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Г Л A c н и к
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А. П.  В О Ј В О Д И Н И
Година XV. Нови Сад, фебруар 1966. Број 2

ДЕБАТА 0 АДВОКАТУРИ И ДРУГИМ ВИДОВИМА 
ПРАВНЕ ПОМОЕИ

У дискусији о положају адвокатуре и других служби правне 
помоћи у иовом уставном систему и ако су временом усаглашена 
многа спорна птања остала су отворена два основна питања: 
прво, да ли поред радне заједнице адвоката увести и радну 
организацију адвоката као облик вршења адвокатуре и друго, 
који су други впдови правне помоћи и са каквим овлашћењима. 
Да би смо допринели рашчишћавању ових питања, у фази раз- 
говора о адвокатури пред доношењем самог закона, дајемо овај 
прилог.

I

Радна заједница абвоката и радна организација адвоката

Ван спора је питање увођења радне заједнице као облика 
вршења адвокатуре. Сви преднацрти новог Закона о адвокатури 
и другим видовима правне помоћи, тезе, чланци и материјали 
на ову тему Савеза адвокатских комора Југославије и свих Ко 
мора у држави предвиђају адвокатску радну заједницу. И раз- 
лози за увођењг овог облика углавном су сагласни. Тако и Пред- 
нацрт O c H O B H o r закона о адвоктаури и другим видовима правне 
помоћи (од 20. децембра 1965. године) посвећује адвокатској рад- 
ној заједници чл. 27, 28. и 29. Према овим одредбама адвокатску 
радну заједницу могу образовати најмање три адвоката. Међу- 
собна права и обавезе чданова заједнице као и друга питања у 
вези са радом адвокатске радне заједнице регудишу се Правил- 
НИКО.М радне заједвице. Правилником се предвиђају и фондови 
заједнице као и расподела оствареног доходка на фондове и лич- 
на примања адвоката. Радна заједница адвоката послује под име- 
ном свих адвоката чланова радне заједнице. За материјалне оба- 
везе у вршењу адвокатских послова чланови заједнице одгова- 
рају према трећим лицима солидарно, a у међусобним односима 
према начелима имовинског права. Ово су свакако најнужније 
одредбе за обележавање ближе физиономије радне заједнице
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адвоката, које и пројекат Савезног секретаријата жели да одвоји 
од „заједничких адвокатских канцеларија" — ортаклука (Фон- 
довп, расподела личног доходка, питање представљања, питање 
одговорности према трећим лицима и према члановима заједнице 
и сл.). Свакако, да већ Основним законом о адвокатури треба 
дати одређенији профил адвокатској радној заједници. Уставна 
одредба (чл. 14) само отвара могућности за удруживање рада 
и средстава радним људима кроз радне заједнице, па је, дакле, 
задатак законских прописа, статута и правилника да у потпуно- 
сти обликује радну заједницу. Дакле, Основни закон о адвокату- 
ри и републички Закон о адвокатури треба да поставе основе за 
изград1ву адвокатске радне заједнице. To другим законима није 
решено па ни Основним законом о радним односима, који у чл. 
130. помиње удруживање рада адвоката у радне заједнице, али 
не даје одређенију физиономију овој заједници. Сигурно је да 
ће Правилник саме радне заједнице у потпуности, у детаље одре- 
дити односе чланова ове заједнице и правила пословања, a оно 
што треба да учини Закон о адвокатури, по нашем мишљењу је 
одвајање адвокатсек радне заједнице од ортаклука по грађанско 
имовинском праву. Радна заједница адвоката не може се разви- 
јати на принципима по којима се одвија рад у досадашњим ор- 
зачким канцеларијама, јер она представља један нов квалитет. 
Иако и у радној заједници адвоката само пружање правне по- 
моћи од стране адвоката, члана ове заједнице, остаје независан, 
самосталан рад тога адвокат, чланови адвокати су повезани еко- 
номским интересима, затим међусобним односима између чла- 
нова како адвоката тако и службеника.Из свега овога произила- 
зе одређена права и обавезе. Радна заједница може да располаже 
и друштвеним средствима која јој .може друштвена заједница 
ставити на расположење. Стицање доходка базира на резултату 
кооперираног рада како самих адвоката тако и адвоката и служ- 
беника који обављају неадвокатске послове (администрација, 
техннчки послови и сл.). Радну заједницу посебно региструје 
Адвокатска комора. Све су то основне карактеристике адвокатске 
радне заједнице које ову организацију рада одваја од досадаш- 
њих заједничких канцеларија.

Предложени прописи о радним заједницама од стране Савез- 
Hor секретаријата за правосуђе у Преднацрту прихватљиви су и 
треба их спровести у живот. Удруживање у облику радне зајед- 
нице адвоката наишло је и на запажено интересовање адвоката, 
тако да се може основано тврдити да ће велики део досадашњих 
ортачких канцеларија прерасти у радне заједнице, a исто тако 
и да he знатан број индивидуалних адвоката удружити свој рад 
кроз радну заједницу.

Остало је спорно питање да ли је и радна организација по- 
десна форма за вршење адвокатуре. Износе се разни разлози у 
прилог радној организацији адвоката a исто тако и против. Савез 
адвокатских комора Југославије, уз резерве Адвокатске KOAiope 
Словеније, иступа против овог облика у вршењу адвокатуре. 
Истиче се да би радна организација адвоката негирала основне



карактеристике адвокатуре. To би била установа у супротности 
са уставним принципима о самосталности и независности адво- 
катуре као друштвене службе о пружању правне помоћи тако и 
са одредбама самог Преднацрта Основног закона о адвокатури и 
другим видовима правне помоћи како у општем делу тако и у 
одредбама које регулишу права и дужности адвоката.

Радна организација адвоката као облик вршења адвокатуре 
према Уставу (чл. 13) и одредбама Основног закона о установама 
јесте правно лице са одребеним органима управл>ања (раднички 
савет, управни одбор, директор). Сви радни људи у радној орга- 
низацији су у међусобном радном односу, са дужностима и пра- 
вима који имају за крајњи циљ остварење сврхе удруженог рада, 
са одређеним радним местом, које је саставни део радног проце- 
са радне организације. Према чл. 14. 03Y установа је дужна да 
свој рад учини доступним јавности те да пружа обавештења о 
условима и начину пружања услуга и вршења делатности. Према 
чл. 23. 03Y на конституисање установе примењују се ошпти 
прописи о конституисању предузећа. Свака радна организација 
се према чл. 24. 03Y уписју у регистар установа, a даном уписа 
у именик установа стиче својство правног лица. Прописи о управ- 
љању установом по 03Y (чл. 31—54) имају низ одредаба који би 
се тешко могли применити на адвокате који су се удружили у 
циљу пружања правне помоћи грађанима и организацијама.

Радна организација адвоката отворила би низ нових пробле- 
ма који се не би могли решавати на линији схватања о адвокату- 
ри, која ову институцију одвајају од осталих правних служби, 
a које разликовање чини и Преднацрт Савезног секретаријата за 
правосуђе. Унело би се непотребно двојство и остварила озбиљ- 
на пометња, како у организацији тако и у положају адвоката 
који раде у разиим облицима, иако се увек декларише да су 
адвокати изједначени у правима и дужности без обзира у каквој 
канцеларији раде. Несумњиво, да је радна организација квали- 
тативно друга категорија од осталнх облика адвокатских канце- 
ларија, које су у суштини задржале принцип појединачног рада, 
односно личног пружања правне помоћи странци. Ова организа- 
ција је самим Уставом и другим законима предвиђена за удру- 
живање рада у стварању производа .од стране радних људи по- 
моћу средстава у друштвеној средини. Адвокатура је интелекту- 
ални рад где средства за рад немају неки већи значај. Поготову 
не утичу на квалитет рада и на остваривање доходка. Дакле, 
економски моменат, који је код радних организација примаран, 
у адвокатури је тако рећи без значаја, заправо он се не појавл>ује 
у првом плану. Стога је и оцењено као најподесније удруживање 
адвоката кроз радне заједнице, које удружују рад радних људи, 
који обављају своју професионалну делатност личним радом.

Низ нерешивих питања поставила би једна адвокатска рад- 
на организација. Радна организација има својство правног лица. 
Обзиром на ово »везино својство, као и њену организацију, она 
би се према клијенту појавила као служба за пружање правне 
помоћи, a мећутим нема могућности да буде пуномоћник стран- 
ке, јер то може бити само физичко лице — адвокат, члан те радне



организације. Нарушила би се независност и самосталност адво- 
ката у самом пружању правне помоћи, јер организација и уну- 
трашњи односи једне радне организације нужно намећу увид у 
рад појединог члана. Међутим, рад адвоката у пружању правне 
помоћи по самој природи посла нужно је искључиво лични рад. 
Овај рад је заснован на личном проучавању случаја — чињеница 
и законских прописа, одабирању законских средстава, те на лич- 
ном залагању и личној одговорности. Адвокат прихватајући се 
пуномоћи да заступа странку, или јој пружа било какву правну 
помоћ, не добија радни задатак, нити радни налог, да обави не- 
ки посао или изврши одређену радњу него овлашћење од странке 
за решавање његовог правног случаја. Радна организација по 
природи свога пословања неминовно нарушава овај однос тако 
да и само пружање правне помоћи у конкретном случају од стра- 
не појединог адвоката члана организације добија карактер рад- 
ног задатка. He треба заборавити да се ннтерес адвоката у пру- 
жању правне пол1оћи не исцрпљује само кроз награду за рад него 
и успехом његове интелектуалне актнвности, афирмацијом ње- 
гове личне, интелектуалне и професионалне вредности. Његово 
ангажовање може се сматрати примањем израде дела, с тим. да 
то дело изврши личним радом, уз потребно теоријско и практич- 
но знање, лично залагање и појединачну одговорност, без обзира 
иа радно време и напоре. Такав посленик заиста мора да буде 
до крајних граница независан и самосталан у обављању свог по- 
сла. Радна организација као установа не би давала подстрека за 
изузетан наступ адвоката јер би неминовно морала ићи на оства- 
ривање одређеног економског ефекта из заједничког рада да би 
могла опстати. Тај општи интерес радне организације нужно је 
јачи од нематеријалног интереса њеног члана адвоката. Тако би 
се коначно изгубили адвокати ентузијасте, некада уважавани и 
упоређивани са највећим уметницима. Радна арганизација по 
своме устројству као устаиова има и тела која врше одређене 
функције управљања па ће се адвокат који се налази у овој поја- 
вити са својим правима самоуправљања. Међутим, адвокат исцрп- 
љује своја права самоуправљања у његовој професионалној ор- 
ганизацији — Комори. Комора га уписује у именик адвоката, 
дакле од њеног решења зависи да ли ће моћи да обавља своју 
професионалну делатност. Она ra може брисати и брише према 
законом предвиђеним условима. Комори одговара дисциплински 
за свој рад. Део својих прихода даје Комори у разне фондове и 
као чланарину. Комора прописује Тарифу за награде о раду ад- 
воката и сл. Y Комори постоје органи управљања у којима може 
бити члан и које адвокат бира. Отвара се дакле и проблем учешћа 
адвоката у самоуправљању. Y радној организацији су сви радни 
Лјуди у међусобном радном одиосу. Тако би адвокати чланови 
радне организације били не само у међусобном радном односу, 
једни према другима, него и према осталим члановима не адво- 
катима. Сваки радни однос поред елемената сарадње носи и еле- 
менте субординације. Ови још увек постоје и поред тенденције 
да превагну елементи сарадње н споразумевања над овима. Адво 
кати би у таквој организацијн дошли и у ситуацију да неадвокат



буде директор или председник такве установе. Све ово носи с<5- 
бом бреме зависности. И најмања зависност пак, ма какве врсте 
била, штетно се одражава на рад адвоката.

