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ГЛАСНИК
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

Број 9Гадина XV Нови Сад, Септемба1р 1966.

САМОУПРАВЉАЊЕ Y ЈУГОСЛАВИЈИ КАО САСТАВНИ ДЕО И 
САДРЖИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКОГ И 

ПРАВНО ПОАИТИЧКОГ СИСТЕМА
Наш систем самоуправљања у целини је саставни део си- 

стема социјалистичке демократије и одражава процес развитка, 
који се одвија у условихма друштвено еконод1ског и политичког 
система Југославије. Тај систем који је произишао из Народно 
ослободилачке борбе и социјалистрчке револуције иове Југосла- 
вије ослања се на комплексно учење Марксизма и активну ак- 
цију радничке класе и радног човека уопште, која чини револу- 
ционарну језгру тог учења, чији је идентитет усађен и у садр- 
жину Програма Савеза Комуниста Југославије. Основна кохмпо- 
нента научне теорије Марксизма, која је у суштини идеје и са- 
држине нашег система самоуправљања, свакако је учење о оду- 
мирању државе и стаарању комунистичког друштва. To је упра- 
во научна основа и смисао и тенденција процеса самоуправ- 
љања.

Када данас говоримо о систему самоуправљања, онда .мо- 
рамо имати у виду цео процес настанка и развитка самоуправ- 
л>ања у Јутославији. Тај процес можемо пратити историјски са 
становишта правног нормирања и реализације, али и са стано- 
вишта садржине и мењања квалитета садржине самоуправљања. 
Оба та аспекта иду у грубим цртама упоредо, али им се границе 
ипак у детал>има укрштају. Посмаграно са првог аспекта, са 
становишта правног норгиирања, самоуправљање можемо посма- 
трати кроз развојни процес у три фазе. Посматрано са другог 
аспекта — са становишта квалитетног мењања, сахМоуправл>ање 
је до сада прошло кроз две фазе. Изложиће.мо овде у битним 
цртама проиес развитка сахмоуправљања кроз оба аспекта, да би 
кроз супротности појаве овог процеса нашли јединство битне 
суштине и садржине самоуправљања.

I. ПРОЦЕС И ФАЗЕ РАЗВИТКА САМОУПРАВЛјАЊА 
СА АСПЕКТА ПРАВНОГ НОРМИРАЊА

1. Прва фаза
Са увођењем самоуправх\>ања друштвено и политичко уре- 

ђење Југославије, уз друштвену својину над средствима за про- 
изводњу, добија квалитетно нови елехМент. Сах\1оупраВхД>ање се



прво спроводи Y ггроизводњи. To је управо прва фаза процеса и 
развитка самоуправљања код нас. Почетак ове фазе обележен 
је доношењем Основног закона о управљању државним при- 
вредним предузећима и вишим привредним удружењима од стра- 
не радних колектива од 26. јуна 1950. године. Доношење тог за- 
кона је представљало најзначајнији хисторијски чин после доно- 
шења Закона о национализацији средстава за производњу. Тај 
акт није био само наставак низа мера на путу у социјализам, 
него је означавао један нов квалитет процеса развијања соци- 
јализма. To је био, уз остале појаве и процесе, први корак у 
револуционарном процесу почетка одумирања државе. Ту лежи 
битни смисао целог даљег тока и процеса изграђивања система 
самоуправљања, као садржине и облика непосредне социјали- 
стичке демократије у Југославији.')

Фабрике и друга државна привредна предузећа, као општа 
народна имовина, дати су тим зако1ном на управљање радним 
колективима, a органи управља1ва су раднички савет и управни 
одбор који раднички савет као представник радног колектива 
бира и разрешава. Већ тим законом дата су ширска самоуправ- 
на права радним колективима, чиме се дају оквири и садржина 
тадањем току и процесу развоја нашег стварног социјалистичког 
демократизма. To се видно изражава из опсега и садржине оних 
права која су дата радничком савету тим законом.^) Но оно што 
даје револуционарну и квалитетно нову садржину овом процесу 
лежи у чињеници, да од тада државна својина средстава за про- 
изводњу прелази постепено у внши облик социјалистичке сво- 
јине, — из државне у друштвену својину, чиме се остварује ма- 
теријална база за развој нових односа социјалистичке демокра- 
тије у Југославији, као негација појаве елемената капиталистич- 
ких и бирократских, који су представљали могу^ћност искривља- 
вања процеса развоја непосредне социјалистичке демократије у 
правцу појаве своје супротности, — појаве и процеса развитка 
друштвено економских и политнчких односа који нужно воде 
одвајању државне надградње од радничке класе, a тиме и неги- 
рању процеса оду-мирања државе.

Брзе промене остварене у основама нашег друштвеног и 
политичког система нужно су водиле измени нашег првог Устава. 
Да би се уставни систем довео у склад са тим променама, донет 
је Уставни закон о основама друштвеног и иолитичког уређења 
ФНРЈ и савезним органима управе још у јануару 1953. године. 
Тим Уставним законом се у наш уставни систем уносе ооновне 
одредбе о самоуправљању произвођача у привреди, ошнтини, 
граду и q5C3y, a такође је зајемчено самоуправљање радног на- 
рода у области просвете, ку.\туре и социјалних служби. Само-

') Види Титов говор у Н Скупштини ФНРЈ поводом предлшта Осноеног 
закона о управљању државним приа1>едним предузећима и вишим привред- 
ним удружењима од сгране радних колектива — „Трудбеничк-о управљање 
привредом”, Комунист бр. 4. 5/50, стр. 1—26.

Види Основни закон о утправљанЈу државним пртжре1Д11им предЈ’зе- 
ћи-\*а, a посебно чл. 23. (Сл. Лист ФНРЈ бр. 43/50).
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управљање и друштвена своЈина на средствима за производњу, 
по уставном систему, као одразу наше стварности, постају основ 
друштвеног и политичког уређења наше земље. Но треба под- 
вући да је у тој првој фази реализације самоуправљања потвр- 
ђена као стварност прво и једино у области материјалне произ- 
водње, — у  производним односима. Каснији процес развитка 
води реализацији самоуправљања у  друштвеној надградњи — у  
суперструктури.

Такав процес развитка је и законити процес, који је као 
такав открила и фиксирала марксистичка наука која је то са- 
знање унела у акциони програм радничке класе и њене поли- 
тичке организације — за ликвидирање, обарање старог класног 
капиталистичког и стварање новог социјалистичког друштва. О 
процесу нестајања државе Енгелс у „Анти-Дирингу" на једном 
месту истиче Марксову и своју концепцију, да држава, када к о  
начно постане представник целог друштва, постаје сувишна. 
„Први акт V коме држава стварно иступа као представник це- 
лог друштва — присвајање средстава за производњу у име дру- 
штва — уједно је и њен последњи самостални чин као државе. 
Мешање државне власти у друштвене односе постаје мало по 
мало сувишно, и онда само од себе престаје. Место владавине 
над људима долази руковање стварима и управљање процесом 
производње. Аржава не бива „укинута", она „изумире".^) Су- 
штину Марксовог и Енгелсовог учења о одумирању државе п о  
себно је разрадио Лењин у свом делу „Држава и револуција." 
Он подвлачи да је суштина Марксовог учења у следећем: прво, 
да је пролетаријату потребна само држава која одумире, тј. icoja 
је тако уређена да би одмах могла да одумире, и друго, да је 
трудбеницима потребна „држаза". тј. „пролетеријат организован 
као вдадајућа класа.'"') To учење о држави дато је већ у „Ко- 
мунистичком манифесту". Процес одумирања државе суштин- 
ски прво започиње у прнвредној функцији државе, у материјал- 
ној бази, са процесом давања предузећа на управљање радни- 
цима, са стварањем вишег облика социјалистичке својине, дру- 
штвене својине као супротности „државиој својини" „админи- 
стративне фазе социјализма".

2. Аруга фаза

Реализација самоуправљања у областима ван привреде, у 
области просвете, културе и социјалних служби (део суперструк- 
туре), ггреАставља другу фазу процеса развоја самоуправљања. 
Та фаза је правно обележена наваим уставним системом, доноше- 
њем Уставног закона почетком 1953. године. Реализација само- 
управљања у областима ван привреде изражава хоризонтално * *)

ђ Фр. Енгелс; „Anti-Duhring”, стр. 295, изд. Новин. изд. предузећа 
„Напријед” .

*) В. И. Лењин: „Држава и револуција” ciip. 23, изд. „Културе” од 
1947. г.



проширење опсега самоуправљања. Животна реализација само- 
управљања у овом делу суперструктуре израз је спштег процеса 
развоја и промена, које су се одиграле у друштвено еканомском 
расту наше земље после ослобођења и као нужа« моменат и п о 
следица наставка процеса развитка радничког самоуправљања 
у привреди. Систем друштвеног управљања у установама, који се, 
нормативно постављен, — изграђује постепено у периоду од 1950. 

, до 1953. године са извршеним променама у политичком и дру- 
штвеном уређењу, које се састојало у деетатизацији и децентра- 
лизацији друштвених функција насталих у административном 
периоду управљања привредом, — имао је и своје специфичне 
елементе. Тај систем карактерише учешће ширег круга представ- 
ника друштва у органима управљања у установама. Чланови 
колектива установе су, по правилу, учествовали у управљању 
преко представника које су бирали у oprdH управљања из своје 
средине.®)

Y овој фази само\т1рављања реализује се цео систем прав- 
ног нормиран>а самоуправљања у процесу кретања и развоја, н.е- 
гова садржина, ток, инструменти, институти и организациона 
структура, како у области привредних организација — односа 
производње, тако и у области „јавних служби", тј. здравствених, 
културних, просветних, научних и других установа. Овде се укл>у- 
чује цео процес развоја који обухвата политичке, законске и 
остале реалнзаторске мере, a посебно реализацију принципа д о  
хотка и расподеле дохотка према раду, дакле и цео период од 
1953. године до 1964. године, — до настанка треће фазе развоја 
самоуправљања, до проширења истог и на подручје државних 
органа, — управе и правосуђа. Реализацнја начела дохотка и 
расподеле дохотка према раду је најзначајније достигнуће ове 
фазе развоја самоуправљања и уопште нашег друштвено економ- 
ског и политичког система у целини. Тиме у суштини н започиње 
квалитетно нови процес развитка самоуправљања, о чему ће бити 
речи код разматрања процеса и развитка самоуправлЈања са ас- 
пекта квалитетног Д1ењања самоуправљања.

3. Трећа фаза

Трећа фаза развоја самоуправљања представља реализацију 
самоуправљања на подручју државних органа управе и право 
суђа. To је најновији продор процеса развоја самоуправљања, 
који је тек започео нормативно у 1964. и 1965. години као хори- 
зонтално проширење опсега са.моуправљању на непосредне др- 
жавне функције — функцију управе и правосућа. Тај процес се 
у наш правни систем уводи са целим низом законских прописа. 
Сама реализација самоуправљања на ово.м подручју државних 
функција спроводи се у току 1965. године кроз нормативну де-

ђ Др. Б. Јовић, књига: „Самоуправно регулисање радних односа” , стр. 
11. и др. изд. Нов. установе Сл. Лист СФРЈ у 1965. г.



латност самих органа самоуправљања на подручЈу управе и npa- 
восуђа.

Сложеност садржине и облика самоуправљања на подручју 
делатности овнх државних функција носи своју специфичну те- 
жину, која произлази из природе, историјског места, те улоге 
тих функција. To већ у почетку ствара и елементе своје супрот- 
ности, елементе кочења процеса. Но с друге стране, самоуправ- 
љање на овом подручју настаје у фази када је систем самоуправ- 
л>ања на подручју привредних организација, на подручју односа 
производње и осталих друштвених делатности добио већ ста- 
билну животну снагу и развија своје потенције у правцу зако- 
нитог процеса развитка квалитетно «ове фазе самоуправљаша 
и уопште нашег друштвено економскогс истема — фазе развитка 

чију суштину карактерише реализација иачела дохогка и распо- 
деле дохотка према раду. To олакшава бржи развој револуци- 
онарне праксе самоуправљања у овој новој области на основу 
коришћења стеченог петнајстогодишњег искуства самоуправља- 
ња радних људи у привредннм организацијама и радним орга- 
низацијама друштвених делатиости.

