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ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТА ЈУГОСААВИЈЕ

Утисци са ове прве Конференције адвоката Југославије cv 
врло дубоки. Конференција је доказала једнодушност адвоката 
у настојашима за сарадњу на учвршћењу соција.л.из.\1а у нас, на 
очувању законитости, на заштити права човека на слободу, на 
рад, на развијање, као и по свим посебним питањима како орга- 
низационим, тако и материјалним, те етичким. Конференција је 
донела своје закључке, који ће бити касније објављени, a у ко- 
јима је заузела и изразила своје ставове по свим актуелним пи- 
тањима која интересују како наше правосуђе, његов систе.м, тако, 
посебно, адвокатуру и њена питања.

Одржавања ове Конференције дошло је у право време. Она 
је одржана, после озбиљних припрема извршених од Савеза ад- 
вокатских комора Југославије, са пуно достојанства, на врло ви- 
соком нивоу, дала је доказ да је наша адвокатура и савремена и 
високо интелектуална. Да ли рад Пленума или рад појединих 
Комисија посматрамо, увек долазимо да истих резултата: пуна 
озбил>ност, простудираност прилажењу појединим проблеми1ма, 
узорно третирање и излагање проблема, концизни предлози и за- 
кључци, баш онако како то доликује једном тако еминентном 
скупу интелектуалаца.

Чињеница да се Конференција одржавала под покровите.^>- 
ством друга Едварда Кардел>а, председника Савезне скупштине, 
само је доказ колико је значајном оцењена ова конференција.

Преко 1200 адвоката је присуствовало раду Конференције. 
A TO је већа половина свих адктивних адвоката у Југославији. 
Овај број је доказ не само чињенице да су адвокати осетили зна- 
чај ове конфервнције, него и доказ да адвокати будно прате ра- 
звој наше социјалистичке законитости, да се јако интересују, 
што је и природно, за судбину њихове институције, адвокатуре, 
јер су свесни да без слободне, самосталне адвокатуре, као дру- 
штвене службе, нема стручних заступника и бранилаца те сло- 
боде.



И Међународна адвоката (Union Internationale des
Avocats) je ca великим интересом прагила ову прву Конферен- 
цију адвоката Југославије, која је одржана после завршетка 
рата. Њен председник др Валтер Ендер (dr Walter Ender), пред- 
седник Адвокатске коморе у Бечу, њен потпредседник др. Ханс 
Петер Шмит (dr Hans Peter Schmidt), б. председник MYA и Швај- 
царске адвокатске коморе, присуствовали су цедом току Конфе- 
ренције.

Присуство друтова Милорада Зорића, секретара СИВ-а за 
правосуђе, др. Јосипа Хрнчевића, председника Уставног суда 
Хрватске, др. Јосипа Брнчића, председника Врх. суда Хрватске, 
др. Франца Хочевара, савезног јавног тужиоца, Арнолда Рајха, 
републ. секретара за правосуђе, др. Миленка Протеге, председ- 
ника правног савета Извр. већа Хрхатске, да само ове другове 
споменемо, дао је доказ да највиши друштвени и државни органи 
будно прате све проблеме који су актуелни у адвокатури.

Конференцију је отворио председник Савеза адвокатских 
комора Трајко Јовев, председник Адв. Коморе СР Македоније из 
Скопја, који је поздравио све присутне госте и адвокате. Затим 
је Конференција изабрала Радно председништво у које су ушли 
сви председници Комора и председник Радног одбора адвоката 
Београда, као госта. Конференцијом је у пленуму руководио др. 
Аурел Крстуловић, председник Адвокатске коморе Хрватске.

Свакако је најзначајнији био поздравни говор покровитеља 
Конференције друга Едварда Кардел.а, председника Савезне скуп- 
штине. Аруг Едвард Кардељ је у свом говору подвукао значај ад- 
вокатуре, нагласивши да дневни ред конференције обухвата пи- 
тања која нису само професионалне природе већ су од битног зна- 
чаја за даљи развој целокупног нашег друштвеног и правног си- 
стема. Аична, материјална, демократска и друга права човека и 
грађанина су услов егзистенције и прогреса социјалистичког дру- 
штва, a заштита ових права, обавеза и одговорности представља 
битан и један од најзначајних фактора нашег друштвеног на- 
претка. „Нема сумње, рекао је друг Едвард Кардељ, да у то ј об- 
ласти веома значајна улога припада и институцијама правне по- 
моћи у опште, a посебно независној и уједно друштвеној и етич1ки 
одговорној адвокатури". Адвокатура је у новим социјалистичким 
условима 'не само постигла позитивне резудтате већ се афирмн- 
сала као неопходан елеменат друштвено-подитичког система, па 
је природно што за питања о којима ће се расправл.ати на овој 
Конференцији постоји велико интересовагве не само у кругу ад- 
вокатуре. Адвокатура се од самог почетка изграђивала као само- 
стална друштвена служба, те се само на тим основима може дал>е 
успешно развијати. Истовремено се увек тежило да самоуправ- 
л>ање у професионалним адвокатским организацијама буде га- 
рантија за независан положај адвоката. Адвокатура је део цело- 
купног друштвеног система па је за извршење својих задатака



одговорна пред цедим друштвом. Друштвена улога адвокатуре и 
правне помоћи не исцрпљује се само савесном одбраном инте- 
реса странака. Адвокатура може да буде уједно и значајан ства- 
ралачки фактор у хуманизирању и оплемењивању односа меоу 
људима и у унапређењу социјалистичких друштвених, правних 
и других институција. Y условима друштвеног самоуправл^ања 
адвокатура поготово не може бити само професија већ мора деј- 
ствовати и као хуманиетичка, креативна, демократска, соци- 
јална, правна и етичка снага у општим прогресивним напорима 
нашег друштва. Имајући све ово у виду, з„авршио је друг Едвард 
Кардељ, не може бити сумње да ће наша друштвена заједвица 
— управо у интересу даљег напретка социјалистичких и само 
правних односа — и даље пратити и помагати и јачати друшт- 
вену удогу адвокатуре као неопходног едемента нашег социјади- 
стичког, демократског и самоуправног система. Говор друга Ед- 
варда Кардел>а дочекан је са огромним одушевљењем свих при- 
сутних, јер је објективно подвукао значај адвокатуре, и њен по 
ложај у нашем социјалистичком друштву.

Конференцију су поздравили др. Валтер Ендер, председник 
MVA, Милорад Зарић, у име Савезног извршног већа, a затим је 
Милован Јовановић, председник Адвокатске коморе за СР Ср- 
бију прочитао свој реферат „Двадесет година рада адвокатуре у 
новој Југославији".

26. фебруара 1966. после подне радиле су све четири Коми- 
сије. Рад ових Комисија се одвијао уз велику пажњу адвоката, 
и из суделовање, у дискусијама и гостију. Пади су многи пред- 
лози, чуде се врдо значајне мисли и речи. Простор на.м не дозво- 
л>ава да о свим дискусијама говоримо, ади истичемо као најзна- 
чајније дискусије др. J. Хрнчевића, др. Ф. Хочевара, Макса Баћа, 
Првосдава Васиљевића, В. Цветића, В. Ковачевића, др. J. Брн- 
чића, и много других. Ela крају дискусије Конференција је једно- 
гдасно усвојида резолуцију, као израз рада и закључака четири 
комисије и то, О друштвеној улози адвокатуре и положај адво- 
ката, Адвокатура у новом уставиом систему, О етшди у адвока- 
тури, и Процесни подожај адвоката.

И друштвено-забавни део био је врдо добро организован, 
тако да треба одати признање како Савезу адвокатских ко.мора 
Југосдавије, тако и Радном одбору адвоката и адв. приправника 
у Београду. ■

Ова Конференција остаће у успомени свИхМ присутни.ма, a 
донеће 1>езудтате, надаЈио се, у потпунијем сагдедавању важно- 
сти адвокатуре, о бољој оцени значаја адвоката, нарочито, у ин- 
станцијама нижег степена.

Коста Хаии



ДЕБАТА О АДВОКАТУРИ И ДРУГИМ ВИДОВИМА ПРАВНЕ
ПОМОНИ

II

Д р у г и  в и д о в н  п р а в н е  п о м о ћ и

Поред адвокатуре као основног вида правне помоћи код нас 
се под другим видовима правне помоћи сматрају службе правне 
помоћи општина и друштвених организација, као и правна помоћ 
судова и јавног правобранилаштва. У дискусијама о будућем 
Закону о адвокатури и другим видовима правне помоћи такође 
се помињу ови видови правне помоћи, a сем њих још и правне 
службе привредпих комора. Било је чак и таквих мишљсња да 
су правне службе привредних организација један од видова пра- 
вне помоћи, па је ово мншљење било заступљено и у првобитном 
тексту преднацрта Општег закона о адвокатури и другИхМ видо- 
вима правне помоћи. Временом су се искристалисала схватања 
тако да се службе привредних организација имају сматрати ис- 
кључиво стручном службом те организације.

Служба правне помоћи граБанинма у скупштннама општина 
устројене су на осиову члана 4. Закона о адвокатури. Ове службе 
пружају правну помоћ дајући правне савете, саставлЈајући ис- 
праве и поднеске, a нсмају право на заступање странака. Међу- 
тнм, за заступање странака могу ангажовати уговором адвокате. 
У доста темељном претресању питан>а о будућој физиоиомији и 
задаци.ма ове службе није постигнута саглаоност. Нанме, пред- 
нацрт Осиовног закопа о адвокатури и другим видовнма правне 
помоћи предвића да се ове образују као самосталан орган Оп- 
штннске скупштине и издвоје из састава њеног административног 
апарата. Надаље, проширује се делокруг ове службе тако што јој 
се омогућује вршење свих послова на подручју пружања правне 
помоћи, па и заступање странака пред судовима и другим држав- 
ним органима. Образложење преднацрта истиче да ускраћивање 
заступања овим служ.бама није оправдано, те да би било у инте- 
ресу странака да их и ове сдужбе могу заступати. Иако се ове 
службе и надаље иредвиђају да пружају правну помоћ у првом 
реду грађанима, преднацрт даје могућност да могу заступати и 
радне организације. Управо, преднацрт даје овлашћење скуп- 
штини општине да ова може одлучити да служба правне помоћн 
општине може пружати правну помоћ и радним органнзацијама. 
Једино се не предвиђа могућност кривичне одбране. Што је по- 
себно интересантно преднацрт овој служби даје право да заступа 
обе странке у постуику, уколико из тога неће наступити штета 
за остваривање права и интереса овим странкама.

Савез адвокатских комора Југославије у својим (објавље- 
ним) примедбама на преднацрт заузео је становиште да делокруг 
ове службе треба и надаље ограничити угдавном на пружање 
правних савета, на састављање поднесака и евентуално на засту-



пање Y управноЈм поступку пред органима државне управе. За- 
ступање сгранака пред судовима не може се поверити овој слу- 
жби, као што се не може такво овлашћење дати ни другим слу- 
жбама, сем адвокату. Озбиљан приговор трпи предвиђено овла- 
шћење скупштини општине да може по своме нахођењу да про- 
шири делокруг рада ове службе, јер делокруг рада н овлашћења 
таквој служби може и треба да пропише само закон. Никако се 
не може оставити да то чини било који државни орган или дру- 
штвено политичка заједница. Исто тако ове службе треба да пру- 
ж ају правну помоћ искључиво грађанима, a никако радним орга- 
низацијаЈча —  посебно привредним организацијама, које имају 
могућпост, a и интерес да ово питање решавају на други начин. 
Заправо ова служба треба да буде допунска служба адБОкатурн 
у пружању правне помоћи граћанима у  вансудској области.

Адвокатска комора Словеније, у своме преднацрту (пробни 
текст), овој службп даје карактер правног саветовалншта. Наи- 
ме, заузи.ма становиште да служба правне помоћи ко.муне треба 
да се сведе на правно саветовалиште, уз могућност и бесплатног 
пружање правне помоћи, a према приликама и потребама дру- 
штверш политичке заједнице која ову службу оснива.