Иако је адвокатов рад доступан јавности у његовом спол>ном 
манифестовању (пледирање, поднесци и сл.) од адвоката се не 
може тражити да пружа обавештења о условима и начину пру- 
жања услуга, јер се његова самосталност баш и састоји у сло- 
бодном изору о условима и начину пружања правне помоћи. Ови 
се не саопштавају у интересу заступане странке, јер када би се 
саопштавали странка би претрпела штету било моралну било ма- 
теријалну. Међутим, овде цитирана одредба 03Y обавезује уста- 
нову на таква обавештавања. Упис у регистар установа адвокат- 
ских радних организација као и чланство адвоката у Комори, те 
регистровање сваке адвокатске канцеларије код Коморе отвара 
ново двојство у поступку и положају такве канцеларије. Адвока- 
ти су уписани у нменик Адвокатске коморе и стичу право на рад 
даном уписа у именик адвоката Коморе. Тим даном стичу свој- 
ство адвоката. Сваки адвокат мора имати пословно место за 
вршење своје професионалне делатности — адвокатску канцела- 
рију. Очигледно је да се долази у једну безизлазну колизију. Ад- 
вокат дисциплински одговара за свој рад пред својом Комором. 
Поставља се питање његове дисциплинске одговорности пред 
његовом радном организацијом где он мора и материјално и дис- 
циплински да одговара. Отвара се дакле озбиљан проблем двој- 
ства дисциплинске одговоронсти.

Можда би материјални положај адвоката у адвокатским 
радним заједницама био нешто повољнији (седмочасовни радни 
дан, плаћени годишњи одмор, петодневна недел.а и сл.) што у 
догледно време неће моћи остварити радне заједнице, a поготову 
не индивидуалне адвокатске кнцеларије. Међутим, овде истичемо 
чињеницу да побољшање материјалног положај адвоката не тре- 
ба тражити кроз облик вршења адвокатуре него путем мера за 
општим побољшањем друштвеио економског положаја адвоката. 
Ако би се адвокати у радним организацијама нашли у бољем ма- 
теријалном положају од осталих адвоката онда би овај облик 
вођења адвокат\фе угрозио остале облике, a што сматрамо да 
не може бити друштвени интерес, јер су и остали облици од дру- 
штвеног интереса. Што се пак тиче специјализације ова се може 
спровести и кроз адвокатске радне заједнице као и кроз ортачке 
канцеларије. Истицање друштвеног обележја кроз савременији 
механизам вођења адвокатуре трпи приговор схватања да се 
друштвено обележје адвокатуре не оцењује кроз форму рада 
адвоката него кроз њене задатке. Уосталом, н адвокатска радна 
заједница има одређено друштвено обележје и такође представља 
савремени механизам удруживања рада те према томе има исти 
друштвени значај.

Предлагачи радне организаци1е адвоката познвају се на За- 
кон о установама, када је реч о физиономиш адвокатске радне 
организације. Већ је сам Устав у чл. 13. дефинисао радну орга- 
низациЈу — a Основни закон о установама разрадио облике радне 
организације ван ггривреде, док је Закон о привредним предузе-



кима обликовао радне организације у привреди. Основни закон 
о радним односима пак регулисао је одговарајућу материју која 
се односи на све радне организације. Према томе, физиономија 
радних организација је јасна, па и физиономија радних органи- 
зација, у адвокатури не може бити другачија него што то 
Закон предвиђа. Стога се на радне организације адвоката имају 
примењивати ови прописи, a статут ових оргапизаицја мора бити 
у сагласности са њима. He може се ни замислити већи распон 
у начину организовања рада у овим организацијама, ни веће 
разлике у већ предвиђеним органима управљања. Тако коначно 
отпада тврдња заговорника адвокатскнх радних организација из 
Словеније који сматрају да су ове радне организације „sui gene
ris" . Уколико се прихвати овај облик у новом Зкону о адвокатури 
све такве организације, које су иначе ближе по својој организа- 
цији радној заједници, имају се саобразити одговарајућим про 
писима о установама, или се прилагодити облику радне зајед- 
нице. Сам пак Основни закон о установама (чл. 6) не предвића 
могућност оснивања установе за вршење делатностн адвокатуре. 
V Закону се наводи да се установе оснивају за вршење делатно- 
сти у области образовања и васпитања, научно истраживачког 
рада, културе, физичке културе, здравства, социјалног осигурања 
и социјалне заштите. Да је законодавац мислио и на адвокатуру 
она не би у овом таксативном набрајању изостала. Или би бар 
била поменута у даљем тексту где се говори о могућности осни- 
вања установа за вршење других делатности: информативна, ко- 
мунална, урбанистичка, делатност заштите стоке, биља и др. За- 
кон о радним односима пак у чл. 130. изричито помиње удружи- 
вање адвоката у радну заједницу, a не у радну организацију. Да- 
кле, по свему изгледа да законодавац уопште није предвидео мо- 
гућност оснивања адвокатских радних заједница, баш водећи 
рачуна о основним карактеристикама адвокатуре, те да је удру- 
живање рада у адвокатури задржао за радну заједницу.

(Наставиће се)
Милорад Ботић

О ОСНОВНИМ СХВАТАЊИМА ОДГОВОРНОСТИ 
ЗА ПРИЧИЊЕНУ ШТЕТУ У ГРАБАНСКОМ ПРАВУ

Питање које је изабрано за предмет овог рада није ново. 
Постоје миоге теорије које се баве овим питањем и проблемом 
који није ни једноставан, ни прост, него спада у она питања гра- 
ђанског права које су изазивали дискусију у ггрошлости, a иза- 
зпвају је и данас. Предмет је актуелан и за наше прилике и чека 
решење нашег законодавца. Покушаћемо да овде скицирамо 
како се у главном гледа^чо на то питање у прошлости и које глав- 
не тенденције се јављају у вези нашег проблема данас.



Пре HO што пређемо на разматрање проблема сматрамо за 
потребно да покушамо одредити садржину предмета нашег по- 
сматрања. Већина грађанских законика не даје дефиницију ште- 
те, него препушта теорији да то одреди. Изузетак је аустријски 
грађански законик чији § 1293. гласи:

Штета се зове свахш квар (назадак), учињен комегод у имо- 
вини, у правима или у његовој особн. Од штете се разликује из- 
мак добитка, којему се ко по обичајном ходу ствари надати 
може. (1)

Из ове дефиниције се види да је законодавац у времену до- 
ношења овог закона — пре око 150 година (закои о коме гово- 
римо аустријски грађ, законик ступио је на снагу почетком XIX 
a био је резултат схватања која су владала у XVIII. веку) — 
сматрао да је строго потребно водити рачуна о стварно претрп- 
ЛјСној штети (о damnum emergens-y), те ју је јасно оделио од 
пропуштене могућности зараде од lucrum cessans-a. Данас — 
иако није одбачено диференцирање тих појмова — разлика међу 
њима је више формалне него материјалне природе. Наиме прак- 
тично је лакше доказати постојање и висину damnum emergens-a, 
него lucrum cessans-a. Ho y крајњој линији и damnum emergens 
и lucrum cessans само cy облици којима ce јавља умањење нечије 
имовине или правно заштићених добара и интереса.

Сличне дефиниције садрже и доцнији закони па и најновији 
пројекти нстих.

Примера ради наводимо Општи имовински законик за Црну 
Гору (Богишићев законик) чији члан 923. гласи: „Штета је у 
ширем смислу кад се год и чим се год иметак умањује, па било 
да се нечим крњи наша већ стечена имовина, или се Ихмовина пре- 
чи да се нечим не умножи, чим би се иначе одиста умножи.\а. 
Кад треба да се разлуче те две врсте штете, закон назнвље ону 
прву врсту проста штета, a другу изгуб добитка."

Наш нацрт Закона о накнади штете из септембра 1961. (који 
додуше нема снагу закона — али га се држи углавном пракса на- 
ших судова) дефинише овај појам на сличан начин. Члан 4. На- 
црта г.хаси: „Под штетом се подразумева не само свако умањење 
нечије имовине (претрпљени губитак или проста штета) и спре- 
чавање њеног повећања, него и повреда права личности; слобо- 
де, части, угледа, стида, личног и породичног мира и других лич- 
них добара, као и наношење другоме физичког или психичког 
бола (морална и неимовинска штета).“

Значи под штетом у најширем смислу треба подразумевати 
свако умањење правно заштићених добара — поједннца или за- 
једнпце.

Пошто се десила штета, односно када је наступило умањење 
нечијих правно заштићених добара или интереса — рађа се за 
оштећенога право да тражи накнаду, тј. појвљује се тежња да се 
OTKiVOHe последице штете, те да буде успостављено стан>е које је 
постојало пре оштећења.

I. Шта je штета?



He желилш да у оквиру овог рада обрадимо цело подручје 
штете и њене накнаде — јер је то по свом значају и домашају 
v-олико обимна материја да превазилази оквире који овим радом 
могу бити постигнути.

Због тога сл1атрамо одмах за потребно да истакнемо да се не 
намеравамо овде детаљно бавити са питањима из којих извора 
штета може да настане — тј. нећемо подробније третирати поде- 
лу узрока штете на људсек радње или пропусте и на природне 
догаћаје.

Такође не желимо да диференцирано третирамо одговорност 
за штету с обзиром ради ли се о уговорној или о деликтној од- 
говорности као што то чини већ поменути Нацрт закона о накна- 
ди штете из 1961. године.

Сматрамо да није целисходно, ни потребно, па ни нужно ни 
оправдано да усвојимо такву поделу јер и деликтна и уговорна 
одговорност имају исти основ „и што су оне у принципу подвргну- 
те истнм правилима" — као што наводе Планиол и Риперт. Нада- 
л>е јер „деликтна одговорност наступа као последица повреде 
једне обавезе која већ постоји, a повреда уговорне одговорности је 
деликт — јер је то забрањено делање— дакле основа како деликт- 
не тако и уговорне одговорности је иста — a то је повреда права" 
(Dr. Marton Geza, Накнада штете, Будимпешта, 1937). Говорећи 
о овим облицима одговрности и наш аутор Др. Стеван Јакшић 
наводи да уговрна и деликатна одговорност нису две „опречне 
врсте одговорностн, јер су услови за једну и другу углавном исти 
a тако и последнцг, са мањим разликама које произилазе из спе- 
цифичне природе њихових извора" (Облигационо право, општи 
део, Сарајево 1964, стр. 251).

Исто тако не желимо да деталЈНије анализирамо предуслове 
који се изискују као неопходни да би се могао поставити захтев 
за накнаду штете него ћемо то додирнути само утолико уколико 
је то потребно за разумевање пита1ва шта се у најновије време 
сматра за битно и одлучујуће да се може поставити захтев за 
одштетом, то јест које околности су пресудне да се постави захтев 
за накнадом штете.

Морамо одмах да истакнемо да је питање одговорности за 
учињену штету комплексно питање. Иако је у наслову овог рада 
ограничен домен који се обрађује — тј. одговорност штете у гра- 
ђанском праву — ипак питање одговорности садржи елементе 
као што су кривица, противправност, узрочна веза — a ти елемен- 
ти превазилазе не само оквире грађанског права него и права уоп- 
ште и задиру и у филозофију (нарочито питање узрочне везе).

Пошто смо се оградили чиме се у оквиру овог рада не же- 
лимо бавити и што не желимо да третнрамо, прећићемо на оно 
што желимо да испитујемо, a то је испитивање основа одговор- 
ности за причињену штету и покушаћемо да укратко изнесемо 
ево.\уцију појмова о oboai питању.

Пре но што би прешли на ово нека на.ад је дозвољено да ипак 
укажемо поново иа готово класичну поделу узрока или извора 
штете на л>удске радње или нерадње и на природне догађаје и иа
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Y c л o в e који ce изискују да би се могао поставити захтев за 
накнаду штете. Поред напред наведене радње или нерадње или 
природног догађаја, тражило се, a и тражи се да: 1) постоји уз- 
рочна веза између наступеле штете и догађаја о коме тврдимо 
да је штету изазвао, 2) да догађај који је штету изазвао буде 
противправан, те да се као последица тога може установити да 
постоји, 3) кривица код изазивача штете и најпосле да 4) онај 
ко је штету проузроковао и онај ко је штету претрпео не буду 
једно те исто лице, него да то буду два различита лица.

Ово навођење услова било је потребно стога што се према 
овом питању односе различито оне две велике групе теорија у 
које можемо у главном уврститн све теорије које се баве питањем 
одговорности за причнњену штету назване субјективне и објек- 
тивне теорије одговорности за накнаду штете.

I/. Теорије о основу накнаде за проузроковану штету
Субјетивне теорије поставл>ају као услов одговорности за 

накнаду штете постојање свих услова набројаних напред, то јест 
радњу или догађај који је изазвао штету, a следствено томе и 
узрочну везу између догађаја и наступеле штете, противправни 
карактер те радње и кривицу учиниоца, те најпосле да учинилац 
штете и оштећени не буду једно те исто лице.

