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Година XVI Нови Сад, март 1967. Број 3

ЗАСТАРЕВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 
ПРОУЗРОКОВАНЕ ПОВРЕДОМ ТЕЛА

Штета која резултира из повреде тела једног одређеног 
.\/ша може бити материјална и неимовинска. Облици материјалне 
штете не могу се таксативно набројати јер је вео.ма широка 
скала негативних материјалних последица и реперкусија које 
,могу проистећи из повреде тела, a на чију материјалну репара- 
цију оштећеник има право. Међутим, најчешће су то трошкови 
нзазвани.лечењем нанесене повреде тела, изгубљена зарада због 
,\ечења и губитка радне способности — привремене или трајне 
—, створена потреба за туђом негом и помоћи итд. Неимовинска 
штета се углавном може појавити у следећа четири вида, који 
представљају посебне и са.мосталне правно признате основе за 
тражење накнаде штете, a то су физички и психички боловп 
проузроковани повредом тела или њеним последицама, претрп- 
љши страх, унакаженост као и телесно оштећење као трајна 
послелица телесне повреде.

Оишти рок застарелости захтева за потраживање накнаде 
шхс с арописан је одредбом чл. 19 Закона о застарелости потра- 
живања и износи три rq^HHe, рачунајући од дана када је оште- 
ћеник дознао за штету и лице које је исту причинило, с тим 
што у сваком случају ово потраживање застарева за десет година 
од када је штета настала. Уколико је пак штета проузроковаиа 
кривичним делом, a за кривично гоњење је предвиђен дужи рок 
^астарелости, онда захтев за накнаду штете према одредби чл. 20 
истог закона застарева кад истекне време одређено за застаре- 
ање кривичног гоњења.

Y вези са проблематиком која се односи на питања заста- 
релости захтева за накнаду штете у пракси највише потешкоћа 
:i спорова зада е̂ питање када је оштећеник дознао за штету, јер 
од тог момента почиње да тече прописани рок застарелости, на- 
равно уколико је већ познато и лице које је причинило штету, 
л у погледу чега иначе у пракси ретко кад долази до спорних 
фавних питања.

Ваља одмах напоменути да за све напред изложене облике 
штета, које се појављују као резултат и последица телесне п о

1



вреде оштећеника овај не сазнаје истовремено, негО за сваки 
конкретан вид те штете сазнаје, по правилу, различитим вре- 
менским моментима. To значи да ће и сама застарелост захтева 
за накнаду сваког од тих посебних и самосталних видова штете 
почети да тече од наступања тих различитих временских моменага, 
што указује на неопходну нужност и потребу правилног и тачног 
\тврђивања од стране судова сваког од тих момената понаособ 
у оваквим споровима, код којих укупна штета проузрокована 
повредом тела имплицира у себи више посебних и одвојених 
штета, које се базирају на различитим правним и чињеничним 
основама.

Никако није довољно за појам сазнања за штету да је 
оштећеник дознао да му је причињена штета одређене врсте и 
вида, већ је потребно да сазна и све друге елементе у вези са 
том штетом, на основу којих се може одредити њена права ве 
личина, обим и oncer, као и са максималном релативно могућом 
извесношћу и њен евентуални даљи природни ток и правац у 
будућности, што по правилу бива тек коначним оформљењем 
свих основних аспеката и манифестација те штете.

Материјална штета која резултира из повреде тела, као 
што смо већ рекли, најчешће се испољава у трошковима иза- 
званим лечењем те повреде, као и у смањеној или изгубљеној 
заради проузрокованој последицама те повреде. За случај да 
је оштећеник ради лечења последица повреде имао више повре- 
мених и сукцесивних материјалних издатака онда ће застарелост 
потраживања накнаде за сваки од тих издатака почети да тече 
од момента када су они учињени, али у оквиру десетогодишњег 
сбјективног рока застарелости. Потреба за оваквим издацима 
ради лечења последица повреде може се понекад оправдано оче- 
кивати и по истеку десетогодишњег апсолутног рока застарело- 
C T ii. Стојимо на становишту да би у таквом случају оштећеник 
могао у циљу да се заштити од опасности да по истеку објектив- 
ног рока застарелости буде искључен од права да тражи нак- 
наду трошкова лечења које ће имати након тога, поставити са 
успехом захтев да му се унапред досуди накнада за те трошкове 
у будућности у једном паушалном и капитализираном износу, 
уколико је сигурно и извесно да ће се они и тада појављивати.

Оштећеник који је у радном односу може пре свега, због 
повреде тела трпети материјалну штету која се изражава у гу- 
битку зараде за период за који он није могао да ради услед ге 
повреде или пак у разлици између инвалидске пензије коју оа 
прима због трајне неспособности за рад проузроковане повредом 
1ела и просечног личног дохотка којег bn остваривао у радном 
односу да није био повређен. Наиме, лицу повређеном у радном 
односу, које је услед те повреде постало трајно неспособно за 
даљи рад под одређеним условима припада право на ивалидску 
пензију. Ово право повређени остварује у поступку пред opra- 
шша завода за социјално осигурање, чијим му се решењем при- 
знаје право на инвалидску пензију и одређује њена висина. To 
значи да оштећеник тек цријемом правоснажног решења завода



за социјално осигурање, по правилу, сазнаје за штету која се 
изражава у разлици између признате му инвалидске пензије и 
иросечног личног дохртка којег би остваривао да није био по- 
вређен, те би зато тај моменат требало узети као моменат по- 
четка рока застарелоси захтева за накнаду овог облика штете. 
He би се могло прихватити гледиште да се као дан сазнања за 
овај облик штете узима дан правоснажности решења о призна- 
Baiby права на инвалидску пензију и одређивању њене висине, 'а 
не дан пријема тог решења од стране оштећеника, када се он 
по правилу упознаје са његовом садржином. Jep, може се iie 
ретко десити да та два дана дели дужи временски период, што 
може проистећи из неажурности, помањкања у раду и пропуста 
администрације која благовремено не изради писмени састав тог 
решења и отправи га оштећенику, нега напр. његов предмет 
затури и сл. или пак која не знајући његову нову адресу није 
у стању да му достави то решење итд.

-Уколико је оштећеник услед задобијених повреда и њихо- 
Бих последица био само привремено неспособан за рад, онда ће 
рок застарелости захтева за накнаду штете због изгубљене за- 
раде почети да тече и да се рачуна од дана када је он постао 
поново способан за рад, јер се тек тада стичу сви елементи неоп- 
ходни за тачно одређивање висине материјалне штете ове врсте.

