да ли су рани1е изведени или предложени.

На претресу пред другостепеним судом, по извоћењу до 
каза, o6iPiHo се брзо и лако рашчишћава ситуаци1'а и отклања 
по1’ављена cvMfta. Ово услед тога што је првостепени суд углав- 
ном утврдио чињенично стање и образложио своје уверење о 
доказаним односно о недоказаним чињеницама и релевантним 
питањима.
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1) Што се тиче одлука које првостепени суд може донети 
после одржаног претреса, погрешно се, вероватно омашком, 
тврди, да таква оддука може бити само у облику пресуде. Такво 
правно схватање противречи изричној одредби чл. 359 ЗКП. 
(према којој суд другог степена може по жалби на основу одр- 
жаног претреса донети исте одлуке које доноси и у седници 
већа, тј. може решењем одбацити жадбу као небдаговремену 
или недозвољену, или пресудом одбити жалбу као неосновану 
и потврдити пресуду првотсепеног суда, или решењем укинути 
ову пресуду и упутити предмет првостепеном суду на поновни 
претрес и одлуку, или пресудом преиначити побијану пресуду 
првог суда — чл. 359 у вези са чл. 360—365. ЗКП).

Може се наиме догодити, као што се и догађа, да се у току 
претреса или по одржаном претресу примети да није било услова 
за одржавање претреса, односно, да је жалба неблаговремена 
или недозвољена или да постоје раздози за укидање побијане 
пресуде. V таквом случају по одржаном претресу другостепени 
суд ће решењем одбацити жалбу као неблаговремену иди недо 
звољену, односно решењем ће уважавајући жалбу или по слу- 
жбеној дужности укинути првостепену пресуду и вратити пред- 
мет на поновно суђење ако утврди да постоји битна повреда 
одредаба кривичног поступка или ако сматра да због погрешно 
или непотпуно утврђеног чињеничног стања треба наредити нов 
главни претрес пред првостепеним судом (чл. 360, 361 и 363, у 
вези са чл. 343, 345. и 354 ст. 1. т. 1. и ст. 2. ЗКП).

2) Разуме се да другостепени суд, ако су испуњени услови 
за одржавање претреса, може донети само пресуду (и то пре- 
суду:

а) којом ће одбити жалбу као неосновану и потврдити пре- 
суду суда првог степена кад утврди да се утврђено чињенично 
стање у првостепеној пресуди ни после одржаног претреса ни1е 
изменило и да не постоје разлози због којих се пресуда побија 
нити повреде закона из чл. 354. ЗКП.

б) којом ће уважавајући жалбу или rio службеној дужности 
преиначити првостепену пресуду, ако утврди да се изведеним 
доказима на претресу потврђује да су одлучне чињенице у прво- 
степеној пресуди правилно утврђене и да се с обзиром на утвр- 
ђено чињенично стање по правилној примени закона има донети 
друкчија пресуда (чл. 365. у вези са чл. 344 и 354. ст. 1 т. 2 и ст.
2. ЗКП) и

в) којом ће уважавајући жадбу или по службеној дужности 
преиначити првостепену ггоесуду у погледу чињеничног стања 
и у вези с тим по правилу и у погледу примене кривичног за- 
кона, ако је на основу одржаног претреса утврдио чињенично 
стање друкчије него првостепени суд и на тако утврћено чиње- 
нично стање применио кривични закон — чл. 350, 351 и 359. у 
вези са чл. 344, 354. ст. 1. т. 2. и ст. 2. и чл. 365. и 369. ст. 1. т. 
2. ЗКП).

II
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3) Питање одржавања претреса пред другостепеним судом 
важно је и деликатно питање. Зато се треба удубљивати у сваки 
случај, иако је формално, на први поглед, пресуда у свему пра- 
вилна и законита. Није искључено да се и поред тога првосте- 
пена пресуда заснива на погрешно или непотпуно утврђеном чи- 
њеничном стању. Уколико се појави сумња у истинитост утвр- 
ђеног стања, односно уколико се у жалби основано указује на 
погрешну оцену доказа, ваљало би одредити претрес. — Опште- 
позната је појава, да и у приватном и у јавном животу често 
несолидне особе убедљивије делују и остављају бољи утисак 
него неко ко је без основа оптужен. Велики је утицај таквих 
људи. Они својом појавом и ставом представљају јаке, само 
свесне и самоуверене људе, којима нико ништа не сме да при- 
говори. Догађа се да понекад и суд, несвесно, погрешно покла- 
њајући вере таквим људима (особито кад се појављују као све- 
доци) фактички подпада под њихов утицај. Отуда је потребна 
велика обазривост при оцени изведених доказа и утврђеног чи- 
њеничног стања. Једино у случају (који се најчешће и дешава) 
кад другостепени суд нема разлога да се не сложи с првосте- 
пеним судом у оцени доказа не би требало одређивати претрес. 
Тада би другостепени суд, следствено изнетом образложењу мо- 
рао потврдити првостепену пресуду, јер се претпоставља, као 
што је објашњено, да су постојали разлози, да се предмет не 
врати првостепеном суду на поновни главни претрес.