Објективне теорије не траже толико услова. Оне се задово 
љавају постојањем узрока који је штету изазвао и самим тим и 
узрочну везу између тога и последице, настале штете, док питање 
кривице и то да штетник (тј. лице које је штету изазвало) и ош- 
тећеник (тј. лице које је штету претрпило) буду различита лица 
— сматра потпуио ирелевантним.

Тежиште, и суштина питања је дакле у томе што објективне 
хеорије сматрају главним, јединим и битним моментом при од- 
лучивању има ли места одговорности за причињену штету или 
нема — моменат узрочности или принцип каузалитета, док суб- 
јективне теорије траже поред тога још и постојање принципа 
кривгше:

Данас је кривица елеменат у првом реду кривичног права. 
Но није одувек било тако. Код Римд>ана — a и код других народа 
na степену робовласничке привреде — није постојала подела на 
грађанско н на крнвично право. Држава је настала у то доба и 
у њеним првим данима, када се још нису у целости угасили оста- 
цн живота у племенима, род — gens — играо је још значајну 
улогу. Држава још није била ни јака ни изграђена, те се сматра- 
ло да је ствар накнаде штете у већој мери приватна ствар штет- 
ника и оштећеника, но што је то ствар заједнице.

Појединац је у то доба био овлаштен да сам прибавља себи 
задовољење. Крвна освета била је свакодневна појава и обична 
ствар и то не само оштећеника него и његовог gensa. Разлике из- 
међу накнаде штете у данашњем грађанскоиравном смислу и 
казне у смислу кривичног права по данашњем схватању није 
било. Тражење накнаде штете није се много разликовало од од- 
мазде. До тог времена колектив је бпо носилац сваке друштвене 
делатности. Појединац би био и сувише слаб да сам обстоји у



друштву сам за себе. Појединац ако је нешто радио, чинио је то 
као припадник колектива, ако је пак ступао у везу са другим 
појединцем то није био сусрет два појединца, него је то био су- 
срет припадника једиог колектива са припадником другог колек- 
аива. Тек доцније развитком производних снага, појавом дослед- 
но спроведене поделе рада у друштву, јачањем државне власти 
и настојањем њене функције да преузјме гоњење и сузбијање кри- 
вичних дела, као и установљењем функције судства у држави и 
ограпичавањем и сузбијањем права појединца да сам прибавља 
себи задовољштину за претрпљену штету — долази до поделе 
излмеђу грађанског и кривичног права. Но из тог доба задржавају 
се ипак извесни елементи у грађанском праву, који спадају пре- 
тежно у кривичио право — a то је у првом реду питаље кривице.

Пнтајве репарације претрпљене штете, која је испрва при- 
падала gensu, прелази постепено на појединца. Ил1овинско прав- 
ни карактер причињене штете потискује жел>у за одмаздом, уко- 
лико се ради о имовинским односима. Држава у све већој мерн 
одузима појединцу право да сам себи прибавља сатисфакцију за 
повреду неимовинских права, док му остав*ва отворене руке да 
путел! суда остварује права за имовинском накнадом.

Иако је јачањем државе и државне власти наступило стрнк- 
тно дељење права на jus cogens — као што је претежно кривично 
право и диспозитивно какво је претежно грађанско право, ипак 
су се у грађ. праву задржали извесни рудименти који воде iio- 
рекло из времена када подела права на грађанско и кривично 
није била доследно спроведена. Такав заостатак је u culpa, одно- 
сно кривица. О н>ој води рачуна и грађанско право и субјективпе 
теорије испитује детаљно да ли је штетник крив за нанету штету 
и у којој мери u од тога чини зависним и његову одговорност, 
односно што је за оштећеинка веома важно, о а  тога зависи н 
висина накнаде.

Да наведемо пример. Лице А. обори лице Б. на земљу услед 
чега му наиесе тешку телесну озледу, те лице Б. постане за из- 
весно време песпособно за рад, сем тога му се и одело поцепа и 
запрља.

Нико неће сматрати да је свеједио да лн је А. напало Б. нз 
лфжње или освете, па га је гурнуо хоти.мично на земљу, или је 
до озледе дошло тако што је А. склизнуо и тако ненамерно озле- 
дио лице Б.

Наше осећање правде неће третирати истоветио оба случаја 
иако је практичио последица те делатности — штета, де факто у 
оба случаја иста.

Морамо овде напоменути иако је у грађанском праву задр- 
жаи термии „крнв" н „кривица" ти се појмови знатно разликују 
квалитативно од нстих појмова, односио термина у кривичном 
праву. Y грађанском праву је постављање једне границе за де- 
ловање yiiyxap које се сматра да је деловање дозвољено, a што 
ie лшмо Tora то се прописује већ кривици. Та граница која служи 
као крнтеријум за ouo што је уобичајеио и дозвол.ено то је једна 
апстракција — bonus pater familias — према чијим поступци.ма
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ce одређује што је уобичајено и нормално, a што од тога одступа 
може се приписати п кривици у грађанскоправном смислу.

Кад је дакле нзвршена диференцијација права на грађанско 
и кривично — када је услед поделе и пораста производних сред- 
става, те услед пораста продуктивности рада — уместо колектива, 
хорде, геиса, племена — појединац постао способан да сам по  
стане носилац привредне делатности и заштитник својих интере- 
са, постао је он и само он — оштећени — овлаштен да тражи 
нaкнaдv за претрпљену штету — a не колектнв, племе, генс, који 
ишчезава.

Y то доба настаје потреба да појединац одговара само за 
своја дела. Настаје правило да нико није дужан да одговара за 
туђа дела. Ако се и одговара за туђа дела, то се јавља само као 
изузетак. Јављају се неколико типова одговорности за дела дру- 
гих под извесним околностима, a то су нпр. одговорност родитеља 
за дете, одговориост лађара, гостионичара и рабаџија за преузету 
робу за штету почињену од трећих лица, одговорност старатеља 
за штићеника, одговорност послодавца за намештеника — али 
сви ти видови одгозорности за рад трећих лица с у с a м о изу- 
3 е т a к од општег правила да свако одговара само за своје дело, 
и да се по правилу не одговара за туће поступке.

Ауго време је цивилним правом владала суверено субјектив- 
на теорија, која је испмтивала да ли је штетник за штету крив или 
је штета последица случаја. Ако је штета последица случаја 
оштећеник је морао сам да ју сноси, јер за случај нико не одго- 
вара, пошто код њега нема кривице .. . nullum crimen est in casu.

Међутим и овде је долазило до промена и то знатних. Разво- 
јем технпке и науке долази до крупних промена у техници про- 
изводи.е. Проналасци у области технике и географска открића 
омогућилн су велик развитак производних снага. Да се не упу- 
штамо у испитивагве узрока који се појављују као одлучујући 
при потискпвању феудализма н појаве капитализма, споменули 
бисмо велике промене настале током XVIII, XIX и XX века. 
Проналазак парне и електричне енергије револуционисало је про- 
нзводњу и саобраћај.

Велика француска револуција значила је нашем континенту 
почетак једпе иове ере. Сталешке државе је нестало. Појединац 
—индивидуа се ослободила сталешке везаности са једне стране 
— a са друге стране постаје роб економски новоформираних капи- 
талистичких односа. Иримнтивна ручна техника — рад усамл>еног 
појединца — претвара се путем мануфактуре у колективнп дру- 
штвени рад. Тада постепено добијају превагу машине — меха- 
пички колоси — поред којих, човек, њихов творац, конструктор, 
постаје у све већој мери њихов слуга и послуживалац, који г\'бн 
Moh над њнма (као у Goetheovoj песми der Zauberlehrling). V тим 
се прплнкама улога човека своди на то да буде привесак машине, 
те да темпо свога рада удешава према iBoj — настаје ланчани си- 
стем у производњи.

Принципи у вези са одговорношћу за причињену штету који 
су одговарали једном добу примитивне ручне израде, постају не- 
довољпи за нови машински век. Захтев да се истражује има ли до
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Меког кривице или не — постаје у новим приликама неприкла- 
дан и у новим околностима неприменљив. Компликованост но- 
вих машина, јачина енергије којом се служе изг1зива неминовно 
масу несрећних случајева. Ништа се на свету не добија бесплат- 
но, за све се мора платити цена — напредак тражи извесну по- 
резу, извесни данак у крви — то су идеје које развија професор 
Josserand. Ничу нови градови, мењају се услови живота, рево 
луционише се саобраћај и све то повећава број несрећних слу- 
чајева.

V овим условима појам одговорности, како га је схватила 
субјективна теорија, постаје сувише узак н недовољан. Радник 
који страда приликом експлозије казана претрпљује смањење 
радне способносги, a губи понекад и живот. Ко ће издржавати 
1вегову породицу? По субјективној теорији би се требало докази- 
вати да је фабрикант или послодовац уопште крив за радникову 
смрт. Тај би доказ био у претежној већини случајева немогућ. 
Y раном капитализму ти несретни случајеви или незгоде при 
раду постају све чешћи и престају да буду изолована појава и 
претварају се у друштвено питање. Постепено настају померања 
у социјалној структури друштва и ниче мисао да се у новим при- 
ликама не може применити субјективна теорија са њеним захте- 
(зом да се мора доказивати кривица или пропуст са стране посло 
даоца, да би он могао бити узет на одговорност да надокнади 
штету.

Стојећи на становишту те субјективне теорије — базиране 
на кривици, готово никада не бисмо могли установити кривицу 
фабриканата за озледу или смрт радника. Узмил10 још један при- 
мер. Жељезница је дужна да одговара за транспорт преузете ро  
бе. Путник нема могућиости да у склопу компликованог орга- 
низма истражује ко је одговоран за губитак предатог пртљага. 
Да се он обвеже да истражује кривца — било би му практично 
онемогућно да ra он сам и пронађе — те би тиме био стављен 
у ситуацију да iie може ни од кога да тражи накнаду за претрп- 
л>ену штету.

Објектнвна одговорност, односно систем објективне одговор- 
ности, oMoryhyje накнаду штете управо у овим случајевима, где 
може бити и очигледно да нема ничије кривице, али је исто тако 
очигледно да не би било право да за штету нико не одговара. Та 
потреба да се социјално слаби заштите и да се дозволи да жртве 
техничког напретка остану незбринуте, проузроковала је реви- 
зију појмова који су до тада важили у погледу одговорности за 
накнаду штете.

He желимо да сада и овде излажемо кроз какве је све пери- 
петије пролазило ово питање, те да су се послодавци опирали 
увођењу објективне одговорности, да се у парламентима капи- 
талистичких земаља доказивало са послодовачке стране на ши- 
роко и иа дугачко, како ће увођење објективне одговорности — 
или одговорности без кривице — изазвати застој сваке иниција- 
тиве предузимача, јер се нико неће усудити да у производњи 
примени машину, пошто се издаже ризику да наплати „ни крив 
1Ш дужан."

12



Систем објективне одговорности је ипак крчио себи пут Н 
постепено продирао како у теорији, тако и у пракси. Однос со 
цијалних снага мењао се у друтптву и сходно тој промени ме- 
њало се и законодавство. Теорија субјективне одговорности, која 
је вековима с\шерено владала, добила је такмаца у теорији об- 
јективне одговорности.

Морамо констатовати да је данас још теорија субјективне од- 
говорности владајућа и претежна, a да се теорија објективне од- 
говорности јавља само као изузетак и допуна правила. Сем тога 
док је теорија субјективне одговорности једна заокружена це- 
лина, теорија објективне одговорности још не постоји као хомо 
гена целина. Значи док се може рећи да постоји систем субјек- 
тивне одговорности, ne би се могло рећи да постоји систем објек- 
тивне одговорности као заокружена целина, него постоје више 
манифестација или случајева објективне одговорности. Свим 
тим видовима објективне одговорности је заједничко то што сви 
видови заступају потребу елиминисања момента кривице из пи- 
тања одговорности за штету. Док теорија субјективне одговор- 
ности има за собом традицију од много векова ,теорија објектив- 
не одговорности је много скоријег датума, те је природно да ту 
гледишта нису још искристалисана и да међу њеним пристали- 
цама има у много чему и несагласности и протнвуречја.

Иако смо напред истакли да појам узрочности спада у за- 
мршена филозофска питања, те да нам није циљ да се подроб- 
није тиме овде бавимо, нека нам је дозвољено да истакнемо да 
су веома многобројне теорије у вези са овим питањем. Међутим 
све теорије у вези са узорношћу могу се углавном уврстити у 
две главне групе, које ил1ају велики број варијаната и подврсти.