Служба правне помоћи у друштвено полнтичким организа- 
цијама до сада је имала карактер правног саветовалишта. Помоћ 
коју је пружала ова служба исцрпљивала се у давању правних 
савета члановима те организације. Преднацрт Основног закона о 
адвокатури и другил! видовима правне помоћи (текст од 20. XII 
1965.) даје овлашћеље овим службама да пружају правну помоћ 
њиховим члановима у оним стварима које су у вези са задацима 
и циљевима организацијс. Проширује овлашћења ове службе и 
на састављање нсправа и поднесака, те на заступање чланова ор- 
ганизације код судова и других органа.

Савез адвокатских комора Југославије и овде истиче прин- 
ципијелни приговор на заступање, јер заузима становиште да се 
заступање има поверити само адвокатури. Y предлогу Адзокат- 
ске KOAiope Словеније ова служба се и надаље задржава као пра- 
вно саветовалиште чламовима организације.

Y ранијем преднацрту Закона о адвокатури и другим видо- 
ви.ма правне помоћи (објављен у „Југословенској адвокатури" 
бр. 3—4 1965.), под другим видовима правне помоћи била је пред- 
виђена и правна служба у радним организацијама. Наи.ме, радна 
организација оснива сопствену правну службу која има положај 
самоста.уне радне једнннце у саставу организације. Две или више 
радних организација могу основати заједничку службу правне 
помоћн. По истом иреднацрту привредне коморе .могу оснивати 
специјализоване установе за пружање правне помоћи радној ор- 
ганизацији у привреди. YcxaHOBC за пружање правне помоћи које 
оснивају привредне колшре .\iory имати више посебних радних 
јединива за пружање правне помоћи у стварима из различнтих 
грана привредног права.



Y најновијем тексту преднацрта (20. децембар 1965.) предви- 
ђају се сад1о службе правне помоћи при привредним коморама. 
Значи да се правне службе у радним организацијама више не 
сматрају видом правне помоћи. За привредне коморе се сада 
предвиђају посебне службе ради давања правних савета, пружа- 
ња помоћи и закључења уговора и састављања исправа и подне- 
сака привредним организацијама, као и заступање привредне ор- 
ганизације у споровима у земљи и иностраству. Привредне ко- 
море могу оснивати и установе које ће се искључиво бавити пру- 
жањем правне по.моћи привредним организацијама.

На увођење овог новог вида правне помоћи примећује се 
углавном ово: Привредне коморе могу оснивати разне установе, 
бирое, институте и др. за  в р ш е њ е  с в о ј е  д е л а т н о с т и ,  
Пружање правке помоћи није, нити требада буде, делатност при- 
вредних комора. Привредне коморе представљају удружења при- 
вредних организација ради остваривања циљева њихове привре- 
дне делатности и еконо.мике пословања. Такво удружење, дакле, 
не може усмеравати своју делатност на пружању правне помоћи, 
a поготову заступање појединих привредних организација. Зада- 
так је сваке радне оргапизације, па и привредне организације, 
да се брине о својим правима и интересима заснованим на зако- 
ну, па следствено томе остаје им да образују своју стручну пра- 
вну службу или да се обраћају за правну похмоћ адвокатури, као 
посебној друштвеној служби која се овим послом бави. Привред- 
не коморе пак, ако и образују своје правне службе ове треба да 
заступају само комору, те да раде на усавршавању правног по- 
словања и организације предузећа, где имају доста задатака. Нај- 
зад, овде треба споменути и чињеницу да је Општи закон о јав- 
но.м правобранилашгву дао овлашћење јавнИхМ правобранила- 
штвихма да могу заступати привредне организације када се ове за 
то обрате јавном правобранилаштву. Ово је учињено због тога 
да би се омогући.ла изузетна интервенција овог ауторативног ор- 
гана у овој области. Значи, да је евентуални посебни друштвенн 
интерес обезбеђен овом .могућношћу тако да још и за некаквом 
посебном службом правде помоћи у привредни.м ко.морама нема 
никаквог оправда}ва.

Правна помоћ коју пружају јавна правобранилаштва огра- 
ничена је на привредне организације и то само за случајеве када 
ове затраже ову по.моћ. Ти.аде је нови Основни закон о .Тавном 
правобраних\аштву (1965.) скинуо са дневног реда оштру диску- 
сију о то.ме да ли је и јавно правобранилаштво служба правне 
по.моћи. Пре.ма ово.м Закону јавно правобрани.даштво је и нада.\>е 
остало службом правне заштите опште друштвених фондова и 
законски заступник друштвено политичких заједница. Надамо 
се да ће се ово иружање правне похмоћи привредним органнзаци- 
ја.ма и као изузетно времено.м све више сужавати, a да ће јача- 
ње.м адвокатуре јавна правобранилаштва овој у целости препу- 
стити овај задатак. Ако би се овај вид правне помоћи јачао, a сем 
Tora и успоставио вид пружања правне помоћи преко привредних 
комора, онда би адвокатура изгубила перспективу у области пру-
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жања правне помоћи привреди. To би довело до слаблзења OBđ 
службе, a проширење задатака заступања привредних организа- 
ција на јавно-правобранилаштво или на сдужбе привредних ко- 
мора, не би решило проблем заступања привредних организација. 
Ни јавно правобранилаштво ни привредна комсра не могу се 
овом послу довољно посветити, јер су окупирани својим основ- 
ним задацима. Овај посао пак, тражи пуно, изузетно ангажовање, 
чему се може посветити само адвокатура, јер јој је заступање ос- 
новни задатак делатности. Сматрамо да радна организација у 
настојању да добије стручну, квалитетну и ефикасну правну по- 
моћ треба да има могућност да се обрати једниственој, развије- 
ној и стручној друштвеној служби која се овим послом бави, a 
не да се налази у дилеми, да ли да се обраги јавном правобрани- 
лаштву, привредној комори, правној елужби комуне илн адвока- 
тури. Само узгред да напоменемо да је баш из круга привредних 
комора потекао захтев за извесним привилегијама кадровске при- 
роде за правнике у привреди. Тако се тражило да се овн ослободе 
ограничења из чл. 84. и чл. 471. став 2. Закона о парничном по- 
ступку, да полажу посебан стручни испит и сл. Сигурно је да за- 
конодавац неће прихватити и омогућити никакве привилегије ни 
једној од категорија правника који пружају правну помоћ, па 
OBO истичемо само као видно изражену конкуренстку тенденцију 
адвокатури.

Правна помоћ коју пружају судови регулисана је прогшсима 
о судовима. Ова се указује нужном у данашњој ситуацији наро- 
чито у местима где су неразвијене друге службе правне помоћи 
или где странке које траже правну помоћ нису у могућности да 
плате пружену правну помоћ другим службама. Наиме, судови 
пружају бесплатну правну помоћ, a све друге правне службе на- 
плаћују правну помоћ по адвокатској тарифи. Држимо да такву 
правну помоћ какву пружају данас судови — у ограниченом 
обиму — треба и дал>е судови да пружају грађанима који нису 
у стању да плаћају за правне услуге.

YcxaB није одредио који су други видови правне помоћи, па 
је дакле на закону да те друге видове одреди и обликује, a према 
потреба.ма друштвене заједнице. Значи, ствар је озбиљне друшг- 
вено-политичке анализе и дискусије, питање које од постојећих 
видова правне помоћи треба задржати, које, и да ли, нове увести 
и каква им овлашћења дати. Већ смо истакли становиште.— које 
је прихваћено и у Преднацрту Савезног секретаријата за право- 
суђе, да постојеће друге видове правне помоћи треба задржати и 
увести и нов вид, службу правне помоћи привредне ко.море. За 
ове службе предвиђају се иста овлашћења као и за адвокатуру. 
Са друге стране пак, изнели смо становиште адвокатуре које је 
прихватио и форл1улисао Савез адвокатских комора у својим при- 
медбама на преднацрт и резолуцији иа пленуму Савеза адвокат- 
ских комора одржано.м у Сплиту 30. октобра 1965. године. To је



становиште изражено углавном у томе да, ни ЈедноЈ другој слу- 
жби, сед1 адвокатуре, не треба дати овлашћење за заступање и 
кривичну одбрану. Други видови правне помоћи треба да имају 
допунски карактер адвокатури па се могу оснивати, на основу 
Закона, где се за то укаже потреба.

Заступање и одбрана су такви послови који изискују посеб- 
но стручно зкање, изузетну праксу, изванредно лично и стручно 
залагање, потпуну самосталност и независност у одабирању сред- 
става и спровођењу метода рада. Прворазредни је друштвени ин- 
терес да се ова најосетл>ивија и најсложенија област пружања 
правне помоћи повери једној добро организованој, стручној, 
друштвеној служби, a не разним службама, са разноЈМ организа- 
цијом и разног кадровског састава. Таква друштвена служба је до 
сада била адвокатура и ову функцију врше адвокати у свим 
цивилизованим земљама. Давањем овлашћења за заступање и 
другим службама нарушава се један озбиљан друштвени инте- 
рес, јер се губи гаранција за успешно пружање ове врсте правне 
помоћи, коју може само да пружи једна посебно оспособљена 
друштвена служба за ову врсту псх:ла. Y дискусији о овом пи- 
тању поменута је и реч „монополизам адвокатуре". Управо, да 
даваљем овлашћења другим службама сузбијамо монополизам 
адвокатуре на терену заступања. Монополизма нема већ и стога 
што према процесуалним прописима сваки се грађанин може 
појавити као заступник, међутим, има „монополизма" и треба 
да га има, у односу на професилнално бављење тим послом. Ако 
је то монопол, онда Je он потребан и друштвено оправдан. Ме- 
ђутим, и овде не може бити речи о монополу, јер у Ј\чославији 
данас раде око 3000 адвоката, у разним већим местима десетак 
адвоката, па и стотине, тако да заинтересовано лице може да 
врши избор и није упућено на једног одређеног адвоката. Сма- 
трамо да је погрешно говорити о монополу, јер адвокатура није 
трговина, ни услужно занатство, нити врши неку привредну де- 
латност. Адвокати обављају стручни интелектуални рад, на основу 
одговарајућег овлашћења, као што то обавдају и други струч- 
н>аци, па у том смислу и лекари имају хмонопол лечења, архи- 
текти пројектовања и сл.

Сваки покушај да се други видови правне помоћи изједначе 
са адвокатуром сматрамо противуставним. Устав је јасно под- 
вукао да је адвокатура са.мостална друштвена служба за пру- 
жање правне помоћи, па из тога произилази да друге службе 
правне помоћи — други видови правне помоћи — треба да по- 
крију ону област коју не обухвата адвокатура, односно да јој 
буду допуна. To незиачи да оспоравамо друштвену улогу и зна- 
чај других видова правне помоћи. Напротив, и други видови прав- 
не помоћи имају да послуже грађанима за лакше решавање н>и- 
хових озбиљних проблема шго могу и треба да учине без зади- 
рања у домен адвокатуре. Ако се ове правне службе правилно 
поставе и организују, усмере на пружање правне помоћи грађа-
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нима Y области њихових скакодневних проблема one ће допри- 
нети јачању нашег правног система и тако оправдати своје по- 
стојање. Y добро уређеној друштвеној заједници треба свакој 
служби поставити одређене задатке и овлашћења, изградити јој 
одређену физиономију и лишити сваку могућност мешања и за- 
дирања у компетенције једне према другој.

М. Ботић

О ОСНОВНИМ СХВАТАЊИМА ОДГОВОРНОСТИ ЗА 
ПРИЧИЊЕНУ ШТЕТУ У ГРАБАНСКОМ ПРАВУ

(Наставак)
Практична paâ vHKa између та два схватања огледа се у тохме 

што присталице субјективне одговорности траже постојање ви- 
ше услова да би се могла установити нечија одговорност за при- 
чињену штету но што то чине присталице објективне одговор’ 
ности. Тако се на пример граница до које се простире субјективна 
одговорност је кривица — али не у смислу кривичног права, где 
се испитује психичко стање учииица, — него се до те кривице о 
којој се овде ради долази тако што се поступак штетника упо- 
ређује са поступцима једног апстрактног типа — bonus pater 
familiasa. Сматра се наиме да се дужна пажња мора простиратн 
донде докле се простире пажња те замишљене личности — до- 
брог домаћина. Можда се неком може и учинита да је то појам 
доста неодређен и релативан. Међутим он је јасан иако није 
статичан него динамичан. Појам о добром домаћину спада у оне 
опште појмове које могу да признају и сматрају за своје нај- 
различитији поретци од којих сваки том појму даје своју садр- 
жину (Такав општи појам је и етички принцип римског права: 
tria praecepta iuris sunt: honeste vivere, alterum non laedere et 
suum cuique tribuere. Само што под поштеним живото1М, захте- 
вом да се други не вређа и сваком да своје не подразумевају исто 
рк)бовласник, феудалац, капиталиста и пролетер). Због тота и по- 
јам bonus pater familiasa еволуира и његова садржина зависи 
од месних и временских прилика самог друштва.