II. ПРОЦЕС И ФАЗЕ РАЗВИТКА САМОУПРАВЉАЊА 
СА АСПЕКТА КВААИТЕТНОГ МЕЊАЊА 

САДРЖИНЕ САМОУПРАВЉАЊА

Овде имамо исти предмет посхматрања, развојни процес и 
фазе развојног процеса самоуправљања. Но овде је нешто дру- 
гачији приступ, другачији метод па и сама анализа овог дру- 
пггвено економског процеса. Док смо у првом делу чданка по- 
сматради процес хоризонталног ширења самоуправл>ања, дотле 
ћемо у овом делу посд1атрање усмерити на садрлшнску страну 
процеса развоја самоуправл>ања, на квалитетно мењан>е садржи- 
не тог процеса, на вертикални пресек садржине процеса развоја 
самоуправљања, да би могли уочити суштинску разлику двају 
квалитета јединственог процеса остварења самоуправљања у Ју- 
гославији.

1. Прва фаза

Посматрање процеса самоуправљања са садржајне суштин- 
ске стране, са гледишта измене квалитета саме садржине само- 
управљања рашчлањује развојни процес на две фазе. Прва фаза 
је обележена институционо-политичким елементи.ма самортравља- 
ња као дедом општег процеса развоја социјалистичке демокра- 
тије, a друга фаза елементима који самоуправљање претварају 
у друштвени производни однос. И ако прва фаза има доста ши- 
рок временски распон, обухватајући период од једне деценије 
— од почетка самоуправљања па до 1960-те године, квантитетно



обимну садржину и праксу, самоуправљање у овој фази није 
изменило свој квалитет. Ову фазу карактерише раст и органи- 
зационо сређивање самоуправљања произвођача у привреди, те 
радног народа у општини, граду и срезу. Уставни закон од 1953. 
године, поред тога што санкционише стварно стање односа наше 
социјалистичке демократије, па према томе и самоуправљање 
као садржину социјалистичке демократије, даје и одређен пра- 
вац даљем развоју тог процеса.

Садржина самоуправних права на подручју привреде, реали- 
зована 1950. године Основним законом о управљању државним 
привредним предузећима, a учвршћивана и развијана у нашој 
гтракси, добила је своју уставну гаранцију. Садржина самоуправ- 
л>ан>а непосредних произвођача обухвата широк oncer конкрет- 
них субјестивних права као што су: право управљања привред- 
ним организација1ма, право утврђивања привредних планова сво- 
је привредне организације, право располагања дохотком органи- 
зације, право одређивања зарада трудбеника, право утврђивања 
материјалних средстава за подмирење друштвених погреба и од- 
лучивања о употреби тих средстава (путем представника у ве- 
ћима произвођача) и друга права.^) На ова права непосредних 
произвођача се надовезује комплекс права самоурављања рад- 
ног народа у општини, граду и срезу (локалне заједнице) која 
обухватају одређена политичка права, „права власти" и распо- 
лагања одређеним делом националног дохотка који се остварује 
у оквиру комуне односно одговарајуће политичко територијалне 
заједнице.^) Налазећи се у поседу комплекса тих права, непо- 
средни произвођачи у оквиру привредних организација и радни 
људи у оквиру општине и ширих политичко територијалних ор- 
ганизација врше основну расподелу друштвеног производа о ко- 
јој је Маркс говорио у „Критици Готског програма" критикујући 
Ласалову концепцију „неокрњеног приноса рада".®)

Органи.зација самоуправљања се у овом периоду проширује 
и на област просвете, културе и социјалних служби. Нова садр- 
жина самортравл>а1ва у овим областима друштвене надградње 
даље продубл>ује процес деетатизације, a тиме и процес одуми- 
рања државних функција у овим важним и осетљивим областима 
друштвеног живота, стварајући тиме основе за настанак нових 
односа у овим делатностима. Облици самоуправљања у устано- 
вама тих области пружају шпроку могућност за процес развитка 
просвете, науке, културе, уметности и социјалних служби.

На систем самоуправ.^ања у  области привреде и друштвених 
служби, кроз радничке савете и друге облике самоуправних ор- 
гана, надограђује се систем непосредног вршења власти и управ- 
љања друшвтеним пословима путем разних облика непосредног 
управљања као што су зборови бирача, савети грађана и други

1948.

‘) Члан 6. Уставног закона од 1953. г.
’) Члан 7. Уставног закона од 1953. г.
‘) К. Маркс: „Критика Готског програма” , стр. 20—21. изд. „Културе”



облици '̂чешћа грађана у вршењу функција „власти". Тако 
сх:тварено самоуправљање произвођача и радног народа у докал- 
ним заједницама представљало је базу целокупног друштвено 
економског и политичког уређења наше земл>е. A научна основа 
такве друштвене оргаиизације је марксистичко учење о држави 
прелазног периода, држави која је у процесу „одумирања".

Такав развојни процес иако богат праксом, садржином и 
облицима, носио је у себи и елементе своје супротности, еле- 
менте који су нужно кочили развојни процес. Ти едементи се 
своде на негативне објективне и субјективне снаге изражене у 
уској материјалној бази, бирократским, технократским и етати- 
стичким тенденцијама чији је концентрисани израз кочења на- 
сташса новог производног односа у оквиру самоуправљања и ње- 
гове саморепродукције, као нове законитости развнтка. Само- 
управљање иако је превазишло институционо политичке квали- 
тете и у широком обиму обухватило економске функције, у овој 
фази се још не репродукује само по себи као нови друштвено- 
производни однос као јединство „економике и политике", него 
интервенцијом функција „државе која одумире" a посредством 
радничке класе организоване „као политичке сила", радних ор- 
ганизација радних људи и њихове самоуправне организације. 
Проширење материјалне базе самоуправљања, везивање проши- 
рене репродукције за радЕш организације и реализација прин- 
ципа дохотка и расподеле дохотка према раду ослободиће про- 
цесе самоуправљања и прерастања у нови друштвени — произ- 
водни однос. Тиме се већ улази у другу фазу развојног процеса 
самоуправљања.

2. Аруга фаза

Аруга фаза самоуправљања дакле обухвата период квали- 
тетне садржинске промене, када се у тај процес уносе и разви- 
јају елементи који самоуправљању дају нови квалитет, суштину 
производног др^чптвеног односа. To је период од 1960. године 
до данас, али елементи и импулси те нове садржине настају већ 
у завршној етапи претходне фазе ii произлазе из разрешења ње- 
них противуречности. За тај процес и те импулсе је од посебног 
значаја Конгрес радничких савета од 1957. године те широки про- 
цес самоуправног регулисања унутрашњих односа у привредним 
организацијама од почетка 1958. године чији је конкретан из- 
раз доношење првих плавилника о радним односима и нових 
тарифних правилника у току 1958. и 1959. године. Већ тада при- 
вредне организације у пракси регулишу свој унутрашњи режим 
расподеле који носи прве елементе принципа дохотка и распо- 
деле на бази рада. (Појава првих правилника о расподели према 
радном учинку.) На тај процес се наставља не само политичка 
акција него и законодавна делатност који дају импулс за реали- 
зацију принципа расподеде према раду у пракси, и то не само 
на подручју привреде, него и на подручју друштвених делатно-



сти. Најзад ова нова пракса и развојни процес самоуправљања 
су санкционисани нашим новим уставним системом са доноше- 
њем Устава СФРЈ, у априлу 1963. године, a затим и Устава наших 
Република. Но наш нови уставни систем даје широке правне 
основе и могућности даљем развоју самоуправљања као једин- 
ственог процеса целокупне ексномске базе и друиггвено поли- 
тичке надградње наше заједнице, полазећи од основних поставки 
наше стварности које карактеришу садању^фазу развоја само- 
управљања и наше содијалистичке демократије a то су: примар- 
на улога радног човека, самосталиа економска база која обез- 
беђује проширену репродукцију новог односа самоуправљања у 
сви.м областима друштвеног и економског кретања и дејство 
принципа дохотка и расподеде дохотка према раду као основне 
покретачке снаге развитка нашег друштва у саданвој етали.

Квалитетна карактеристика нашег садањег друштвено еко- 
номског и политичког система социјалистичке демократије осда- 
ња се на примарну улогу радног човека као ствараоца, произво 
ђача и носиоца развитка привреде и друштва. Та улога радног 
човека фиксирана је и у новом Уставу, у његовим основним 
начелима и низу одредаба Устава. У основним начедима Устав 
исзиче, да се социјалистички систем у Југославији заснива на од- 
носима међу људима као слободним и равноправним произвођа- 
чима и ствараоцима, те да неприкосновену основу поло>!’аја и 
удоге човека чини, поред осталог, самоуправљање радних људи 
у радној организацији, самоуправљање у оштини и другим дру- 
штвено политичким заједницама, подвлачећи да друштвено еко- 
номски и политички систем произлази из таквог подожаја рад- 
HOi човека и служи њему и његовој улози у друштву.^) Таква 
улога радног човека израз је конкретизације новог друшгвено 
екопомског односа у систему самоуправљања са битном садр- 
жиршм која се остварује у нашем јединственом систе.му соција- 
дистичке демократије, која испољава наш специфични процес 
одумирања државе и ослобођење човека, у коме се реализује и 
конкретан хумарвистички однос. На тој основи утврђепа су и раз- 
рађена уставна права самоуправл>ања у радној организацији, 
фиксирано право самоуправљања радних људи који раде у др- 
жавном органу, друштвено подитичкој организацији, или удру- 
жењу и обезбеђен јединствен друштвено економски подожај рад- 
них л>уди.

Но оно што је од посебног значаја, у скдопу свих тих xiepa, 
јесте чињеница да је нови Устав, санкционишући развојне про- 
цесе a у цил>у слободнијег кретања тих процеса, формулисао 
принцип дохотка и расподеле дохотка према раду, ослањајући 
друштвену репродукцију на економски интерес радног човека и 
његову привредну оргаиизацију. A ти.ме се обезбеђује и подстиче 
остварење самоуправљања као јединственог друштвено економ- 
ског процеса и новог произнодног и друштвеног односа.‘“) Тај

ycTSB СФРЈ, Основна начела под II. 
“ ) Устав од 1963. г., чл. 6. до 12.



принцип превазилази оквире производн>е и nocTaje општа зако- 
нитост кретања, дакле законитост кретања и развитка у области 
материјал1не производње и свих осталих области корисних дру- 
штвених делатности, те државних органа.

Самоуправљање на садањем степену развоја нашег друштва 
је једино витално ткиво целокупне економске организације и 
база друштвено политичке организације од основне ћелије — 
привредне и радне организације преко општине и републике све 
до федерације; оно се истовремено потврђује као јединство про- 
цеса економске и политичке сфере друштва од основе до врха 
правно политичке организације; у мери у којој се самоуправља- 
ње остварује као такво, остварује се у истој 1мери и процес оду- 
мирања државе.

Принцип дохотка и расподеле дохатка према раду, као су- 
штина садржине самогтгравног односа и као унутрашња снага 
развоја самоуправљања. заслужује посебан третман изваи оквира 
овог чланка.

Изложени процес, садржина и смисао самоуправљања у Ју- 
гославији испољавају основне елементе јединства нашег дру- 
штвено економског и правног система: друштвену својину на 
средствима за производњу, афирмацију произвођача и радног 
човека уопште као носиоца друштвене репродукције, управљача 
и слободног ствараоца друштвених вредности, те доходак као 
законитост развитка нашег друштва. На тим истим елементима 
израста и развија се наш систем самоуправљања.