Даница С. Китић

О НОВОМ УГОВОРУ О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ АДВОКАТА

Савез адвокатских комора Југославије и Савезни завод за 
социјално осигурање, по прибављеном мишљењу републичких 
завода за социјално осигурање, a у сагласности са Савезним се- 
кретаријатом за рад, потписали су 12. Јуна 1964. године Уговор 
о социјалном осигурању адвоката, којим се мења досадашњи 
Уговор потписан 28. децембра 1959. године.

Међутим, овај Уговор о соц. осигурању адвоката има само 
прелазан карактер. Он је потписан да се сагдасе уговорни од- 
носи са, у међувремену извршеним изменама, у Закону о пенз. 
осигурању, у Закону о здравственом осигурању, у Закону о инва- 
лидском осигурању и у Закону о организацији и финансирању 
социјалног осигурања. Наиме, предвиђа се да би и адвокати 
од 1. јануара 1965. године, када треба да ступе на снагу нови 
прописи из области свих осигурања, добили статус законских, 
a не више, уговорних, осигураника.
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ČaM овај уговор од 12. јуна 19б4. године базира на ранијим 
уговорима, али има неке, врло важне измене и допуне, које 
ћемо приказати.

За адвокате је најважније питање основица осигурања и пи- 
тање доприноса за осигурање. Ова су питања решена, али, на 
жалост, није решено односно није измењен ранији уговор по 
питању укидања оних 30 првих дана болести за које адвокат не 
добија материјално обезбеђење, није решено питање пензија жена 
чији мужеви нису били адвокати после Ослобођења, није решено 
ни питање ослобођења од уплаћивања доприноса оних адво- 
ката, који имају пуни радни стаж, a желе да и даље врше адво- 
катуру.

По чл. 4 новог YroBopa основица и допринос је следећи:
Аужина радног стажа:

Мушкарци Жене Основица
осигурања

Основица
осигурања

Висина
доприноса

до 10 година до 10 годнна 20.450.— 32.720.—
преко 10 до 15 г. преко 10 до 15 г. 21.850.— 34.960.—
преко 15 до 20 г. преко 15 до 18 г. 23.300,— 37.280,-
преко 20 до 25 г. преко 18 до 22 г. 24.950.— 39.920.—
преко 25 до 30 г. преко 22 до 26 г. 26.800.— 42.880.—
преко 30 година преко 26 година 29.150,— 46.640.—

Из ове табеле је видљиво да је сада предвиђена минимална 
пензија адвокатка 20.450 динара, док је по ранијем уговору 
била 17.200 динара, a максимална, редовна, пензија 29.150 ди- 
нара, док је по ранијем уговору била 24.750.— динара. Али, за 
нарочите заслуге а^окати могу бити, одлуком Управног одбора 
Савезног завода за соц. осигурање, a на предлог Савеза адво 
катских комора Југославије, разврстани односно пензионисани 
са пензиским износом од 32.100.—, 36.300.— или 41.700.— динара. 
Нарочито заслужни адвокати су они који су се истицали својим 
правним, друштвеним или другим радом.

По чл. 15 новог YroBopa допринос се више не плаћа на 
пензиски основ тј. на висину пензије која ће се примати, као 
што је то било досада, него на нови пензиски основ увећан са 
60%. Тако постигнут износ је основица за обрачунавање и пла- 
ћање доприноса које адвокати имају да плаћају. По којим сто- 
пама ће се овај допринос обрачунавати одређују органи одре- 
ђени Законом о организацији и финансирању социјалног оси- 
гурања.

Из овог следи да ће адвокати имати да плаћају, убудуће, од 
дана када ступи на снагу YroBop од 12. јуна l9ć4. a to је no 
чл. 26 YroBopa, осмог дана од дана објављивања б „Службеном 
листу СФРЈ”, знатно већи допринос од досадашњег, који, чини 
нам се, није у сразмери са повишењем саме пензије. Но, то тако 
мора да буде, да би се финансирање социјалног осигурања адво- 
ката саобразило прописима Закона о организацији и финанси-
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рању социјалног осигурања. Треба још напоменути да ће од 1. 
јануара 1964. сви ранији пензионери и пензионерке бити пре- 
ведени и одредиће им се нови износи пензија. Исто тако треба 
напоменути да у новом пензиском основу је укључено и пове- 
ђање од 400 динара месечно по Одлуци о изменама и допунама 
Одлуке о увођењу посебног додатка на пензије и инвалидске 
пензије.

Разврставање ранијих пензионера и превођење пензија на 
нове извршиће се по службеној дужности на основу чињеница 
утврђених у ранијем решењу о разврставању односно одређи- 
вању и повећању пензије, што значи, да ће сами надлежни 
Заводи за социјално осигурање имати ово да изврше, без по- 
себног тражења осигураника, односно пензионера и пензио- 
нерки.