Једну групу могли бисмо назвати група торија о еквивален- 
цији узрока. Ње се држе углавном фраицуски грађански судови, 
a од немакчих аутора који ју заступају најпознатији је Wind- 
scheid. Иначе ова теорија је нарочито заступљена у кривичиом 
праву.

Према теорији о еквивалеицији узрока има да се сматра уз- 
роком сваки онај догађај који је било чиме допринео да се појави 
наступела последица, то јест без ког узрока не би дошло до оног 
до чега је дошло. Према овој теорији није важно колики је ннтен- 
зитет и јачина узрока који је деловао, него је од битног значаја 
lo што је поменути узрок деловав и самим тиме учествовао у 
проузроковању наступеле последице.

Аругу групу теорија можемо назвати теоријама о адекват- 
ности узрока. Њени су најзначајнији представиици DERNBURG 
и ROMELIN.

По теорији о адекватнссти узрока не може се сматрати узро 
ком сваки догађај који би у било којој мери, ма и најмање, до- 
принео и условио наступање последице. Према овој групи теорија 
може се узроком сматрати само онај догађај који је имао зна- 
чајнијег учешћа око насту'пања последице. Ове теорије разликују 
causu causans од cause causatae. Те теорије сматрају да међу 
многобројним узроцима постоји један који је у највећој мери
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допринео настуиању последица, па се онда он сматра за causa 
causans, док остали узроци који су такође суделовали у насту- 
пању посдедица causa causata. Могли бисмо анадогно у српском 
језику разликовати узрок и повод, сматра„ући узрок за causu 
causans, a повод за causu causatu.

Али није само у томе пробдем код ових теорнја до ког сте- 
пена да се протегне истраживање узрока, те да ли да се усвојн 
зеорија еквивалентности или адекватности узрока, него је спор- 
но међу њеним присталицама (присталицама теорије објективне 
одговорности) шта треба да се заправо сматра основом за теорију 
објективне одговориости.

Код теорије субјективне одговорности одговорност проузро- 
ковача штете темељи се на томе што је он штету нзазвао, односно 
проузроковао н што му се то може приписати у крпвицу. Теорија 
објективне одговориости задржава појал! узрочпости, ади одба- 
цивш!1 појам кривице — није за сада поставила шлшта на њено 
место, односно разни аутори покушавају да поставе различите 
едементе са различитим образдожењем.

Од многобројних теорија чини нам се да је најприхватљивнја 
теорија позната под именом теорија ризика. Да поменемо iiaj- 
изразитије представнике. Код Француза је то Josserand, a код 
Немаца Unger. Та теорија подази од предпоставке да онај ко 
вуче користи од једне делатности, мора да сноси и оие штетне 
последице које могу да евентуа.хно произађу из те дедатности. 
Суштина тог схватања своди се на правну поставку Ри.мљана 
„cuius commodum, eius perriculum" иди ,,ubi emolumentum, ibi 
onus”.

Имајући пред очима поставку да за случај пико не одговара, 
јер за њ нико није крив — nullus crimen est in casu — приста- 
лице теорије објективне одговорности тврде, да је та поставка 
могла у своје време и битп исправна, али да је у данашњи.м при- 
дикама неприхват.л>ива.

У данашњим придикама тврде пристадице објективне одго- 
ворности — када преовдађује машинска производња, у којој је 
доминантна парна и електрична енергија, a у б.лиској будућио- 
сти и атомска — дешавају се не.чиновно .многе незгоде iipn посду, 
a које проистичу из самог механизма компдпковане технике npo- 
изводње — и за које неко мора да сноси одговорност. Поставља 
се питање шта је цедисходније, правилније и поштеније да ли 
да претрп./вену штету сноси онај који је њом погођен — снро- 
машни трудбенпк иди власник постројеља који вуче корист од 
техничког напретка. Несумњиво је да власник постројења може 
лакше да поднесе испдату одштете за повређеног радиика, јер 
он те трошкове .може да урачуна у трошкове производње и да 
на тај начип овај терет пребаци на шири круг л>уди, a може да 
се V цедини заштити од иемилих последица незгода у свом пре- 
дузећу путем осигурања, једне друштвен установе, на коју ће.мо 
се још вратити.

Присталице теорије субјективне одговорностн сматрају да 
објектпвна одговорност дедује негативно на привредну дедат-
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ност, кочећи иницијативу, јер нико неће да се усуди да употреби 
неки строј, ако ће морати да одговара и за оне последице које ма 
у којој вези настану у односу на строј. На тај начин објективна 
теорија — по речима присталица субјективне теорије — кочи 
привреднн развитак, гуши иницијативу и доводи до застоја у 
производњи.

Присталице објективне одговорности истичу да баш њихова 
теорија, теорија објективне одговорности, нагони власника про- 
изводиих средстава да стално усавршавају сигурносне уређаје 
својих преДузећа, Kaico не би било несретних случајева, па ни од- 
говорности, a сем тога морају стално да усавршавају произвоАњу 
како би дизали продуктивност рада. Према томе, истичу при- 
сталпце објективне одговорности, њихова теорија не само да 
не значи кочницу техничког развитка, него она баш поспешава 
тај напредак те су управо због те теорије власннци производиих 
средстава присиљени да усавршавају и модернизују своје погоне.

(Наставиће се)
др Карло Ковач

ПРОБЛЕМ ОДНОСА ОБРАЗЛОЖЕЊА ЖАЛБЕ 
И ЖААБЕНОГ РОКА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

(Н a с т a в a к)

IV. АНАЛИЗА ЗАКЉУЧНИХ ПОСТАВКИ О ОБРАЗЛОЖЕЊУ 
ЖАЛБЕ И ДОПУНИ ЖААБЕ

Сва та становишта и мишљења и једне и друге концепцнје 
сведоче о приличној недоследности и шаренилу ставова и решења 
ове проблематике иако поједини аспекти ставова и аргумената 
било једне би.ло друге концепције упућују на правац правилног 
теоретског постављања и решавања ове процесно правне про 
блематике. Следећи ток оних ставова, које је по нашем схватању 
и теорија и пракса прави.хно постави.ла, покушаћемо да подву- 
чемо битне елементе за усклађивање позитивне праксе. и позн- 
тивне кривично процесне теорије.

За решење ове ствари можемо се послужитп и одрећеиом 
.методо.м која изражава днјалектички однос, однос који закон 
регулише и правилннх института који решавају и разрешавају 
те односе. To значи да морамо тачно утврдити појмовну садр- 
жину жалбе и допуне жалбе, те ванправно нор.матпвни појам ,,об- 
разложерва жалбе”, па тек онда наћи интенцију законодавца н
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кроз ту призму суочити два основна становишта и испитати пра- 
вилност једног или другог, или пак формулисати неко треће ста- 
новиште.

Пракса као живи материјални фактор кретања често прева- 
зилази дате оквире норми, којима су регулисани одређени дру- 
штвени односи. To важи за комплесно друштвено правно кре- 
тање, па и за појединачне појаве и поједине правне институте. 
Зато није ван логике општих законитости кретања да и норме 
института жалбе и њеног рока постају преуске својим формалним 
оквирима и да у пракси стварају одређене проблеме. Таква по- 
јава праксе је и проблем допуне жалбе и образложење жалбе. 
Проблем који нам пракса намеће, постављен је у форми питања 
важења жалбеног рока и за „образложење жалбе". Чим смо тако 
поставили проблем, одмах се сусрећемо са појмовима „допуна 
жалбе" и „образложење жалбе" и њиховим стварЈШМ и правним 
квалитетима, дакле и њиховим садржајним појмовима из чега 
ће нужно произићи конзеквенца њиховог идентитетз, или разли- 
читости правних квалитета. Y третнраљу ове проблематике по- 
требно је поћи од законских норми чл. 338, 341. и 3 12. ЗКП, како 
је то већ изложено rope.

„Образложење" је установа судске праксе ван оквира пози- 
тивног система Законика. Уношење тог „нормативно ванправног 
појма" у оквире познтивних процесних правннх установа у кон- 
кретној ситуацији не доприноси рашчишћавању и решењу кон- 
кретне правне проблематике. Треба поћи од суштине садржине 
норми и интенције н на тој основи поставити и пптање правннх 
интереса грађана и демократске садржине нашег правног систе- 
ма и ту тражнти „материјалну истину". Чини нам се да третирање 
„образложења" као правног појма' и правног института, без об- 
зира да ли је дато у року или после рока, мистифицира овај 
правни проблем и отежава решење ствари у оквири.ма интенције 
закона, — па 1макар ова варијанта била мотивирана обезбеђењем 
„материјалне истине", или негацијом ,,правног формализма". He 
смемо заборавити да форма процедуре коју закон даје, док те 
границе живота не прекорачи, — макар то било desuetudine и 
contra legem (формално) — обезбеђује основне принципе којима 
се наша процедура заштићује, па према томе и принцип матери- 
јалне истпне и интерес грађана социјалистичког друштва.

Ако овај проблем пребацимо на колосек правног нормирања, 
видећемо да правни.м системима тај институт није био непознат. 
Дово.дно је да размотримо кривично процесне норме старе Југо- 
славије. Законик о судском кривичном поступку Југославије у 
материјп правних лекова против судских одлука познаје уста- 
нову „оправдања" изјавл>ених правних лекова. Тако се жалба 
оправдала при самој изјави, призив за осам дана по достављању 
пресуде односно по изјави, a ревизија за даљих осам дана од до- 
ставе пресуде односно по изјави ревизије.’

’ Види § 330. ст. 1. ЗСКПЈ и § 333. ст. 2. ЗСКПЈ, те § 340 ст. 1. Закониха 
о судском кривичном псхлупку бив. Југославије од 1929. г.
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Наш Законик о кривичном поступку од 1948. године не по- 
знаје посебан рок за оправдање жалбе. Жалба на пресуду по чл. 
259. тог Законика подносила се у року од осам дана, a no чл. 259. 
ст. 1. тач. 2. ЗКП морала је да садржи „разлог жалбе“. Тај Зако- 
ник говори о разлозима и у чл. 260. ст. 2, али из смисла тог про- 
писа очито произилази да Законик ту не мисли на правне основе 
жалбе (правно нормирање разлога), него на разлоге у смислу 
недостатака поступка или саме одлуке. Законик о кривичном 
поступку од 1953. године такође не познаје посебан рок за оправ- 
дање жалбе. Он одређује рок од осам дана за изјаву жалбе про- 
тив пресуде.“ Тај Законик у чл. 340. ст. 1. тач. 2. као садржину 
жалбе одређује „разлог жалбе". Y следећем члану тј. у чл. 341. 
тај Законик уводи појам „разлога" због којих се пресуда може 
побијати, као правну категоризацију недостатака поступка и од- 
луке, којн се суштински не noKiVana са појмом „разлог жалбе" 
из чл. 340. ст. 1. тач. 2. Законика. Ту је дата иста садржина норме 
као и у садањој редакцији Законика.

Ова развојна линија показује очито да кривично процесни 
закоиици у новој Југославији нису уопште познавали установу 
„оправдања жалбе" са засебним роком. Допуна жалбе сада- 
њег Законика није исти појам као „оправдање жалбе" из старог 
процесног система/ те стога нема логике у истоветном третману 
„оправдања жалбе" из старог систел1а са „образложењем жалбе" 
(жалбених разлога) из новог система Законика. Ни допуна жалбе 
из новог система се не подудара са појмом „опрвдања жалбе" из 
старог система. Стога се намеће закључак, да „образложење жал- 
бе“ као установа судске праксе (садашње) мора бити дато у року 
прописаном за жалбу и да „образложење жалбе" после рока, 
које се односи на нове разлоге, представља самосталну жалбу 
која се мора правно третирати као неблаговремена нсалба и као 
таква одбацити у смислу одредаба Законика.'*

Члан 341. ЗКП одређује битне састојке жалбе који сачиња- 
вају садржину жалбе. За разматрање нашег проблема од инте- 
реса је само други састојак жалбе (садржине жалбе) означен 
појмом „разлог жалбе“ у чл. 341. ст. 1. тач. 2. Законика. Да би 
решили основно питање допуштености или недопуштености „об- 
разложења жалбе“ морамо утврдпти као основу разрешења овог 
проблема садржину оба појма, тј. садржину појма „разлог жалбе" 
и садржину појма „образложење жалбе“ и њихов међусобнн са- 
држински и правни однос, који се управо и састоји у проблему 
решења питања жалбеног рока у односу на „образложење жал- 
бе“. Ово питање није тако једноставно, што доказује и пракса 
судова, као и постављање овог проблема опетовано на дневни ред.