За случај да поступак за утврћивање процента радне неспо 
собности оштећеника ради признавања истом права на инвалид- 
ску пензију није уопште спровођен од стране завода за социјално 
осигурање — јер за то није било потребе — с обзиром да се 
оштећеник није налазио у радном односу или му није припадало 
право на инвалидску пензију, сматрамо да сада рок застарелости 
захтева за накнаду штете због умањене или изгубљене радне 
способности проузроковане повредом тела ни у ком случају ие 
би могао почети да тече пре него што се по објављеном лечењу 
повреде које су нанете оштећенику и њихове последице не стаби- 
лизују и консолидују у тој мери да се са медицинске тачке 
гледишта може говорити о релативно стабилизованом телесном 
и здравственом стању оштећеника. To бива тек онда када су те 
повреде и органске и телесне промене које су оне изазвале до- 
биле свој коначан облик и карактер, тако да се могу сагледати 
све последице које су оне проузроковале, укључујући ту и после- 
дице које се тичу радне способности оштећеника, као и оне које 
ће убудуће, према природном и нормалном току ствари, услед 
повреда проистећи, имајући притом посебно у виду целокупно 
здравствено и телесно стање оштећеника. Тако, када је оштеће- 
ник био напр. на медицинској рехабилитацији, застарелост о 
којој је овде реч неће моћи почети да тече пре завршетка те 
рехабилитације, већ до одређеног момента након исте када се 
утврди да даља лекарска интервенција више није потребна или 
?'!огућа, као и целокупан исход предузетог лечења изражен ко- 
мачном тежином и степеном телесног оштећења у питању. Иначе, 
пре тога не може ни да се од стране органа социјалног осигурања 
лриступи утврђивању процента неспособности за рад оштеће-



ника који је у радном односу ради признавања права истом на 
инвалидску пензију. Када је пак наступила та стабилизација ор- 
ганских промена и последица изазваних повредом, фактичко је 
питање и оно ће се у случају спора решавати посредством меди- 
цинских вештака.

Сматрамо да би од тог момента стабилизације и консолида- 
ције промена изазваних у телесном и здравственом стању оште- 
ћеника задобијеном повредом ваљало рачунати и почетак рока 
застарелости захтева за накнаду штете која се тражи због самог 
телесног оштећења, a у чијој основи лежи накнада због отежане 
нормалне активности организма и већих напора у остваривању 
животних функција, a исто тако и застарелост захтева за на- 
кнаду штете због психичких болова које оштећеник топи услед 
тог телесног оштећења. Jep, од тог Л10мента оштећеник се дефи- 
нитивио упознаје са коначнкм стањем и обимом свог телеснсг 
оштећења и тада се баш да одредити величина и интензитет пси- 
хичких болова које он услед тога трпи и које ће трпети, a који 
су пак редовно и по правилу, управно пропорционални и сраз- 
мерни степену и тежини утврђеног телесног оштећења.

Што се тиче страха који је проузрокован повредом, рок 
застарелости захтева за новчану накнаду штете због његовог пре- 
трпљења требало би почети да тече када престану узроци и 
разлози који су изазвали страх. Узроци страха могу бити разли- 
чити, те консеквентно томе постоје различите врсте и облици 
страха. Сматрамо да би зависно од саме врсте страха требало 
одређивати почетак рока застарелости захтева за накнаду штеге 
која се тражи по овом основу. Тако оштећеник приликом насту- 
пања самог штетног догађаја може претрпети веома јак страх, 
ако је до овога дошло под околностима које изазивају страх. 
To би напр. био случај онда, када се приликом с?обраћајног удеса 
аутомобил у коме се налазио оштећеник неколико пута преврнуо 
и запалио. Овде би био у питању страх о исходу тог удеса, који 
је веома краткотрајан али зато, по правилу, веома јаког интен- 
зитета. Рок застарелости захтева за накнаду штете због тако 
претрпљеног страха требало би, по правилу, почети да тече зд 
дана Tor удеса, који представља један тренутак али веома кратко- 
трајан догађај, чијим престанком, по правилу престају и разлози 
који су изазвали појаву тедне овакве врсте страха. Међутим, страх 
због чијег се наступања тражи накнада штете може бити и 
друге врсте. Тако се може појавити на страни оштећеника страх 
од могућности наступања погоршања телесних повреда које су 
му нанете и њихових компликација те услед тога и саме његове 
смрти, што се дешава онда када су у питању тешке повреде тела, 
1де се живот оштећеника налази у непосредној опасности. Такав 
страх по правилу, престаје онда када оштећеник преброди кризу 
и када cg његов живот нађе ван опасности, те консеквентно томе 
стојимо на гледишту да би од тог момента требало рачуна1и 
почетак рока застарелости захтева за накнаду штете која се 
тражи због претрпљеног страха овакве врсте.



Рок застарелости захтева за накнаду штете због проузро- 
кованих физичких болова, по правилу, би требало почети да тече 
по престанку тих физичких болова, јер се тек тада, када се зна 
гБкхова дужина трајања и интензитет може одредити конкретна 
тежина и обим ове врсте штете. Међутим, то увек неће моћи би ги 
случај. Jep, с обзиром на природу, врсту и те^кину самих повреда 
као и њиховнх последица често ће се догађати да се неће моћи 
уопште сагледати крај тих физичких болова, већ да се проду- 
жење истих или њихово повремено појављивање услед последица 
повреде може сасвим основано очекивати у недогледној будућ- 
ности. Y таквим случајевима за почетак рока застарелости ва- 
Бало би узимати моменат када се стекну сви елементи и услови 
на бази којих се може са потребном извесношћу и сигурношћу 
одредити интензитет тих болова и у основним оквирима њихов 
ток, правац и трајање у будућности. Таква пак ситуација нај- 
чешће и по правилу наступа након завршеног процеса лечења 
оштећених повреда, када се релативно учине постојанијим и трај- 
кијим органско телесне повреде и последице тих повреда, чија 
стања и особине пружају основ и могућност за поузданим меди- 
цинско-стручним прогнозирањем кретања тих болова у будућ- 
пости, прехма природном и нормалнОхМ току ствари.

Почетак рока застарелости захтева за накнаду штете због 
унакажености требало би, по правилу, рачунати од времена када 
се деформације видљивих делова тела оштећеника и промеие 
његовог спољашњег изгледа у негативном правцу, које су иза- 
зване повредом, потпуно и коначно оформе и стекну одређени 
постојанији облик, што редовно и нормално бива након завр- 
шеног процеса лечења односне повреде. Ако се притом указује 
потреба за предузимањехМ пластичне операције у циљу умањења 
степена унакажености, односно евентуално ради њеног укда- 
њања, онда би са почеткОхМ тока застаредости вал>ало причекати 
до сазнања за резултат те операције, јер ће тек тада бити познати 
елементи и основи за одређивање дефинитивне тежине и конач- 
чих димензија ове врсте штете. Мишљења смо да би са почетком 
рока застарелости захтева за накнаду штете због унакажености 
чребало по правилу бити истоврехмен и почетак рока застарело 
сти захтева за накнаду штете због психичких болова које оште- 
леник трпи услед те унакажекости, a са истих оних разлога којг 
смо навели говорећи о правилности и потреби истовременог рз- 
чунања почетака рокова застарелости захтева за накнаду штече 
због телесног оштећења и накнаде штете због психичких болова 
::оје ошећеник трпи услед тога.