Иако овим новим Уговором пензија адвоката нису у складу 
са оном функцијом коју они обављају у нашем друштву, иако 
нису ни близу достигле пензиски основ судије у најнижем пен- 
зиском разреду, ипак се овај нови Уговор треба да поздрави, 
јер је њиме кренуло са мртве тачке питање давања одговарајуће 
пензије адвокатима, и члановима њихових породица, a веру- 
јемо да ће нови Закон ово питање коначно, повољно, решити.

Y моменту када смо извршили редакцију овог броја „Гла- 
сника”, нови YroBop још није објављен у „Службеном листу 
СФРЈ”, па не можемо да утврдимо дан ступања на снагу истог. 
Осим тога, није надлежан орган још објавио висину % допри- 
носа који ће адвокати имати да плаћају у будуће, па у горњој 
табели остаје неозначен тај износ за сваки осигурани износ.

Коста Хаџи

РЕЗОЛУЦИЈА XX. КОГРЕСА МЕБУНАРОЛНЕ УНИЈЕ 
АДВОКАТА „О ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА ПРОФЕСИЈЕ 

АДВОКАТА Y CBETY”

Ми смо у броју 5 „Гласника” за месец мај 1964. објавили 
кратак приказ рада XX Конгреса Међународне уније адвоката 
(Union Internationale des avocats), који je одржан y Бону, првих 
дана месеца априла 1964. године.

Ових дана смо примили „Билтен информација" Међ. уније 
адвоката, па у њему налазимо неке од резолуција Комисија 
Конгреса.
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Међу овим резолуцијама, сматрамо да је од највећег инте- 
реса, за наше читаоце, a нарочито адвокате, она која дефинише 
основне принципе професије адвоката у свету, па ту резолуцију 
доносимо, текстуелно.

1. Адвокат има право да асистира, представља или салзетује 
свако лице у њеним материјалним, физичким или моралним 
интересима. Његово звање је опште ма о коме предмету или 
ма о којем питању се радило, a нарочито, без обзира на окол- 
ности у којима се ради о слободи човека.

2. Y кривичним предметима он има право да се заузима већ 
од почетка поступка.

3. Он није обавезан, на штету свога клијента, да допринесе 
свој удеопомоћ оптужници или да пружа доказе противнику, 
ма о каквој се материји радило.

Супротни докази и они које подноси тражилац су суверено 
слободни.

4. Слобода адвоката је незастарива. Његов је основни за- 
датак да је одржава у пуном опсегу.

Он одлучује о иримању предмета.
Ова слобода искључује прихватање заступања супротних 

интереса и извршавање функција или дужности инкомпатибил- 
них са абсолутном савесношћу.

Једна слободна одбрана захтева тачно познавање супротних 
доказа и терета.

5. Адвокат је слободно изабран од свог клијента.
Његово прихватање ствара један однос поверења који не 

може бити спречен ни једним службеним одређивањем или по- 
веравањем.

6. Одбрана и савети остају увек лични.
7. Адвокат сам одлучује савесношћу о професионалној тајни, 

чак и када га његов клијент исте разрешава.
Преписка адвоката је тајна све док не извире из ње доказ 

постигнутог споразума.
8. Канцеларија адвоката је неприкосновена. Ова гарантија 

извире као закључак његове функције, a под надзором Коморе.
9. Реч адвоката у поступку пред судом је заштићена иму- 

нитетом.
10. Одбрана је слободна у јавном интересу.

Б.

11. Адвокатска комора је морално солидарна са дужностима 
својих чланова, a сваки адвокат је обвезан части своје Коморе.

12. Адвокатска комора је независна од Државе и сваке др- 
жавне хијерархије.
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13. Она је аутономмна, подлежна једном професионалном 
правном пропису и својој посебној дисциплини, слободан чувар 
својих прописа.

14. Аржава у том погледу даје своју заштиту Комори.

ц
15. Међународна унија адвоката свечано и на начин општи 

позива све Државе да се руководе основним принцихшма који 
су напред изнесени.

Овако гласи ова резолуција, која је прихваћена од свих 
чланова Међународне уније адвоката, који су на XX. Конгресу 
Уније били присутни, па је пленум Конгреса ову резолуцију 
прихватио, и дао коначно дефиницију адвокатуре, онако како је 
схватају чланови Међународне уније адвоката. ,

К. X.

ПЕТАР ПЕТРИЂ

После дуге и тешке болести, умро је, 13. јула 1964. године, 
у Вршцу, пензионисани адвокат Петар Петрић, у својој 62 го- 
дини живота.

После матуре био је прво службеник у Управи прихода, 
затим у адвокатској канцеларији. Упоредо са вршењем службе 
полагао је испите на Правном факултету. Након обављеног ста- 
жа, и положеног адвокатског испита, отворио је своју адво- 
катску канцеларију у Вршцу.