Сам Законик својом систематиком материје у погледу жалбе 
на пресуду првостепеног суда замагл>ује чист однос правног појма 
„разлог жалбе" и ванправно норл1ативног појма „образложење 
жалбе" Т1ше, што се, одређујући садржај жалбе, у чл. 341. ЗКП

Види чл. 337. ЗакоЈГИка о кривичном поступку од 1953. г.
“ Види чл. 347. ЗКП.
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служн појмо.м „разлог жалбе", a одмах затим у поднаслову „1/в" 
пре чл. 342. ЗКП уноси појам „разлог жалбе" због којих се npe- 
суда може побијати. Одређујући сумарно те разлоге у чл. 342. 
тач. 1. до 4. ЗКП, да би их дета.-висао и специфицирао у члановима 
343. до 346. Законика. To наводи на зак.-вучак представнике кон- 
цепЈШЈе правних назива основа жалбе, да Законик под појмом 
„разлог жа,\бе" хшсли на оне „разлоге“ наведене у чл. 342. Зако- 
кика. Тако закључује теорија и пракса, као што се види из изло- 
женог ове концепције, a одатле и онај екстре.м праксе, да се у 
законском року морају дати „голи разлози" жалбе из чл. 342. 
ЗКП, a све остало у „образложењу" и после законског рока.

Чини нам се да је то погрешан пут и да се правилно решење, 
у ск.\аду са интенцијом законодавца, може наћи на основу дија- 
лектичког повезивања наведених норми, које се односе на ин- 
ститут жалбе и начела Законика који се у својој жижи секу и 
уједињују у основном начелу „материјалне истине", на којнма 
се темељн законитост у нашем социјалистичком систему. Мате- 
ријална истина се заснива на истинитом и потпуно утврђеном 
чињеничном стању и на таквом чињеничном стању засннва се 
одлука коју суд доноси у кривично.м поступку (чл. 9. ЗКП). Сва 
основна начела Законика и целокупност система процедуре кри- 
вичиог поступка својо.ад физиономијом изграђеном норма.ма За- 
коника, — усмерене су на то да се одлука заснује на тој „мате- 
ријалној истини". (Остављамо по страни супротност појма мате- 
ријалне пстине" и филозофског појма истине.) Одатле следи да 
окривљени као активни субјект у нашем кривично процесном 
систему учествују уз остале субјекте процеса од почетне правне 
радње у изналажењу материјалне истине, тако да на крају про- 
цеса, када је донета и одлука, он има у рукама потпуну истину 
(чињеиичио стање), a потенцијално и доказе за такво чиљенично 
стање.

Стога је у фази жалбе оптужени упознат са комплексом чшве- 
ница на које ослања своју одбрану, комплексом чињеница на 
које се ocAaifca одлука суда, a и ко.мплексом чињеница које се 
односс на формалиу страну кривичног процеса (уз постојање 
стручие формалне одбране). Ти.ме је само no себи јасно, да је 
л .алиоц, бар обзнром иа психолошко стање, a посебно уз брани- 
оца (па и без њега) способан да папада конкретну одлуку у за- 
конско.м року.

Из таквог се резоиовања правној теорији нужно намеће за- 
кључак, који представља интенцију Законика, да појам „разлог 
жалбе" из чл. 341. ЗКП обухвата три врсте елемената:

а) — елемептс који представлзају напад материјалиог суп- 
страта одлуке суда;

б) — елементе који представ/вају напад na формалну страну 
судскс одлуке n поступка на основу кога је одлука донета n

в) — пормативно правне елементе којнма се напада правно 
закључива!ве на базп постав.вершх чпњсннчних основа жалбе 
(чл. 344. ЗКП).
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Прва група'елемената садржи чињеничне наводе који се су- 
протстављају чињеницама утврђеиим у побијаној одлуци, било 
да се те чињенице односе на чињенице обухваћене структуром 
елемената кривичног дела, било на остале чињенице које се од- 
носе на комплекс догађаја са објективне ii субјектнвие стране и 
које могу бнти од утицаја иа конкретни степеи опасности дела 
II починноца, нлп пак на остале чињенице које су у било ком 
npaBuv одлучне за доношење правилне одлуке. V ову групу еле- 
мената улазе и оне чињенице које су у било којоЈ вези са наве- 
деним одлучним чињеницама и које су важне као основн за ин- 
дицијелно закључивање и доказивање, a такође н навођење свих 
врста доказа којима се оспоравају и нападају чињенице из оспо- 
рене одлуке. Из тога следи закључак, да појам „разлог жалбе" 
у овим оквнрима већ садржи „чињенице" — чињеничне наводс 
или посредне „чињенице" н доказе, илн и једно и друто, a тиме 
разлог жалбе већ улази у појам „образложења". Неодлучно је 
што „образложе1Бе" није битни део жалбе.

Аруга група елемената која улази у појам „разлог жалбе" 
обухвата чшБенпчне наводе, којима се истичу недостаци проце- 
дуре било које фазе крнвичног поступка, као и -недостаци саме 
одлуке која је резултат такве .„мањкаве процедуре". Ту долазе 
све чињеничне околности које представл.ају бнтне повреде од- 
редаба кривичног поступка из ч.\. 343. Законнка.

Трећа група еле.мената који улазе у поја.м „разлог жа.\бе" 
обухвата нор.мативно правне закључке, којима се негира правил- 
ност примене закона на утврђеио чшБенпчно стање и правно 
логичннм путе.м даје правнлно правно решење ствари са стано- 
вишта правилне примене позитивиог закона.

Наш Законик стоји на становишту ко.мплексне жалбе, тј. до- 
пушта напад првостепене одлуке због свих повреда матернјалне и 
формалне стране одлуке и поступка. Полазећи од ко.мплексног 
појма жалбе, Законнк у чл. 342. формулише све правне основе 
жа,\бе, назнвајући те основе „разлозима због којих се пресуда 
може побијати". Те разлоге Законик рашчлањује на четири групе 
л; тачка.ма 1. до 4. тог члана. Очито је да поја.м „разлога" из чл. 
342. Закомика ипје идевтнчан са појмом „разлог жалбе" из чл. 
341. Законика, него је чл. 342. Законика тако постављен да обу- 
хвати процесно правну формулацију комплексне садржине жал- 
бе, те ова систематика основа представља, да тако каже.мо, нор- 
мативно правну квалнфикацију разлога жалбе, која сама за себе 
не .може предствљати „разлог жалбе" из чл. 341. Законика. Стога 
навођење са.мо тнх „разлога" — процесно правиих (законскнх) 
назива разлог жалбе — не значи, нити може да значи конкретни 
напад првостепене одлуке, па према томе no концепцији Зако- 
ника ме може ни представл>ати жалбу. Одат.ле се намеће .закл̂ у- 
чак, да жалба која иаводи само процеспо правне називе стварних 
разлога жa.vбe — без чињеничног супстрата, ннје садржајно жал- 
ба из чл. 341. ЗКП, па се „образложење жалбе" које у суштинп 
представ.Лаа навођење разлога жалбе, правно може фиксиратп 
само ко жалба после рока. Овде потпуно апстрахирамо праксу, 
која је пошла другим током, као и оцену да лп је та пракса са
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становишта Законика правилна, односно у социјалистичком си- 
стему реална a тиме и сврсисходна. Ако би то стајало, онда треба 
норме Законика довести у склад са реалношћу праксе. Овако су 
пракса и норме у раскораку, a та противуречност је и извукла на 
површину проблем односа образложења и разлога жалбе.

Примена чл. 341. ст. 2. Законика у пракси судова, који су ста- 
јали или сада стоје на становишту да је жалба уредна и потпуна 
ако наводи законске називе жалбених разлога (чл. 342. ЗКП) у 
ствари даје основу за изигравање жалбеног рока из чл. 338. За- 
коника. Ово становиште легализује појаву „образложења жалбе“ 
у судској пракси, кроз које се уносе конкретизовани жалбени 
разлози након истека законског жалбеног рока, користећи 
оквире и овлаштења које даје норма чл. 341. ст. 2. Законика. 
Кроз оквире ове норме, судска пракса уноси институт посебног 
„образложења жалбе" идентифицирајући исто са појмом „до 
пуне жалбе". Тиме таква судска пракса фактички успоставља 
систем одвојеног изјављивања жалбе и одвојеног образложен.а 
жалбе. Y пракси нису ретки случајеви, да странка (браниоци и 
тужиоци) задњи дан законског рока достављају суду поднеске 
о улагању жалбе са навођењем назива законских разлога жалбе 
(па и без њих) и са жалбеним предлогом, најављујући доставу 
жалбених разлога накнадно (по истеку законског рока за жалбу). 
Судови у оваквим случајевима поступају у смислу чл. 341. ст. 2. 
Законика. Допуне жалбе у тим случајевима представљају у ствари 
„образложење" жалбених разлога (законских основа жалбе). 
Тиме се у судској пракси, на основу такве концепције, негива 
преклузивни-законски рок за улагање жалбе из чл. 338. ст. 1. ЗКП 
и претвара се у фактички продуживи судски рок, што може да 
има и елемената злоупотребе рока у продужењу трајања кривич- 
ног поступка са негативним последицама које оно носи.

Напуштајући установу образложења жалбе, Законик познаје 
појам „допуне жалбе". О допуни жалбе говори ст. 2. 341. Зако- 
ника. Ако пођемо од становишта које је rope изнето као интенци- 
ја Законика, a ограничавајући се на rope изложену садржнну 
жалбе, која нас интересује (чл. 341. ст. 1. тач. 2. ЗКП), онда се 
без икаквог логицирања аутоматски, сам по себи, намеће закљу- 
чак, да појам „допуие жалбе" обухвата недостатке жалбе у од- 
носу на разлог жалбе, било да се разлог у изложеном смислу 
уопште у жалби не износи, било да се не износи у довољно одре- 
ђеном опсегу. To значи да је допуна жалбе усмерена у следећа 
три правца;

а) — у правцу навођења чињеничног стања напада одлуке;
б) — у правцу навођења процесно правне стране напада и
в) — у правцу навођења материјалио правне стране напада 

одлуке.
Y том погледу поступак није ништа споран и одређен је пре- 

цизно у чл. 341. ст. 2. Законика, па о томе није потребно ништа 
иа овом месту износити. A када се ствар тако постави, онда 
„образложење" као правни ннститут у нашем систему потпуно
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ишчезава (неовисно о пракси формулисаној контра легем) јер 
су елементи „образложења жалбе“ дати у садржини „разлога 
жалбе“ и„допуни жалбе". Тиме се отклања апсолутизирање 
„образложења" после рока, као интереса материјалне истине и 
демократских права грађана у социјалистичком правном систему.

Тиме је ишчезао и проблем образложења као проблем оса- 
мостаљене жалбе. Но како је образложење жалбе сада реална 
чињеница у пракси суда, онда се изложена концепција проблема 
„образложења и жалбеног рока" мора решити супротно изложе- 
ном становишту праксе неких судова тако, да образложење жал- 
бе које садржи саставне делове садржине разлога жалбе који 
ннсу изнети у жалби у одрећеном року, — представља неблаго- 
времену жалбу, која се као таква одбацује у смислу чл. 347. ст. 
2. Законика. Разумљиво је да то не важи за она образложења, 
која садрже чињеничне наводе и доказе којима се квантитатив- 
но доп̂ ^̂ њују дати основни жалбе због којих се одлука побија, a 
не дају се нови основи жалбе.

Ле.мократичност и материјална истина која није остварена 
у целом процесу и одлуци, не може се редовно, реално и потен- 
цијално очекивати у „образложењу жалбе" после рока. Но када 
би то изнимно и било реално, онда се материјална истина још 
увек може остварити ванредним правним средствима. Наш прав- 
ни систем нема потребе за апсолутизирањем материјалне истине, 
садржане баш у „образложењу" после рока (што је правни ку- 
риозум), a нити за уношењем тог института у оквире права, бе- 
жећи од законских средстава ванредних правних лекова, који ин 
ултнма линеа остварују сврху кривичног права и кривичног про 
цеса, — a негативну страну пропуста рока отклања и институт 
повраћаја у пређашње стање из чл. 85. Законика.