Присталице субјективне теорије одговорности сматрају да 
је све што би превазилазило пажњу bonus pater familiasa — to је 
casus или vis major и за to ce не одговара.

Присталице објективне одговорности сматрају да је кон- 
струкција bonus pater familiasa у данашњим приликама у погледу 
одговорност за причињену штету недовољна. Субјективна одго-



ворност — кажу н.ени противници — могла је joul да задовољи 
у времену када је основа производње био лични рад појединца 
и када је било могуће и истражити и доказати ту кривицу одно 
сно одступање од онога како би поступио bonus pater familias; 
даље кажу присталице објективне теорије, да у промењеним 
приликама мора да се одговара и за случај када се и не може 
неком приписати било каква кривица. Истаклн смо да се у групи 
теорнја објективне одговорности истиче нарочито једна: a то је 
теорија ризика. Она сматра да власници извесних врсти погона, 
које покреће парна или електрична енергија, мора да одговара 
за с в е  штетне последице, које су настале у вези са његовим 
погоном. Значи одговара се и за случај. Но и ова теорија при- 
знаје да се не одговара за вишу силу — vis major.

0 вишој сили такође постоје различита мишљења. Овде исти- 
чемо само толико да се теорије о vis majoru мог\' такође поде- 
лити у две категорије које обухватају многа гледишта. Но свим 
тим гледиштима је заједничко то да прихватају или одбацују 
компетентност појма bonus pater familiasa за одређивање тога 
да ли Je један догађај vis major иди није.

Присталице субјективне теорије виде у vis majoru непред- 
видљиви и нескривљени догађај те јачине и интензитета да му 
се није могло уопште супротставити, дакле да ra се није мог.ло 
ни отклонити. Ова теорија сматра да је vis major оно што bonus 
pater familias не може да предвиди и да отклони.

Присталице објективне теорије сматрају да се својство vis 
majora не треба приписати само таквом догађају кога bonus 
pater familias иије могао да предвиди и да отклопи него тралсе за 
vis major да се није десио у сфери делатности предузећа. Овај 
критеријум је строжији и објективна теорија не признаје карак- 
тер vis majora у многим случајевима када би по субјективној 
теорији постојао vis major. Базирајући се поглавито на теорији 
ризика и држећи се већ поменутог принципа cui commodum ei 
periculum ова теорија сматра да извесни погони који се називају 
„опасни погони" (то су постројења која покреће парна или елек- 
трична енергија) односно њихови влаоници одговарају увек и у 
свако.м случају ако се деси незгода v вези њихове пословне де- 
латности.

Субјективна теорија о одговорности за штету истичући по- 
требу истражива1ва кривице штетника — незгодна је за оштеће- 
ног у оним случајеви.ма када због друштвеног карактера произ- 
водње није могуће утврдити лично проузроковача штете. Због 
овог је теорија субјективне одговорности непогодна за оштећене, 
који често не .могу конкретно да именују штетника, него могу 
само in abstracto означити предузеће или организацију која је 
штету проузроковала.

Теорија објективие одговорности повољнија је за оштећеног 
јер ra ослобађа тешког, a често и немогућег доказа ко је индиви- 
дуално — лично крив за штету — обвезујући власника „опасног 
погона" да надокнади штету.
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Ho поред свега тога било би погрешно и нецелисходно по- 
стављање питања које је од ова два гледишта тачно н ономе које 
сматрамо за исправно дати превагу. Свако од та два гледишта 
су тачна — у своме домену. Иако су различита ана се допуњују.

Ако би се одбацила субјективна теорија то би могло имати 
за последицу умањење пажње и рађање неодговорности код мио- 
гих код којих је очигледно да повећаном пажњом могу да от- 
клоне штету, a одбацивањем објективне одговорности многе не- 
дужне жртве штета не би могле да добију накнаду. Због тога је 
нужно да оба принципа буду у примени, јер се они не искдзучују 
него допуњују. Да је то заиста тако доказује нам историјски 
развитак одговорности.

Никада субјективна теорија — базирана на кривици — није 
имала искључиви домен важности. Чак и за време Римљана 
постојала су извеше врсте одговорности без кривице. Спомену- 
ћемо само receptum nautarum, cauponum et stabulariorum. Та ин- 
ституција је имала карактер неке врсте осигурања публике и 
била је заштита од оних који су, бавећи се неким позивом имали 
монополни положај у привреди и тиме и могућност да неком 
нанесу штету. Гостионичари, лађари и власници штала одгова- 
рали су и за поступке својих намештеника, па и других путника, 
a само за vis major нису одговарали. Зар се у овоме не могу на- 
зрети они елеменги којима се образлаже и оправданост посто- 
јања и уопште појава теорије објективне одговорности? Одго- 
ворност напред набројаних лица за ризик и за накнаду евенту- 
алне штете имало је у извесну руку карактер осигурања публике, 
односно пугника, којн су били предати готово на „милост и не- 
милост" власницима гостиона, бродова и штала у доба када са- 
обраћај није био најсигурнији.

III. О с и г у р а њ р

Установа осигурања, то јест накнаде под извесним околно- 
стима — будуће и евентуалне штете, важно је достигнуће лсивота 
у друштву. Одавно је запажено да се извесни несретни догађаји, 
било да су то елементарне непогоде, било да су саобраћајне не- 
среће, пожари, криминали итд, дешавају, ма какве мере предо- 
строжности и да се предузимају. Утврђено је надаље и то да по- 
стоји извесна закономерност у погледу њиховог броја посматра- 
јући их на ширем подручју и у дужим временским периодима. 
Несретни догађаји погађају релативно мали број људи, али их 
могу материјално потпуно упропастити. Међутим, ако се штетно 
дејство несретних случајева расггростре на већи број људи, њи- 
хове последице постају једва приметне. To је код људи изазвало 
потребу да се удруже ради поделе евентуалне опасности, то јест 
да сви преузму на себе ризик који може н е к е да задеси? Ова 
установа, установа осигурања, у последње време крчи себи пут 
и у вези са проблемом накнаде штете.
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До XIX-ог века |е у погледу одговорности за накнаду штете 
владала готово суверено теорија субјективне одговорности уз 
мале изузетке. Од тих изузетака су наведене receptum nautarum, 
cauponum et stabulariorum. Међуитим и код тих изузетака су 
присталице субјективне теорије покушали да пронађу кривицу 
у облику пропуста дужне пажње — culpa in eligendo — посло- 
давца за свог намештеника. Но појавом подруштвљавања произ- 
водње и употребом у великој мери у производњи механичких 
стројева настала је потреба за појавом објективне теорије одго- 
ворности за причињену штету. Принцип кривица потиснут је, 
иако ни из далека не у целости, принципом каузалитета, јер мо- 
менат репарације штете и повраћаја у пређашње стање — дакле 
обештење постаје важан фактор. Но поред тога није елидл̂ инисан 
ни мо.менат личне одговорности који више није искључив какав 
је био пре појаве теорије објективне одговорности.

Y другој половини XIX-OH века научно је формулисана тео- 
рија одговорности без кривице — названа теорија објективне од- 
говорности. Но развитак се није зауставио на овоме. Дал>им по- 
друштвљавањем процеса производње појавл>ује се односно шири 
се идеја да се онај ризик или она цена које друштво неминовно 
мора да плати за интензивнију примену техничких постигнућа у 
производњи и у саобраћају, повећаним бројем људских жртава 
— тај ризик треба да је распоређен на већи број људи. Последице 
штете распрострањене у ширину губе од своје оштрине, јачине 
и дубине. Ако онај ко је онеспособлзен прими одштету за своју 
уд^ањену радну способност или ако породица оног који је изгу- 
био живот на послу добија издржавање, неће бити изложена бе- 
ди и немаштини, услед смрти свог хранитеља. Y том ће случају 
свакако у знатној мери бити ублажене последице изазване не- 
оретним случајем, a из тога произлази и то да ће на тај начнн 
бити и настала штета лакше шошљива.

Осигурање игра овде улогу — да се сликовито изразимо — 
неке врсте социјалног громобрана, јер спречава да штета погоди 
жртву као муња и што дејство штете проширење на велики број 
осигураника. Ови пак, плаћајући незнатну премију уживају бла- 
годет сигурности и обезбеђености да им породица, a ни они сами 
неће остати необезбеђени, ако би им се случајно догодила не- 
срећа.

За сада се осигурањем, пошто оно није обавезно, користе 
само лица која су закључила уговор о осигурању. Међутим има 
већ и код нас области где је осигурања обавезно. Овде се мисли 
првенствено на област транспорта у погледу превоза путника у 
јавном саобраћају, на железницама, аутобусима, аутомобилима, 
бродовнма и авионнма.
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Постоје пројекти да се обавезно асигурање притегне на већи 
круг делатности.

Прешло би оквире овог рада да се подробно излаже да је 
борба за признање објективне одговорности за накнаду штете у 
уској вези са развитком социјалног законодавства и осигурања 
V капиталистичким земљама. Y социјализму су лица у радном 
односу заштићена од несретних случајева тиме што су социјално 
осигурани. Но и поред тога још је велик број људи који нису со- 
цијално осигурани — ради се о ситном сељаштву.(^) Развитак 
друштва се креће несумњиво у правцу социјализма и када он у 
целости буде изграђен и када настане комунистичко друштво 
пно ће нужно протегнути благодети осигурања и обезбебености 
на све чланове другатва. Тада ће свакако заједница сносити ште- 
ту коју је нескривљено претрпео један њен члан, a учинилац 
штете не може бити пронађен или проузроковач штете није неко 
лице, него је то случај.

Нека нам се извини што смо се за час удал.ивши се од дана- 
шње стварности, и нехотице нешто прорицали — али сматрамо 
да нам искуство наше данашње стварности даје право да са при- 
личним степеном сигурности можемо да сагледамо контуре бу- 
дућег социјалистичког друштва и да у њему утврдимо улогу 
осигурања.

¥  вези са предметом овог излагања сматрамо да поред суб- 
јективне одговорности која базира на кривици и објективне од- 
говорности засноване на узрочној вези појава установа осигу- 
рања има у будућиости да одигра веома крупну улогу.

TV. З а к љ у ч а к

На крају нека је дозвољено да као заклзучак овог рада кон- 
статујемо:

а) теорија субјективне одговорности није елиминисана, нити 
може били елиминисана, јер питање истраживања кривице за 
дело појединца и поред знатно измењених прилика у производ- 
њи — механизације производног процеса — игра и играће важну 
улогу у друштвеном животу, те да би напуштање тог пачела мо 
гло довести до умањења, па чак и престанка личне одговорности 
појединца.

б) да теорија објективне одговорности као допуна субјек- 
тивне .одговорности има своје оправдање и да be уз субјективну 
одговорност заузимати важно место.

,,У канадској провинцији Саскачуан уведено је законом о осигурању 
од аутомобилских несрећа од 1947. државло осигурање лица од аутомо- 
билских несрећа. Чл. 16. овог закона предвиђа да свако лиде коме је на- 
несена телесна повреда док је управљало мотч>рним возилом, или се возило 
у њему, или у  судару м-оторних возила, или га је моторно возило у покрету 
ударило, оборило или прегазило, има право на извесну одређену суму, 
као нгкнаду за претрпљену штету. Искључени су само случајеви само- 
убиства. ” М. Константиновић. Авхив за правне и друштвене науке, број 
3 из 1952,
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в) да установа осигурања са тенденцијам распростирања деј- 
ства штете на шири круг људи има дејство и тенденцију да те- 
жину ризика са појединца пребаци на шири круг људи на зајед- 
ницу и да тако „социјализацијом ризика" отупи оштрицу наста- 
ле штете и да на тај иачин установа осигурања, поред субјективне 
и објективне одговорности за насталу штету, постане важан 
фактор у погледу отклањања последица наступеле штете.