Што се тиче саЈдог појма сазнања о свим правно признатим 
видовима и манифестацијама штета проистеклих повредом тела 
) којима је напред било речи, потребко је напоменути да је до 

гнх сазнања у стању да лично и непосредно дође само оштеће- 
чик који је пословно способан, тј. који је у стању да се сам 
стара о својој личности и о својим Ихмовинским правима и инте- 
рескма. Зато ће се у случајевима када се као оштећеници појав- 
-вују пословно неспособна лица — малолетници или лица лишен?.



пословне способности — као моменти сазнања за штету и учи- 
ниоца штете узети они моменти када су о тим правно релевант- 
ним чињеницама сазнали њихови законски заступници или ста- 
раоци, који су према закону дужни да се старају о личностима и 
о имовинским правима и интересима таквих лица. Уколико 5и 
се пак десило да у међувремену, за време тока те застаредости, 
односно пословно неспособно лице стекне пословну способност, 
онда тај факат накнаде стечене пословне способности на страни 
тог лица неће имати никаквог дејства на даљи ток застарелости, 
већ ће једино бити од тог значаја што би у том случају права 
која проистичу из проузроковане му штете ово лице сада могло 
само непосредно да остварује без посредства свог законског за- 
ст /̂пника односно стараоца.

Према одредби чл. 19 Закона о застарелости потраживања за 
почетак тока застарелости није довољно да је оштећеник само 
сазнао за штету у напред реченом смислу, већ је потребно да 
је сазнао и за учиниоца штете. Тек кумулативно испуњење ова 
два услова изазива почетак тока застарелости.

Потребно је нарочито истаћи да сазнање о свим напред на- 
веденим облицима штета проистеклим из повреде тела на начин 
који смо изложили, као и о самом штетнику, мора уследити у 
крајњем року од десет година рачунајући од наступања штетног 
догађаја као једног објективног момента. Истеком тог објектив- 
ног рока застарелости потраживање оштећеника по основу нак- 
наде штете застарева без обзира на то да ли је он у међувремену 
сазнао за штету и лице које му је исту причинидо иди не. Y 
границгша истог рока мора се иначе и поднети тужба управљена 
на остварење накнаде за ту штету, без обзира на то да ли је 
истекао трогодишњи субјективни рок застарелости. Тако напр. 
ако оштећеник сазна за штету и лице које му је исту причинило 
при крају апсолутног рока застарелости од десет година, рецимо 
по протеку девет и по година од објективног наступања штетног 
догађаја, застарелост потраживања накнаде за све облике штета 
проузрокованих тим штетним догађајем наступиће по протеку 
шест месеци, уколико не дође до прекида или застоја застарело- 
сти из узрока предвиђених законом.

Y пракси се може догодити да се након правоснажног окон- 
чања спора покренутог ради накнаде штете због повреде тела, 
накнадно услед последица тих повреда погорша здравствено ста- 
ње оштећеника или се појаве нове реперкусије и негативне ма- 
нифестације тих повреда, којих није било у време када се ра- 
справл>ало пред судом о захтеву за накнаду штете проузроковане 
повредом тела, a које би пак да су постојале и да се је за њих 
знало у то време несумњиво деловаде у правцу досуђења оште- 
ћенику већег износа накнаде штете. Y оваквим случајевима ош- 
тећеник не може тражити понављање правоснажног окончаног 
поступка у смислу чл. 381 ст. 1 тач. 9 Закона о парничном по- 
ступку, са циљем да му се у новом поновљеном поступку одмерн 
накнада за ту накнадно проистеклу штету. Ово са разлога што 
у том случају не би били испуњени услови за понављање постул-



ка предвиђени напред цитираном одредбом ЗПП, јер се овде не 
ради о сазнању за нове чињенице које су постојале у време пре- 
суђења тог спора, a за које се тада није знало, већ су у питању 
нове чињенице, које су накнадно настале и које због тога као 
такве уопште и нису могле представљати подлогу те правоснажно 
донете пресуде. Стога ово накнадно погоршавање здравственог 
нли телесног стања оштећеника представља само основ за постав- 
дање новог самосталног захтева за накнаду штете у висини из- 
носа који одговара тежини тих накнадно наступедих последииа 
повреда. Против таквог захтева не може се са успехом истицати 
приговор пресуђене ствари, с обзиром да те нове последице ште- 
le HHCV захваћене правоснажношћу раније донете пресуде, по- 
lUTO уопште нису биле предмет захтева којем је одлучено том 
правоснажном пресудом. Рок застарелоси за постављање oboi 
новог самосталног захтева за накнаду штете тече и рачуна се 
од момента сазнања за појаву нових негативних последица и кон- 
секвенца штете у питању, али у оквиру десетогодишњег апсолут- 
ног рока застарелости, чијим безуспешним и,стеком оштећеник 
губи право на тражење било какве накнаде штете проистекле из 
иовреде тела, ла према томе и оне штете која би се накнадно 
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Зоран Гичик

НЕКА ПИТАЊА Y ВЕЗИ СА ОАРЕДБАМА „ЗА ПОСТУПАК ПРЕД 
ОПШТИНСКИМ CYAOM” — о п ра в а а н о с т  ПОСТОЈАЊА 

ПОТРЕБЕ ЗА H3MEHY

1. Уопште о „редовном” поступку и одредбама „за поступак 
пред општинским судом”

Није ми намера да теоретски обрађујем питања о којима ће 
бити речи, јер за такав рад потребно је дуже студиозног размат- 
рања многих питања. Апоређивањем прописа Законика о кри- 
вичном поступку покушаћу да укажем на извесне моменте од 
важности за кривично поступање у вези са применом „редовног” 
поступка и посебних одредаба” за поступак пред општински.м 
судом.