Као адвокат истицао се вредношћу, савесношћу у раду, био 
је увек присталица избегавања спорова, решавања спорних пи- 
тања међу странкама споразумно. Као адвокат стекао је врло 
велик углед и код странака, судија и код колега, јер је био 
добар човек, ваљан друг.

Слава Му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Намера је битан елемевт крив. де- 
ла злоупотребе службеног положа- 
ја из користол.убља, па се зато мора 
садржати у опису крив. дела пљач- 
ке из чл. 255. ст. 1. КЗ кад је крив. 
дело из чл. 314-а. КЗ прерасло у 
крив. дело пљачке. — Јавни право- 
бранилац не може улагати жалбу 
против I. ст. кривичне пресуде ко- 
јом нису обавезни сви оптужеш! да 
накнаде штете предузећу. (ВСС, Од.
H. Сад бр. К ж . 379/964).

I. ст. пресудом проглашени су 
кривим 3 оптужена за крив. дело 
из чл. 314-а прерасло у крив. дело 
из чл. 255. ст. 1. КЗ, и кажњени. 
Против пресуде уложилу су жалбе 
јавни тужилац, оптужени и јавни 
правобравилац.

Ж албе јавног тужиоца и оптуже- 
ног су уважвне, I. ст. пресуда уки- 
нута, a жалба јавног правобраниоца 
одбачена је из разлога:

I. ст. суд је  непотпуно утврдио 
чињенично стање, како је  то пра- 
вилно наведено у жалби јавног ту- 
жилаштва, јер у изреци I. ст. пре- 
суде није утврдио да су оптужени
I, II и III извршили описано дело у 
намери да оптужвном I. прибаве 
протуправну имовинску корист. Ова 
намера је  битан елеменат крив. де- 
ла злоупотребе службеног полож аја 
из користаљубл»а из чл. 314-а КЗ, 
па се зато мора садржати у  опису 
кривичног дела пљачке из чл. 255. 
ст. 1. К З кад је  крив. дело из 314-а 
К З  црерасло у крив. дело из чл. 255. 
ст. 1. КЗ.

Јавни правобранилац је уложио 
ж албу због одлуке о имовинско 
правном захтеву, јер да је I. ст. суд 
погрешио када је само једног од оп- 
тужених обвезао на накнаду штете 
предузећу, a не и све остале.

Ж алба Јавног правобраниоца ни- 
је  дозволзена. У смислу чл. 338. у 
вези чл. 342. т. 2. ЗКП  против одлу- 
ке о имовинском правном захтеву 
може се ж алити само оптужени и 
Јавни тужилац у корист оптуженог, 
па је жалба Јавног правобраниоца 
недозвољена.

Намера да се прибави протуправ- 
на имовинска корист предузећу са- 
држи у себи само елементе крив. де- 
ла из чл. 213. в. ст. 1. КЗ. (ВСС, Од. 
Н. С. бр. К ж  318/64).

I. ст. суд је оптуженог прогласио 
кривим за крив. дело из чл. 213. ст.
2. и чл. 319. ст. 1. КЗ, па га је  к а - 
знио са пет месеци затвора.

Уложена жалба .је основана, I. ст. 
пресуда у квалификацији измењена, 
a изречена казна условљена од из- 
вршења на годину дана, a из раз- 
лога;

Основана је жалба браниоца оп- 
туженог, обзиром да је I. ст. суд 
на потпуно правилно утврђено чи- 
њенично стање применио крив. за- 
кон који се не може применити — 
чл. 344. тач. 4 ЗКП. Наиме, I. ст. 
суд је  нашао да у радњама оптуже- 
ног стоје два крив. дела и то крив. 
дело из чл. -213 ст. 2 К З  и крив. 
дело из чл. 319. ст. 1 КЗ. Међутим, 
по правилној примени крив. закона 
све радше оптуженог — за које је 
оглашен кривим — имају се правно 
ценити као крив. дело злоупотребе 
овлашћења у привреди из чл. 213 
в. ст. 1 КЗ. Ово стога што је несум- 
њиво оптужени повећао залихе то- 
тових производа и недовршене про- 
изводње у намери да оствари сред- 
ства за личне дохотке и друге по- 
требе предузећа тј. да противправно 
од заједнице прибави средства за 
исплату личних доходака и др. иако 
по објективном пословном резулта- 
ту предузећа није било могуће о- 
стварити дохотке и приходе у тој 
висини. Да би ово остварио опту- 
жени је преправио инвент. листе у 
којима је  било фиктивно повећана 
вредност готових производа и недо- 
вршене производње. Према томе, ово 
представља средство ради стварања 
протуправних личних доходака и 
др. a баш то лаж но исказивање ста- 
ња инвентара инкримисано је у чл. 
213 в. ст. 1 КЗ, тако да у таквој 
радњи нема посебног дела и'з чл. 319. 
ст. 1 КЗ, како је то неосновано узео 
I. ст. суд. Сем тога у радњи опту- 
женог иема елемената крив. дела 
несавесног пословања у привреди из 
чл. 213. ст. 2 КЗ, јер изведеним до- 
казима није улврђено очигледно не- 
савесно пословање оптуженог нити 
је такво пословање описано из- 
реци I. ст. пресуде. Напротив код 
оптуженог је  несумњиво утврђена 
намера да прибави п1К>туправну и- 
мовинску корист за привр. органи- 
зацију у којој је био запослен, што 
је још један елеменат крив. дела из 
чл. 213 в ст. 1 К З. Са ових разлога
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je I. CT. пресуда преиначена y no- 
гледу правне оцене дела.