др. Карло Ковач
' Schade heisst jeder Nachteil, welcher jemanden an Vermdgen, Rech- 

ten oder seiner Person zugefiigt worden ist. Davon unterscheidet sich der 
Entgang des Gewinncs, den iemand nach dem gewohnlichen Laiife der Dinge 
zu erwarten hat.

 ̂ У нашим условима су уназад неколико година обавезно осигурани и 
обухваћени здравственим осигурањем како занатлије тако и земљорадници, 
но то није потпуно осигурање и за случај инвалидитета. — Осим тога 
учињен је знатан корак Законом о обавезном осигурању имовине и лица 
(Служб. лист СФРЈ бр. 15. од 5. априла 1965. године). И до сада су били 
осигурани пзггаици и роба у јавном саобраћају, но сада је поменугим 
Законом уведено обавезно осигурање од одговорности корисника односно 
сопсгве1Шка мотојших возила и ваздухоплова — за штете причињене Т1>е- 
ћим лицима.

Л и т е р а т у р а ;  На српскохрватском јеоику: Аранђеловић Д. Драго- 
љуб: ОеноБИ облигационог права, Општи део, Београд, 1936, Исти: О одговор- 
ности за накнаду штете, II, изд. Београд, 1923; Јакшић Стеван: Облигационо 
право, општи део, Сарајево, 1964; Никетић Гојко: Специјални део грађ. 
права — облигационо право, Београд, 1928; Новаковић Радивоје: Штета и 
њена накнада по Марселу Планиолу и осталим писцима, Београд, 1940; Перић 
ЖиЕОјин: Специјални део грађ. права — облигационо право, Београд, 1924; 
Вуковић Михајло: Обвезно право, Загреб, 1956; Исти: Одговорност за штету 
у  грађанском праву, Загреб, 1951; Визнер Борис: Грађанско право у  теорији  
и пракси, Загреб, 1962. —■ на француско.м језику: Colin-Capitant-Morandiere: 
Cours elementaire de droit civil francais, Paris, 1950; Defckers R. Precis de 
droit civil beige, Bruxelles, 1955; Josserand L.: Cours de droit civil positif 
francais, T. II. Paris, 1933; Lalou H.: Traite theoretique et pratique de la 
responsabi—lite civile, Paris, 1950; Planiiol M.-Ripert G.: Traite elementaire 
de droit civil, Paris, 1938; Savatier R.: Traite de la responsabilite civile en 
droit francais civil, Paris, 1951; — на немачЕом: Ehrenzweig (Pfaff-Krainz- 
-Ehrenzweig): System des oterreichischen allgemeinen Privatrechts-Das recht 
der Schuldverhaltnisse, Wien, 1928; Ehrenweig A.: Die Schuldhaftung im 
Schadenersatzrecht, Wien, 1936; Ennecures-Kipp-Wolf: Lehrbuch des biirger- 
lichen Rechts-Recht der Schuldvenhaltnisse, Marburg, 1959; Hasenohrl V.: 
Das okterreichische Obligationsrecht, Wien, 1899; Hededmann j. W.: Schuldreht 
des Biirgerlichen Gesetzbuches, Berlin, 1949; Demburg H.: System des ro- 
mischen Recht-Pandekten, Berlin, 1911; Krasnopolsky H.: Osterreichisches 
Obligationsrecht, Wien, 1910; Kohler J. Lehrbuch des bur^rlichen Rechts, 
Berlin, 1906; Lehmann R.; Das Recht der Schuldverhaltnisse, Berlin, 1947; 
Molitor E.: Schuldreccht, I. Allgemeiner Teil, Munchen u. Berlin, 1957; Oser 
H.: Schweizerisches Obligationsrecht, Ziiruch, 1923; Randa A.: Die Schaden- 
ersatzpflicht nach osterr. Rechte, Wien, 1913; Schey J.: Die ObUgationsver- 
haltnisse des osterr. allgemeinen Privatrecht, Wien, 1907; Schonenberger W.; 
Schweizerisches Obligationsrecht, Zurich, 1958; Unger J.: System des oster- 
reichischen allgemeanen Privatrechts, Leipzig, 1892; — на мађарском:: Szladits, 
K.; A magyar maganjog vazJata, kotelmi jog, Budapest, 1937; Lorant R.; 
Elszamolasok a polgari jogban, Budapest, 1959. — Fehervary Jeno: A magyar 
maganjog kistiikre Budapest, 1932; Dr. Marton Geza; Naknada štete, Buda
pest, 1939.
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ABA ПРОБЛЕМА Y ВЕЗИ ПОСЛЕДЊЕ НОВЕЛЕ 
ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Од ступања на снагу Законика о кривичном поступку тј. од 
1. јануара 1954. године, у неколико махова вршене су измене и 
допуне OBor законика, које су представљале усавршавање, по- 
бољшање и даљу хуманизацију наше кривичне процедуре. По- 
слђдња Новела, од 15. марта 1965. године, представлЈала је, међу- 
тим, само усаглашавање одредаба Законика о Кривичном поступ- 
ку са одговарајућим одредбама Устава СФРЈ, и стога се није 
ни могло очекивати да ће бити извршене нека ио.\е шира реви- 
зија процедуре. Но, свакако се очекива.^о да ће то усаглашавање 
бити спроведено у потпуности „lege artis", али се то очекивање 
није у свему испунило, тако да су се — већ постојећим пробле- 
мима — придружили и нови.

Овде ћемо размотрити два проблема, која су отворена по  
следњом Новелом, a који у пракси траже адекватна решења, јер 
се закон мора примењивати без обзира на постојеће проблеме. 
Први од ових проблема је резултат обичног пропуста редактора 
Новеле ЗКП-а, који нису водили рачуна и о Новели Кривичног 
законика, a други је резултат парцијалног решавања и несагле- 
давања реперкусије одређених измена на цео поступак, што је 
такође требало да учине дерактори. Ради се, наиме, о примени 
чл. 18. ст. II ЗКП у вези чл. 254-а КЗ — као први проблем, и о 
чл. 20. ст. II реченица друга и чл. 22. ст. I реченица друга ЗКП 
у вези примене чл. 351. ЗКП — као други пробдем. Одмах се 
може рећи да је решење првог проблема једноставно, али је зато 
решење друтога да.\еко компликованије.

Принцип суђења судије појединца предвиђен је у чл. 140. ст. 
II Устава СФРЈ, и одређено је да се то питање може решити за- 
коном. што је и речено одговарајућим одредбама Законика о 
кривичном поступку. Y чл. 13. ст. II ЗКП предвиђено је да у оп- 
штинском суду за ЛАКША кривична дела суди судија појединац. 
Ова одредба је била садржана у истоветној формулацији и у 
првобитном тексту законика од 10. септембра 1953. године (сем 
што је уместо „ошитински" стајало „срески"). Према томе, јасно 
је да судија појединац може судити само у односу на лакша 
кривична дела, што је и истакнуто као принцип, a која су та лак- 
ша кривична дела одређено је у чл. 18. ст. II ЗКП. Y чл. 18. ст. 
П ЗКП таксативно су набројана двадесет и четири кривична дела 
за чије суђење је надлежан судија појединац. Међу наведени.м 
кривичним делима налази се и кривично дело „Одузимање м о 
торног возила" из чл. 254-а КЗ, за које је предвиђена казна за- 
твора или строгог затвора до пет година.

Одмах се поставља питање: да ли је законодавац изузетно 
хтео Да судији појединцу стави сада у надлежност и кривично 
дело за које је предвиђена казна која представља максимум за
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одређивање стварне надлежности општинског суда — чл. 17. тач. 
1-а ЗКП, или то није хтео, a ако је хтео да ли је то јасно изра- 
зио? Када се погледају сва остала кривична дела из надлежности 
судије појединца општинског суда одмах се види да се стварко 
ради само о лакшим кривичним делихма, за крја је предвиђена 
максимална казна до једне године затвора, што прилично јасно 
указује и на интенцију законодавца. Према тохме, тешко је прет- 
поставити да се ради о неком изузетку, али се поставља питање 
како то да се кривично дело из чл. 254-а КЗ налази у одредби 
чл. 18. ст. II ЗКП. Као одговор може се ca.\io навести да се ради 
о пропусту и превиду редактора Новеле Законика о кривичном 
поступку из 1962. и 1965. године.

Кривични законик, у својој првој редакцији, од 2. Ш 1951. 
године, није ии садржавао одредбу којом би било инкримини- 
сано одузихмање моторних возила. Ово је јасно игчајући у виду 
степен развоја аутохмобнлизма и број возила код нас у то време, 
тј. 1950—1951. године, када је редигован и усвојен текст Кри- 
вичног законика који је донет 2. Ш 1951. године, као и чиње- 
ницу да у то вре.ме није ни било случајева одузихмања моторних 
возила, те се није ни указала потреба за таквом инкригиинаии- 
јом. ЗаконОхМ о изменама и допунама Кривичног законика од 30. 
јуна 1959. године (у дал>ем тексту ЗИД) који је ступио на снагу 1. 
јануара 1960. године (Службени лист ФНРЈ 30/59) унето је и ново 
кривично дело: „Послуга моторним возилом" — чл. 254-а КЗ, за 
које је била предвиђена новчана казна или казна затвора до 
шест хМесеци (чл. 176. ЗИД КЗ), с ти.м што се то кривнчно дело 
гонило по предлогу — на основу чл. 254-а ст. II КЗ.

Пошто у Кривичном законику од 2. Ш 1951. године није било 
предвиђено кривично дело одузимање или послуге моторним во- 
зилом, то ни у првој редакцији Заканика о кривичном поступку 
од 10. IX 1953. године, у чл. 18. ст. II није ни могло бити предви- 
ђено такво кривично дело. Тек Законом о из.менама и допунама 
Законика о кривичном поступку (Y дax'beм тексту ЗИД ЗКП) од 
26. децембра 1959. године — који је ступио на снагу 1. јануара 
1960. године — у чл. 18. ст. II додат је и чл. 254-а КЗ, као ново 
кривично дело из надлежности судије појединца општинског 
(тада ореског) суда — на основу чл. 3. ЗИД ЗКП (Службени 
лист ФНРЈ бр. 52/59 и 5/60). Тада је то кривично дело у потпу- 
ности и оправдано припадало у надлежност судије појединца 
ошптинског (среског) суда с обзиром на предвиђену казну.

На основу чл. 36. ЗИД КЗ од 22. јула 1962. године — који је 
ступио на сиагу 8. августа 1962. године, измењена је само казрш 
за кривично дело из чл. 254-а КЗ, и тада је предвиђена новчана 
казна или затвор — што значи затвор до општег .максимухма каз- 
не затвора, тј. до три године затвора — чл. 30. ст. 1. КЗ. Одрећи- 
вањем нове мере казне, ово кривично дело више није „лако" и.\и 
„лакше" кривично дело, јер је предвиђена казна већ тада укази- 
вала на повишену друштвену опасност кривичног дела, према 
оцени законодавца. Због тога, већ тада то кривично дело није 
требало да остане у надлежности судије појединца општинског
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(среског) суда. Међутим, пошто није била извршена адекватна 
измена чл. 18. ст. II ЗКП, то је ово кривично дело н надаље остало 
у надлежности судије појединца. Треба напоменути да је, у то 
време, граница стварне надленжости среског суда била одређена 
до три године затвора, тј. до општег максимума казне затвора.

Новела Законика о кривичном поступку од 1962. године 
(Службени лист ФНРЈ бр. 30/62) није ниуко.лико мењала одредбу 
чл. 18. ст. II ЗКП, и поред извршене измене чл. 254-а КЗ и ново 
утврђене казне за то кривично дело.

Последњом Новелом Кривичног законика од 4. априла 1965. 
године, чл. 254-а КЗ претрпео је и даље измене. На основу чл. 22. 
ЗИД КЗ то кривично дело добило је нов назив, тако да је сада 
то „Одузимање моторног возила", уместо раније „Послуге мотор- 
ним возилом". Међутим, и поред измене назива кривичног дела, 
елементи бића тог кривичног дела нису уопште мењани, јер је 
инкриминација остала потпуно иста, тј. она иста која је дата у 
Новели од 1959. године. Но, последња Новела је унела новину 
како у погледу казне тако и у погледу иницијативе за гоњење. 
Према измењеном законском тексту за одузимање моторног во  
зила предвиђена је казна затвора (што значи до општег макси- 
мул1а те врсте казне — чл. 30. ст. I КЗ) или строгог затвора до пет 
година. Се.м тога сада се то кривично дело гонн по службеној 
дужности, јер је Нове.\ом изостављен — брисан став други чл. 
254-а КЗ раније редакције, којн је предвиђао да се гоњење преду- 
зима по предлогу. Пре.ча томе, кривнчно.м делу „Одузимаље мо- 
торног вазила" Новелом је дат знатно озбиљнији карактер и од- 
ређен му је знатно виши степен друштвене опасностн иего што 
је то раније било.