Но како је судска пракса у односу на установу „образложе- 
ња жалбе" стварно окоштала, — нема сметње да се та установа 
„де леге ференда" нормира у Законику и тако усагласи законо- 
давство, пракса и теорија.

Радован Георгијевић

НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ЧЛАНУ 96. ЗАКОНА О РАДНИМ
ОДНОСИМА

Према пропису из члана 96. Основног закона о радним одно- 
сима радник може иступити из радне организације у свако доба 
и без икаквог образложења, ако обавести радну заједницу, с тим 
да је дужан остати на раду онолико времена колико је статутом 
одређено. По ранијим прописима Закона о радним односима рад- 
ник је давао отказ са дејством од 1-ог и 15-ог у месецу. Сада се
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CiaTV'fOM сваке радне организације конкретиије одређује времв 
тзв. отказног рока, a то време износи најмање 30 дана a највише 
6 месеци.

На данашњем ступњу друштвепог развитка оваква одредба 
у закопу је неопходиа. Суштина радничког самоуправљања је да 
кроз одлуке усклађује битне интересе заједнице, предузећа и 
појединца. На тај начин, друшгвеној заједници се обезбеђује 
употреба вредности, предузећу средства за проширену репро 
дукцију, a појединцима лични доходак за репродукцију своје 
радне снаге и чланова породице.

Нико не може полагати право на учествовање у расподедп 
резултата рада привредне организације ко нема удела у допри- 
иосу пословности и резултату. Из предњег произилази да при- 
вредиа организација сама поставл>а задатке у правцу оствариња 
одређеног циља.

Циљеви, дефинисаии од стране колектива, представљају са- 
држину пословања конкретне привредне организације. Под усло 
вом, да се вредиости произведене реализују у промету, форми- 
раће се доходак као реализовани израз нове вредности. Ове масе 
иове вредности he се А1ењати зависно од броја запослених и ду- 
жине времена трајања њиховог рада. Свако одступање дохотка 
од пронзведене нове вредности представлЈаће квалитет пословног 
успеха. Циљ предузећа и појединца мора бити јединствен у теж- 
њи освајања што веће нове вредности. Значи, само уз остварење 
цил>а друштвене заједнице и предузећа, мог\' и појединци оства- 
ривати свој интерес. С друге стране, нагле пролАене на тржишту 
сировина или готових производа, као и флуктунравве радне снаге, 
могу да доведу у питање задоврљење свих ових интереса. Стога 
привредне организације морају дугорочно да организују радну 
снагу у предузећу како би оне оствариле што већу масу опредме- 
henor рада.

Због тога је нови Закон о радним односима могао да предви- 
ди могућност покретања поступка што радник самовол>но преки- 
да рад и не жели да остане бар онолико колико је то статутом 
иредвиђено.

Међутим, ипак треба разликовати две ситуације:
— Иступање из радие организације по вољи радника и
-— Прекид радног односа iio основу изречене мере искл>уче- 

ња из радне заједнице, дакле по вољи радне заједнице.
Пропис из става 4. члана 96. цитираног закона обавезу је рад- 

ника да накнади штету радној организацији у висини његове 
аконтације личног дохотка за време за које је био дужан остати 
на раду, ако усдед својевољног прекида рада није дошло до ште- 
те у већем износу. Сада се поставља питање, када се може при- 
менити овај пропис. Наиме, да ли се накиада штете може тражи- 
ти и када радни однос престане по оддуци радне организације ко- 
ја изриче меру искд>учења.

По нашем мишљењу не. Лични доходак је везан само за рад. 
Ако радник тражи издаз из предузећа због приватног посла, >ве- 
му се не исплаћује лични доходак, јер он својом вољом није уче-
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сгвовао V раду- Међутим, ако се радник искључује из радне ор- 
ганизације, њему се не даје никаква могућност да обавља свој 
liocao за којк прима лични доходак. Тражнти да врати лични 
доходак под називом накнаде штете, зиачило би да радпа орга- 
низација тражи од радника нешто што јој он не дугује.

Ако би се тражило да радник плати накнаду штете уз исто- 
времено искључење из радне организације, то би радника пого- 
дило као да је двапута кажњен: казном искључења из радне ор- 
]'анизације и надокнадом штете. Међутим, развнтак друштвених 
односа, слобода рада, раздозп стабилности и учвршћења закони- 
тости Y радним односима, морали су наћи своју примену у но 
вом Закону о радним односима. Стога није случајно што се нов- 
чана казна одбацује и не може се појавити у другом облику. 
Квалитатнвне промене не би биле заступљене у новом Закону о 
радним односима када би се новчана казан заменула са другом 
казном под називом накнада штете. Према томе није битан назив, 
јер бн cv̂ mTHHCKH гледано, казна п накнада штете биле идентич- 
не, мада су то два различита института и никада се не могу иден- 
тификовати. За повреду радне дужности примењује се нека од 
санкција предвиђених у члану 87. Закона о радним односима.

Према томе, наше је мивЈљење да се по члану 96. Закона о 
радним односима може тражитп накнада штете од радника једи- 
но онда, када радник самовољно иступи из радне заједнице, о to
mb обавести радну заједницу, али не остане на раду за оно време 
које је радна заједница предвидела своји.м статутом.

Иако је Основни закон о радним односима тек иедавно до- 
нет, a привредне организације се надазе у фази доиошења при- 
времених одлука n статута, надамо се да ће изнето становиште 
по.моћи у даљој разради праксе из ове области.

Жарко Жарковић

ЗА ОДГОВОР НА ТУЖБУ ПЛАБА СЕ ТАКСА ПРЕМА ПРВОБИТ- 
НОЈ ВРЕДНОСТИ СПОРА, A HE ПРЕМА ВИСИНИ ОСПОРЕНОГ 

ДЕЛА ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА

У спору који се водио код Вишег привредног суда у Београду 
под пословним бројем П-2178/61 год. суд је стао на становиште 
да се за одговор на тужбу пдаћа такса према првобитној вред- 
ности спора, a не према висини оспореног дела тужбеног захтева.

Поводом OBor случаја, туженик је тражио службено објаш- 
1вење од ранијег Држвног секретаријата за послове финансија 
ФНРЈ и добио одговор под бројем 13-34618/1 од 15. I 1962. год. 
у коме је заузет став да је битна првобитна вредност спора, a не 
вредност оспореног дела тужбеног захтева.
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V решењу Управе прихода Секретаријата за финансије На- 
родног одбора града Београда од 8. II 1962. год. број 1356 изнето 
је идентично правно схватање.

Чини нам се да би ово требало прецизно одредити у прописи- 
ма, односно у Основном закону о судским таксама, тј. Таксеној 
тарифи, како у пракси не би долазило до непотребних неспора- 
зума.

Насупрот изложеном правном схватању надлежних органа, 
постоји правно мишљење да код одговора на тужбу требало би 
висину таксе плаћати према висини оспореног дела тужбеног за- 
хтева, јер би се тај закључак могао извести из позитивног прописа 
или евентуално изменити позитивни пропис у том смислу, a из 
следећих разлога.

Y смислу члана 37. став 1. Основног закона о судским таксама 
(„Службени лист СНРЈ” број 10/65 год.), првобитна вредност 
остаје као основ за плаћање таксе без обзира што се вредисх;т 
променила у току поступка, ако у следећим ставовима и у таксе- 
ној тарифи није друкчије одређено.

Међутим, у ставу 3. члана 37. цитираног прописа, наводи се 
поред осталог и следеће: . . .  „Ако се вредност променила услед 
изјаве странке у поднеску, по промењеној вредности плаћа се и 
такса за тај поднесак”. Ради тога неки сматрају да се услед одго- 
вора на тужбу суштински мења вредност спора, јер је предмет 
спора сал10 оспорени део тужбеног захтева, a неспорни део туж- 
беног захтева суштински тада није предмет спора, a у прилог 
њиховог мишљења иде и чињеница да би ту требало применити 
аналогију са плаћањем судске таксе за приговор против платног 
налога, жалбу и слично.

У интересу је процесне економије парничног поступка, да се 
такса за одговор на тужбу плаћа само према висини оспореног 
дела тужбеног захтева, јер када се ради о високом тужбеном зах- 
теву, тада би такса за одговор била неколико пута већа од висине 
дела тужбеног захтева, који се оспорава, a то није логично, за- 
тим поступак се ради тога одуговлачи, јер је јасно да у таквој 
ситуацији туженику је целисходније да чињенице, доказе и пред- 
логе изнесе на расправи, a то повлачи одлагање расправе и одуго- 
влачење поступка, стварање нових непотребних трошкова и 
слично.

Интенција је законодавца да се парнични поступак оконча 
што брже, па у том аспекту мора се и овај случај посматрати и 
донети адекватно целисходно решење.

Светислав Р. Вуковић
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СЕДНИЦЕ ПРЕАСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дана 8. јануара 1966. године одржана је редовна седница 
Председништва Савеза АКЈ у просторијама Савеза у Београду.

На седници је претресен извештај организационог одбора за 
сазнв конференције адвоката Југославије. Реферепти су поднели 
извештај о резултату консултативног састанка свих референата 
конгресних тема који су истог дана одржали састанак у Београду 
и усагласили становишта постављеним тезама за конгресне теме.

Председништво је одлучило да се Конференција адвоката 
Југославије одржи у Београду на дан 26. и 27. фебруара 1966. 
године у згради Правног факултета. Пре подне 26. фебруара ће 
се одржати пленарни састанак — свечани јубиларни део конфе- 
ренције поводом 20-годишњице рада адвокатуре СФРЈ. По подне 
ће се обавити рад по комисијама, a 27. фебруара пре подне пле- 
нарни састанак са извештајем о раду по комисијама. Претресана 
су техничка питања у вези са припремама, те донете одговарајуће 
одлуке.

Савезни завод за социјално осигурање предвидео је у току 
месеца јануара 1966. године састанак свих представника репуб- 
личких Завода за социјално осигурање и позвао и Савез адво- 
катских комора да на овом састанку учествује. На овом састанку 
треба да се размотри критеријум за закључење уговора о спро- 
вођењу социјалног осигурања адвоката и других осигураника 
осталих самосталних делатности. Председништво је овластило 
Милана Жикића, генералног секретара Савеза и Момчила Митро- 
вића, административног секретара Савеза, да узму учешћа у раду 
ове седнице и изнесу ставове Савеза.

Како је правни савет Свезног извршног већа заказао седницу 
за 18. јануар 1966. године на којој се између осталог претреса и 
Преднацрт закона о адвокатуфи и др\тим видовима правне помо- 
ћи и позвао Савез да преко председника Коморе учествује на 
овој седници, то је Председништво препоручило свим Комора.ма 
да тога дана упуте своје председнике на ову седницу.

Председништво је донело одлуку да се штампа именик адво 
ката Југославије, са стањем 1. јануара 1966. године.

Дана 18. јануара 1966. године одржана је седница Председ- 
)1иштва Савеза АКЈ у просторијама Савеза у Београду.

На седници је одлучено да се на конференцију адвоката Ју- 
госл^вије позове председник Међународне уније адвоката, одно 
сно представник Уније. Размотрене су припреме за Конферен- 
цију па је одлучено да се изда специјалан број „Југословенске 
адвокатуре" у коме ће се отштампати сви реферати и материјали 
којима ће се користити учесници конференције. Ови материјали 
he се заједно са позивима упутити и низу друштвених радника 
који се позивају на конференцију као гости.

У.зета је на знање информација секретара Савеза М. Жикића 
да је преднацрт Закона о адвокатури и другим видовима правне 
по.моћи скинут с дневног реда седнице Правног савета Савез-
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ног извршног већа заједно са другим предлозима из правосудне 
области, обзиром да се ова питања још проучавају на другим 
форумима.

Председништво је донело одлуку да се у редакцији „Југо 
словенске адвокатуре" заједно са имеником адвоката Југослави- 
је штампају све адвокатске тарифе које су донеле Скупштине 
адвокатских комора, тада када ове буду добиле сагласност ре- 
публичких извршних већа. Адвокатске тарифе за територију Ад- 
вокатске коморе у Београду и Н. Саду ступиле су на снагу 8. јану- 
ара 1966. године.