Законик о кривичном поступку у свом посебном делу са- 
лржи „посебне одредбе за поступак пред општинским судом, за 
изрицање судске опомене и за поступак према малолетницима 
(чл. 400 до '460). Ограничићу излагање само на питања оних од- 
аедаба које се односе на поступак пред општинским судом 
чл. 400 до 415). Ово због тога што сматрам ове одре^у 

->е актуелни.ч и видим пстребу измене истих после усагла- 
шавања Законика о кривичном поступку са Аставом. Одредбе за



I
поступак пред општинским судом представљају одступање од 
„основне процедуре” тј. редовног поступка” који се нормално 
примењује у поступку код свих судова који одлучују као прво- 
степени. Одредбе које се односе на поступање у кривичним ства- 
рима из надлежности окружног суда по правилу не искључују 
се за примењивање у поступању за кривична дела из надлежно- 
сти општинског суда тј. к.ривично-процесне одредбе Законика о 
кривичном поступку, боље рећи, „редовни поступак” није искљу- 
чен уколико у глави двадесет и петој није другачије прописано. 
Ко се бави кривично-ггроцесном проблематиком, не може да 
тврди, или уколико тврди тврдња, нема основа да је поступак 
пред ошптинским судом посебан поступак без везе са „редовним” 
поступком, „главним” поступком у кривично-процесном посту- 
пању пред општинским судом као првостепеним. Из текста За- 
коника. о кривичном поступку и радова реномираних правнихса 
кривично процесног права произилази да се ово само „посебна 
одредбе” једног јединственог процеса у кривичном поступању 
„редовног поступка” у коме су заступљена сва начела и прин- 
пипи који су тековина модерне демократске и хумане кривич- 
нопроцесне науке и који су садржани и прописани у Законику 
о кривичном поступку (чл. 1 до 15). Ова начела су: начело ма- 
теријалне истине, законитости, јавности, усмености, писмености, 
непосредности, контрадикторности и акузаторности, формалне 
и материјалне одбране, пружања помоћи неукој странци, дво 
степености, процесне економије и друго. Одредбе које се при- 
мењују у поступку за кривична дела пред општинским судом 
јесу одредбе сумарног поступања упрошћеног „редовног” по- 
ступка, настале у процесу развоја кривичног законодавства када 
су у стварну надлежност општинских судова. (раније среских) 
остављена најлакша кривична дела заЈхоја је по закону могла 
да се изрекне казна затвора до 2 године. Ово је условљено и 
потребама: целисходности, економичности, рационалности и хит- 
иости. Законодавац је овим одредбама настојао да се брзо п о 
ступа код „најлакших” кривичних дела, ,с обзиром да су била и 
да остају најбројнија, како би се, ефикасношћу суда брзим ре- 
шавањем у погледу окончања по овим кривицама, утицало на 
смањивање ових дела као и на брзу заштиту угрожених добара: 
физичког интегритета и других права грађана. Y надлежности 
општинског суда ставл>ена су „лака” и „проста” кривична дела 
како по запрећеној казни тако и по угроженим добрима као и 
интензитета угрожености ових добара: лака телесна повреда, yr- 
рожавање сигурности, клевета, повреда стана, оштећење туђих 
ствари, ситно дело крађе, преваре и сл. Законодавац је имао ту 
намеру да са што мање средстава постигне исти циљ као и при- 
меном „редовног” поступка. Уствари, ради се у упрошћеној nptv 
цедури и поступању за кривична дела из надлежности општин- 
ског суда било кад се ради о саставу суда или о другим питањи- 
ма у кривичном процесу. Могли би само да кажемо као сигурно 
да сумарност, брзина краткоћа, и упрошћеност у поступању уз 
пуну заштиту јавних интереса, кроз заштиту интереса поједина-
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ца и потпуно поштовање личности окривљеног и других учесниЈса 
у кривичном процесу. Основна је карактеристика одредаба које 
се односе на поступак за кривична дела из надлежности општин- 
ског суда. Са друге стране законодавац је имао у виду да се при- 
нудно-процесне мере доведу и ускладе са реалним друштвеним 
опасностима дела и учиниоца.

2. Историјски развој одредаба „за поступак пред општин- 
CKtiM судом”

Y кривично-процесној доктрини и кривично-процесном за- 
конодавству у предратној Југославији, нису непозната одступа- 
ња од „редовног” поступка, за „најлакша” и „проста” кривична 
дела. Проста у смислу опсега потребних кривично-процесних 
радњи, потребних да се оконча кривична ствар. Тако према Ју- 
гословенском Законику о кривичном постугасу лакша кривична 
дела из надлежности окружног суда судио је судија појединац, 
као и сва кривична дела из надлежности среског суда. Y току 
народноослободилачке борбе постојао је редован судски посту- 
пак за поступање у кривичним стварима прилагођен ратним усло- 
вима и револуционарним потребама (разуме се то није постојао 
закон, они су та питања регулисали наредбама). Међутим, није 
било сућење од судије појединца тј. инокосног одлучивања, јер 
је ув.ек суђење вршено у већу. Закон о кривичном поступку, који 
је донет 12 октобра 1948 године („Сл. лист ФНРЈ” бр. 97/48) који 
је по први пут у нашем послератном кривично процесном зако- 
нодавству регулисао у потпуности поступање у кривичним ства- 
рима, није предвиђао посебне одредбе за поступак пред најни- 
жим првостепеним судом, нити одступање од „редовног” поступ- 
ка. Ово се правда чињеницом што срески судови у то време нису 
судили само као првостепени и за лака и проста кривична дела 
већ тешка и сложена. Кад је већ реч о томе, узгред да се осврне- 
мо на стварну надлежност (среских сада општинских) судова у 
периоду од 1945 до 1954 године. По пропису чл. 20 и 21 Закона 
о кривичном поступку, који је ступио на снагу 1948 године и 
примењиван до 6 децембра 1953 године као и Закона о уређењу 
народних судова (чл. 40 и 42 „Сл. лист ФНРЈ бр 51/46” срески 
судови су били надлежни да суде за кривична дела за која је 
прописана казна лишења слободе са принудним радом до 20 г о  
дина, боље рећи изрицање свих врста прописаних казни, за од- 
ређено кривично дело, оси.м смртне казне коју су могли да из- 
ричу окружни судови као првостепени, или као другостепени 
кад су поступали по жалби на одлуке среских судова.

Y погледу стварне надлежности, разграничења између сре- 
ских и окружних судова као првостепених, одређено је тако, што 
се имала у виду врста кривичног дела, a казне само када је у 
питању смртна казна тако да су срески судови углавном судили 
за кривична дела: против живота, тела, слободе и других права 
грађана. За кривична дела по Закону о сузбијању недопуштене



трговине и привредне саботаже „Сл. лист ФНРЈ" бр. 56/46, За- 
кону о забрани изазивања националне расне и верске мржње и 
раздора „Сл. лист ФНРЈ” бр. 56/46 и други. Окружни судови су- 
дили су као првостепени за кривична дела противу народа и 
државе „Сл. лист ФНРЈ" бр. 59/46 и друга кривична дела која 
су им ставл>ена у надлежност за пресуђење. Поред тога срески 
судови судили су и као другостепени по Закону о сузбијању не- 
допуштене трговине и привред саботаже, када су у првом степе- 
ну одлучивали органи управе (чл. 16). Види се да су срески су- 
,дови судили и за најтежа кривична дела, a опште је познато да 
су судије били у највећем броју лаици — судије без правничке 
школске спреме.