Измене извршене у односу на кривично дело из чл. 254-а КЗ 
безусловно су изискивале, као што се и очекивало, и одговара- 
јуће измене чл. 18. ст. II ЗКП и то у правцу изузимања тог кри- 
вичног дела из надлежиости судије појединца општинског суда. 
Међутим, очекивана измена у том правцу није ус.\едила, и чд. 
18. ст. II ЗКП остао је исти као што је и био. Као што је раније 
речено, очигледно је да није била интенција законодавца да кри- 
вично дело из чл. 254-а КЗ, у новој редакцији, и надаље остави у 
надлежности судије појединца, већ да је по среди једна омавЈка 
редактора ЗИД ЗКП од 15. марта 1965. године. Но, без обзира на 
то, сада је ситуација таква да, строго узевши, кривично дело 
„Одузимање моторног возила" из чл. 254-а КЗ спада у надлежнос г 
судије појединца општинског суда, и да се не би могла побијати 
пресуда, због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 
343. ст. I тач. 1. ЗКП, било ког судије појединца који би донео 
пресуду у односу на то кривично дело.

Међутим, према суштини ствари, и садашљој редакцији чл. 
254-а КЗ, a и.мајући у виду и друштвену опасност, то кривично 
дело не спада више у „лака“ или „лакша" кривична де,\а за која 
би, објективно узевши, и по основу из чд. 13. ст. II ЗКП могао 
бити надлежан судија појединац општинског суда. Због тога се, 
у садашњој ситуацији, несумњиво намеће као закључак да су-
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ђење no овим кривичним делима треба стварно дати у надлеж- 
ност већу општинског суда. На тај начин би се, у духу чл. 13. ст. 
II ЗКП, решило питање без икакве повреде било које одредбе 
Законика о кривичном поступку, a оптуженима би бида загаран- 
тована сва она права која имају у поступку пред већем општин- 
ског суда. Тиме би требало аутоматски искључити прил1ену, или 
могућност примене, чл. 414. ЗКП, чије одредбе очигледно не могу 
да се при.мене у односу на кривично дело за које је предвиђена 
казна строгог затвора и до пет година, јер би примена тих одре- 
даба свакако представл>ала флагрантну повреду права и дискри- 
минацију извесног броја оптужених.

Према томе, за кривично дело „Одузимања моторног возила" 
из чл. 254-а КЗ треба увек да суди веће општинског суда у саставу 
предвиђеном у чл. 18. ст. I ЗКП уз примену свих оних одредаба 
ЗКП које се односе на поступак пред већем.

II
Учешће грађана — судија поротника, као облика друштвеног 

самоуправљања (члан 34. ст. 2. тач. 2. Устава СФРЈ), у првосте- 
пеном суђењу је наша револуционарна тековина a досада је у 
пракси показала несумњиве резултате и успешно потврдила пра- 
вилност постављеног принципа. Новела Законика о кривичном 
поступку, од 15. марта 1965. године, пошла је још један корак 
даље у практичној примени тог принципа и предвидела је учешће 
судија поротника у другостепеном суђењу, но само у оним слу- 
чајевима када другостепени суд одржава претрес на основу чл. 
351—352. ЗКП. Ради реализације проширења учествовања судија 
поротника и у другостепеном суђењу, Новелом су, у истоветном 
тексту проширени чл. 20. ст. 2. и чл. 22. ст. 1. ЗКП, са поједном 
новом реченнцом која гласи: „кад (окружни — републички вр- 
ховни) суд суди у другом степену на претресу, веће (окружног — 
републичког врховног) суда саставлЈСНо је од двојице судија и 
тројице судија поротника". (члан 5. ст. 2. и чл. 7. Закона о изме- 
нама и допунама Законика о кривичном поступку од 4. IV 1965. 
— Сл. лист СФРЈ бр. 12/65). Према томе у случају када окружни 
суд — као другостепени — или републички врховни суд одрлса- 
вају претрес онда они увек суде у саставу од петорице судија, 
од којих су тројица судија поротници. Проширењу учешћа су- 
дија поротника и у дpyгocтeпeнo.vI поступку на претресу, са дру- 
штвено политичке стране не може се ставити приговор јер је 
тиме доследно проширено самоуправљање радних људи, односно 
један од облика самоуправљања.

Увођење судија поротника у суђењу на претресу пред друго- 
степеним судо.м, онако како је новелом извршено, представља -— 
са процесно правне стране — непотпуно, парцијално pemeifce које 
отвара озбиљне проблеме и представља фактичку с.метњу за ефи- 
касну примену одредаба чл. 351—352. ЗКП, које су у досадашњој 
пракси несумЈБИВо показа.\е своју вредност.

Када другостепени суд — под другостепени.м судо.м увек се 
подразумева окружии као другостепени суд и републички врхов-
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ни суд — одлучује поводохМ жалое tipoTHB првостепене пресуде 
и цени да ли има основа за одржавање претреса, он доноси од- 
луку и о томе у ком обиму и правцу ће се спроводити докази 
на претресу. Када се ради о једном окривљеном и о једном кри- 
вичном делу, онда је ситуација једноставна и нема никаквих про- 
блема. Y таквој ситуаци^и другостепени суд ће одржати претрес 
у односу на окривљеног и кривично дело које је обухваћено по- 
бијаном првостепеном пресудом, и на претресу he разјаснити 
спорна чињенична питања, те донети пресуду поводом уложене 
жалбе.

Мећутим, када се ради о конекситету — било објективном 
било субјективном иди пак о продуженом кривичном делу, онда 
се одмах појављује питање и проблем: које ће веће донети од- 
луку поводом жалбе против првостепене пресуде уколико је само 
неки део пресуде нападнут или спораи.. Конекситет се може поја- 
вити у следећим видовима:

а) један оптужени — више кривичних дела;
б) више оптужених — једно кривично дедо и
в) Бише оптужених—  више кривичннх дела.
Код сваког од ових видова коиекситета друтостепени суд се 

може наћи у ситуацији да, у односу на неког оптуженог иди неко 
кривично дело, наће да је пресуда правилна и да је треба потвр- 
днти, a жалбу одбити као неосновану (или одбацити као небла- 
говремену односно недозвољену), a да у односу на другог опту- 
женог или друго кривично дело треба одржати претрес. Иста 
је ситуација и у односу на продужено кривично дело — под 
условом да је опис кривичног продуженог дела тако спецафи- 
циран да поједине радње извршења имају индивидуални опис и 
да се могу одвајати једна од друге. Уколико опис продулсеног 
кривичног деда није посебно специфициран већ је дат заједнички 
опис тако да поједине радње извршења нису издвојене једна од 
друге, онда се не може вршити издвајање појединих радњи, без 
обзира како је чињенично стање утврђено у односу на поједине 
радње.

Сада се поставља питање; да ди he sehe другостепеног суда 
донети оддуку — пресуду само у односу на део пресуде о коме 
се може одлучити у нејавној седници — јер је тај део подобан 
за оддучивање — a у односу на део који треба разјаснити на 
претресу препустити одлуку већу пред којим ће се одржати пре- 
трес, иди ће препустити у целини оддуку Behy пред којим ће се 
одржати претрес. Y оба сдучаја решење је веома спорно и прак- 
тично — према садашњим одредбама Законика о крвиичном по 
ступку — нерешиво.

Ако веће другостепеног суда у нејавној седници одлучи-пре- 
суди о једном делу побијане пресуде, онда је питање какав је 
однос тог пресуђеног дела према преосталом деду пресуде, тј. 
према оном делу пресуде о коме треба да одлучи веће на основу 
одржаног претреса. Тада треба решити и процесно техничко пи- 
тање и то: да ли се има донети једна иди две пресуде односно 
како уогпите треба да изгдеда пресуда.
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Очигледно је да веће другостепеног суда у нејавној седници 
мора — у одређеним случајевима — да донесе одлуку (било пре- 
суду било решење) п да доношење те одлуке не може препу- 
стити већу пред којим ће се одржати претрес, јер такво веће 
није ни квалификовано да одлучује о неким питањима о којима 
је обавезан да одлучује другостепени суд.

Претрес пред другостепеним судом може се одржати само 
због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања (чл. 
351. ст. 1. ЗКП), што значи да остали основи побијања првосте- 
пене пресуде не могу бити предмет разматрања и претресања од 
стране већа другостепеног суда пред којим се одржава претрес, 
наравно имајући у виду веће другостепеног суда у чијем саствау 
су и судије поротници. Ако се првостепена пресуда побија у не- 
ком делу (објективно нли субјективно) само у односу на евен- 
туалну повреду кривичног. закона или одлуку о казни, мери без- 
бедности итд. — чл. 342, ra. 2 в 4 3KI7, (евентуадно побијање 
пресуде због битне повреде одредаба кривичног поступка не до- 
лази у обзир, јер се у случају постојања неке повреде из чл. 
343. ЗКП. пресуда мора укинути a не може се одржавати пре- 
трес), онда о тим жалбеним разлозима мора, и може, да оддучи 
веће другостепеног суда у нејавној седници. Ово стога што у од- 
носу на ове жадбене разлоге веће другостепеног суда у нејаввшј 
седници може, на основу чд. 365. ст. 1. ЗКП, да преиначи прво 
степеиу пресуду и да отклони евентуалне повреде кривнчног за- 
кона односно да саобрази казну или хмеру безбедности тел<.ини 
или друштвеној опасности кривичног дела и учиниоца. Сем тога 
веће пред којим се има одржати претрес није ни квалификовано 
да одлучује о искључиво правним питањима, већ оно може да 
одлучује — у основи — са.мо о чињенични.м питањима и да их 
правно оцени према свом правном схватању.

Све ово значи да је лако могуће наступање ситуације у ко- 
јој би другостепени суд био у подожају да у погледу једне пре- 
суде — због објективног или субјективног конекситета или у 
случају продуженог кривично!' дела — доноси две оддуке — 
пресуде. Може се радити само о пресуди због тога што се претрес 
може одржати пред другостепеним судом са.мо ако нема основа 
за укидање побијане пресуде или неког љеног дела, тако да до- 
-\ази у обзир са.мо доноше^ве пресуде при разматрању пробдема 
који се појавио. Према ранијим прописима овај се проблем није 
ни постављао, јер је веће другостепеног суда пред којим се одр- 
жавао претрес било идентично са већем које је могло одлучи- 
вати и у нејавној седници, тако да је једно веће доиосило једну 
јединствену пресуду у односу на побијану првостепену пресуду 
у целини.

Y оваквој ситуацији као прво постав.%а се питање да ли је 
.могуће, према одредбама Законика о кривичном поступку, у дру- 
гостепено.м поступку доносити две пресуде поводом жалбе — или 
жадби, против једне првостепене пресуде. Одговор на аво питање 
је аподиктични негативан, јер другостепени суд ннје ов.лашћен 
да врши раздвајање поступка, a доноше1вем две пресуде поступак
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би се фактички раздвојио и то на анај део с коме би се донеда 
одлука — пресуда у нејавној седиици и iia онај део о коме би се 
донела одлука — пресуда након одржаног иретреса. Принцип је- 
динства поступка произилази из одредаба чл. 31. ЗКП, a то је- 
динство диктира како процесна економија тако и могућност пра- 
вилне примене одредаба о стицају из чл. 46. Кривичног законика. 
Одредба о раздвајач>у поступка — чл. 32. ЗКП је изузетак и доста 
рестриктивна, али је сем тога изричито ограничеиа на одређен 
стадиј кривичног поступка ;— тј. до завршетка главног претреса 
— чл. 32. ст. 1. ЗКП. Према томе у другостепеном поступку нема 
могућности за раздвајање поступка.