Како је износ био депоновЕш код 
Народне банке, па штета није на- 
ступила, примењен је члан 48 КЗ.

чаја паљења ватре уопште. Према 
томе, у  оваквој радњи оптуженог 
нема елемената крив. дела за које 
је  оптужвн.

За постојање крив. дела из чл. 268 
КЗ потребно је да услед радње оп- 
туженог наступи конкретна и непо- 
средна опасност, a не caiuo евен- 
туална и абстрактна опасност. (ВСС, 
Од. Н. С. бр. К ж . 372/964).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим за крив. дело из чл. 
268 К З и каж њ ен затвором у траја- 
њу од 3 месеца.

Уложена жалба је основана, I. ст. 
пресуда преиначена, оптужени осло- 
бођен по чл. 330. тач. 1 ЗКП, a из 
разлога:

Према несумњиво утврђеном чи- 
њеничном стању оптужени је, тра- 
ж ећи  неке своје ствари, бацио на 
лојану ж иж у јорган и сламарицу 
од чега ,ie само један кра) јоргана 
изгорео. Из овог несумњиво проис- 
тиче закључак да у конкр. случају 
није било опасности за живот људи 
нити пак за имовину већег обима. 
За постојање крив. дела из чл. 268 
К З потребно је  да услед радње из- 
вршиоца наступи конкретна и «е- 
посредна опасност за живот људи и 
имовину већег обима, a не само е- 
вент. и абстрактлна опасност која 
практично постоји код сваког слу-

Битна је повреда ЗКП када се у  
образложењу пресуде различито 
третира налаз вештака од оног ко- 
ји је он стварно дао на главном 
претресу. (ВСС, Од. Н. С. бр. К ж . 
252/1964).

I. ст. пресудом проглашен је кри- 
вим оптужени за крив. дело из чл. 
181. ст. 1 у вези чл. 16 ст. 1 КЗ.

Поднесена жалба је уважена, I. 
ст. пресуда укинута и у погледу у- 
тврђиваша одлучујућих чињеница, a 
и из разлога:

У I. ст. гфесуди стоји и битна по- 
вреда из чл. 343. ст. 1 тач. 10 ЗЕ1П, 
због које се пресуда мора укинути 
по службеној дужности у смислу чл. 
354. ст. 1 тач. 1 ЗКП, с обзиром да 
се у образложењу пресуде потпуно 
различито третира налаз и мишље- 
ње вештака од онога како је он дат 
на главном претресу.

Ако је оппггински суд на погодан 
начин пре упуштања странака у ме- 
риторно расправљање утврдио вред- 
ност парнице са 400.000.— дин. a то 
решење није вико напао жалбом, за 
суђење је надлежан Окружни суд. 
(ВСС, Од Н. С. бр. Р. 2/1964).

Општ. суд се огласио нвнадле- 
жним за расправЈвање тужбе. Окру- 
жни суд је  донео слично решење, 
па је Врх. суд решио да је  надле- 
ж ан Оружни суд, a из разлога:

Општински суд је у смислу чл. 38 
ЗПП на погодан начин и пре упу- 
штања странака у мериторно ра- 
справљање (аналогно чл. 286 ст. 5 
ЗПП) утврдио већу вредност пред- 
мета него што је у тужби означена.

Против овог решења парничне 
странке нису улагале ж албу па је 
тако вредност предмета спора утвр- 
ђена по том решењу. К ако  је та 
вредност 400.000.— дин. дакле, већа 
од оне која је у  тужби означена 
стварно је  надлежан за пресуђење 
спора у смислу чл. 28. ст. 1 ЗПП 
Оружни суд.

Дечји додатак даје друштво a ро- 
дитељи су независно од тога дужни 
да дају пристојно издржавање за 
дете. (ВСС, Од. Н. С. бр. Гж. 169/964).

Побијаном пресудом утврђено да 
је  отац, лекар, дужан да плаћа за 
дете месечно издржавањ е у  износу 
од 8.000.— дин., обзиром да мати де- 
тета није запослена и да не може 
да доприноси, осим што даје  детету 
негу и бригу.