Године 1953. донет је Закон о кривичном поступку и објагз- 
љен у „Сл. листу ФНРЈ” бр. 40/53. To је период када додази до 
реформе у кривичном законодавству, уопште, a кривично-про- 
цесном посебно. To је период када у „кривичном процесу” јача 
улога суда, како у претходном поступку тако у читавом поступ- 
ку. Проширују се права у односу на дотадашњу улогу јавно! 
тужиоца који престаје да буде орган за спровођење ислеђења — 
извиђаја и истраге стим што добија улогу странке као равпо- 
иравни учесник у поступку и изједначен је са осталим учесници- 
ма. Његово право остаје да захтева извиђај и предлаже истрагу. 
Окривљени добија широку могућност реалне одбране материјал- 
не и формалне. Врше се измене у стварној наддежности у корист 
окружних судова, на штету среских као првостепених. По про- 
ттисима овог Законика срески судови могли су да суде за кривич- 
на дела за која је у закону предвиђена као главна казна новчана 
казна или казна затвора до 2 године a за тачно одређена кривич- 
на дела где је прописана казна затвора у трајању до 3 године, 
с изузетком кривичног дела крађе из чл. 249. ст. 1 КЗ, за које 
је и, то једино за ово кривично дело срески суд могао да изрекне 
казну строгог затвора у трајању до 5 година. Овим Законом пред- 
виђене су посебне одредбе за поступак пред среским судом (чл. 
399—413), без одредбе прописа чл. 414 који је тековина Закона 
о изменама и допунама законика о кривичном поступку „Сл. 
лист ФНРЈ” бр. 52/49, (чл. 62). Овакав однос према кривич- 
но-процесном законодавству одраз је степена друштвеног разво- 
ја у овом периоду. На основу Законика о кривичном поступку 
срески суд је престао да буде друтостепени. Све касније измене 
законика о кривичном поступку потврђивале су постојање по- 
себних одредаба „за поступак пред опшинским судом” .

По доношењу Савезног устава, долази до усаглашавања чи- 
тавог законодавства са Уставом. Тако је донет Закон о изменама 
и допунама Законика о кривичном поступку од 15. марта 1965. 
године (Сл. дист ФНРЈ” бр 12/65.) којим је усаглашен Законик о 
кривичном поступку са Уставом. Најбитније измене у O b o .\i  Зако- 
нику огдедају се у преношењу стварне надлежности за поједина 
кривична дела са окружних на општинске судове. Из овога следи 
да општински судови не суде са.мо ,,прк)ста’' и „лака” кривична 
дсла већ и „тешка” и „сложена” . Радибоље прегледиости цитиргш:
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пропис чл. 17 тачку 1, 3 и 2 ЗКП који гласи: „Општински судови 
су надлежни: да у првом степену суде:

а) за кривична дела за која је законом пр>едвиђено као глав- 
на казна новчана казна, казна затвора или казна строгог затвора 
до пет година ако за поједина кривична дела није надлежан ок- 
ружни суд.

б) за кривична дела за која се посебним законом одређена 
надлежност ошптинског суда.

2) Да по одредбама овог Законика суделују у поступку из- 
виђаја и истраге.

3) Да врше и друге послове који су одређени овим Зако- 
ником.”

Y надлежност окружних судова од кривичних дела за која 
се може изрећи новчана казна или казна затвора или казна стро- 
гог затвора до 5 година стављена су: одавање државне xaine (чл. 
105-а, 105), удруживање противу народа и државе чл. 117 ст. 4), 
повреда угледа државних органа и представника (чл. 174), пов- 
реда угледа стране државе и међунароне организације (чл. 175), 
повреда угледа шефа стране државе (дипломатског представника 
или представника л1еђународне организације (чл. 176) закључење 
штетног уговора и ометања спољно-трговинског посла (чл. 217 
ст. 1 до 3, издавање и неовлашћено прибављање пословне тајне 
(чл. 218 ст. 1 и 2), кршења закона од стране судије (чл. 315 ст. 
1), одавање службене тајне (чл. 320 ст. 1 и 2) Кривичног зако- 
ника. Јасно и оправдано из надлежности општинског суда изу- 
зета су она кривична дела која су сложенија, која захтевају ве- 
ћи степен познавања духа законског слова дела која су у питању. 
Сва ова кривична дела односе се дирекно на заштиту интереса 
чмтаве државе и југословенске заједнице. Из овога прмзизилази, 
с обзиром на измену ствари надлежности да ли се могло ићи н 
даље у повећању стварне надлежности у корист општинског су- 
да и да ли посебне одредбе које се односе на кравични поступак 
пред општинским судом оправдавају своје постојање, О овоме he 
бити речи на одговарајућем месту.

3. Одредбе ЗКП које регулишу поступак пред првостепеним 
судом и „посебне одредбе” за поступак пред општинским 
судом", које регулишу иста питања — одступања.”

Законик о кривичном поступку у свом посебном делу садржи 
„посебне одредбе за поступак пред општинским судом, за изри- 
цање судске опомене и поступка према малолетницима” (чл. 400 
до 460). Као што сам истако биће речи само у вези са прописима 
који се односе на поступак пред општинским судом (чл. 400—415) 
у вези за „редовним поступком” Законик о кривичном поступку 
у пропису чл. 400 садржи одредбе — које се одредбе „редовног 
поступка” искључују и не примењују у поступку пред општик- 
ским судом, a то су оне одредбе које се односе на оптужницу, 
приговор противу оптужнице, отварању, истраге и истражном
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затвору. Ово су одредбе ,р,едовног поступка” и задржане су да 
се примењују у поступку за кривична дела из надлежности ок- 
ружног суда и пред окружним судом.

Према тексту Законика можемо рећи да се v кривичном по- 
ступку између општинског и окружног суда разликује у погледу 
састава суда начина одлучивања о месној и стварној надлежно 
сти у фази извиђаја припреме за главни претрес to k oai главног 
претреса и у жалбеном поступку. Разлике су негде мање негде 
више али углавном постоје.

1) Разлике у саставу суда.

Y погледу састава суда у кривичним стварима из надлежно- 
сти окружног суда, суд је увек састављен од већа, једног судије 
и двојице судија поротника или од двојице судија и трећег су- 
дије поротника. Код окружног суда постоји стално веће (чл. 
20 ст. 1;. Код општинског суда, већа се образују ради суђења 
у конкретним кривичним стварима и према потреби. За одређе- 
на кривична дела из надлежности општинског суда може да суди 
судија као судија појединац. To су лакша кривична дела из над- 
лелсности општинског суда где је углавном прописана казна зат- 
вора која није дуже од године дана сем у случају кривичног 
дела из чл. 254-а за које се може изрећи казна строгог затвора 
до 5 година. Према чл. 18 Законика о кривичном поступку суди- 
ја појединац суди за кривична дела предвиђена у чл. 142, 153, 
169 ст. 1 и 2 чл. 170, 171, ст. 1 и 2 чл. 172, 189, 231 став 1 члан 246 
ст. 1 члан 246 a став 1 чл. 254-а, 257 став 1 чл. 259, 274, 282 ст. 3 и 
4 чл. 292, 293, 297, 303, став 1 чл. 304, 305 ст. 1 2 чл. 310 и 313 a 
Кривичног законика. Судија општинског суда кад поступа као 
судија појединац спроводи процесне радње које иначе у другам 
кривичним стварима спроводи председник већа.