Према томе, остаје једино решење да се једном другостепе- 
ном пресудом реше сва питања која се односе на побијану пре- 
суду јер према позитивним одредбама Законика о кривичном по- 
ступку нема неке друге могућности која би била одговарајућа 
и законита. Ако чињенично стање у односу на неки део пресуде 
не би било потпуно или правилно утврђено пресуда се мора уки- 
нути у целини. Друго је питање како би се овај проблем могао 
решити de lege ferenda, али свако решење отвара низ пробле.ма 
који нису ни једноставни ни лако решиви.

Ако би о једној првостепеној пресуди доносила одлуку два 
другостепена већа —  једно у  нејавној седници a друго након одр- 
жаног претреса онда би у  уводном делу пресуде морада бити 
наведена оба већа и датуми одржавања и нејавне седиице и irpe- 
треса. Такав уводни део је неуобичајен, и досада непознат нашој 
судскбј пракси, али то не представља никакву тешкоћу a пракса 
би се у будуће дако оријентисала на такав уводни део пресуде, 
па би он постао уобичајен. УосталОхМ то је само формално-технич- 
ко питање које не представља никакав пробдем.

Спорно је, .међутим, како би се у суштини доносила и објав- 
љивала одлука — пресуда и какав би био однос оног дела пре- 
суде коју доноси веће у нејавној седници и оног дела коју донесе 
веће након одржаног претреса. Овде се говори само о пресуди 
која има да се доносе, a не узима се у обзир .могућност да веће 
другостепеног суда у нејавној седници од.\учи нешто што би оба- 
везивадо оно веће пред којим се и.ма одржати претрес, или обрат- 
но. Ово cT ora што су у погледу доношења одлука оба већа у гра- 
ницама своје надлежности равноправна и одлука једног већа — 
наравно у погледу чињеница — не може обавезнвати друго веће, 
нити се пак таква могућност .може претпоставити, јер не би била 
ни теоретски ни практично оправдана.

Ако веће другостепеног суда у нејавној седници потврди је- 
дан део пресуде онда мора изрећи казну у односу на тај део — 
односно за кривична дела утврђена тим делом пресуде — п та 
казна остаје као правоснажно утврђена и мора је респектовати 
и веће пред којим се одржава претрес. Сем тога другостепено 
веће мора у нејавној седници решити и сва остала питања која 
се односе на део персуде о коме је одлучено и то о трошковима 
кривнчног поступка, о и.мовинско правним захтевима, о одузи-
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Мању ствари, о урачунавању притвора и истражног затвора или 
раније издржане казне и томе слично.

Behe другостепеног суда, са будијама поротницима, пред ко  
јим се одржава претрес одлучује само о оном делу побијане пр 
востепене пресуде који је одлуком већа у нејавној седници одре- 
ђен за претрес и у том правцу доноси пресуду којом одлучује 
о свим питањима везаним за тај део пресуде — о кривици, казни, 
о мерама безбедности, о трошковима кривичног поступка, о имо 
винско правним захтевима, о одузимању ствари (уколико се радн 
о стварима из дела пресуде по коме је одржан претрес) итд. При- 
ликом доношења одлуке о казни веће другостепеног суда пред 
којим је одржан претрес морало би да узме као утврђену казну 
која је правоснажно изречена од стране другостепеног већа пре- 
судом у нејавној седници и да примени одредбе о изрицању казне 
за кривична дела у стицају, у смислу чл. 46. Кривично' законика, 
a у погледу изрицања казне и то веће је свакако везано забраном 
из чл. 356. ЗКП. Behe другостепеног суда пред којим је одржан 
претрес објављује пресуду само у односу на онај део за који је 
одржан претрес.

Изнете алтернативе у погледу раздвајања поступка и односа 
делова пресуда могуће би било спроводити у пракси само у слу- 
чају када би се измениле одредбе о раздвајању поступка, и на 
адекватан начин утврдило право другостепеног суда да раздваја 
кривични поступак у случајевима када је један део подобан за 
одлучивање у нејавној седници a један део за одлучивање након 
одржаног претреса иред другостепеним судом.

Према позитивним одредбама Законика о кривично.м поступ- 
ку у случајевима објективног или субјективног конекситета није 
могуће делимично потврдити првостепену пресуду a делимично 
одлучити о првостепеној пресуди на основу одржаног претреса 
пред већем другостепеног суда, будући да у нејавној седници и 
на претресу одлучују различита већа, у различитим саставима, 
a раздвајање поступка након завршетка главног претреса није 
мог\'ће.

Што се тиче питања продуженог кривичног дела ситуација 
је другачија, јер се због правног и фактичког јединства проду- 
женог кривичног дела оно не може цепати на више делова, јер 
би се тада фактички дошло до сгицаја кога објективно нема — 
имајући у виду суштину конструкције кривичног дела. Због тога 
у случајевима продуженог кривичног дела у односу на такво кри- 
вично дело другостепени суд може да одлучи било у целини у не- 
јавној седници било у целини на претресу.

др Бранко Петрић
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ОДЛУКА СУДА 0 ТРОШКОВИМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

У свакој кривичној ствари, када се поступак заврши доно 
шењем коначне оддуке (пресуде или решења којим се поступак 
обуставља) суд је дужан да одлучи и о томе ко ће сносити тро- 
шкове кривичног поступка. To јасно произидази из прописа чла- 
на 89. ЗКП a јасно је и то, да суд о трошковима може оддучити 
иди заједно са оддуком о главној страри иди посебним реше- 
њем. Међутим, неки првостепени судови, када пресудом,- којом 
је окривљени огдашен кривим, одлучи и о трошковима кривич- 
ног поступка, обавезују окривљеног да те трошкове плати али 
у пресуди не утврђују њихову висину.

Спорно је, да ли је таква одлука суда о трошковима кривич- 
ног поступка правилна тј. може ди суд пресудом окривљеног 
само обавезати на пдаћање трошкова кривичног поступка a да 
не утврди кодико они износе с тим да њихову висину утврди 
накнадно решењем иди мора о трошковима поступка увек одлу- 
чити у целини (и о обавези окривљеног да трошкове пдати и о 
њиховој висини) бидо пресудом или, ако у време доношења пре- 
суде подаци о висини трошкова недостају, посебним pemeibe.vi. 
Ово питање је посебно од значаја у случају, када окривл.ени у 
жалби против пресуде побија и одлуку суда о трошковима кри- 
вичног поступка и тврди да постоје услови из чл. 90. став 4. ЗКП 
за његово осдобођење од дужности да те трошкове накнади. У 
вези са таквом жалбом окривљеног поставља се питање, да ли 
је другостепени суд у могућности, да о трошковима кривичног 
поступка одлучи мериторно и првостепену пресуду у тохме делу 
потврди или је преиначи и окривњеног ослободи од дужности 
накнаде трошкова поступка узимајући у овом случају у обзир 
само његове материјадне и породичне прилике или пак, због не 
постојања података о висини трошкова, пресуду у то.ме делу 
мора укинути и упутши првостепени суд да о трошковима од- 
лучи у целини посебним решењем у смис.ду чл. 89. став 2. када 
прибави податке о њиховој висини.

По једном становишту, које се засннва на прописима члаиа 
90. став 1. и 89. став 2. ЗКП наведена оддука првосгепеног суда 
о трошковима поступка правилна је. Наи.лле, према пропису чла- 
на 90. став 1. кад суд окривљеног огласи кривим изрећи ће у 
Према овом становишту овај пропис је принудне природе и њега 
Према овом становишту овај пропис је принудне крироде и њега 
треба разумети тако, да је суд обавезан да у свим случајевима, 
када доноси осуђујућу пресуду, окривљеног обавеже и на накна- 
ду трошкова поступка без обзира на то, да ди суд расподаже по- 
дацима о висини 'фошкова, уколико не постоје усдови из чл. 90. 
ст. 4. за ослобођење окривљеног од дужности да накнади тро- 
шкове поступка. У овом пропису није речено, да је суд дужан 
да оддучи и о томе колико износе трошкови поступка a то често 
пута суд неће .моћи одмах ни утврдити. У л1оменту доношења 
пресуде могуће је на пример, да суд нема података о висини дич- 
ног дохотка сведока, коме .\ични доходак није иоплаћен за вре-
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ме изостанка са посла зоог доласка у суд ради сведочења и коме 
иакнада за изгубљену зараду у току главног претреса ннје до- 
суђена већ ће то бити учињено доцније. Y том случају када не 
располаже подаци.ма о висини трошкова суд не може доноихење 
одлуке о обавези окривл>еног да трошкове плати одложити за 
доцније, када те податке прибави, јер би то било противно члану 
90. став 1. Овакво становиште у складу је и са праписом члана 
89. став 2. јер се у том пропису говори о томе, да ће се, ако у 
време доношења пресуде недостају подаци о висини грошкова, 
решење о трошковима донети кад се ти подаци прибаве, што 
значи да he суд посебним решењем одлучитн само о висини тро- 
шкова a не и о обавези окривљеног да их накиади, јер је о томе 
дужан да одлучи приликом доношења пресуде. Ово pemefbe о 
висини трошкова у смислу чл. 89. став 4. доноси председник већа 
првостепеног суда.

Према овом становивзту ако је окривљени пресудом cavio 
обавезан да плати трошкове поступка без назначења колико они 
износе, другостепени суд .може по жалби окривљеног о трошко- 
ви.ма одлучити мериторно с обзиром на материјалне и породпчне 
прилике окривљеног.

Мислим да изложено становиште није правилно. Оддука о 
трошковима кривичног поступка било да суд о њима одлучује 
заједно са одлуком о главној ствари (пресудом или решењем 
којим се поступак обуставља) или одвојено од главне ствари по- 
себним решењем мора увек да садржи, како одлуку о томе, ко 
је дужан да плати трошкове поступка тако и одлуку о томе ко- 
лико они износе. Одлука о трошковима поступка је једна целина 
и не може се раздвајати у два дела, јер не може неко судско.м 
одлуком бити осуђен на испуњење неке обавезе a да се не види 
у чему се та обавеза састоји. To јасно произлази из члана 89. 
став 1. који пропис у погледу доношења оддуке о трошковима 
кривичног поступка npeACTaBAja опште правило. По том пропису 
о трошкови.ма кривнчног поступка су̂ д̂ по правилу оддучује зајед- 
но са одлуком о главној ствари( пресудом или решен>ем којим се 
поступак обуставља) и од.лука о трошковима садржи и одлуку 
о томе ко ће трошкове сносити и устаповљење колико они из- 
носе. Y осталим прописима члана 89. (став 2, 3. и 5) дате су прет- 
поставке за доношење посебног решења о трошковима када суд 
о томе одлучује одвојено од одлуке о 1лавној ствари, juto не 
значи, да је суд на основу тих прописа овлашћен да решење о 
трошковима раздваја у два дела и о томе доноси две одлуке, 
једну о томе ко је дужан да плати трнзшкове a другу о томе ко- 
лико они износе.

По ставу 2. тога ч.лана посебно решење о трошковима суд 
he донети ако у време доношења коначне оддуке о самој кри- 
вичној ствари иедостају подаци о висини трошкова. YnoTpe6ADeHii 
изрази у ставу 2. „подаци о висини" и „решење о трошковима 
AOHehe се“ не значе, да he суд накнадни.м решење.м одлучити са- 
-\io о висини трошкова Beh значе да he суд решење о трошкови-
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ма, дакле о трошковима у целини, донети накнадно ако постоји 
претпоставка због које се о њима не може одлучити у смислу 
чл. 89. став 1. тј. заједно са одлуком о главној ствари.

Аруги изузетак од правила израженог у члану 89. став 1. 
представља случај из става 3. тога члана. Могуће је наиме, да 
суд приликом доношења коначне одлуке о самој ствари, иако 
располаже подацима о висини трошкова, ипак пропусти да о 
шима одлучи. И у том случају суд ће о трошковима и то у це- 
лини одлучити накнадно посебним решењем.

Најзад посебно решење о трошковњма суд ће донети увек, 
када се на плаћање трошкова осуђују лица наведена у ставу 5. 
члана 89. што такође представља изузетак од општег правила 
израженог у ставу 1. члана 89.