Зато суштина самоуправл,а1Ба није у „преношењу функција" 
на радне организације и одговарајуће органе самоуправљања, 
него у реализацији битног производног и друштвеног односа, 
који на основу принципа дохотка и расподеле дохотка према 
раду нужно репродуцира баш такав само\травни однос, који 
обезбеђује руководећу улогу ослобођеном произвођачу и радном 
човеку уопште, као носиоцу производње, организације, управља- 
чу и ствараоцу у осталим делатностима друштва.

Зато је самоуправ.Бање, како каже друг Кардељ, основни 
принцип нашег друштвено економског и политичког система.” )

Радован Георгијевић

") Експозе Е. Кардеља у Савезној Окупштиии од 7. IV 1963. г. поводом 
предлога новог Устава СФРЈ.



ОПЕТ О СУДСКОМ ПОРАВНАЊУ

У питању побијања судског ггоравнања, ванпарничног и inap- 
ничног, позивамо се на наш чланак „Питање побијања 1еудског по- 
равнања”, штампан у „Гласнику Адвокаггске коморе у АПВ” бр. 
6/1963. Полазећи од по1ставке да је у нашем позитивном ираву 
судско поравнање у о5а своја вида изједначено са правсмсЉном 
пресудом, ми смо тамо заузели ста1Н0виште да се судскО' порав- 
нање не може побијати тужбом, односно да се против њега не 
може водити парница ради његовог поништења илл раокида, сем 
можда под условима у којима се правсжоћна судсжа одлука може 
побијати тгредлогом за понављање поступка. To становиште омо 
заузели ide lege lata, свесни чињенице да се питање може друкче 
постављати de lege ferrenda.

O ho што треба нарочито подвући када је реч о !оудском порав- 
нању јесте околност да наша оудска праноа, насупрот чишеници 
да се Закон о паршгчном поступку већ дуже времена примењз̂ ј̂е, и 
дал>е третира судско поравнање као грађанскоиравни уговор и 
допушта да се то поравнање успешно побија тужбом без обзира 
на пропис чл. 312. тога закона, који на судско псравнање при- 
мењује установу правомоћности — res iudicata pro veritate habe- 
tur. Један пример из скорашње судске праксе то најбоље показује. 
Наиме, тужбом је тражено да суд раскине уговор „закључен у 
виду судске нагодбе” са разлога да су се односи између странака 
пореметили до те мере да је више немогућно испуњавање оба- 
веза из поравнања. У одговору на ТЈ^бу 'истзкнуто је да наше 
позитивно право не допушта да се судско поравнање побија пар- 
ницом, као и да у датом случају не постоје услови да се оно по- 
бија ни предлогом за понављање поступка. Наксч спроведеног 
доказног П01стзч1ка суд је донео пресуду којом је усвојио тужбу 
и раскинуо судско поравнање у делу који је био тужбом напад- 
нут. Међутим, виши суд је одбио жалбу против те пресуде, наво- 
дећи мишљење: „Правно становиште жалбе да се уговор не може 
расжинути, јер поравнање има 'снагу судске пресуде, није одрживо, 
jep тиме што је однос између странака био регулисан судским по- 
равнањем није измењена правна природа тога одно1са, па тиме и 
није искључено право ма које од странана да тражи раскид уго- 
вора” . Овај навод 'смо учинили у цил>у да се види колико суд ин- 
систира на схватању да је судско поравнање у прзом; реду уговор 
којим странке регулишу своје односе и да оно има правну при- 
роду уговора, те зато странке коЈе су га закл>училе имају право 
и да траже његов раскид. Сем тога, виши суд се не осврће на окол- 
ност да је судсжо поравнање сагласнаст воља странака изражена 
пред судом и закључена уз сарадњу суда као државног органа, 
као и на околност да је Закон о парничном поступку од 8. децем- 
бра 1965. године (Сл. лиот ФНРЈ бр. 4/57. од 23. јануара 1957. го- 
дине) 'судском поравнашу посветио једну своју главу и, изјед- 
начавајући га 'са прав0'моћном пресудом, односно дајући му снагу 
правомоћности, подигао га на степен значајне законске установе.
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Најизразитија манкфестација начела даспозиције странака, 
оудско поравнање, по нашем мишљењу, баш зато што је закљу- 
чено пред судом и уз сарадшу суда као државног органа и што је 
по закону снабдевено својством правомоћноста!, прераста ири- 
роду грађанскотравног уговора и постаје законска установа. У 
нашем 'позитивном праву судско поравнање је закоиска установа 
и о тој чишеници се мора и те како водити рачуна када се, у пар- 
ници, постави питагБе његовог поништења или раскида. Ни у ком 
случају се судско поравнање не може и не сме третирати као 'само 
и искл>учиво грађачокоправни уговор. Пракса наших судова треба 
да се развија у правцу схватања судског поравнања као закон- 
ске установе и да се реопективне одредбе Закона о парничном 
поступку имају разрађивати и примењивати у томе духу, a не у 
духу грађанског парничног постушка из 1929. године, који је суд- 
ско поравнање изједначавао са утоворооуг закљученим ван суда и 
који 1СУДСКОМ oopaBHafoy није придавао својство правомоћности.

Као пример да судови заузимају ставове у одноеу на судско 
поравнање који се касе са позитивним прописима Закона о nap- 
ничном поступку, указујемо овде на пресуду Врховног суда HP 
Босне и ХерцеговЈше Гж. бр. 113/58. У тој пресуди се не само за- 
узима став да се судско поравнање једино може побијати: тужбом 
„под условима које предвиђ-ају правила материјалног грађанског 
права” , него 'се и износи схватање да у парници за побијање суд- 
CRor поравнања нема места примеии чл. 312, ЗПП, јер да захтев 
тужбе за по5ијан.е судоког порав.нан>а није истоветан са захтевом 
тужбе из парнице у којој је закл.учено то поравнање. Истина, пи- 
тање истоветнасти тужбеног захтева ци-тирана пресуда је везала 
за конкретан случај, али понирањем у основе лоп^хцирања те пре- 
суде долази се до закл.учка да је њено становиште у томе да је 
искључена примена чл. 312. ЗПП у свим случајевима где између 
захтева из тужбе за побијање судоког поравнања и захтева из 
тужбе на основу које је било закључено то поравнање нема исто- 
ветности. Није тешно уочити да та пресуда поставља питање 
истоветности тужбених захтева само ради тога да поткрепи своје 
гледиште да се судско поравнање може побијати једино тужбом, 
тј. у 'парници. Неодрживо је гледиште те пресуде да се истовет- 
ност тужбених захтева одређује упоређењем тужбе за побијање 
судсног поравнања са тужбом из парнице која је завршена тим 
поравнањем. Судско поравнање се по нашем позитивном праву 
парагонира са правомоћном 'пресудом, па како се правомоћна пре- 
суда не може нападати тужбол!, односно како се против право- 
моћне пресуде (сем случаја П01нављања постушса) не може водити 
парница, то је несумњиво јасно да се ни судско поравнање pie 
може нападати тужбом или, другим речима, да се против њега 
не може водити парница. Наведена пресуда греши када поставља 
питање истоветности тужбених захтева. Она тиме иде против 
изричитог прописа чл. 312. ЗПП, који је јасан -и који гласи; „Суд 
ће у току целог паслупка по службеној дужности пазити да ли 
се води парница о предмету о коме је раније било закљученО' суд- 
ско лоравнање и ако утвди да се париица води о предмету о коме
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je већ закључено судско -паравнање, одбациће тужбу”. Када 'суд 
одбацује тужбу у случаЈЈ̂  ако утврди да се парница води о пред- 
мету о Koaie је већ раније закључено судско поравнање, онда он 
утолико пре треба и мора да одбаци тужбу против самот судског 
поравнања, без обзира на то да ли је истоветан захтев из те ту- 
жбе са захтевом из тужбе на основу које је закл>учено то ■судско 
поравнање. Немају право они који тврде да се судако поравнање 
може побијати тужбом зато што у ЗПП није изричито назначено 
да се оно не може н>оме побијати. Треба при томе илгати у виду да 
ЗПП нигде није назначило да се против правомоћне ггресуде не 
може водити парница, однс1сно да се та ггресуда не може побијати 
тужбом, па ипак се сви слажу у томе да се против такве пресуде 
парница, то је несужњчво јасно да се ни судско поравнање не 
не може водити парница, сем у случају понавл>ања поступка. Из- 
једначено са правомоћном пресудом, судско поравнање у погледу 
свога побијања тужбом дели са том пресудом исту правну суд- 
бину: не може се побијати тзгжбом, не може се  против њега во- 
дити парница, изузев случаја 1ПОнављања постутгка. Сматрамо да 
није тек онако законодавац назвао акт којим се тражи понављање 
поступка предлогом уместо тужбом. У идејној оснсви те и такве 
номинације зар не лежи правило да се правомоћна судска одлука, 
па и законска установа судског поравнања, не може побијати 
тужбом?

Важно је овде џстаћи да се у науци грађанеког процесног 
права појавл>ују схватања да се против судског поравнања de lege 
lata не може водити парница (сем случаја понавлзања постуггка). 
Професор Правног факултета у Загребу др Синиша Трива, у 
својој књизи „Грађанско процесно право I” (издање „Народних 
новина”, Загреб, 1965. године), на више места падвлачи ту мисао. 
На страни 483. своје књиге тај аутор каже: „Сматрамо да је са 
становишта југословенског парничног процеснот права правилно 
схватање које држи да се судска нагодба може побијати само 
процесним средствима, и то предлогом за понављање поступка 
(381.), захтевом за заштиту законитасти (389.) и предлогом за 
укидање правомоћног завршног пО'Ступка проведеног поред апсо- 
лутно надлежним судом (15/3.)” . У даљем излагању 'се наводи: 
„Као акт који је настао у пзсебном поступку, подузет у строго 
формалном облику пред државним правооудним органом који оси- 
гурава и контролира његову сугласнвст с правним поретком, суд- 
ска нагодба је резултат воље странака која је претходно про- 
шла низ озбил>нијих проверавања чврстине и испитивања пра- 
вилности њеног садржаја. Због максималне могућности искљу- 
чења изгледа да би унаточ свему могла бити протуправна, закон 
јој даје својства правомоћности. Док она постоји, о предмету 
који је њоме обухваћен не може се поново расправљати. Због 
ових својстава судска нагодба представља чврст ослонац за раз- 
виЈање постајећих и заснивање нових правних одиоса. Потребно 
је да та својства чвр>стине судске нагодбе буду ефикасно зајам- 
чена. Јемство је у отежаним условима побијања ради стављања 
судске нагодбе ван снаге.” Затим се додаје: „Они који нису вол>ни
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да у замену за чврстину и ради чврстине свог уговора прихвате 
ове теже услове побиј|ања, не треба да својим грађанскоправним 
диопозицијама дају и процесни израз судске нагодбе. Они те 
диопозиције могу обавипи и без посредовања суда, али тада и без 
осигурања чврсташе коју им та посредовање пружа” .

Као што ‘се види, поменути аутор о судском поравнању и ње- 
говој непобојнссти тужбом говори са гледишта позитивног ирава, 
de lege lata. Међзггим, с обзиром да судско поравнаше може зна- 
чити суштинску навацију грађ.анскоправго1х односа и да се при- 
лике у време испуњавања обавеза из њега могу тако променити 
да је то испуњаваЈве за обавезану странку постало немогЈ̂ ће, о« 
сматра да би de lege ferrenda требало омогућити побијаше тога 
поравнаша под углом claxxsulae rebus sic stantibus. У вези тота у 
његовој паменутој швизи се каже да је једна комисија при Ре- 
публичком секретаријату за правосудне по1слове СР Хрватске 
током 1963. године, разматраЈ5̂ 1и проблеме реформе Закона о пар- 
нигчном поступ^ку, истштивала и ггитање побијања судског порав- 
нања, па је стала на становиште да би требало под специфичним 
условима дозволити то побијање. За то побијаше предлатала је 
опецифичаи процесни инструменат. Кар>актеристично ie да је про- 
шле гојдине извршена реформа нашег процесног права, али да oiia 
није обухватила судско поравнање, и поред тога што су можда 
постојали предлози у том правцу. У новелрграном Закону о пар- 
ничном поступку судско поравнање је остало и даље нетакнуто, 
на досадаипвим прзицијама, као законсна установа снабдевена 
својством !правомоћности, што значи .снабдевена и својством не- 
побојности тужбом.