Институт судије појединца у кривичном суђењу у почетном 
послератном развоју кривично процесног Законодавства нијо 
предвиђен. Osai институт не познаје Закон о кривичном поступ- 
ку који ie бно на снази од 6. децембра 1948 године до 1. јануара 
1954. године до доношења Законика о кривичном поступку. Ово 
закључујемо из одредбе чл. 8 Закона о кривичном поступку који 
прописује да у кривичним стварима судови суде у већу. Први 
пут овај институт управо, инокосно судовање — појављује се v 
чл. 18 Законика о кривичном поступку, који се примењује од
1. јануара 1954. године и каснијим изменама.о којима је било 
или ће бити речи. Међутим, раније смо истакли да је кривич- 
но-процесно законодавство предратне Југославије до 1941 године 
познавало одредбе, које су одступале од редовног поступка и да 
је за одрећена кривична дела из надлежности окржуног суда 
судио судија окружног суда као судија појединац. Такође је у 
поступку пред среским судом и за кривична дела из надлежност!! 
среског суда судио појединац. Поред тога било је и других од- 
ступања која не могу бити разматрана овом приликом. To је би-
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ло могуће, јер је срески суд судио за најлакша кривична дела, 
тако да се стварна надлежност општинског суда данас и среског 
суда предратне Југославије, не може упоређивати. Инокосно су- 
ћење у кривичним стварима, тековина је научног сазнања да се 
у кривичним стварима, мора економично поступати ангажовапг 
снаге према степену друштвене опасности деда и учиниоца уз 
примену свих осталих принципа који су тековина кривично-про 
цесне науке и који се мењају у кривичном суђењу. Y погледу 
примене процесних правила судија појединац према Законику о 
кривичнохм поступку примењује сва правила која се иначе при- 
.мењују кад су у питању кривична дела из надлежности већа. 
Судија појединац примењује одредбе кривичног поступка које 
се примењују у поступку за кривична дела из наддежности оп- 
штинског суда. Треба запазити да судија појединац има ширу 
Л10гућност рада од председника већа, јер може у смислу одред- 
л.аба чл. 414 ЗКП да одржи „припремни претрес” који може да 
доведе до коначног решења кривичне ствари. О овоме другом 
пгиликом.

2. Разлика у поступку стварне и месне надлежности
Током читавог поступка суд је дужан да пази на стварну к 

мссну надлежност (чл. 35 ЗКП). Међутим, законодавац друга- 
чије регулише ово питање кад су у питању кривична дела из 
надлежности окружног суда a другачије кад су у питању кривич- 
на дела из надлежности општинског суда. Кад окружни суд токо.м 
гдавног претреса установи да је стварно надлежан општински 
суд, окружни суд ће пресудити кривичну ствар не достављајући 
предмет општинском суду. Сам ће донети одлуку. Међутим, ако 
општински суд током главног претреса утврди да је кривична 
ствар из надлежности окружног суда, донеће одбијајућу пресу- 
ду (чл. 329 ст. 1 тачка 1). Ово је и разумљиво јер виши суд увек 
може да оддучује о стварима из надлежности нижег суда. Кад 
се ради о месној надлежности, такође је поступак различит. 
Истицањем месне наддежности за кривична деда из надлежно 
сти окружног суда нити се суд може огласити месно ненаддеж- 
ним, нити странке могу истицати приговор месне ненадлежности 
кад оптужни акт стане на правну снагу (чд. 35 ст. 3). Оптужница, 
односно приватна тужба стала је на правну снагу било што се 
окривљени изричито одрекао права на приговор противу оптуж- 
i or акта, или што је протекао рок за приговор или што је приго- 
вор одбачен или одбијен (чл. 263). Окружни суд без нарочитих 
форма.дности једноставно се оглашава месно ненадлежним и 
упућује предмет месно надлежном суду.

Кад се ради о приговору месне ненадлежности, за кривична 
дела из надлежности општинског суда, приговор се може стави- 
ти најдаље до почетка главног претреса (чл. 411 ст. 1). Међутим, 
судија општиноког суда после заказивања гдавног претреса не 
може се по службеној дужности огласити месно ненадлежним 
(чл. 406 ст. 2) Главни претрес пред општинским судом почиње
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објављивањем главне садржине оптужног предлога или приватне 
тужбе (чл. 413 ст. 1). Код стварне надлежности судија општин- 
ског суда кад нађе да је за пресуђење кривичне ствари стварно 
надлежан окружни суд, ово током испитивања оптужног акта 
(чл. 405 ст. 1), неће упутити предмет стварно надлежном суду, 
већ надлежном јавном тужиоцу. Ово је и разумљиво јер се пред 
окружним судом подиже оптужница, a са друге стране пре по- 
дизања оптужног акта мора да се спроводи претходни поступак, 
кад су у питању кривична дела из наддежности окружног суда. 
Ако је месно надлежан други општински суд, судија општинског 
суда неће обичним уступањем предмета да се оглашава месно 
ненадлежним, већ ће донети решење и сачекати да постане пра- 
воснажно и потом доставити предмет надлежном суду. Ако би 
се десило да јавни тужилац не прихвати мишљен.е суда који иза- 
зива сукоб надлежности о томе решава веће окружног суда из 
чл. 20 ЗКП (чл. 406). О правоснажности оптужног акта пред оп- 
штинским судом не говори се, када је реч о месној надлежности 
већ је тај моменат везан или за моменат заказивања главног 
претреса или за почетак главног претреса. Разлог је у томе што 
пред општинским судом нема приговора против оптужних аката 
као што је случај за кривична дела из надлежности окружног 
суда.