Према изложеном из прописа члана 89. став 1. произлази, да 
суд не може осуђујућом пресудом оптуженог само обавезати, 
да плати трошкове поступка a да у пресуди не назначи колико 
они износе па да потом посебним решењем накнадно утврђује 
само њихову висину. Ако окривљени у том случају, кад је пре- 
судом само обавезан на плаћање трошкова без назначења њи- 
хове висине, изјави жалбу против пресуде због одлуке о тро- 
шковима, другостепени суд није у могућности да о трошковима 
правилно одлучи. При доношењу одлуке о томе, да ли постоје 
услови да окривљени буде ослобођен (у целости или делимично) 
од дужности накнаде трошкова на основу члана 90. став 4. суд 
мора узети у обзир и ценити не само материјалне и породнчне 
прилике окривљеног већ и то колико трошкови поступка износе. 
Y таквом случају другостепени суд ће по правилу .морати да 
укине првостепену пресуду у делу којим је одлучено о трошко 
вима поступка и то због непотпуно утврћеног чињеничног стања, 
Jep одлучну чињеницу колико износе трошкови поступка прво 
степени суд није утврдио. Y том случају првостепени суд ће о 
трошковима одлучити посебни.м решењем на основу члана 89. 
став 2. ЗПК.^

Ако би се прихватило прво становиште да суд може пресу- 
дом окривљеног само обавезати да плати трошкове поступка без 
назначења њиховог износа па другостепени суд у томе делу по 
жалби окривљеног првостепену пресуду потврди, онда његова 
жалба против накнадног решења председника већа првостепеног 
суда којим би била утврђена само висина трошкова. не би имала 
никакве сврхе, јер веће окружног суда решавајући о тој жалби 
не би могло на основу чл. 90. став 4. окривљеног ослободити од

■ Исто и одлука Врховног суда Србије Одељења у Приштини К ж . 
196/64, где се  каже; Првостепена пресуда није јасна у односу на трошкове 
кривичног постутгка, када гласи: „Оптужени је  дуж ан да плати трсшкове 
кривичног поступка колико исти по рачуну буду износили”. Ако подаци 
у списима до доношења пресуде не пруж ају довољнр основа да се тачно 
утврди износ трошкова, пстребно је  у цресуди нагласмти да ће се посебним  
решењем у смислу члана 89. став 2. ЗКП одлзгчити о трошковима кривичног 
поступка, јер је само у таквом случају могукно у жалбеном поступку оце- 
Himfi ccHOBa'HCiCT ггрЕ'ЗСтепене пресуде у односу на трошкова кривичног по- 
ступка. (Билтен судске п р ж се  Врховног суда Србије, број 5, стр. 12).

25



дужности накнаде трошкова, јер је о његовој обавези, да је ду- 
жан да плати те трошкове одлучио већ другостепени суд реша- 
вајући о жалби окривљеног против пресуде. И овај случај пока- 
зује да је прво становиште неприхватљиво.

Y даљим прописима Законика о кривичном поступку (члан 
90, 91. и 92) не говори се о томе шта треба да садржи одлука 
о томе, када he, под којим условима и у ком обиму трошкове 
поступка бити дужан да накнади окривљени (члан 90) односно 
осгали учесници у поступку и када ће те трошкове сносити за- 
једница (члан 91. и 92). Стога се у члану 90. став 1. само утвр- 
ђује обавеза окривл.еног, који је оглашен кривим, да сноси тро- 
шкове поступка, јер су они настали његовом кривицом али шта 
греба да садржи осуђујућа пресуда у погледу одлуке о трошко- 
вима речено је већ у члану 89. став 1, где је речено и то када 
ће суд о грошковима одлучити посебним решењем a не пресу- 
дом. Y члану 90. став 1. није речено да 'пресуда треба да утврди 
и изонс трошкова, јер би то с обзиром на пропис чл. 89. било 
непотребно понављање.

П. Петрењ

И З СУДСКЕ ПРАКСЕ

Разлог да јавни тужилац неће и- 
мати времена да благовремено про- 
учи предмет и донесе сзоЈу одлуку 
није основа за продужењ е трајања 
истражног затвора. (ВСС Од. НС бр. 
Кж. 1454/965).

Окружни суд је уважио предлот 
истражног судије и продужио ис- 
гражни затвор. Окривљени је  поднео 
жалбу, која је основана, решење 
преиначено и истражни затвор уки- 
нут, a из разлога:

Разлог да „јавни тужилац неће 
имати времена да благовремено про- 
учи предмет и донесе своју одлуку”, 
не може се прихватити као основан, 
јер такво проширивање разлога и 
сснове за одређивање истражног за- 
твора предвиђених у  чл. 182. ст. 2. 
тач. 1. до 3. ЗКП не би било у  складу 
са одредбом чл. 181. ст. 2. К З, гогги 
са одредбом чл. 48. ст. 1. и 2. Уста- 
ва СФРЈ.

Камата на ироневерени ноаад не 
представл>а штету нанесену изврше- 
љем кривичног дела. (ВСС Од. НС 
бр. Кж. 1331/965).

Оптужени је проглашен кривим 
за крив. дело проневере, па је об- 
везан да накнади предузећу и кама- 
ту на проневерени навац, који је  
још пре изрицања I ст. пресуде био 
надокнађен. Оптужени је улож ио  
жалбу, које је основана само гледе 
имовинеко-правног захтева, и ува- 
жена, те предузеће упућено на nyr  
редовне парнице, и то из разлога:

Из I ст. пресуде се види да је оп- 
туж ени штету накнадио, али да  није 
исплатио камату и трошкове. Како 
ј€ предмет имовинскоправног захте-  
ва штета настала извршењем кри- 
вичног дела, a износ од 42.902 дин. 
не пр>едетавља штету насталу извр- 
шењем крив. дела, то је ВСС дел и-  
мично уважио ж албу оптуженог у 
оцносу на имовинскоправни захтев.

Реш еље којим суд у току поступ- 
ка у брачном спору одређује при- 
времене мере ради дазањ а издрж а- 
вања заједничкој малолетној деци  
(чл. 404. ст. 1. ЗПП) iviopa увек бити 
образложено. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1649/965).
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Против решења, без образлонсења, 
којим је тужени обвезан да да.1е 
привремено издржавање, a које је 
донесено у току поступка ради раз- 
вода брака, тужени је уложио ж ал- 
бу, која је основана, реш ење укину- 
то, a из разлога:

Побијано решење нема образло- 
жења, иако се ради о таквом реш е- 
њу које мора бити образложено. Код 
одређиваша привремене мере дава- 
ња издржавања малолетној деци  
суд по кратком постзгпку треба да  
утврди имовинске прилике и могућ- 
ности рк)дител>а да доприносе за  из- 
државање заједничке деце, јер  од 
свих чињеница зависи да ли се у -  
казује потребним само доношење 
привремене мере за издржавањ е и 
висину самог издржавања. Пре.ма 
томе, у  питању је такво решење које 
у сш^слу чл. 334. ЗПП мора увек 
бити образложено.

Како спорно решење није обрад- 
ложено, то постоји битна повреда 
одредаба парничног поступка из чл. 
343. ст. 2. тач. 11. у вези чл. 367 ЗПП.

целине, тада није могла оити изре- 
чена ни у погледу осталог дела те 
целине, ма да 6л за адлуку посто- 
јао основ из тач. 4. ст. 1. чл. 321. 
ЗПП-а.

Ако се ма који правни однос по 
природи ствари luopa нужно трети- 
рати као једна целина, тада нема 
места донашању пресуде због изо- 
стаика на темељу тач. 4. ст. 1. чл. 
321. ЗПП-а мада би се овај недоста- 
так односио само на један део це- 
лине. (ВСС Од. НС бр. Гж. 1621/965).

I. ст. суд је  донео пресуду због изо- 
станка. Туж ени је уложио дсалбу, 
која је као основана уважена, a из 
разлога:

Према пропису чл. 321. ст. 1. тач. 
4. ЗПП-а пресуда због изостанка мо- 
ж е се донети поред осталог и тада 
ако основаност тужбенО|Г захтева  
произлази из чињеница у цуж бл на- 
ведених. Међзгги.м, није постојао за- 
конски услов из тач. 4. ст. 1. чл. 321. 
ЗПП за изрицање пресуде због изо- 
станка. Странке су сжлопиле два 
уговора, a no једном тужиљи припа- 
да право задржавања 500.000 динара 
на име претрпљене штете као и због 
непошговања рокова иоплате по тим 
уговорима. Међутим, и основаност 
тужитељичиног права да за случај 
раскида уговора од куповне цене за- 
држ!И 500.000 динара, не произ.лази 
из чишеничног стања тужбе.

Конкретан правни однос по својој 
природи се мора нужно третирати 
као једна целина, те ако није могла 
бити изречена пресуда због изостан- 
ка само у  погледу једног дела те

Раскид уговорз о доживотном из- 
државању није лично, већ имовин- 
ско право. Стога ii кад оставилац за 
живота није покренуо парницу ради  
раскида уговора о доживотном из- 
државању, на његове наследнике 
прелази право да раскид уговора 
захтевају. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1461/965).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев. 
Тужиоци су уложили жалбу, која 
је као неоснована одбијена, a из  
разлога:

Псшто за пресуђени спор тј. за 
једностран '0 раскидање уговора о 
доживотном издржавањ у је битно 
питање, према прописима чл. 125. ст. 
2. и 3. ЗОН, да ли су тужени са сво- 
је стране испунили уговор о издрж а- 
вашу или не, односно да ли су од- 
носи странака поремећени до непод- 
ношљивости заједничког живота, те 
како је I. ст. суд утврдио да су ту- 
жени испунили све своје обавезе, то 
жалба тужиоца није основана. Ис- 
тина је  да I. ст. суд раскид утовора 
о дож . издржавањ у сматра личним 
правом. Међутим, иако је  то стано- 
виште I. ст. суда погрешно, јер се не 
ради о личнол, већ о имовинском 
праву, жалба тужиоца је неоснована 
из напред наведених разлзга, пош - 
то се уговор о дож. издрж . може ра- 
скинути само на основу услова пред- 
Еиђених у прописима 'чл. 125. ЗОН, 
које пак услове тужиоци нису ни 
покушавали да доказују, a није у 
питању споразуман раскид уговора.

Ако је одвојен живот брачних 
другова трајао 27 година без да је  
ма који од њ их чинио кораке да се 
истп успостави има се сматрати да  
је заједиица ж изота међу н>има пре- 
стала споразумно. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 1401/65).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев  
хојим је тражено да се утврди да  
је међу парничним странкама пре- 
стала споразумно заједница ж иво- 
та. ТужЈ-шац је улож ио жалбу, која 
је усвојена, I. ст. пресуда преиначе- 
на и утврђено да ,ie брак који је био 
закл>учен престао споразумно да ва- 
жи, a из разлога:

Брак је био прекинут 1928. године.
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Муж је 1935. и 1936. чинио покушаје 
да се настави брачна заједница, али 
без успеха. Из овог следи чињеница 
да су странке живеле одвојено ви- 
ше од 35 година, a да је протекло 
више од 27 година како су чињени 
последњи безуспешни покушаји да 
се брачна заједница настави. Обзи- 
ром на овакав дуг период одвојенсг 
живота међу странкама, према ста- 
новишту ВСС, заједница живота ме- 
ђу странка.ма је престала споразу- 
мом. Овај закључак суда се заснива 
на чињеници да су странке и после 
1936. године живеле одвојено 27 го- 
дина. Обзиром на овако дуг и одво- 
јен живот странака те на сснову чи- 
шенице да странке нису ништа пре- 
дузимале после 1936. године ради 
успостављања брачне заједнице, 
ВСС налази да је заједница живота 
у  конкр. случају трајно престала 
споразумном вољом странака.

Оно што је тужилац примио на 
основу колективног уговора о оеи- 
гурању за смањену радну способност 
не може се одбити од висине његовог 
неимовинског одшетног захтева. Оно 
што је тужилац примио од осиг. за- 
вода на основу свог личног осигура- 
ња не може ее одбити од досуђеног 
износа накнаде. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 1482/965).

I. ст. пресудо.м тужени је обвезан 
на плаћање накнаде штете. Тзгжени 
је уложио жалбу, која је као не- 
основана одбијена, a из разлога:

У коккр. случају не мож е се од- 
бити од досуђене накнаде која је 
тужиоцу досз^ена као неимовинска 
штета оно што је тужилац примио 
по основу осигурагБа за смањену 
радну способност-инвалидитет и ако 
је осигурање закључила и пре.мију 
плаћала радна организација, јер 
није у гштању осигурање неимовин- 
ске штете.