Тужени је уложио жалбу, која 
је као неоснована одбијена, a из 
разлога:

Тужени има месечни приход од 
50.000.— дин. као лекар. Стандарду 
његовом одговара давањ е издрж а- 
вања за дете у износу од 8.000.— ди- 
нара месечно, тим пре, што је мати 
детета незапослена. Обавеза туже- 
ног за отплагу кредита и народног 
зајма су прелазне обавезе, које не 
утичу на његове могућности. Чиње- 
ница да he дете примати дјечији 
додатак у износу од 3.240 дин. битно 
не мења ствар. Дечији додатак даје
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друштво и OH свакако побољшава 
материјалне услове живота детете и 
олакшава терет родитеља, али то 
иде у прилог пре свега детета, док 
су родитељи и  даље у обДвези да 
према својим могућностима допри- 
носе издржавању.

Ако је бариран чек за кредит у- 
потребљен ненаменски постоји оба- 
веза да се исплати његова вредност.
(ВСС, Од. Н. С. бр. Рев. 17/964).

I. ст. суд је  на основу признаша 
уважио тужбени захтев и обавезао 
туженог да плати тужиљи 100.000 
дин. с. п. п. Окружни суд је  ува- 
ж ио жалбу туженог, I. ст, пресуду 
преиначио, тужил>у за тужбеним за- 
хтевом одбио, налазећи да правни 
посао склопљен међу сгранкама не 
ужива судску заштиту.

По тужиљи уложена ревизија је 
основана, пресуда Окр. суда преи- 
начена, a пресуда Општинског суда 
потврђена, a из разлога:

Утврђено је  као чињеница да је  
тужиља као радница добила од Бан- 
ке бариран чек на 100.000.— дин. за 
куповину инд. робе, који је она пре- 
дала туженом, који је за себе купио 
инд. робу.

По чл. 18. Уредбе о даван>у потро- 
ш ачких кредита итд. барирани че- 
кови издати на основу ове Уредбе 
могу се користити само за намену 
означену на чеку.

Истина је  да је  забрањен правни 
посао који су странке обавиле, да- 
вањем барираног чека од стране ту- 
ж иљ е туженом, и  да је овај правни 
посао ништаван, a последица ни- 
штавности таквог правног посла је 
та да се има успоставити првобитно 
стање и то тако да странка из ни- 
штавног посла не може извући за 
себе никакву корист. Према томе, 
погрешно је  становиште II. ст. суда 
да тужбени захтев не ужива судску 
заштиту.

Како тужени признаје да је  бари- 
ран чек уновчио из чега следи зак- 
Јвучак да не може да га врати ту- 
жиЈБи, има да јој исплати вредност 
тог чека.

Нижи судови су уваж или тужбе- 
ни захтев. Тужени је уложио реви- 
зију, која је  као неоснована одби- 
јена, a из разлога;

Када се тужбо.м траж и утврђива- 
ње ништавности споразума о раски- 
ду радног односа који је душевно 
оболели радник склопио са при- 
вредном организацијом, a привре- 
дна организација оспорава постоја- 
ње таквог душевног оболења, онда 
не постоји обавеза тужиоца да се са 
својим захтевом претходно обрати 
аргану управљања и да исцрпи по- 
ступак у  смиелу чл. 342 Закона о 
радним односима, јер је  спорно пи- 
тање неурачунљивост, a о том пита- 
њу не може решавати прршредна 
организација. Стога туж илац у кон- 
кр. случају није био дужан да ис- 
црпи поступак из чл. 342 Закона о 
радним односима.

О питашу неурачунљивости рад- 
ника у односу на тражење пони- 
ш тења уговора о заснивању радног 
односа не може решавати привре- 
дна организација. (ВСС, Од. Н. С. 
бр. Рев. 27/1964).

Раднику KoiHe је дат отказ или 
коме је радни однос престао по спо- 
разуму, организација је  дужна на 
његов захтев исплатити накнаду за 
неискоришћени годишњи одмор, a 
траж ењ е ове накнаде је  ограничено 
само прописима о застарелости. 
(ВСС, Од. Н. С. бр. Рев. 32/964).

Нижи судови су одбили тужбени 
захтев раднчка да му предузеће из- 
плати 35.328 дин. на име неискори- 
шћеног годишчзег одмора.

Уложена ревизија је  основана, 
пресуде ниж их судова укинуте, a из 
раз.лога;

Пресуда II. ст. суда заснива со на 
погрешној примени материјалног 
права. Према пропису чл. 36 ст. 3 
Закона о радни.м односима раднику 
коме је дат отказ или коме је радни 
однос прекинут по споразуму, ор- 
ганизација је  дужна, на његов за- 
хтев исплатити накнаду за неиско- 
ришћени годишњи одмор.