По нашем мишљењу, ма са кога га становишта посматрали, 
судско поравнање је у нашем позиливном праву више него гра- 
ђанскаправни уговор странака закључен пред оудом и уз оарадњу 
суда. Могло би ice расправл>ати о томе да ли је оно одлука СЈ̂ да 
или није. У сваком случају оно има своју посебну правну природу 
и законодавац га је снабдео сва|ствима која га равнају са право- 
MohHOOvt пресЈгдом, па чак га чине у неку руку и јачим од такве 
пресуде. Судско поравнање је зато више него уговор, — оно је 
законска установа. Тој околности судска пранса, a и правна тео- 
рија, треба да посвети главну пажњу када се нађе пред питагвем 
побијања судског поравнања. Несумн>иво ie да се не може и не сме 
једнако поступати у томе питању као што се поступа у питању 
побијања грађанскоправног уговора. Сви резултати говоре у при- 
лог томе да судско поравнање треба да има посебан третман.

Др Душан П. Радоман
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HEKA ПИТАЊА Y ВЕЗИ CA ТОКОМ ПОНОВЉЕНОГ 
КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА Y ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

Поступак по захтеву за право понављање кривичног поступ- 
ка састоји се из две фазе. Y првој фази решава се питање аозво- 
љености понављања кривичног поступка иа бази поднетог зах- 
тева од стране овлашћеног лица. Овом приликом суд разматра 
начелна питања о томе да ли су испуњени сви законски услови 
за понављање кривичног поступка. Y том циљу суд може наре- 
дити и спровођење извиђаја по поднетом захтеву. Уколико суд 
утврди да су испуњени сви законом предвиђени услови, он до- 
носи решење којим се дозвољава понављање раније окончаног 
тсривичног поступка правоснажном одлуком. На ово решење суда 
донето од стране већа позивних судија (чл. 20 ст. 2 ЗКП), незо- 
довољна странка има право жалбе.

Тек након правоснажности решења којим се дозвољава по- 
нављање кривичног поступка, почиње друга фаза понављања по- 
ступка у којој се мериторно решава о чињеничном стању које 
је раније утврђено иравоснажном пресудом. Ово због тога што 
предходна начелна одлука не дира у истинитост и правилност 
праваснажне судске одлуке, већ се њоме изражава само оз- 
биљна сумња у истинитост и правнлност исте одлуке због појаве 
нових 4HfbeHHua, доказа и околности. Из овога се може извући 
закључак да је наш законодавац прихватио такво решење по 
коме правоснажна одлука суда остаје на снази, без обзира што 
је правоснажним решењем дозвол.ено понављање кривичног по 
ступка, све дотле док се у току поновљеног кривнчног поступка 
не донесе нова судска одлука којом се ранија правошажна од- 
лука суда укида или оставља на снази. Поред оваквог решења 
постоје и друкчија решења у неким страним законодавствима. 
Такс> на пример, у кривично процесном законодавству РСФСР 
врховни суд најпре укида правоснажну пресуду, па након тога 
почиње нови редовни кривичтга поступак. Y италијанском кри- 
вично процесном законодавству касациони суд такође укида пра- 
восналсну осуђујућу пресуду. Ово укидање правоснажпе одлучсе 
врши се условно и траје дотле док се не заврши поновљени кри- 
вични поступак, када се потврћује ранија пресуда, уколико суд 
не донесе ослобађајућу пресуду.

Ток поновљеног кривичног поступка тече по истим заксун- 
ским прописима који важе и за редован кривични поступак. Y 
решењу којим суд дозвољава понављање кривичног поступка 
суд олређује у ком ће се стадију поступка вратити решавање 
крнвичне ствари. Наиме, ако су изнете нове чињенице и подиетн 
нови докази такве природе да изазивају основану сумњу у пра- 
вилност и истинитост утврђеног чињеничног стања у целини, 
суд ће решавање кривичне ствари вратити у стање истраге. Y ko  
лико истраге није бидо у редовном поступку иста ће се реше- 
fbCM нстражног судије отворити. Y свим осталим случајевима 
суд ће наредити да се кривична ствар решава одмах на главном 
претресу.
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Y односу на редован криБични поступак, поновл>еЈНИ кри- 
вични поступак је потпуно нов поступак, што значи да је суд 
лужан на бази нових чињеница и доказа и раније изнетич чи- 
њеница и поднетих доказа да утврђује чињенично стање неза- 
висно од раније утврђеног чињеничног стања. Ово не зпачи и 
потпуну негацију раније утврђеног чињеничног стања, већ ње- 
гово пановно утврђивање баш на бази новоподнетих чињеница 
и доказа. Тако на пример, надлежни суд може у новом поступку 
да уважи неке предлоге странака које је у првом редовном п о  
ступку одбио, или пак, да не изведе неке доказе које је у ра«и- 
јем поступку извео, што све зависи од његове слободне оцене. 
Међутим, пресуда донета у мовом кривичном поступку мора се 
засннвати само на чивћенкцама и доказима изведеним у току 
поиовљеног кривичног поступка. Према томе, погрешан је и не- 
законити став појединих окружних судова који су пресуду у п о  
новљеном кривичном поступку заснивали и на чињеничном ста 
њу, које је било утврђено у ранијем редовном кривичном по- 
ступку.*)

Ако је захтев за понављање кривичног поступка усвојен, a 
био је поднет у корист окривљеног, у том случају суд је везан 
забраном reformacio in pejus. Наиме, у овом случају суд не може 
да изрекне одлуку која би било на који начии утицала на по- 
горшање положаја окривљеног. Из овога следи да је садржај 
забране reformacio in pejus истоветан са случајем поновног су- 
ђења након укидања пресуде по жалби изјавл>еној у корист 
окривљеног. Y вези са овим институтом поставља се питање да 
ли забрана reformacio in pejus важи и у сл\тају када се у по- 
новљеном кривичном поступку, који се води на основу усвоје- 
ног захтева за понављање кривичног постугаса у корист окрив- 
љеног, измени чињешгчно стање. По овом питању постоје углав- 
ном два супротна схватања. Прво схзатање заонива се на томе 
да је суд везан забраном reformacio in pejus, само у случају ако 
се у поновљеном кривичном пост^тшу утврди исто чињенично 
стање. Уколико би се у поновљеном кривичном поступку из.лге- 
нило чињенично стање, суд не би био везан наведеном забра- 
ном, па би у таквом случају могао донети пресуду и на штегу 
окривљеног. Измењено чињенично стање може бити такво да 
изискује строжу правну квалификацију кривичног дела исте вр- 
сте, или пак, да поред ранијег кривичног дела обухвати и неко 
сасвим ново кривично дело друге врсте. Друго схватање полази 
од Tora да је суд везан забраном reformacio in pejus у односу 
на окривљеног у случају када је понављање кривичног поступка 
дозвољено у његову корист, без обзира на утврБено чињенично 
стање у поновљеном кривичном поступку.^) Сматрамо да је ово 
друго схватање правилније, јер се н>име доследно и до краја 
спроводи поставка о везаности суда забраном reformacio in pejus.

’) Види решење Врховног суда НРХ, Кж  1531/58; Наша законитост, 
1958. бр. 11—12, стр. 565, 566.

ђ  Др Младен Грубиша; Чињ.ешгчно стање у криничннЈм поступку; За- 
греб, 1963. стр. 290, 301
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Уколико би се усвојило прво схватање л10гло 5и доћи до такве 
ситуације у којој би се на основу дозвољеног понављања кри- 
вичног поступка у корист окривљеног и његовом иницијативом, 
могла донети још неповољнија пресуда за њега него што је пра- 
воснажна пресуда која се побија, a која би остала недирнута 
да није било инцијатнве окривљеног. На овој линији је и iio- 
ставка проф. Бауера, по којој забрана reformacio in pejus ид-га 
апсолутни карактер, који се састоји у томе „да забрана reforma
cio in pejus, која је настала у неком кривичном предме1у, важи 
у том предмету до краја док се год коначно не заврши посту- 
пак коме се у исходитту налази правни лек изјављен само у 
корист окривљеног. Узмимо нпр. да је постављен захтев за по- 
нављање крнвичног поступка у корист осућеника. У том ће слу- 
чају забрана reformacije in pejus постојати не само за доношење 
првостепене пресуде у новом поступку, него и за доношење дру- 
гостепене и евент^-алних даљних пресуда у истоме поступку, 
уколико је он наставак поступка, који је осуђени ставио у no- 
крет своји.м захтевом за понављање кривичног поступка. Пре- 
суда би се могла преиначити на штету окривљеника само у евен- 
туалпом noBOM поступку до којег би дошло на иницијативу ту- 
жиоца, који би ставио захтев за понављање кривичног поступка 
на штету осуђеника пошто је коначно завршен поступак, коме 
је у исходишту био захтев за понављање кривичног поступка 
изјављен у корист осуђеника.^) Чињеница је да овако схваћена 
забрана reformacio in pejus представља изузетак од начела утвр- 
ђивања материјалпе истине, који је по речима проф. Бауера и 
најважнији кзузетак. Да напоменемо и то да је и судска пракса 
у погледу забране reformacio in pejus скоро у потпуности при- 
хватила ово становиште, са извесним покушајима одступања од 
стране јавног тужидаштва. Исто становиште било је заступл.ено 
и у пракси окружних судова на подручју југоисточне Србије.

У вези са током поновљеног кривичног поступка поставило 
се и питање одређивања истражног затвора након правоснажно- 
сти peuiema о понавља1ву кривичног поступка, a нарочито ње- 
гово трајање у односу на дужину трајања истражног затвора 
у ранијем кривичном поступку. Ово питање је нарочито важно 
у случају када се на основу правоснажнор решења о понављању 
кривичног поступка решавање кривичне ствари враћа у фазу 
истраге. Наш законодавац регулисао је питање укупног трајања 
истражног затвора само у редовном кривичном поступку, a не 
и у случају понављања кривичног поступка. Конкретно, у овом 
случају спорно је питање о томе да ли је обавезно кумулпрање 
ргстражног затвора за време трајања истраге у редовном кри- 
вичном поступку и истражног затвора наређеног решењем о 
понављању кривичног постуггка. Судска пракса је у решавању 
овог питања прилично колебљива. Тако се у једној одлуци Вр- 
ховног суда Југославије заузима званичан став да се ове две

’ ) Др Владимир Бауер: Југословенско кривично процесно право, књ. I, 
Загреб, 1960. стр. 154, 155.
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врсте истражног затвора Mopajy кумулиратн, те да њихово укуп- 
но трајање неможе бити дуже од закопом одређеног истражног 
затвора у редовном кривичном поступку. Овом одлуком решава 
се случај када је истражни затвор у редовном кривичном по- 
ступку био наређен по ранијем ЗКП од 1948. године, a понавља- 
ње кривичног постгака дозвољено је након престанка важења 
тога ЗКП-а.'*) Сматрамо да је ова ситуација идентична са ситу- 
ацијом када је понављање кривичног поступка дозвољено па 
основу истог ЗКП-а по коме је вођен и ранији редован кривични 
поступак. Ово због тога што је изричито законом регулисано 
да ће се захтеви за понављање кривичног постртка којима се 
нападају правоснажпе пресуде донете на основу ЗКП-а од 1948. 
године решавати по том закону.^) Мишљења смо да навсдеии 
став Врховног суда Југославијеп о питању трајања притвора и 
истражног затвора у овом случају није увек могуће спровести 
у пракси, те да у вези с тим може доћи и до немогућих ситуација. 
Тако на пример, поставља се питање како ће се поступити у 
случају када је током истраге у редовнолг поступку притвор и 
истражни затвор трајао укупно девет месецн, па се у поновље- 
НОД1 кривичном поступку решавање кривичне ствари вра1 и у 
стање истраге, којом приликом је по закону обавезан истражни 
затвор. Због тога, имајући у виду основну постазку да је поиов- 
љени кривични поступак потпуно нов поступак у односу на ра- 
нији редован кривични поступак, који је окончан правоснажно.м 
пресудом, сматрамо да је реалпије и законски исправније ре- 
шење да се у овом случају истражни затвор рачуна шнова ii 
независно од трајања истражног затвора у редовном кривичном 
поступку. Y прилог оваквог става говори и то да су у пракси 
судова овакви с.\учајеви веома реткн. На овакав став наишли 
смо и у пракси окружних судова југоисточне Србије у репхавању 
не.колико оваквнх случајева.