Исто тако не може се одбити од 
досуђене накнаде оно, што је  туж и- 
лац као оштећеник примио као оси- 
гураник од 0 3  на основу уговора о 
осигурању, који је он лично закљу- 
чио и премију плаћао.

Ако је уговорена месна надлеж- 
ност одређеног суда за тужбени зах- 
тев који прелази стварну надлеж- 
u o C T  тога суда месно је надлежан  
виши суд. (Реш. Врх. привр. суда 
Р. бр. 5/66)).

Странке су међусобним уговором 
угоЕориле за случај спора месну 
надлежност Окружног привредног 
суда у Зрењанину.

Тужилац је у тзгжби на основу 
свог угзвора истакао захтев који 
прелази стварну надлежност утово- 
реног суда, па се овај суд огласио 
месно'ненадлежним a уједно и ства- 
рно ненадлежним за расправљање 
по поднесеном захтеву и устутшо 
туж бу Вишем npj-шредном суду у 
Новом Саду.

Полазећи од одредбе чл. 64. став 1. 
ЗПП Виши привредни суд је  одбио 
надлежност налазећи да су странке 
уговором за случај спора пЈ>едвиде- 
ле надлежност Окружног привред- 
ног суда у Зрењанину, a не и над- 
лежност Вишег привредног суда у 
Новом Саду.

Решавајући настали сукоб над- 
лежности Врх. привредни суд у  Бео- 
граду је нашао да је за поступак  
надлежан Виши привредни суд у  
Ново.м Сгду из следећих разлога:

,.У овом конкретном случају стран- 
ке су уговориле надлежност О круж- 
ног привредног суда у Зрењанину, 
али уговарајући да им з  случај спа- 
ра суди Окружни привредни суд у 
Зрењанину очигледно је да су стран- 
ке хтеле да евентуални спор реши 
онај стварно надлежни суд који је 
најближи тужиоцу, a то је Окружни  
привредни суд у  Зрењанину, одно- 
сно Виши привредни суд у  Новом 
Саду када је у  питању спор из над- 
лежности вишег привреднаг суда.

He може се из садржине по.мену- 
тог утовора узети да су парничне 
стргнке када су пророгирале над- 
лежност, хтеле да им суд на чијем  
је  подрзгчју седиште тужиоца, суди  
само спорове ако су из надлежности  
окружног привредног суда, a да им 
споркзве из надлежности вишег при- 
вредног суда суди суд опште месне 
надлежности.”

Учесник у јавиом надметању ко- 
ме је неправилним поступком инве- 
ститора нанета пггета има права на 
накнаду само стварне штете. (Врх. 
пр. суд Сл. бр. 1543/65 од 11. I 1966).

Тужилац је као извођачко гргфе- 
винско предузеће учествовао на ja s -  
ном конкурсу за уступање на изво- 
ђење одређених грађевииских ра- 
дова, па је посао уступљен дрЈггом 
понуђачу и ако је понуда тужиоца  
била нижа од овог понуђача.
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Тужилац је ради тога покренуо 
спор за накнаду штете против ин- 
веститора са захтевом да му инве- 
стрггор плати како стварну штету 
насталу услед учествовања на јав- 
ном надметању тако и измаклу до- 
бит коју није остварио од очекива- 
ног посла.

Првостепени суд је тужбеки зах-  
тев само делимично уважио у  погле- 
ду захтева за накнаду стварне ш те- 
те, док је одбио као неоснован део 
захтева који се односи на измаклу 
добит.

Поводом ж албе тужиоца другосте- 
пени суд је побијану пресуду првог 
сдуа потврдио између осталог и из 
следећих разлога:

„Према налазу вештака, чија об- 
јективност у  овом случају није до- 
ведена у сумшу, тужж)чева понуда 
је била повољшЈја од понуде лица 
коме је и:з>градн>а уступљена. Тиме 
је за тужиоца настала стЕ-арна ште- 
та, у примерном досуђеном износу, 
a за коју тужени одговара услед  
свога неправилног постзчша.

He одговара, међутЈШ, тужени ту- 
жиоцу за изгубљену зараду, будући 
да у  овом случају није ничим кон- 
кретно доказано да је услед изостан- 
ка посла наступио неки знатнији 
поремећај у раду тужилачког преду- 
зећа. Он се зата и јавио на конкурс, 
да би преузео изградњу дотичног 
објекта и све док са инвеститором 
не ЗЕКључи уговор, не м ож е бити 
говора о каквој добити и губигтку 
ксте. Дакле, о изгубљеној добити не 
маже бити говора, али стварну ште- 
ту је тз^жилац претрпео, јер  је мо- 
рао да припреми елаборат и понуду, 
a све то кривицом туженог, било је 
без резултата.”

Правоснажна пресуда којом је о- 
кончана ранија парница везуЈе ту- 
женог као умешача у погледу утвр- 
ђених чињенииа. (Врх. пр. суд Сл. 
бр. 1303/65 од 10. XII 1965. гадиче).

Тужилац је у првобитној парници 
био обвезан да накнади штету која 
је настала за његовог кутгца семен- 
ске пшенице a која се састојала у 
смањеном принооу услед тога што 
је тужилац путем свога добављача

испоручио Р1змеђу осталог и другу  
врсгу односн:0 сорту пшенице од у -  
говорене a ова је била осетљивија 
на ниским пролетшим температура- 
ма, па је услед тога измрзла и дала  
мањи принос од очекиваног. У овој 
парници тужени је учествовао као 
умешач на страни тужиоца са по- 
ложајем и правом странке у поступ- 
ку.

Туж илац је међутим био обавезан  
на плаћл1њ.е накнаде штете јер је у 
току проведеног поступка зггврђено 
да је  до погрепше испоруке лш ени- 
це дош ло од стране спор. умешача. 
Након правоснажног окончан>а ове 
парнпце тужилац је  покренуо нову, 
регресну парницу гтротив туженог 
који; је у ранијој парници био спо- 
редни умешач, па је  суд по прове- 
деној расправи тужбеном захтеву  
удсвољио обавезузући туженог на 
плаћахве свих износа на које је ту- 
ж илац био обвезан у ранијој пар- 
ници.

Поводом ж албе тужевог дрзггсхл^- 
пени суд је потврдио побијану пре- 
суду суда првог степена из сл еде-  
ћих разлога:

„Тужени је у поступку навео чи- 
њенице које су у супротности са 
чињеничним утврђешима у пресуди  
коЈсм је правоснажно 'окончана пар- 
нкца против тужиоца, у  којој је  
парници туж ени учествовао као у -  
мешач на страни тужиоца, па је 
предложио и провођење доказа на 
истинитост својих нЕвода. Међутим, 
првастепени суд је правилно посту- 
пио када је одбио провођен>е пред- 
лож ених докЕза и када ‘је станови- 
ште о  одговорнострг туженог за ш те- 
ту засновао на чињеничном стањ у  
утврђенсм у наведеној парници, Ово 
ире свега, из разлзга што правосна- 
жна пресуда којом je окончана на- 
ведена парница везује туженог као  
умешача на страни тужиоца у  по- 
гледу утврђених чињеница (интер- 
венциј.ско дејство пресуде), a с дру- 
ге стране из разлога што је у прет- 
ходној парници спроведено и-сцрпно 
доказивање у  погледу свих оних 
одлучних околности које тужени  
наводи у  овој парници ,тако да је 
даље доказивање по предлогу о ис- 
тим околностима непотребно”.
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Пошто су се оба органа, Управни одбар и Савет, који одлу- 
чују о упису у именик ћдвоката, сагласнли да постоје услови, то 
се на основу чл. 93. т. 4, 87. т. 3, 13. т. 1—7, и 23—ЗОА, те чл. 6 и 7. 
т. 1—2 Статута АК у АПВ,уписују у њменик адвоката Адвокатске 
коморе у АПВ, са даном 23. фебруар 1966. и то решењима:

1. Бр. 22/966. Никола Булгаков, са сед. адв. кашд. у Ковачицн;
2. Бр.29/966. Миливој Младеновић, са сед. адв. канцел. у 

Ковачици;
3. Бр. 30/966. Дејан Поповић, са сед. адв. канц. у Панчеву;
4. Бр. 36/966. Реже Чернаи, са сед. адв. канц. у Б. Тополи;
5. Бр. 45/966. др. Борислав Патић, са сед. адв. канц. у Пан- 

чеву;
6. Бр. 54/966. Валеријан Кокора, са сед. адв. канц. у Зрења- 

нину;
7. Бр. 56/966. др. Влади.мир Шећеров, са сед. адв. канц. у 

Зрењанину;
8. Бр. 57/966. Миливој Павићевић, са сед. адв. канц. у Новом 

Бечеју;
9. Бр. 64/966. Иван Бербаков, са сед. адв. канц. у Новој Црњи;
10. Бр. 67/966. Никола Алимпић, са сбд. адв. канц. у Новом 

Саду;
11. др. Милан Иванчевић, са сед. адв. канц. у Новом Саду.

Адвокатска комора у АПВ

УПИСИ Y ИхМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви чланови Фонда посмртнине да је преми- 
нуо адвокат П. Поповић из Пећинаца, па се позивају да уплате 
по 6 нових динара на име доприноса за тај смртни случај. Уједно 
се позивају да изврше уплату доприноса и за смртни случај Боке 
Манојловића, адв. из Сенте.

Све уплате се врше на текући рачун Адвокатска ко.мора у 
АПВ број 657-8-419.

К1ВИГОВОДСТВО Коморе

30



На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржана 17. фебруара 1966. године донесена су следећа решења:

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

2) Одређена је делегација Коморе на Конференцији адвоката 
у Београду, која се одржава 26. и 27. фебруара 1966.

3) На основу чл. 93. тач. 8. чл. 47. ст. 2. Закона о адвокатури 
те ЧА.  8. Уредбе о наградама за рад адвоката узима се на знање 
уговор о пружању правне помоћи који је 10. фебруара 1966. скло- 
пљен између Саве Грујића адвоката из Новог Сада и Предузећа 
„Хидросонда" из Новог Сада.

4) Решењем бр. 62/1966. брише се из именика адвоката, због 
пензионнсања, са даном 31. XII 1965. др Милош Влаховић из Бе- 
чеја, a др Милош Влаховић задржава чланство у фонду посмрт- 
нине.

5) Решавано је о молбама за упис у и.меник адвоката као и 
осталим текућим пpe^мeтимa.

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК V АПВ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Извештавају се адвокати чланови Адв. коморг у АПВ и СР 
Србије да је у издању Адвокатске комор>е у АПВ, као 4 свеска 
прописа, објављена нова Тарифа за награду за рад адвоката, која 
је једниствена за целу територију Србије. Тарифа има посебно 
израђен трошковник до износа спорова у вредности од 15.000 
нових динара.

Цена поједином при.мерку стаје 3 иова динара, a уплаћује 
се на текући рачун Адвокатска ко.мора у АПВ бр. 657-8-419.

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГААСНИКА"

Сви наши претплатници су добили рачуне за 1966. годину, 
па моли.мо претплатнике да претплату за 1966. годину у износу 
од 20.— нових динара уплате на текући рачун Адвокатска к о  
.мора у АПВ бр. бр. 657-8-419, са означењем „Претплата на „Гла- 
сник". Уједно мо.ш.мо све дужнике из ранпјих година, да своје 
заостатке измире. „ГААСНИК" излази из сопствених средстава, 
па је упућен на претплатнике и претплату.

У редништво „Г ААСНИКА"
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БОРБЕ МАНОЈЛОВИБ

20. фебруара 1966. године умро је у Сенти Борђе Манојловић, 
адвокат.

Борђе Манојловић дипломирао је на ПравнОхМ факултету у 
Београду, па је после дипло.ме био судски бе.л.ежник, a затим адв. 
приправник. После положеног адвокатског испита, вршио је ад- 
вокатуру у Сенти, све до рата.

Као адвокат Б. Манојловић је био солидног знања, a исту је 
вршио са пуно љубави и пожртвовања.

Слава Му!

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра 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 преггплата 20 нових динара /  Цена 

једног броја 2 нова динара /  Штампа „Будућност”, Нови Сад
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