Из предњег прописа јасно произ- 
лази да искоришћавање права по- 
ставл>ања захтева ради давањ а нак- 
каде за неискоришћени годишњи од- 
мор није по Закону о радним од- 
носима временски ограничено. Пре- 
ма томе, овлашћен је  туж илац да 
и после престанка радног односа по- 
стави овај свој захтев, али, при to
mb, треба имати у виду пропис чл . 
21 Закона о застарелости према ко- 
ме потраживањ а из радног односа 
застаревају за 2 године.
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Како нижи судови нису утврдили 
све релевантне чињенице, ваљало је 
обе пресуде нижих судова укинути.

Није од утицаја на родитељско 
право издржавања од деце ако је 
родитељ дете напустио. (ВСС, Од. Н. 
С. бр. Рев. 52/964).

Нижим пресудама тужени је  обве- 
зан на давање издржавањ а роди- 
тељу.

Ревизија тужвника је  као нео- 
снована одбијена, a из разлога:

Прописи Основног закона о одно- 
сима родитеља и деце, којим су де- 
ца дужна да издрж авају своје ро- 
дитеље (чл. 32 ст.1) су когентне при- 
роде.

Зато родитељима, који  су постали 
неспособни за привређивање или 
пак без средстава за  живот, у сва- 
ком случају припада право на из- 
државање од стране деце.

Није од утицаја на родитељско 
право издржавањ а од деце чињени- 
ца што је родитељ напустио дете, 
још док је  било мало, и није ништа 
доприносио за издрж авањ е детета, 
јер је дужност другог родитеља би- 
ла да од родитеља који није допри- 
носио траж и да такође доприноси за 
издржавањ е детета.

Ако родитељ има више деце 
овлашћен је тужити само једно де- 
те, али у том случају суд је  дуж ан 
у обзир да узме приходе и имовин- 
ске могућности не само туженог де- 
теета, већ такођер и приходе и имо- 
винске могзгћности остале деце, која 
су такође дуж на да доприносе за 
издржаваш е родитеља, и након тога 
да утврди висину доприноса за ро- 
дитељско издрж авањ е детета које 
је тужено.

Да би стајало кривично дело из 
чл. 141. ст. 3 КЗ потребно је да је 
тешка телесна повреда учињена са 
умишл»ајем. (ВСС, Од. Н. С. бр. К ж . 
239/964).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим и за  крив. дело из 
чл. 141. ст. 3. КЗ.

Поводом уложене жалбе, Врх. суд 
је  по службеној дужности, нашао 
да  је  повређен закон на штету оп- 
туженог тиме што је проглашен 
кривим за крив. дело из чл. 141 ст.
3. КЗ, уместо за крив. дело из чл. 
137 КЗ, које је  лакш е крив, дело,

изменио квалификацију, a  из ра- 
злога:

Да би стајало крив. дело из чл. 
141 ст. 3 К З  потребно је  да је  тешка 
телесна озледа почињена са' уми- 
шљајем да се тежа последица, тј. 
смрт има приписати нехату. У кон- 
кретном случају ни теш ка телесна 
повреда није учињена са умишл>а- 
јем, па је  стога I. ст. суд повредио 
крив. закон када је крив. дело ква- 
лификовао као крив. дело тешке 
телесне повреде из чл. 141 ст. 3 КЗ, 
a не као крив. дело убиства из не- 
хата из чл. 137 КЗ.

Пошто се догађај има да цени у 
целини у радњама оптуженог нема 
прекорачења нужне одбране него је 
у питан.у нужна одбрана. (ВСС, Од. 
Н. С. бр. К ж . 301/964).

Оптужени је  проглашен кривим 
за крив. дело из чл. 141 ст. 1 К З 
извршено у  прекорачењу нуж не од- 
бране и кажњен.

Уложена жалба је основана, I. ст. 
пресуда преикачена, оптужени о- 
слобо^н  од оптужбе, јер  није по- 
чинио крив. дело, a из разлога:

Основано се жалбом браниоца оп- 
туженог побија I. ст. пресуда због 
повреде крив. закона, с обзиром да 
је I. ст. суд на потпуно правилно 
утврђено чињенично стањ е пш ре- 
шно применио кривични закон. На- 
име, ради се о томе што I. ст. суд 
цео д о г а ^ ј  није ценио у целини већ 
је догађај — како га је  правилно 
утврдио — поделио на два дела па 
нашао да је у односу на први део, 
и прелом лакатне кости оптужени 
био у нужној одбрани, a у  однсх;у 
на друти део — у односу на повреду 
10 и 11 ребра — био у прекорачењу 
нужне одбране. Међутим, читав овај 
догађај треба посматрати као једну 
целину како је I. ст. суд и зтврдио 
у изведеним доказима. Наиме, зггвр- 
ђено је да је  оштећени замахнуо 
секиром на оптуженог у намери да 
га удари и да је након тога оште- 
ћени почео да бежи и у бегству се 
сагао те бацио један кам ен на оп- 
туженог, нашта је овај притрчао и 
ударио оштећеног итсом мотком је- 
дном по десној страни грудног ко- 
ша, па .ie оштећени побегао у своју 
кућу, a оптужени отишао кући. У- 
зет у целини овај догађај несум- 
шиво треба ценити као континуи- 
рани напад оштећеног јер  се не mo-
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ж е узети да је одласком оштећеног 
са лица места напад уошпте пре- 
стао када је оштећени и након уда- 
љења са мееста догађаја гађао оп- 
туженог циглом шго несумњиво ука- 
зује да се напад и даље одвијао тј. 
да је напад био у току и да је  опту- 
жени био овлашћен да одбија тај 
напад на свој лични интегритет. 
Према томе, оптужени је, како је 
то утврђено од стране I. ст. суда 
одбио од себе истовремени против-