На истинито и правилно утврђивање чињеничног стања у 
поновљеном кривично.м поступку умного.ме утиче и сам протек 
времена. Ово је нарочито случај када се као основ захтева за 
понављање кривичног поступка износе нове чињечице и подпосе 
иови докази у у:кем с.мнслу (чл. 380 ст. 1 тач. 4, 6). Наиме, п о  
знато је да је наш кривични поступак прилично неефикасан, 
што се манифестује у томе да по иоле сложенијој крпзичној 
('твари кривнчни поступак траје обично внше од је.л,не године. 
Се.м овога, наши.м истраживање.м у окружни.м судови.ча југо  
источне Србије утврдили смо да се захтеви за понавл>ање кри- 
впчног поступка подносе подједнако одмах након правосна^кно- 
сти пресуде, односно пре издржавања казне и у току издржаза- 
ња казне. Ово такође придоноси тешкоћа.ма да сг истнннто и 
иравилно утврди чињенично стање. Такође с.мо уочили да у

Филип Ћ.ос;гћ: Урачунавање раније одлежаног прЈ-ггвара односно 
истражног затвора у обустављенсм газступку у најдуже трајање истражног 
затвора у обновљеном псступку; Гланиск Адв. коморе АПВ 1954, бр 12, 
стр. 18.

') Види члан 6. Уводног закона за ЗКП од 1953. године.
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већини случајева протекне један дужи период времена од мо- 
мента правоснажности решења којим се дозвољаза понављање 
криБичног поступка до заказивања и одржавања по'Новл>еног кри- 
вичног поступка. Као резултат ове ситуације долази до губљења 
доказа, нарочито личних доказа чији је извар у исказима све- 
дока као доказног средства. Наил1е, ово омогућава да се као 
сведоци у поновљеном кривичном поступку могу појавити /ица 
која немају никакве везе са кривичним догађајел! и да исказују 
оно и онако како их је окривљени или његов бранилац на-̂ ч̂ио. 
Све ово отежава правилно и истинито утврђивање чињеничног 
стања у новом кривичном поступку.

Поновљени кривични поступак мора се окончати неком с уд- 
сЈсом одлуком. Ова одлука може бити у форми решења када се 
овај поступак обуставља пре главног претреса или у форми npe- 
суде након одржаног главног претреса. Овом судском одлуком 
мора се решити и судбина раније правиоснажне пресуде. Y ko- 
лико се поступак обустави до почетка главног претреса, суд ће 
решењем којим обуставља кривични поступак укинути и ранију 
правоснажну пресуду. Ако суд у поновл>еном поступку донесе 
пресуду, изрећи ће да се ранија пресуда делимично или у цело- 
сти ставља ван снаге, или се пак оставља на снази (чл. 385. ст. 3. 
ЗКП). Такође ће у казну изречену новом пресудом урачунати и 
раније издржану казну, a ако је понављање кривичног поступка 
било дозвољено само за неко од дела за која је ошужени био 
осуђен, суд ће изрећи јединствену казну, применом прописа о 
изрицању једне казне за кривична де.ла у стицају.

Против одлука суда након поновљеног кривичпог постутЈка 
дозвољени су сви редовни и ванредни правни лекови.

Примена установе понав.^ања кривичног поступка у судској 
пракси није тако бројна. До овог закључка дошли смо углав- 
ном на бази резултата нашег истраживања у окружним судо 
вима на подручју југоисточне Србије.“) Наиме, утврдили смо 
да је у лериоду од пет година (1959—1964) поднето 57 захтева 
за право понављање привичног постугаса. Од овог броја 43 зах- 
тева је негативно решено, a само 14 захтева је усвојено. По ови.м 
захтевима дошло је до понављања кривичног поступка у коме 
је суд донео следеће одлуке: потврдио је четири раније право 
снажне пресуде и тиме утврдио да су ови захтеви били неосно 
вани; седам захтева је усвојио и изрекао четири ослобађајуће 
пресуде и три пресуде по блажем кривичном закоиу. Y време 
истраживања није било дошло до понављања кривичног пост^̂ п- 
ка по три правоснажно усвојена захтева, иако је од мо.мента 
правоснажности решења било протекло доста времена. Y вези 
са изрицањем пресуда по блажем кривично.м закону, уочили смо 
да су две пресуде биле незаконито изречене. Наиме, након за- 
вршетка поновљеног кривичног поступка, чињенично стање и 
правна квалификација кривичног дела сжтали су исти, a само

‘) Ово подручје обухвата шест ОЕружних судова и то: Окружни суд у 
Ншду, Лесковцу, Врању, Зајечару, Пироту и Прокупљу.
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je измењена казна, тј. изречена је блажа казна за осуђеног. Ову 
појаву запазили смо и код других окружиих судова. До овог ре- 
зултата дошли смо на бази објављене судске праксеЈ)

На бази наведеиих резултата, може се закључнти да су окру- 
жни судови на овол4 подручју у основи правилно ii законито 
утврђивали чињенично стање у tok v  редовног кр1]вичног по- 
ступка. Уколико је било извесних недостатака у овом пргвцу, 
исти су отклањани у току поступка по редовним правним леко- 
вима. Сматрамо да је по питању понављања кривичног псх:тупка 
ситуација слична и у осталим окружнил! судовима у СР Србији.

Чедомир Стефановић

ОДГОВОРНОСТ ПОШТЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ (III)

III. ВРЕДНОСНЕ ПОШИЛјКЕ 

1. Вредносна писма

Поред обичних и препоручених пошиљки, постоје и вредно 
сне пошиљке код којих одговорност поште долази до далеко 
већег изражаја. Ако корисник жели да обезбедч вредност којом 
евент\^ално може бити оштећен, он то може учинити на тај на- 
чин што ће ПОШИЛ.КУ предати пошти као вредносно писмо са 
означеном вредношћу. Вредноско писмо је пошиљка која садржи 
новчанице, вредносне папире, документа од вредности или друге 
предмете од вредности. Тако на пример, ако поигаљалац означи 
да новчано писмо, вредносни пакет итд., садржи вредност од 
10.00.— нових динара, он ће у случају губитка овакве пошиљке, 
добити накнаду штете за целокупну вредност означену на п о  
шил>ци, a вредност са којом пошиљка може бити предата пошти, 
није ограничена. Вредносне пошиљпе су у односу на обичне 
и препоручене пошиљке, малобројне и за њих се наплаћује та- 
кса по вредности пошиљке. Са вредносним пошиљкама се у току 
преноса рукује на потпуно посебан начин, који готово искљу- 
чује могућност њиховог губитка или је пак своди на мииимум. 
Но, ако до губитка овакве пошиљке ипак дође, пошта, као што 
је већ напоменуто, надокнађује штету у висини означене вред- 
ности. Код губитка овакве пошиљке пошта је у могућности да 
оствари регресивни захтев према раднику који је проузроковао 
губитак овакве пошиљке, јер зна који је радник проузроковао 
г^итак пошиљке. Пошта надокнађује цедокупну вредност озна- 
чену на вредносној пошиљци, јер је заиста примила на пренос

’) Види пресуду Врхавног суда СР Хрватске Кж 193/59, Наша закони- 
тост, 1959. бр. 5—6, стр. 251, 252.
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једну означену вредност и унапред се обавезала да ће за 1ву 
одговарати, односно да ће пошиљаоцу накнадити целокупну 
вредност којом је пошиљка означена, ако дође до губитка или 
оштећења ове пошиљке. За овакве пошиљке потта наплаћује и 
већу накнаду него за остале поштанске пошиљхе, па се може 
сматрати да су овакве пошиљке осигуране на сзоју пуну вред- 
иост, наравно ако под пуном вредношћу оваквих пошиљака, по- 
дразумевамо вредност коју је пошиљалац сам означио по соп- 
ственој оцени.

Из свега изложеног се види да се не може рећи да пошта 
нг одговара за пошиљке преузете ради преноса. Одговорност 
поште зависна је од врсте пошиљке, тј. њена одговорност стоји 
у тесној вези са природом поштанске делатности. За вредносну 
пошиљку, у случају њеног г\'битка, као што је већ истакнуто, 
пошта исплаћује пошиљаоцу накнаду у висини означене вред- 
ности. Ово је исто тако нормално, као што је ненормално, да 
се за једном обично или препоручено писмо, или обичну пошиљ- 
ку уопште, даје накнада штете у висили у којој корисник птт 
услуга тврди да је оштећен.

Ограничена одговорност поште у погледу накнаде штете 
своди се на висину означену вредности. To практично значи да 
је овде „ограничење" одговорности поште извршио са.м поши- 
љалац оценнвши сам да његова пошиљка вреди управо онолико 
колико је и означио на самој пошиљци. Ту се у стзари и не може 
говорити ни о каквој ограниченој одговорностн поште, јер је 
њена одговорност увек једнака виоини стварно причињене ште- 
те, ако пођел10 од претпоставке, од које једино и може.мо поћи, 
да је пошиљалац и означио на пошиљци праву вредност садр- 
жине пошиљке.

На вредносном писму пошиљалац је дужан да вредност оз- 
начи бројкама и словима. Приликом предаје вредносног гшсма 
пошиљалац добнја од поште потврду на којој је, поред осталог, 
написан пријемни број вредносиог писма, име примаоца и одре- 
дишна пошта и означена вредност. Према томе, вредносно писмо 
је у ствари препоручена пошиљка, с том разликом што је на 
њој означена и вредн«зст, која се још при пријему, огпреми и 
испоруци, књижи и о којој се у току npeiioca води посебна еви- 
денција.

Код питања одговорности поште за накнаду гвентуалне ште- 
те при неиспуњењу уговора о преносу вредносних писама, нема 
никаквог проблема. Корисник овакве услуге дужан je само да 
на пошиљци означи вредност ствари коју шаље преко поште. 
Ако би се оваква пошиљка изгубила или оштетила, пошта he 
одговарати за накнаду штете до висине вредности означене на 
пошиљци. Y овом случају не мол<е доћи до тога да пошта кадо- 
кнађује мању вредност од оне коју је пошиљалац означио на 
својој пошиљци, али је исто тако искључена и могућност да по- 
шта одговара и за штету коју би пошиљалац претрпео изнад 
износа означеног на самој пошиљци. Ово због тога што је по- 
mHA.aiVau имао могућности да означи и већу вредност од оне
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Kojy je стварно означио, па ако то не учини, онда je и разум' 
л>иво да сам сноси негативне последице тога. Према томе, осноз 
за накнаду штете за изгубљено вредносно писмо је висина озна- 
чене вредности, коју одреБује сам пошиљалац, приликом предаје 
зредносног писма, пошти и то по сопственој оцени.

За изгубљено вредносно писмо које садржи готов новац, хар- 
тије од вредности које се не могу огласити за неважеће или неке 
друге предмете — накнада се исплаћује у висини означене вред- 
ности. За хартије од вредности које се могу огласити неважећим, 
накнада се исплаћује у висини свих трошкова око оглашавања 
ових докумената за неважеће, но ни у том случају укупна на- 
кнада не може бити већа од означене вредности на вредносном 
писму.