3. Раздичито псжтупање у „поетходном поступку” (чл. 136 
154 и 400, 405 ст. 1 и 407)

За кривична дела из надлежности окружног суда обавезна 
се спроводи претходни поступак без обзира да ли се појавл>ује 
јавни тужидац оштећени као тужилац иди приватни тужилац. 
Каја ће фаза из претходног поступка да се спроводи истрага или 
извиђај, зависи од прописане казне у Кривичном законику и од 
опредељења јавног тужиоца. Истрага се не спроводи за кривична 
дела из надлежности окружног суда за која се гони по приватној 
тужби. Кад су у питању оштећени као тужилац и приватни ту- 
жилац имају право да истражном судији предлажу да срповеде 
или допуни извиђај и у току извиђаја да стављају друге пред- 
логе (чл. 148 ст. 1) Истражни судија може да прихвати предлог 
и у том случају да сам спроводи кривично процесне радње или 
путем коришћења правне помоћи преко судије ошптинског суда 
(чл. 151). Може да се не сложи са предлогол! оштећеног као 
тужиоца или приватног тужиоца са разлога из чл. 146. Y том 
случају коначну одлуку доноси веће окружног суда из чл. 20 
ст. 2 у вези чд. 148 ст. 1, 2 и 3. По завршеном извиђају истражпн 
судија обавештава оштећеног као тужиоца да поднесе оптужни- 
цу a приватног тужиоца приватну тужбу. Ако тако не поступе у 
року од 8 дана сматра ће се да је одустао од кривичног гоњења 
и кривични поступак биће обустављен. Овако ће поступити веће 
окружног суда кад одбије предлог за допуну извиђаја (чл. 148 
ст. 4 у вези чл. 149 и 252).

14



Могућност спровођења извиђаја за кривична дела из над- 
дежности окружног суда постоји и после подизања оптужног 
акта. Ово је случај кад веће окружног суда испитујући оптужни 
акт поводом приговора нађе да је потребно боље разјашњење 
стања ствари-догађај да би се испитала основаност оптужног 
акта. Аужност је овлашћеног тужиоца: јавног, оштећеног као 
тужиоца, или приватног тужиоца да у року од 3 дана или дужем 
року који је оставило веће, стави предлог истражном судији за 
допуну извиђаја. Ако у остављееом року оштећени као тужидац 
или приватни тужилац не стави такав предлог сматра се да су 
одустали од кривичног гоњења па ће веће извршити обуставу 
коступка (чл. 257 ст. 2). Последице за оштећеног као тужиоца 
и приватног тужиоца исте су као кад непоступи по захтеву пред- 
седника већа (чл. 251) у погледу усклађивања оптужног акта 
са прописима чл. 250 или кад не поступи по чл. 148 ст. 4. Овлаш- 
ћени тужилац мора поднети предлог за спровођење извиђаја као 
да аптужног акта није ни било. Треба запазити да по овом про- 
штсу јавни тужидац не ставља захтев — бар по законском тексту 
као у случајевима пре подизања оптужног акта (чл. 140 ст. 3 
i45 ст. 2) већ ставља предлог за допуну извиђаја. Суштинске 
разлике нема, јер су извиђајни органи дужни да поступају по 
пропису чл. 142.

Претходни поступак за кривична деда из надлежности оп- 
штинског суда могућ је, али није обавезан. Ово произилази из 
прописа чл. 400—405 ст. 1. и 407 ЗКП. Претходни поступак — изви- 
ћај може се спроводити по захтеву јавног тужиоца само при по- 
дизању оптужног предлога, у том сдучају нормадно nocxynajy 
као у свему за кривична дела из наддежности окружног суда. 
Претходни поступак по правиду може спроводити кад су у питању 
кривична дела где се као тужилац појављује оштећени или при- 
ватни тужилац, после подизања оптужног акта — обратан слу- 
чај у односу на кривична дела из надлежности окружног или 
кад је у иптању гоњење које врши јавни тужидац. Углавном 
извиђај се спроводи пре подизања оптужног акта када је изврши- 
лац кривичног дела непознат, a ако је поднет само по захтеву 
јавног тужиоца пре подизања оптужног акта. Извиђај на иници- 
јативу судије општинског суда може се спровести само после 
подизања оптужног акта (чл. 415). Оштећени као тужилац п 
приватни тужилац за кривична дела из надлежности општинског 
суда немају она права која имају оштећени као тужилац и при- 
ватни тужилад када се појављује за кривична дела из надлеж- 
ности окружног суда (чл. 148). Ово отуда што је сам пропис 
искључио ову могућност јер стоји: „за кривична дела из надлеж- 
ности окружног суда, оштећени као тужидац и приватни тужи- 
лац iMory предложити истражном судији да спроведе извиђај од- 
посно да се извиђај допуни” . Пропис, потпуно јасан, односи се 
на кривична дела из надлежности окружног суда. Могућност 
вримене овога прописа не предвиђа ни пропис чл. 415 по коме у 
колико у одредбама за поступак пред општинским судом не 
постоје посебне одредбе за кривични поступак пред општинским
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судом, примењиваће се у том поступку сходно (онако како се 
примењују пред окружним судом кад поступа као првостепениј 
остале одредбе ЗКП.

Треба одмах запазити да судија огаптинског суда који је 
спроводио извиђај за кривична дела из надлежности општинског 
суда, није изузет да учествује у суђењу у истој кривичној ствари 
(чл. 411 ст. 3 у вези чл. 38 ст. 1 тачка 4). Y одредбама „за посту- 
пак пред општинским судом” питање претходног поступка напо- 
менуто је као могућност a такође одређено ко спроводи оват 
поступак, али није решено и о осталим правима странака, како 
је то регулисано у прописима који се примењују за кривична 
дела из надлежности окружног суда. Могао би се извести заључак 
да се одредбе чл. 148 могу примењивати и у кривичним стварима 
из надлежности општинског суда, али читава садржина овог 
прописа то не допушта. Најсигурније је за сада ТЈврдити да пи- 
гање претходног поступка за кривична дела из надлежности 
општинског суда није довољно регулисано. Судија општинског 
суда у фази спровођења извиђаја, било да извиђај спроводи по 
својој иницијативи или по захтеву јавног тужиоца, не може да 
врши обуставу поступка нити прекид поступка (чл. 146, 258 у 
вези чл. 408 ст. 1). Може по завршеном извиђају да донесе одлу- 
ку — решење и да одбаци оптужни акт у смислу чл. 258 тачка 1 
до 3 у вези чл. 408 ст. 1, као кад поступа приликом испитивања 
оптужног акта (чл. 405 ct. 1). По завршеним извиђајима судија 
ОПШ ТИНСК.ОГ суда није обавезан да обавештава приватног тужи- 
оца, односно оштећеног као тужиоца, како то чини истражнк 
судија у вези чл. 148 ст. 1 о резултату извиђаја. Ово због тога 
што он извиђај не срповоди по захтеву ових лица и што већ по 
стоји оптужни акт. Пред општинским судом извиђаји се могу 
спроводити само пре заказивања главног претреса чл. 405 ст. 1. 
По заказивању главног претреса извиђаји се не могу спроводити 
без обзира колика се потреба за ову фазу поступка указала. Сзе 
радње које се спроводе извиђајем могу бити спроведене током 
главног претреса, припрема за главни претрес или у паузама из- 
међу одржаних претреса од стране судије општинског суда било 
да поступа као судија појединац или као председник већа. Оста- 
ле разлике у претходном поступку очито се не запажају. О овом 
питању раније је  било доста речи видети часопис „Правни жк- 
вот” бр. 2/66.