напад и то на адвекатан начин па 
je ирема томе деловао у нужној од- 
брани, ко ја  у смислу чл. 11 ст. 1 К З  
искључује постојање крив, дела. ГГо- 
што је I. ст. суд погрешно применио 
крир. зажон нашавши да је опту- 
жени деловао у прекорачењу нужне 
одбране у односу на други ударац, 
то ie no правилној примени кри- 
вичног закона ваљало оптуженог о- 
слободити од оптужбе на основу чл. 
330. тач. 3 у вези чл. 334. т. 1 ЗКП.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ
На седници YO АК у АПВ која је одржана дана 2. јула 1964. 

године донесена су следећа решења:
1) Yaex је на знање извештај председника, секретара, бла- 

гајника и референата о раду Коморе.
2) Y3CT је на знање изјзештај да је Председник Републике 

друг Јосип Броз Тито упутио захвалу на поздравном телеграму 
Скупштине.

3) Y36T је на знање извештај делегата Коморе са Скупштина 
осталих Комора.

4) Y3exH су на знање извешхаји да су у Панчеву, Субохици, 
Зрењанину и Срем. Митровици одржани сахсанци на којима се 
расправљало о служби правне помоћи, a на којима су учесхво- 
вали и предсхавници Радних одбора адвокаха и адв. при- 
правника.

5) Одлучено је да се прохив адвокаха који дугује веће износе 
покрену дисциплински посхупци.

6) Yaex је на знање извешхај да је Yдpyжeњe адв. приправ- 
ника АПВ одржало дана 28. јуна 1964. годишњи сасханак.

7) Одлучено је да се поднесе дисц. пријава дисц. хужиоцу 
прохив адвокаха Схевана Бошковића, из Новог Сада.

8) Решавано је о молбама за упис у именик адвокаха.
9) Решењем бр. 185/964. брисан је из именика двокаха АК у 

АПВ др. Милован Милованов, адв. из Бачке Паланке, са даном 
16. јун 1964. услед смрхи, a за преузимахеља његове адв. канце- 
ларије одређен је адвоках Аазар Радојчић, из Новог Сада, a 
одређена исплаха посмрхнине.

10) Решењем бр. 198/1964. узехо је на знање да је адвоках 
Мирко Борјановић, из Оџака преселио 1. јула 1964. седишхе 
своје адв. канц. у Нови Сад, a за перузимахеља његова адв, 
канц. у Оџацима одређен је адвоках Јован Тахомиров из Бача.

11) Решавано је о осхалим хекућим пословима.
YnpBHH одбор Адвокахске коморе уАПВ
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ИЗ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ

На седници Савета Адвокатске коморе у АПВ, која је одр- 
жана дана 9. јула 1964. године, донесена су следећа решења:

1) Извршено је конституисање Савета, па је за председника 
Савета Адвокатске коморе у АПВ изабран др. Будимир Дам- 
јанов, за заменика председника др. Јожеф Матковић, a за се- 
кретара Коста Хаџи ст.

2) За чланове Пленума Савеза адвокатских комора Југосла- 
вије одређени су председник др. Будимир Дамјанов, и заменик 
председника др. Јожеф Матковић,

3) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.

Савет Адв. коморе у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Обавештавамо све чланове Фонда посмртнине, да је у Вршцу 
преминуо Петар Петрић, пенз. адвокат, па се позивају сви чла- 
нови Фонда посмртнине да уплате, на рачун 151-11-603-99, динара 
600.— на име доприноса за овај смртни случај.

Књиговодство Коморе

УПИС V ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа, Управни одбор и Савет АК у АПВ, 
сагласили да постоје услови за упис у именик адвоката АК у 
АПВ, то су на основу чл. 87. т. 3, чл. 93. т. 4. чл. 13. т. 1—7 и чл. 
23. ЗОА, те члана 6. т. 1—2 и чл. 7. Статута АК у АПВ, уписани у 
именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ, са даном 9. јул 
1964. и то:

а) Решењем бр. 157/964. Филипчев Даринка р. Марцикић са 
седиштем адв. канцеларије у Бечеју,

б) Решењем бр. 175/1964. Ерменц Владимир, са седиштем 
адв. канцеларије у Сомбору.

Адвокатска комора у АПВ

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун код 
Народне банке 151-11-603-99 /  Ш тампа „Будућност”, погон кн>ига и брошура
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