За смањену садржину вредносног Ш1сма које садржи новац, 
не молсе бити проблема, јер у оваквом случају пошта исплаћује 
накнаду која представља разлику између означене вредносги и 
паћеног стања, a за смањену садржину вредносног пксма које 
садржи друге предмете, исплаћује се накнада за вредност не- 
стале садржине према изјави лица које је вредносно писмо при- 
мило и поставило захтев за накнаду штете, али највише до ви- 
сине означене вредности.

За остваривање права на накнаду штете потребан је за то 
прописани докуменат којим ће се овлашћено лице за накнаду 
штете, легитимисати приликом постављања захтева за накчаду 
штете. Тај докуменат је п о т р а ж н и ц а  која садржи податке 
одредишне поште да пошил>ка није уручена, изјаву примаоца да 
пошил>ку није примио, податке пријемне поште да пошилЈка није 
уручена пошиљаоцу и изјаву пошилзаоца да пошиљку није на- 
траг примио.

Као докуменат на основу којег се може донети одлука о 
исплати накнаде за оштећење односно потпуни или делимични 
недостатак садржине пошиљке, служи записник о неисправиости 
пошиљке сачињен на пропионом обрасцу, a који, по службеиој 
дужности, сачињава пошта. Накнада се исплаћује одмах и без 
претходног проверавања ко је одговоран за губитак оштећења 
садржине. Због свега тога, питање одговорности поште за накна- 
ду штете код губитка вредносног писма није у досадашн>ој прак- 
си представљало неки проблем или тешкоћу. До сада није било 
у пракси спорова у случају губитка вредносних писама, јер је 
пошта увек исплаћивала пошиљаоцу вредносног писма врел,ност 
коју је он означио на пошиљци.

Овде је занимљиво напоменути да до спорова није долазило 
у погледу накнаде штете, не само због тога што пошта надо- 
кнађује штету у висини означене вредности, него и због тога 
што пошиљалац није ннкада ни тражио већи износ на име на- 
кнаде штете од износа који је означио на пошиљци. Ово због 
тога, што у оваквим сл\?чајевима, тј. код вредносних писама, по- 
шиљалац увек означи на пошиљци стварну вредност, a не вред- 
ност која је за неколико пута мања од вредности коју означи
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када шаље пакет или када ствар шаље препорученш! писмом 
на коме се и не означује вредност. Није познат случај да је иеко 
тражио већу вредност од вредности означене на поши/оди, одно- 
сно да је у пошиљци била вредност већа од о«е коју је означио 
на пошиљци. Када би се корисници птт услуга овог свог правила 
придржавали и у случају сх;талих пошиљака односно када би 
при слању својих пошиљака бирали ону поштанску услугу која 
им обезбеђује пуну сигурност послате ствари, онда пошиљаоци 
не би иикада дошли у ситуацију да би били оштећенн.

Међутим, они се, по правилу, код осталих врста поштанских 
услуга не придржавају овог принципа. Штавише, поишљалац 
вредносног писма, када шаље пакет, не означава праву вредност 
свог пакета, већ мању вредност, што не би учинио кад шал>е 
вредносно писмо, или пак вредносну ствар пошаље препоруче- 
ним писмом.

Но, иако није било спорних случајева у погледу накнаде 
вредности за изгубљено вредносно писмо, случајеви губитка вред- 
носних писама су заиста веома ретки. Међутим, случајева који 
представљају губитак препоручених писама, има знатно и неупо- 
редиво више. Разлог за ово свакако лежи у томе, што се о вред- 
носним писмима води у току преноса таква евиденција, да је 
губитак таквих писама скоро искључен. Осим тога, оваквих пи- 
сама је знатно мање него препоручених писама, a у односу на 
обичне поштанске пошиљке, вредносна писма представл.ају за- 
пста безначајан проценат. Корисници птт услуга се врло ретко 
служе вредностнихМ писмом за слање својих вредносних ствари. 
Њима је једноставније послати препоручено писмо или чак и 
обично писмо :него вредносно писмо. Уз то, они овиме избегавају 
плаћање веће цене, која се плаћа за вредносна писма.

О вредносним писмима води се специјална евиденција и то 
о сваком поједином писму, тако да се у сваком тренутку зна где 
је писмо евентуално нестало, што наравно спречава да дође до 
губитка овакве пошиљке.

Има аутора који заступају становиште да би висина накладе 
штете могла бити и мања од висине означене вредности на п о 
шилјЦи, јер се зато и каже „до висине означене вредности", с 
тим што терет доказа да је оштећење било ман>е од означене 
вр>едности, пада ка пошту.

Сматрамо да је овакво становиште неприхватљиво. Пре све- 
га, оно је у супротности са основним начелом одговорности по- 
ште за накнаду штете, a које се састоји у томе да пошта из 
уговора о пренсх;у вредносног писма преузима на себе, поред 
сх:талог, и обавезу да ће пошил>аоцу накнадити сву штету коју 
он претрпи за случај неизвршења или неуредног извршења уго 
вора о  преносу. На такву обавезу пошиљалац и рачуна и имајући 
то у виду, он и ступа у уговорни односа са поштом.

To је у ствари и фиксна обавеза поште везана за услове, 
који ако се остваре, пошта је дужна да испуни не упуштајући 
се да ли је у вредносном писму заиста и била онолика вредност
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колику је на писму пошиљалац и означио. Y овом случају по- 
шта се налази у истом положају у коме се налази пошиљалац 
препорученог писма у коме је послао вредносну ствар, односно 
пакета чију је вредност пошил>алац означио са износом мањим 
од његове стварне вредности. Y оваквој ситуацији се може наћп 
и пошиљалац вредносног писма који је означио мању вредност 
на писму од оне коју писмо стварно има. Дакле, ту је обострани 
ризик и код пошиљаоца и код поште.

С друге пак стране, заступници овог становишта погрешно 
тумаче речи „до висине означене вредности". Ове речи не треба 
разумети тако да пошта има могућности и право до доказује, за 
случај губитка вредносног писма, да је писмо имало мању вред- 
ност од означене вредности, те ако у томе успе, да у зависности 
од тога смањује и своју обавезу за накнаду штете. Овг речи треба 
разумети тако, да за случај делимичног оштећења илн делил1ич- 
ног губитка, делимичног оробљења или слично, пошта мора да 
надокнади разлику између преосталог дела вредности пошиљке, 
па до висине њене означене вредности. Y оваквом случају пошта 
нема потребе да надокнађује цео износ на који је означена по- 
шиљка, већ само његову разлику, дакле нестали или оштећени 
део. Y противном, пошта би имала право да задржи преостали 
неоштећени, односно неизгубљени део пошил>ке. Но, и у том 
случају у крајњој линији, то не би ништа мењало на ствари, јер 
би се имовина поште увећала за вредност неоштећеног односно 
неизгубљеног или неоробљеног дела вредносне пошил>ке, па би и 
у том случају умањење њене имовине било равно оштећеном, 
изгубљеном или оробљеном делу вредносне пошиљке.

Према томе, за вредносно писмо, у случају његовог губитка, 
пошта треба да исплаћује на име накнаде штете, износ у висини 
означене вредности, без обзира на то колика је била стварна 
вредност таквог писма.

За случај делимичног оштећења, губитка или оробљења вред- 
носног писма, пошта треба да исплаћује стварно причнњену 
штету, с тим што износ који пошта треба да исплати на име на- 
кнаде штете, не може бити већи од разлике између неоштећеног, 
неизгубљеног или неоробљеног дела вредносног писма.

За вредносне папире који нестану из вредносног писма, ако 
се ти пагшри могу огласити неважећим, пошта је дужна да п о  
шиљаоцу накнади штету у висини износа свих трошкова око при- 
бављања нових докумената и оглашавања несталих за важеће, 
али не више од висине означене на вредносном писму.

2. Поштанска упутница

Преко поште се шаље на врло брз и једнсх;таван начин и 
новац и то поштанском или телеграфском упутницом, уз ограни- 
чење да се једном упутницом не може слати износ већи од нових 
1.000 динара. Међутим, број упутница које се могу слати преко 
поште, неограничен је.
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И код ове врсте поштанских услуга може доћи до штете. 
Тако на пример, може се изгубити поштанска или телеграфска 
упутница. Међутим, губитак једне од ових упутница не представ- 
ља за по1пту н губитак садржаја који је пошиљалац послао овим 
упутницама, тј. не долази до губитка новчаног износа који је 
пошиљалац уплатио пошти приликом предаје упутнице. Према 
томе, док се код др^че врсте поштанских пошиљаха, губитком 
тих пошиљака, губи и сама садржина пошиљке, дотле се код 
поштанских или телеграфских упутница губе саме упутнице, чиме 
се онемогућава да се новац, који је пошиљалац предао пошти, 
испоручи примаоцу. Ово из простог разлога што недостаје доку- 
менат којим се прималац појављује пошти или помоћу којег му 
пошта, преко достављача, врши исплату упутничког износа.

За пошил^аоца упутнице је у највећем броју случајева све- 
једно, да ли је изгубљено вредносно писмо, пакет или упутница, 
дакако под предиоставком, ако је на пакету и вредносном писму 
означио стварну вредност коју овим пошиљкама шаље. За њега 
је битно да пошиљка није испоручена примаоцу.

Овде је интересантно напоменути и следеће: рекли смо, кад 
смо говорили о обичној поштанској псшиљци и о препорученом 
писму, a у извесној мери и о пакету, да пошта није у хмогућности 
да дозна какву садржину пошиљалац има у пошиљци. Надаље 
смо рекли да пошта нема ни интереса за то, a ни право да се о 
томе интересује. Међутим, сасвим други је случај кад се ради 
о поштанској или телеграфској упутници. Пошта, не само да је 
у могућности, већ је и позвана да утврђује да ли пошиљалац и 
предаје пошти новчани износ који је на \чгутници означио. За- 
право, обе уговорне стране заједнички то утврђују. Наиме, пред 
пошиљаоцем се врши пребројавање новца, па ако се утврди да је 
пошиљалац предао мањи износ од оног који је означио на упут- 
ници, одмах на лицу места, он допуњава разлику. Ако то не \чш- 
ни, било да то неће или нема новаца, пошта му не прима упутни- 
цу, па самим тим и не долази до закључења уговора о преносу. 
Ако пак пошиљалац случајно преда већи износ од износа озна- 
ченог на упутници, раз.шка му се одмах враћа.

Све се ове раддве обављају пре закључења уговора о преносу. 
И тек кад се претходно све рашчисти, долази до закључења уго- 
вора о преносу. Ако у овом рашчишћавању предходних питања 
дође до грешке, тј. да пошиљалац преда већи или мањи износ од 
износа који је означио на упутници, негативне последице тога 
сноси једна или друга страна, већ према томе да ли се ради о 
више или мање предатом износу. Касније није ни могуће било 
чим утврдити да је настугшло било која од ових ситуација, јер за 
то нема никаквих доказа.

Међутим, за пошту није свеједно да ли је изгубљено вредно- 
сно писмо, пакет или упутница. Наиме, пошта и пошиљалац су у 
случају губитка вредносног гшсма или пакета, оштећени и то по- 
шиљалац ако није означио праву вредност, односно ако је озна- 
чио марву вредискт од вредности ствари у пошиљци, a пошта због
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тога што она из својих средстава мора исплатити накнаду вред- 
ности изгубљеног вредносног писма односно пакета.

Као што смо то већ истакли, код губитка поштанске или те- 
леграфске упутнице, код поште нема штетехих последица, јер п о  
шта пошиљаацу враћа износ који је он уплатио приликом преда- 
је пошти поштанске или телеграфске упутнице. Дакле, не ради 
се о накнади штете, јер штете нема, није дошло до уман>ења имо- 
вине ни на једној страни, већ ее ради једноставно о враћању 
уплаћеног износа. dpaj износ и онако не би остао код поште и 
она би га, кад не би било губитка упутнице, и онако исплатила 
примаоцу. Y овом случају исплаћује га noDiEL-taopy, јер не може 
да изврши ^товор о преносу, јер се упутница изгубила. Наравно, 
пошта у оваквом случају исплаћује попшљаоцу износ у висини 
износа означеног на поштанској односно телеграфској уиутници.