М. Батић

МАРКО ВИЛИЧИЋ

16. децембра 1965. године умро је у Суботици адвокат Марко 
Виличић.

Пок. Марко Виличић рођен је у Вишеграду 4. јануара 1905. 
године. Дипломирао је у С\гботици 1927. године, затим је био адв. 
приправник, у Суду, у Јавном правобранилаштву, и у привредном 
предузећу. Одао се адвокатури 1961. године, коју је вршио у Бео- 
граду-Земуну, све до 1. јуна 1965. године када је седиште адв. 
канц. пренео у Суботицу.

Иако је пок. Марко Виличић, врло кратко живео и радио у 
Суботици, он је својим одмереним држањем, привлачношћу и 
трудом стекао већ врло леп углед.

Слава Му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Ако се купац због доцње продавца 
определио за извршење угозора не 
може тражити накнаду штете и ако 
према истом продавцу није когао из- 
вршити уговор за исту врсту робе 
(Виши пр. суд П 335/65).

Тужилац је гтротив туженог као 
продавца покренуо спор ради на- 
кнаде штете коју је претрпео због 
неисггуњен>а уговора од сгране ту- 
женог. У тужби је навео да је са 
тужешш закључио два посебна по-

сла кутгопродаЈе коЈима je под Јед-
наким условима од туженог кутшо 
исту Брсту робе само у другим коли- 
чинама, па да тужени једну од ових 
закључница није извршио. Ради 
тога је тзгжилац против туженаг во- 
дио посебан спор за испуњење уго- 
вора, те је у току извршног гтоступка 
утврђена немог^ност извршења.

Услед напред изложеног тужилац 
је у  новом спору поставио захтев за 
плаћање накнаде штете, и ако се ра-
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није већ определио за извршење у- 
говора услед настале доцње туженог 
са испорз^ком продате робе.

Првостепени суд је тужбени зах- 
тев сматрао ирвурањеним па га је 
одбио из следећих разлога:

„Околност да купац није према 
продавцу могао извршити ранији 
уговор за испоруку исте врсте робе 
нити судским путем, не даје још 
купцу право да у погледу каснијег 
утовора за испоруку те исте врсте 
робе, одустане од извршеног избора 
права којим се определио на испу- 
њење утовора, јер питање да ли he 
постојати могућност да се уговор из- 
врши односно изабрано право уства- 
ри биће у зависности од околности 
које he постојати у времену када he 
купац према продавцу предузимати 
мере за испуњење уговора.”

Поводом жалбе тужиоца ову је 
пресуду потврдио другостепени суд 
(Врх. пр. суд Сл број 1117/65—3 од 
18. XI 1965. године).

За решавање спорова о накнади 
штете причињене од стране зашти- 
ћене дивљачи надлежан је привред-
ни суд (Реш. Врх. прршреднсг суда 
Сл. бр. 1242/65—3).

Првостеггени привредни суд огла- 
сио се ненадлежним за поступак и 
одлуку по тужби за накнаду штете 
причињене од стране samrHheHe лов- 
не дивљачи из разлога шго ,ie према 
одредби чл. 34. под тач. в Закона о 
изменама и доггунама Захона о лову 
(Сл. гласник СРС број 15/1965) npo- 
писано да ове сповове, ако прелазе 
вредност од дин. 2.500, решава1у су- 
дови сшште надлежности тј. општин- 
ски односно окружни еудови.

Поводом жалбе тужиоца против 
овог решења другостепени суд је по- 
би1ано решење укинуо и утврдио 
надлежност привредног суда из сле- 
дећих разлота:

,,У чл. 39. Основног закона о лов- 
ству прсписано је да спорове о нак- 
нади штете, ко)у причини samTHheHa 
дивљач, решава ошцтински орган 
управе над,лежан за ловство ако зах- 
тевана накнада не прелази износ 
од дин 2.500, a преко овог износа, — 
надлежни суд, дакле суд који је за 
опор иначе надлежан према одред- 
бама Закона о парничном поступку, 
a не суд опште надлежности како то 
погрешно сматра првостепени суд. 
У овом случају у питању је спор за

накнаду штете између две привредне 
организације, дакле привредни спор 
у смислу члана 455. тач. 1. Зпп, a ка- 
ко тражена висина штете прелази 
износ од дин. 3,000.000, то је за ло- 
ступак у овој парници надлежан у 
смиачу члана 460. тачка 1. Згап Виши 
привредни суд у  Новом Саду a не 
Отптински суд у  Апатину.

Исткна, у члану 34-в Закона о из- 
менама и допунама Зак^она о лову 
(„Сл. гласник СРС” бр. 15/1965) про- 
писано је да спорове овакве врсте 
ако штета прелази 2.500 дин. решава 
суд опште надлежности, дакле мес- 
но .надлежних општиноки односно 
окружни суд, али се ова одредба у  
овом случају не може применити, 
пошто је у супротнссти за одредба- 
ма савезног закона. у члану 57. став 
2. Основног закона о ловству овлаш- 
hene су републргке да својим зако- 
нима ближе регулишу поред осталог 
и односе регулисане одредбом члана 
39. поменутог закона, али републике 
не мсгу поменуте одредбе регулиса- 
ти супротно савезном закону. Према 
томе. када савезни закон спор овак- 
ве врсте не искључује из надлеж- 
ности привредних судова, ако се и- 
наче Јзади о привредном спору, не 
може то учитшти ни републички за- 
кан када поближе ретулише односе 
које је Beh регулисао савезни закон 
па се с сбзиром на одредбу члана 
39. Основног закона о ловству прво- 
степени суд није могао огласити не- 
надлежним.”

К ап ар а  се не претпостављ а већ 
iHopa бити угоЕорена прећутно или 
изричито. ВСС Од. НС бр. Гж. 
1123/965).

Тужба је била одбијена, па је ту- 
жилац уложио жалбу, која је одби- 
јена, a из разлога;

Да ли he се MCMahenni новчани ms- 
hoc у  вези купопродајног уговора 
сматрати капаром или делимичном 
исплатом куповне цене, то зависи од 
споразума yroBapajyhMX странака.

Према томе да би се неки иcплahe- 
ни износ приликом купопродајног 
угорора могао сматрати капаром по- 
требно је да су се странке споразу- 
меле да иcплaheни новчашч износ 
треба третирати као капару. Тај спо- 
разум може бити изричит или пре- 
hyraH.

Према тсме, капара се не претпо- 
ставл>а, eeh напротив, .мора бити
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предметом споразума између угова- 
рајућих странака.

Брак који је склопљен по важећим 
материјално и формално правним 
прописима важи иако није уписан у 
матичне кшиге венчаних. (BBC Од. 
НС. бр. Гж. 1252/905).

I. ст. ггресудом је утврђено да су 
парничне странке склопиле брак. 
Тужени је паднео жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

Из спроведеног доказног поступка 
утврђено је да су странке 25. новем- 
бра 1945. тодане склопиле брак пред 
праЕославним свештеником, a да 
склапање брака кије уписано у ма- 
тичну књигу, само из разлога шго 
је овај свештеник непосредно после 
склапања брака убијен. Брак је био 
склопљен уз одржавање свих мате- 
ријално и формално правних про- 
писа који су у то време били у  важ- 
ности, па се прзписи чл. 79 (б, 91. 
ОЗБ), не могу примењивати на овај 
случај.

Међусобна потраживања учесш1- 
ка уговора о кооперацији не заста- 
ревају по чл. 21. ст. 2. тач. 2. Закона 
о Застарелости потраживања, већ по 
чл. 14. овог закона. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 1380/965).

Против I. ст. пресуде уложена је 
жалба од стране туженика, која је 
као ;неоснована одбијена, a из раз- 
лога;

Није основан ни жалбени разлог 
да су потраживања тужитењице за- 
старела у смислу чл. 21. ст. 1. тач. 2. 
Закона о застарелости потраживања. 
Наиме, потраживаша тужител»ице 
извиру из уговорног »дноса о коопе- 
рацији. Овде се, дакле, ради о з̂ го- 
вору о производњи, па пошто за ре- 
ализацију потраживања за све уго- 
воре важи застаЕши рок од 10 годи- 
на из чл. 14 Закона о застар. потр., 
то се и код овог уговора застарелост 
цени по овом проггису, a не по чл. 21. 
ст. 1. тач. 2. поменутог закона.

морају бити учесници сви заинтере- 
совани. (ВСС Од. НС. Гзз. 13/65).

Против нижих пресуда уложен је 
захтев за заштиту заианитости, који 
je као основан прихваћен, обе ниже 
пресуде укинуте, a из разлога:

У конкр. случају уговор о замени 
стана није закључен у писменој фор- 
ми, те тужеаш и једно треће лице 
држе станове без правног основа. 
Како су тужени и треће лице заме- 
ном стана ушле у стан без вал>аног 
правног основа, то се све има да вра- 
ти у  пређашње стање. Обзирам да је 
тужба обухватила само тзгженике a 
не и треће лице, са којим су стан ме- 
њали без Ј4'овора, то је валЈало туж- 
бу проширити и на то треће лице, 
јер се спор није могао решити само 
у односу на тужене, већ је дужност 
била I ст. суда да уз поуку странака 
у смислу чл. 10. ЗПП увуче као ту- 
женика и то треће лице.

Уговор о замени стана који ни.је 
закл.учен у писменој форми има 
се сматрати без правног дејства, a 
ако је извршен све се има вратити 
у пређашње стање при чему у спору

Стицалац некретнина сматраће се 
савесним ако се приликом стицања 
осведочио да се отуђивалац фактич- 
ни валази у поседу векретнина, a 
пије довол>но, за питање да ли се 
налази у поседу, учинити једино у- 
вид у земљишне књиге и катасдар- 
ски поседовни лист. (ВСС Од. НС. бр. 
Рев. 525/965).

Против ниже две пресуде којима 
је тужбени захтев делимично ува- 
жеи, уложена је ревизија, која је 
као основана уважена, пресуде уки- 
нуте. a из разлога:

Кз списа је видл»иво да је спорну 
иекретнину уговоро.л! који је сачи- 
њвн 15. марта 1961. купио тужетгик 
од продавца, да је продавац затим 
уговором од 20. марта 1962. иету звм- 
љу поклонио Општини. За утврђи- 
ван.е чињенице савесно1г или неса- 
веснсг стицања некретнина, није до- 
Bo.ibHO утврђење ко се налази у по- 
седу некЈ>етки'не, учинити увид у по- 
седовни лист катастра, што је Оп- 
штЈша учиншга, већ је напротив 
дужност стицаоца некретинна да се 
приликом стицања права власниш- 
тва на неким некретнинама по пи- 
танзу гсоседа истих интересује ко се 
Фактички налази у поседу стицаних 
пекрегнина.

Кахо ово 1шје установљено у ни- 
жчм пресудама, ваљало је ревизију 
уважити.
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Писмени уговор о продаји куће ва- 
зки и у том случају ако није побли- 
же у уговору дата ознака куће, али 
ее из описа куће и осталих чињени- 
ца Биди да се ради о продаји баш те 
одређене куће. (ВСС. Од. НС бр. Гж. 
1569/965).

I. ст. пресуодм је усвојен тужбени 
захтев и тужени обвезан да исплати 
тужиох^у 300.000 Д11Н. са припатцима. 
ТЈОкени је уложио жалбу, која је 
основана, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога;

Према чл. 9. Вакона о промету зем- 
љишта и зграда праБно дејство про- 
мзБоди само анај уговор о преносу 
права власништза на непокретно- 
стима који је сачињен у  писменој 
форми. To значи, да садржина пи- 
сменог купоиродајног уговора мора 
бити таква да су основни елементи 
нужни за постојање уговора (стран- 
ке, предмет купопродаје и цена) у 
уговору јасно одређени или бар од- 
родиви.

Стоји у конкр. случају утврђење 
I. ст. суда да у писменој исправи од 
31. аиарта 1964. године mtje изричито 
наведено која де кућа предмет ку- 
попродаје. Међутим, према садржи- 
ни те исправе предмег купопродаје 
би под одређеним условима могао 
бити недЕОЈбено одредив. Наиме, у 
уговору од 31. марта 1964. године се 
поред осталог наводи да је тужени 
као продавац са станом у  П. озна- 
чена је улица и број куће, „и да се 
тужени обвезује . . .  испразнити куп- 
љену некретнину до 1. окт. 1964. го- 
дине”. У жалби тужени додаје да 
он никакве дрЈгге куће није у имао 
у власништву осим куће у П.