Због свега овога између поште и корисника њених услуга, 
практично и не може доћи до било каквог неспоразума или до 
штете на било чијој страни.

3. Поипански пакет

Поштански пакети су пошиљке са ограниченом тежином, у 
које се могу ставити све ствари, под условом да буду прописно 
упаковане осим оних ствари чије је слање забрањено поштанским 
прописима. Поштански пакети се, према означеној вредности, 
деле на о б и ч н е  пакете, чија се вредност креће до нових 100 
динара и в р е д н о с н е  пакете, чија је вредност преко нових 
100 динара.

Пошиљалац може предати поштн пакет одређене тежине ако 
је он опремљен на начин одређен интерним поштанским пропи- 
сима. Као неупаковани могу се предавати само поједини пред- 
мети, који одговарају условима предвићеним поигганским про 
писима. Поједине материје пак морају бити упаковане на специ- 
јални начин, такође одређен поштанским прописима.

Код одговорности поште при преносу пакетских пошиљака, 
прихваћен је принцип да пошта одговара за проузроковану ште- 
ту коју пошиљалац пакетске пошиљке претрпи, али до висине 
означене вредности. Код више силе, пленидбе пакета од стране 
надлежних органа, закаснело руковање и за укварену садржину 
пакетске пошиљке, пошта не одговара.

Што се тиче ограничене одговорности поште у погледу нак- 
наде штете, она се своди на висину означене вредности пакета. 
Оваква одговорност поште утврђена је и у одредбама међуна- 
родних поштанских прописа, a садрже је и наши унутрашњи 
поштански прописи. Према тим поштанским прописима горња 
граница износа накнаде коју пошта мора исплатити пошиљаоцу 
пакета, ограничена је висином означене вредности на пакету, a 
ту висину одређује сам пошиљалац приликом предаје пакета 
пошти. Према томе, без икаквог је значаја чињеница што ће у 
извесним случајевима, вредност изгубљених ствари бити већа
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од вредности коју је пошиљалац означио на пакету, jep се поши- 
љаоцу неће исплатити већи износ од износа које је сам одредио, 
процењујући прометну вредност ствари које је ставио у пакет. 
За евентуална одступања у процени прометне вредности ствари 
које је'ставио у пакет, материјално ће одговарати сам пошиља- 
лац, односно негативне последице тога, сносиће сам пошиљалац. 
Ово из већ истакнутог разлога, да се пошиљаоцу пакета признаје 
накнада само до висине означене вредности на пакету, коју опет 
он сам означује.

Има становишта која полазе од тога да пошта има право 
доказивати да ствари стављене у пакет имају и мању вреднсх:т 
од вреднсч:ти означене на пакету. Уколико би пак пошта успела 
да докаже да сгвари имају мању вредност од оне коју је поши- 
љалац означио на пакету, пошта би имала да плати накнаду ште- 
те до висине утврђене прометне вредности стварн, без обзира на 
то што је она мања од износа означене вредности на пакету.

Овим становиштем се жели истаћи да се у овом случају не 
ради о некој аутоматској исплати накнаде штете у висини озна- 
чеие вредности на пакету, зећ се ради о процени прометне вред- 
ности изгубљених ствари, чија накнада може бити и мања од 
износа означене вредности на пакету.

Сматрамо да ово становиште није прихватљпво и то, поред 
осталог, и због тога, што тиме не би постојао равноправан поло 
жај обеју страна у уговорном односу, који се нзмеђу поште и по- 
шиљаоца закључује предајом пакета пошти од стране пошиљао 
ца, односно ггријемом пакета од стра1не поште. Исто тако сма- 
трамо да је непотребно утврђивати било какву прометну вред- 
ност садржине пакета, већ треба да буде меродавна означена 
вредност, јер њу врши пошиљалац и ако је он толико означио, 
значи да ствар коју шаље пакетом за ibera заиста толико и значи 
и вреди, да је то нека врста субјективне вредности ствари, без 
обзира на то што та ствар објективно може имати и већу стварну 
и прометну вредност од оне коју је он означио на пакету.

За изгубљени пакет основ за накнаду штете је означена вред- 
ност. Означавање вредности пакета у унутрашњем саобраћају је 
обавезно и њу одређује пошил>алац приликом предаје пакета 
пошти и то по сопственој оцени.

За накнаду штете за пакет у међународном саобраћају, као 
основ служи висина означене вредности ако је она означена, a 
за неозначену вредност, накнада се исплаћује по јеДној унапред 
одређеној скали.

Y погледу оштећења пакета, као и делимичног недостатка 
садржине пакета, важећим поштанским праписима одређеио је 
да се за све об.шке штета висина накнаде утврђује у сразмери 
вредности преостале садржине према вредности означеној на 
пакету. Ово значи да поштански прописи полазе од претпоставке 
да означена вредност на пакету представља стварну вредност са- 
држине пакета.
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Морамо истаћи да је у пракси било релативно мало спорова 
Y вези са накнадом штете због губигка или оштећења поштанских 
пакета.

Природно је, ако је у обичној или препорученој пошиљци 
била вредносна ствар, да онда у случају губитка такве пошиљке 
долази до спорова у којима се неоправдано указује на мопопо- 
листички положај поште, a у вези с тим на неравноправан однос 
изхмеђу поште и корисника њених услуга. Није потребно истицати 
да у свим оваквим случајевима, никакву улогу не игра фактички 
монополистички положај поште, односно наводни перавнопра- 
ван однос између поште и корисника њених услута, већ грешка 
намерна или ненамерна или немарност пошиљаоца да вредно 
сну пошиљку пошаље као обичну или препоручену пошиљку,.

Иста таква ситуација је и ко.д поштанских пакета, јер од 
пошиљаоца пакета искључиво зависи коју ће вредност означити 
на пакету. Каквог би Ихмало смисла и какву би имало сврху 
означавање вредности пакета, ако не његово боље обезбеђење и 
пуну накнаду штете за случај његовог губитка.

Овакво становиште је заузео и Окружни привредни суд у 
Новом Саду својом одлуком П-819/62 од 24. I 1962. године, у 
којој, поред осталог, каже:

„Није спорно да је тужитељ на пакету означио вредност од 
900.— динара као и да му је ову вредност са делом поштарине 
тужени у виду штете платио. Тиме је тужени удовољио цитира- 
ном пропису 4/V. 54. Упутства за вршење уиутрашње пакетске 
службе и тужбени захтев се за разлику од висине стварне штете 
показује неоснованим па га је као таквог вал>ало одбити. Тужи- 
тељ је сам пропустио да на пакет стави стварну вредност iio- 
шиљке чи.ме је онемогућио себе да код поште добије већу вред- 
ност од декларисане вредности."

Овакво становнште је заузес и Врховни привредни суд сво- 
јо.м пресудом П-59/65 од 9. марта 1965. године, у којој, поред 
осталог каже: „Последица тога је да за сл /̂чај губитка пошиљке 
пошта неће одговарати за накнаду штете у висини стварне вред- 
ности пошиљке него само за вредност која је назначена од по- 
шиљаоца . . .  Пошта одговара за губнтак пошиљке са.мо до наз- 
начене вредности пошиљке од стране пошиљаоца приликом пре- 
даје на оптрему". (Привредно правни прнруччик бр. 9/1965).

IV ТЕЛЕГРАФСКЕ УСЛУГЕ

Телеграфска ус.\уга (телегра.м) је саопштење које се од по- 
шпљаоца до при.маоца преносн посредство.м телеграфских веза. 
Телеграм .може да садржи најразноврснија саопштења, почев од 
најобичнијих саопштења, па до саопштења којима се регулишу 
пос.ловни односи између радних организација, државних органа, 
установа и поједннаца.

Доста су чести случајеви губитка, изопачења, закашњетва 
или кривог усмерења телеграма, због чега њихови пошиљаоци
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или примаоци трпе мање или веће штете. Пренос телеграфских 
саопштења је доста ризичан. Y великом броју случајева тачност 
преноса саопштења не зависи од радника који ради на преносу 
телеграфских саопштен.а, већ првенствено од временских при- 
лика и техничкнх грешака и сметњи које нису тако ретка појава 
на техничким уређајима помоћу којих се врши пренос телеграф- 
ских саопштења. Тако на пр. елементарне непогоде или друге 
сметње техничке природе, могу утицати на тачност преноса саоп- 
штења и мимо воље лица које ради iia преносу саопштења. Из 
свих ових разлога, као и.код преноса препоручених пошил>ака, 
пошта 1не може сносити неограничену одговорност за неизврше- 
ње уговора о преносу телеграфских саопштења. Пошиљалац те- 
леграма према свом нахођењу одређује значај и хшност теле- 
грама. Плаћајући повишену тарифу за посебно руковање теле- 
грамом, он ставља пошту у положај да у случају наступања неке 
од непредвиђених околности, плати штету која може бити врло 
висока, a за ово је довољно да плати само незнагно већи износ.

Пошта је дужна да накнади штету пошиљаоцу телеграма 
коју је претрпео због неизвршења или неуредног извршења уго- 
вора о преносу телеграфског саопштења, али само под условом 
ако је пошиљалац предузео све мере да обезбеди правилан пре- 
нос телеграма. Он је дужан да приликом предаје телеграма п о 
шти, ако то жели, да тражи да се телеграм дват^т пренесе изме- 
ђу телеграфских станица, да се врши сравњивање текста телегра- 
ма или да се изврши понављање важних речи п израза.

Ако би се поставило питање неограничене одгозорности по- 
ште, онда би се истовремено морало поставити и код ове врсте 
поштанских услуга и питање вмсине наплаћивања накнаде за 
извршење једне овакве услуге. У оваквом случају пошта би мо- 
рала утврдити, ради сигурности у преносу телеграфсхсог саопште- 
ња, да за сваки испоручени телеграм добија извештај о испоруци, 
као и да се сваки телеграм двапут преноси између телеграфских 
станица. Ово би са своје стране знатно повећало цене птт услута 
а, и непотребно би се оптерећивале телеграфске службе. Добар 
део телеграма, како по свом садржају, тако и по свом циљу који 
се жели њнма постићи, није гакве природе да би захтевало спро 
вођење оваквог обезбеђења прв њиховом преносу. Због тога би 
знатно већи број корисника ових услуга пао под удар повећаних 
цена за вршење оваквих услуга, мада нема некох посебног инте- 
реса за то да се на овакав начин пренсси његово телеграфско 
саопштење, јер му и уобичајени начин преноса телеграфских 
саопштења одговара степену његове заинтересованости за аутен- 
тично преношехве његовог саопштења.

Међутим, од битног значаја је то да пошта даје могућност 
корионицима својих услуга, да своје телеграме могу обезбедити 
захтевајући сравњење текста, понављањем важних речн и изве- 
штаја о испоруци, ако они сматрају да је то неопходно и ако 
желе да се обезбеде од сваке евентуалности.

Корисници телеграфских услуга не морају увек сносити 
последице грешака у телеграфској служби, јер они имају мохућ-
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ности да и сами заштите своје интересе. Као што постоји вишг 
врста поштанских услуга, исто тако постоји и више врста теле- 
графских услуга. Ако корисник жели да буде у највећој мери 
сигуран да ће његов телеграм постићи жељени циљ, он може при 
предаји телеграма захтевати да се са њим у току манипулације 
поступа на посебан начин, односно он може користити мере rio- 
словне предострожности које му пружа телеграфска служба и то:

а) Кад је телеграм нарочито важне садржине корисник м о 
же да користи службу отправљања телеграма „са сравњењем", 
што значи да се телеграм отправља између појединих станица 
двапута. Радник који телеграм прима, првобитно примљени текст 
телеграма сравњује са текстом примљеним по други пут. На овај 
начин ће се реч која је дата погрешно, било услед дефекта апа- 
рата, било због грешке радника, открити и исправити.

б) Корисник може при састављању телеграма сам поновити 
нарочито важне речи, цифре или цео израз, на пример: „Поша- 
љите одмах 5 вагона угља за Крушевац, понављам 5 вагона угља 
за Крушевац". Ако се овако поступи, скоро је немогуће да радник 
оба пута направи исту грешку на истом месту.

в) Y важним случајевима и сам прималац д^оже да потврди 
пријем телеграма контрателеграмом. Нпр. „Примљен телеграфски 
налог за 5 вагона угља за Крушевац". Све ове мере не изискују 
велике издатке, a представљају огромну корист за корисника и 
за телеграфску службу.

Због свега изложеног, пошта одговара у оквиру ограиичене 
одговорности, као и за препоручене пошиљке, a no принципу 
претпостављене кривице, при чему пошта одговара у висини 
унапред одређеног износа који би она накнађивала за случај 
неиспоручења, задоцњења, кривог усмерења или изопачења иек- 
ста телеграма,

Међутим, код случаја када је пошил.алац телеграма искори- 
стио све мере које му пружа пошта, тј. ако се користио неком 
од мера посебне безбедности који се мог\- применити при преносу 
телеграфских саопштења пошта ће одговарати по принципу не- 
ограничене одговрности, при чему је пошиљалац дужан да до- 
каже висину штете. Кад то пошиљалац није у могућности да учи- 
ни, пошта даје накнаду као и за обичне телеграме.

Телеграм се не може сматрати инструментом за закључке 
неког правиог посла. Телеграмом се само најављује посао одно- 
сно закључење уговора. Ово је видљиво и из праксе судова, a и 
пословних партнера, у чијим телеграмима обавезно стоји клаузу- 
ла „следи писмо" што значи да ће се уговор закл>учити тек кад 
буде закључен непосредно писменим путем.

Опште узансе за промет робом предвиђају и одредбе о зак- 
ључивању уговора путем телефона, телеграма и телепринтера. 
Употреба свих ових средстава је од велике важности за огроман 
број корисника птт услуга, a улога, дужност и одговорност поште 
је врло деликатна. VroBop се може закључити преко телефона, 
ако су странке или од њих овлашћена лица биле лично у теле- 
фонској вези. YroBop се може закључити и путем телеграма, с
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тим што понуђач своју понуду, a понуђени своју изјаву о при- 
хватању понуде, треба да потврде другој страни препорученим 
писмом, по мо1ућности истог, али најкасније следећег радног 
дана од дана када је понуда учињена. Уговор се може закључити 
и преко телепринтера, ако су странке или од њих овлашћена 
лица, била лично у телепринтерској вези.

Овакво становиште заузео је и Окружни привредни суд Нови 
Сад својом одлуком С-бр. 9802/58 од 9. IV 1959. године, у којој, 
поред осталог каже;

„На оРнову овако утврђеног чињеничног стања, оцењујући 
исто, те наводе и изјаве стра1нака, суд је на основу неоспорног 
чињеничног стања нашао да је тужилац путем туженика доставио 
обичан телеграм Пољопривредној задрузи у Трогиру, којим је 
дао налог за испоруку 200 кгр. карфиола, a да је пошта погрешно 
означила количину са 2.000 кгр. Према Упутству за телеграфску 
службу тулсеног предузећа обичан телеграм не представља аутен- 
тично преношење телеграмског текста и због тога је предвиђен 
те.л.еграм са сравњењем који носи.службену ознаку ТЦ. У овом 
случају телеграфска служба је дужна да сравњује садржину le- 
леграма приликом сваког отправљања у смислу прописа чл. 57. 
Упутства за телеграфску службу, коју је прописала Генерална 
дирекција пошта, телеграфа и телефона на основу чл. 42. тач. 3. 
Уредбе о организацијИ; пословању и управљању Југословенски.ч 
поштама, телеграфихма и телефонпма. Лице које жели користити 
услугу телеграфа подвргава се добровољко прописима Упутства 
за телеграфску службу и мора знати да обичан телегра.м не пру- 
жа гаранцију да ће телеграм бити верио пренет, a што телеграм 
са сравњењем, са службеном ознаком ТЦ, обезбеђује. Тужилац 
је доставио телеграм Пољопривредној задрузи у Трогиру без 
службене ознаке ТЦ и преузео је на себе ризик да те,\еграм 
задрузи приспе без аутентичног текста, те се има сматрати, да 
у пословима промета робом тужилац није дозољно пажл>иво по- 
ступио и да је кривицом његовом могло доћи до тога да измењени 
текст телеграма буде предат поменутој задрузи. Према томе про- 
излази да странке у промету робом нису предузеле потребну бри- 
жљивост коју налаже у пословним односима савесно nocT\TiaiBe 
доброг привредника и према томе да за насталу штету није одго 
воран туженик. Са овог разлога ваљало је тужбени захтев тужио- 
ца за накнаду штете према туженику као неоснован одбити и 
пресудити као у диспо.зитиву."

Виши привредни суд АПВ у својој одлуци Сл. 501/59 од 26. 
XI 1959. године, поред осталог, каже:

„За препошење вести путе.м телеграма пошта је одговорна 
за тачност преноса телеграмске садржине само у случају када 
странка преда телеграм са службеном ознаком ТЦ, јер ова служ- 
бена ознака обавезује пошту да садржину предатог телеграЈма 
проверава. Без ове службене ознаке за проверу садржине теле- 
грама пошта није одговорна за измењену садржину телеграма. 
Ово је тужилац морао знати и као савестан привредник. био је 
дужан да преда телеграм са ТЦ службеном ознаком. Ако пак тако
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није поступио преузео је на себе ризик за случај да телеграм иијг 
пренет потпуно тачно, тј. са аутентичном садржином. Y овом 
спору 'неоспорно је међу странкама да је тужилац предао обичап 
телеграм без службене ознаке ТЦ, па није заснована одговорност 
поште за штету која је настала због преношења измењеног текста 
TeAerpaivia. Правилно је првостепени суд на основу утврђеног 
чињеничног стања одлучио да је неоснован тужбени захтев за 
накнаду штете, јер пошта није била одговорна што телеграм није 
пренет у аутентичној садржини.

Неосновано се жали тужилац да је пошта одговорна и ако 
није послао телеграм са службеном ознаком ТЦ, јер Упутство за 
телеграфску службу које је прописала Генерална дирекција по- 
шта, обавезује предаваоца телеграма да уколико жели да обез- 
беди тачност телеграмске пошиљке да преда телеграм са служ- 
беном ознаком ТЦ, тј. са дужношћу поште да проверава садржину 
пренетог телеграма. Како је тужилац другачије поступио то за 
штетне последице не може чинити одговорним поштанску слу- 
жбу.“

Према томе, погрешно је становиште оних који тврде да је 
за штету одговорна пошта по оштим начелима о одговрностичза 
штету, јер се у овом случају имају применити одредбе Правил- 
ника о вршењу услуга у телеграфском саобраћају, a из којих 
произилази, обзиром на карактер телеграфских услуга, да теле- 
грам са сравњењем представља сигурнсх:т у преносу садржине 
телеграма, па према томе и одговорност поште за штету коју 
пошиљалац телеграма претрпи. Само телеграм са сравњењем 
представља обавезу поште да телеграм пренесе адресату у аутен- 
тичном тексту и уколико би због погрептаог преноса садржине 
телеграма са ознаком ТЦ дошло до штете, пошта би била одго- 
ворна за накнаду штете. Y противном, за насталу штету, која би 
проистекла из обичног телеграма, био би одговоран пошиљалац 
телеграма, a не пошта.

V ТЕЛЕФОНСКЕ YCAYEE

Код телефонских саопштења њихов се пренос, након успо- 
ставлзања телефонске везе, препушта самим корисницима теле- 
фонских услуга. Садржај ових саопштења не интересује пошту 
и пошта о њему ништа не зна. Према томе, у телефонској служ- 
би пошта не сноси одговорност за евентуалну штету коју корис- 
ник од неостварене услуте може да има, јер се услуга поште 
састоји само у томе да омогући заинтересованим лицима да ме- 
ђусобно успоставе телефонску везу. Обезбеђењем ове везе, пошта 
је извршила своју функцију, a све остало је препуштено самим 
странкама одпооно корисницима оваквих поштанских услуга.

Душан Краљевић
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Погрешна одбрана не ослобађа суд 
дужности из чл. 9. ЗКП да утврди 
стварно стање и стварну истиву.
(ВСС Од. НС бр. Кж. 389/966).

Оптужена је проглашена кривом 
и рсуђена на 2. године и 3. месеца 
затвора због крив. дела овераваља 
неистинрггог садржаја из чл. 308. ст. 
2. и крив. дела преваре из чл. 258. 
ст. 2. КЗ. Уложеиа жалба је осно- 
вана, I. ст. пресуда укинута, a из 
разл10га:

Огггужена је, истина, у  претходном 
поступку и на гл. претреоу тврдила 
да је у  времену од 1951.. до 1956. го- 
дине била у раднта! односу са Дрв- 
ним комбинатом „Уна” у Бос. Кру- 
пи, али ако се извођењем нових до- 
каза утврди да је она била у радном 
односу оа Зем. задругом Рума, њена 
погрешна одбрана једног погрешног 
потеза не ослобађа оуд дужноста из 
чл. 9. ЗКП да утврди стварно стање 
и етварну истину — ткм пре ако се, 
као у овом случају, ради о важној 
чињеници, важној како за обим кри- 
вице тако и за одлуку о казни.

За подношење предлога за обнову 
поступка на основу лажних исказа 
сведока није довољно да се поднесу 
докази него је потребно да право- 
снажном судском пресудом буде 
претходно утврђено лажно сведоче- 
ње. (ВСС Од. НС бр. Кж. 445/966).

Оеуђени је поднео предлог за об- 
новљеше поступка, наводећ/и да је 
осуђен на основу лажних иоказа не- 
ких оведока. Предлог је одбијен. У- 
ложена жалба је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

За доказивање чињенице да је 
ооуђени проглашен кривим због лаж-

ног сведочења сведока ни]е довољно 
навести у том правцу доказе, него 
се у смислу чл. 380. ст. 2. ЗКП мора 
праваснажнсш пресудом доказати да 
су ти сведоци оглашени крив!им за 
КЈриБична дела лажног сведочеива — 
давање лажног исказа из чл. 283. КЗ.

Раднику који је услед непредузи- 
мања прописаних заштитних мера 
од стране радне организације озле- 
ђен па на лечењу здравствена уста- 
нова није предузела све по прави- 
лима медицинске науве, одговара за 
штету и радна организација јер је 
она створила узрок односно услов 
за насталу штету. (ВСС Од. НС. бр. 
Гж. 447/966).

I. ст. пресудом обвезаво је  преду- 
зеће и Здравствена установа да пла- 
те раднику штету у износу од 3.000 
н. динара. Уложена жалба предузећа 
је одбијена као неоскована, a из 
разлога:

He може се одговрноег туженог 
предузећа за насталу штету искљу- 
чмтм тиме што тужиоцу није блв- 
говремено ухазана одговарајућа ле- 
карска помоћ. Нлиме, теласва по- 
вреда тужиоца настала је кривицом 
предјузећа, туженог I. реда, који је 
пропустио да да тужиоцу рукавице, 
као зашп-гту на раду. Кривицу за 
насталу штету сносе оба тужена и то 
I. редни тужени што је ствврио уз- 
рок и услов за насталу телесну по- 
вреду, a II. р. тужени што није учи- 
нила ове што је  према правилима 
медицинске науке у овом случају 
морала да учини, те се тужени I. 
1>©да сада не може бранити пропус- 
том II. редне тужене.

„ГЛАСНИК” изл1ази сваког мвсеца /  Издавач и власник: Адвока1ТСка комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јсшина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредшж 
Болић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 20 нових динара /  Цана 

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