Лко би се ово утврдило као тачко, 
оида би се могао извести закл>учак 
да је цредмет купопродаје по уго- 
вору од 31. марта 1964. године одре- 
див и да се ту зтраво ради о кући 
у П. означена улица и бр>ој. У том 
случају тужбени захтев не би могао 
бити основан само са разлога што 
уговор од 31. маргга 1964. године због 
непостојања елемента „ггредмет ку- 
попродаје” не производи правно 
дејство, тако да свака странка може 
тражити раскид утовора и повраћај 
оног што је друтој странци по таквом 
угоБору дала.

I. ст. пресудом обвезан је туженик 
„Електро-војводина’ да исплати ту- 
жиоцу накнаду штете, која је наста- 
ла падом жице спољног електрич- 
ног прикључка. Тужени је ул1ожио 
жалб5', која је као неоснована одби- 
јена, a из разлога:

Према пропису чл. 34. Правилника 
о општим условима испоруке елек- 
тричне енергије (Службени лист 
ФНРЈ бр. 2/964), одржавање спољ- 
ног прикључка врши испоручилац. 
Трошкови одржавања спол>нот прик- 
твучка епадају на терет потрошача, 
a aiKo је спољ1-ш прикључак пренет 
у осиовна средства испорзгчиоца та- 
д.з трошкови падају на терег испо- 
рзгчиоца.

Утврђено је да сползни прикЈвучак 
није одгсварао свим техничким ус- 
ловима, које испоручилац струје ни- 
је OTJOioHi'io, па је услед тога настала 
штета за 1 ужиоца. За штету одгова- 
ра у смислу чл. 34. цит. Правилника 
испоручилац струје па је зато жал- 
ба неосновоиа.

Одржавање спољног електричног 
прихључка врши испоручилац сдру- 
је и он одговара за исправност истог.
(ВСС. Од. НС бр. Гж. 1604/965).

Изјава о задржавању права ва у- 
говсрну казну због неблаговременог 
извршења уговора о делу Hsia се да- 
ти у  примерном року. (Реш. Врх. 
пр. суда Сл. бр. 1289/65-3 од 21. XII 
1965. године).

У во^ном првостепеном поступку 
за наплату вр>едности извршених 
грађевинских радова ТЈЧкени је ис- 
такао приговор урачунаван>а свога 
протупотраживања према тужиоцу 
са наслова уговорне казне због не- 
благовременог извршен>а утоворених 
радова.

Првостепеном цресудом је истак- 
нути захтев одбијен као неоснован 
јер је суд нашао да је тужени у сво- 
ме праву на наплату Јгроворне казне 
прерогудиран из разлога што то пра- 
во кије изрртчито одржао прилижом 
пријема загсаснелих радова, што је 
био дужан учинити без одпаган>а.

Поводом жалбе на ову пресуду 
другостепени суд је побијану пресу- 
ду укинуо између осталог и из сле- 
дећих разлога:

„Погрешно је становиште прво- 
степеног суда да је тужени дао не- 
благовремену изјаву да задржава 
право на уговсрну казну, када је 
такву изјаву дао приликом коначног 
обрачуна рзадова извршеног на дан 
31. I 1965. a након што је извршен
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'Гехнички преглед и пријем дана 8. 
XII 1964.

Наиме, у овом случају ради се о 
правном односу који је настао из 
утовора о грађењу, дакле једног сазе- 
цифичног утовора о делу. Стога, при 
оцешивању да ли је право на уговар- 
ну казну због неуредног испуњења 
уговора задржано благовремено, тре- 
ба имати у виду специфичну приро- 
ду тог посла. Овде се не могу без 
даљег применити Опште узансе ко- 
је важе за послов:е прамета робом 
наввдене у узанси 1, утолико да је 
поверилац дужан задржати право 
на уговорну казну без одлагаша (ОУ 
бр. 248. став 2), него ваља узети да 
је дужан односну изјаву дати у року 
који би се с обзиром на природу тог 
посла и 'остале околности кзо«крет- 
ног случаја могао сматрати примере- 
ним.

У конкретно.м случају тужени јб 
задржао право на утоворну казну 
изјавом д1атом приликом коначиог 
обрачуна радова на дан 31. I 1965. 
Истина тужени није дао изјаву да 
задржава право на увсиворну казну 
приликом извршенаг техничЕог при- 
јема радава на дан 8. XII 1964, али 
из те околиости тужилац није могао 
закључити да се тужени одрекао тог 
права. Напротив, могао је предвиде- 
ти да he тужени дати потребну изја- 
ву у  разумном року, када се буде вр- 
шио дефинитиван обрачун изведе- 
них рад01ва тј. приликом колаудаци- 
је, као што се и догодило у овом 
слзгчају. Има се дакле узети да је 
овде, с обзиром на сжолноста кон- 
кретног случаја тужени дао изјаву 
којо.м задржава n p a iB O  на уговорну 
казну, благовремено”.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК V АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 
30. јануара 1966. године донесена су следећа решења:

1) Управни одбор захваљује свим појединцима и установама 
на израженим добрим жељама приликом нове 1966. године.

2) Узет је на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и референата о раду Коморе.

3) Умољавају се адвокати и адвокатски приправници, чла- 
нови ове Коморе, да на првој Конференцији адвоката коју је 
сазвао Савез адвокатских комора Југославије за 26. и 27. фебруар 
1966. године у Београду, a која ће се одржати на Правном факул- 
тету, у што већем броју учествују.

4) Бришу се из именика адвоката, и то решењима бр.;
а) 357/65 Марко Виличић из Суботице, услед смрти, са даном 

15. децембра 1965., a за преузиматеља се одређује адвокат Славко 
Еићић из Суботкце,

б) 359/65 Миливој Павићевић из Новог Бечеја, услед пензи- 
онисања, са даном 1. јануар 1966. године. За преузиматеља се од- 
ређује Јеремија Златар адвокат из Новог Бечеја, узима се на зна- 
ње да М. Павићевић задржава чланство у Фонду посмртнине.

в) 363/65 Др Јосип Берлековић из Апатина, због пензиониса- 
ња, са даном 31. јануар 1966. године, за преузиматеља се одређује 
Милић Александар адвокат из Алатина, a др J. Берлековић за- 
држава чланство у Фонду посмртнине.

г) 364/65 Миодраг Јовановић из Инђије, због пензионисања, 
са даном 31. децембар 1965. године, за преузиматеља је одређен 
Милош Грабовачки адвокат из Инђије, a М. Јовановић задржава 
чланство у Фонду посмртнине.
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а) 365/65 др Милан Иванчевић адвокат из Н. Сада, због пен- 
зионисања, са даном 31. децембар 1965. године, за преузиматеља 
одређен Милан Иванчевић адвокат из Н. Сада, a др Милан Иван- 
чевић задржава чланство у Фонду посмртнине.

ђ) 366/65 др Борислав Патић адвокат из Панчева, због пен- 
зионисања, са даном 30. децембар 1965., за преузиматеља се одре- 
ђује Борислав Петровић адвокат из Панчева, a др Б. Патић задр- 
жава чланство у Фонду посмртнине.

е) 369/65 Евгеније Хербут из Новог Сада због пензиош1сања, 
са даном 1. јануара 1966., за преузиматеља се одређује Бранко 
Бењак адвокат из Новог Сада, a Е. Хербут задржава чланство у 
Фонду посмртнине.

ж) 25/66 др Влада Шећеров адвокат из Зрењанина, због пен- 
зионисања, са даном 25. јануара 1966., за преузиматеља се одре- 
ђује Славко Жива, адв. из Зрењанина, a др В. Шећеров задржава 
чланство у Фонду посмртнине.

з) 38/66 Валеријан Кокора адвокат из Зрењанина, због пен- 
зионисања, са даном 25. I 1966. године, за преузиматеља се одре- 
ђује Јован Секељ адвокат из Зрењанина, a В. Кокора задржава 
чланство у Фонду посмртнине.

5) Решењем бр. 355/65 узима се на знање да је Федор Коле- 
сар прекинуо адв. припр. вежбу због одслужења редовног војног 
рока 14. децембра 1965. године.

б) Решењем бр. 367/65 брише се из именика адв. приправ- 
ника Јанош Шиплика из Апатина са даном 30. новембар 1965. го- 
дине због заснивања радног односа.

7) Решењем бр. 26/66 узима се на знање преселење судишта 
адвокатске канцеларије Милије Лакићевића из Н. Сада у Србо- 
бран са даном 1. јануар 1966. године.

8) Решењем бр. 329/65 узима се на знање извештај др Ди- 
митрија Бешлића адвоката из Сенте да је преузео послове адв. 
канцеларије др Стевана Копаса.

9) На основу чл. 65—67 и чл. 23 тач. 1—1 ЗОА те чл. 6 и 9 
Статута АК у АПВ уписују се у именик адвокатских приправника 
АК у АПВ и то решењима:

а) 354/65 Петар Јосимов на адв. припр. вежби код адвоката 
Милана Миковића у Панчеву, са даном 30. јануар 1966.,

6) 32/66 Борђе Вебер на адв. припр. вежби код Станка Кром- 
пића адвоката у Н. Саду са даном 30. јануар 1966.,

в) 35/66 Вера Недић са адв. припр. вежбом код Вељка Крго- 
вића адвоката у Новом Саду, са даном 30. јануар 1966.,

г) 44/66 Јован Перваз на адв. припр. вежби код адвоката др 
Николе Перваза из Н. Сада са даном 30. јануар 1966.,

д) 47/65 Маријан Батић са адвокатско приправничком веж- 
бом код Новака Мирковића адвоката из Н. Сада, са даном 30. 
јануар 1966.,

ђ) 49/65 Александар Пердух на адв. ггрхшр. вежби код Олге 
Царић адвоката из Н. Сада, са даном 30. јануар 1966.,

е) 50/66 Мирјана Плачков на адв. припр. вежби код Вука- 
дина Поповића адвоката у Н. Саду, са даном 30. јануар 1966.,
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ж) 53/66 Иван Филиповић на адв. припр. вежби код Албе 
Филиповића адвоката из Суботице са даном 30. јануар 1966.,

з) 33/66 Аушан Узелац, на адв. припр. вежби код М. Кова- 
чева у Беочину, са даном 30. јануар 1966. године.

10) Управни одбор је прихватио закључне рачуне Коморе за 
1965. годину.

11) Решаваио је о молбама за упис у именик адвоката као и 
осталим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

КОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТА САЗВАНА ОД СТРАНЕ САВЕЗА 
АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСААВИЈЕ ОДРЖАНЕ СЕ 26. И 27. 
ФЕБРУАРА 1966. ЕОДИНЕ У СААИ ПРАВНОГ ФАКУАТЕТА У 
БЕОГРАДУ.

АДВОКАТИ СА ПОДРУЧЈА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ 
ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА У ШТО BEREM БРОЈУ СУДЕАУЈУ У РАДУ 
ПРВЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА ЈУГОСААВИЈЕ.

КОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТА ЈУГОСААВИЈЕ БИНЕ ВЕАИ- 
КА МАНИФЕСТАЦИЈА НАШЕ АДВОКАТУРЕ. ЗАТО СВИ НА 
КОНФЕРЕНЦИЈУ.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Извештавамо све адвокате да је Адвокатска комора у АПВ 

издала нову Тарифу за рад и награду адвоката, коју је донела 
Ванредна скупштина Адвокатске коморе у АПВ одржане 12. де- 
цембра 1965. године, a потврдило Извр. веће СР Србије. Уз тарифу 
је штампана и „ Таблица" у којој су израчунате адвокатске на- 
граде у споровима по вредности од нових динара 100 до 15.000.-

Како су обе Тарифе, Адвокатске коморе за СРС у Београду и 
Адвокатске коморе у АПВ идентичне, то издату Тарифу могу да 
користе и адвокати Србије и Црне Горе.

Поједини примерак Тарифе стаје нових динара 3. — a она се 
поручује код Адвокатске коморе у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 
20, док се уплата врши на текући рачун Адв. комора у АПВ бр. 
657-8-419.

Адвокатска комора у АПВ

„ГЛАСНИК” излази сваког месех^а /  Издавач и власник: Адвокатска ko.vlo- 
ipa у АПВ, Нови Сад Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 20 нових дииара /  Цена 

једног броја 150 динара /  Штампа „Будућност”, Нови Сад
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