4) Разлика у погледу контроле оптужног акта.
Контрола оптужног акта код окружног суда врши се двоја- 

ко и то по службеној дужности и на иницијативу оптуженог ,\и- 
iia. По службеној дужности врши се од стране председника взћа,, 
пре ступања оптужног акта на правиу снагу (чл. 251) кад испнту- 
је да ли оптужни акт садржи све податке који се траже по чл. 
251. Од стране већа окружног суда кад решава по приговору 
лротиву оптужнице односно приватне тужбе (ч.л. 237). Ово је све 
ире ступања на правну снагу оптужног акта. Међути.м и токо.м
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главног претреса врши се контрола оптужног акта иле не у пра- 
вом смислу, ово је случај кад веће током главног претреса утврдн 
да је у питању кривично дело из надлежности већа које сачиља- 
вају двојица судија и тројица судија поротника (чл. 290). На 
иници1ативу оптуженог контрола оптужног акта врши се кад оп- 
тужени поднесе преговор противу оптужнице односно приватне 
тужбе (чл. 256). Приговор може бити поднет у законском року 
a TO је три дана по пријему оптужног акта од стране оптуженог. 
loKOM испитивања оптужног акта пре него је ступио на снагу 
може доћи до коначног решења о кривичне ствари. Веће окруж- 
ног суда може донети решење о обустави кривичног поступка 
са разлога из чл. 258.- Решење о обустави поступка може донети 
и председник већа, ако оштећени као тужилац и приватни тужи- 
лац у остављеном року не доставе оптужницу односно приватну 
тужбу са отклоњеним недостацима (чл. 250 у вези чл. 251 ст. 2). 
Председник већа не може да обустави поступак са разлога из 
члана 258 већ само веће. Председник већа обуставља поступак 
због пропуштеног рока оштећеног као тужиоца или приватног 
тужиоца, да поступи и уреди оптужни акт са последицама као 
да су одустали од оптужног акта.

Контрола оптужног акта пред општинским судом упрошће- 
на је и то, углавном, одговара читавом поступку пред o n m x i i H -  
ским судом. Иницијативу има судија општинског суда (чл. 405 
ст. 1). Без обзира да ли поступа судија као судија појединац или 
као председник већа. Међутим, судија општинског суда има шира 
овлашћења у току испитивања оптуженог од овлашћења која 
има председник већа окружног суда, јер може да одбаци оптуж- 
ни акт (чл. 405 у вези чл. 408 ст. 1) са разлога из чл. 258 тачка 
1 до 3 a то су овлашћења која има веће окружног суда (чл. 257/ 
258 н 253.) Додуше, не .може и због разлога ако нема доволзно 
доказа да је окривљени основано сумњив за дело које је предмет 
оптужбе (чл. 258 тачка 4). Последице одбачаја оптужног акта 
нсте су као и када је донето решење о обустави поступка. Пред 
општинским судом нема иницијативе од стране окривљеног за 
испитивање основаности оптужног акта, отуда и већа потреба да 
судија општинског суда буде довољно убеђен, иначе у сва- 
ком случају мора. Оптужни акт пред општинским судом ступа 
иа снагу моментом пријема од стране окривљеног, пошто нема 
права приговора на оптужни акт. Овакав закључак изводи се из 
прописа чл. 263 који говори о правној снази оптужнице и приват- 
lie тужбе за кривична дела из надлежности окружног суда. IIpi?- 
говор против оптужног акта врло је важно средство за одбрану 
окрив.веног. Зато предлажем давање права окривљено.м за по- 
дизање приговора и противу оптужних аката за кривична дела 
из надлежности општинског суда, или бар за она која се подижу 
за кривична дела за која се може изрећи казна строгог .затвора.
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Према Законику о кривичном поступку за прописе чл. 263 до 
337 кажемо да су то прописи „редовног” поступка који се при- 
мењују код првостепених судова. Ови прописи делимично се 
примењују и у поступку за кривична дела из наддежности оп- 
штинског суда. Y погледу места одржавања претреса правило је 
да се претрес одржи у судској згради и у седишту суда. Међутил!, 
законодавац допушта, кад има потребе, одржавање главног пре- 
треса и ван судске зграде или ван седишта суда. Када се поступа 
пред окружним судом одобрење за одржавање претреса ван суд- 
ске зграде даје председник суда a ван седишта суда председник 
Републичког Врховног суда (чл. 264). Y поступку пред општин- 
ским судом ово питање регулисано је прописом чл. 410. Тако да 
председник општинског суда одобрава суђење ван судске зграде 
if ван седишта општинског суда ади се траже извесни услови; 
потреба за увиђајем, лакше спровођење доказног поступка и да 
су у питању хитни случагеви. Сви ови разлози важе и за окружни 
суд и ако то није у Законику тако наглашено, већ се тражи об- 
разложење, сматрам да су горње услови стварни разлози.

Претрес се одређује писменом наредбом (чл. 265, 405 ст. 1 и 
409 ст. 1). Постоје извесна одступања у погледу позивања лица 
пред окружним и општинским судом али се у сваком случају на 
главни претрес морају позвати оптужени и његов бранилац (пред 
општинским судом окривљени и његовог браниоца — термино- 
лошка разлика) тужиоца, оштећене и њихове законске заступ- 
нике, пуномоћнике и тумаче. Ово су лица чије непозивање пред- 
ставља битну повреду одредаба ЗКП. Исто тако на главни претрес 
позваће се сведоди и вештаци које је тужилац предложио у оп- 
тужном акту и окривљени у приговору против оптужног акта, 
или које је окривљени именовао по добијању оптужног акта кад 
су Y питању кривична дела из надлежности општинског суда. Про- 
пис чл. 409 налаже и прибављање предмета који треба да служе 
као доказ на главном претресу таква обавеза се не тражи по чл, 
265. ст. 2. Међутим, таква обавеза произилази из чл. 304 и 250 ст. 
1 тачка 5. Као што се види одступања су врло незнатна и небитна.

Код уручења позива оптуженом, односно окривљеном има 
ра.злика али у сваком случају између пријема оптужног акта и 
Јлавног претреса треба да остане довољно времена за припрема- 
ње одбране окривљеног. Код окружног суда, од пријема позива 
за г.Аавни претрес до часа одржавања главног претреса мора да 
остане најмање осам дана (чд. 265 ст. 4). Код општинског суда 
овај рок износи најмање 3 дана, а\п по пристанку окривљеног 
рок се хможе скратити (чл. 409 ст. 3). За општински суд стоји оба- 
веза да у позиву упозори окривљеног да ће се главни претрес 
одржати и у његовом одсуству (чл. 409 ст. 2), ако nocToie услови 
за одржавање претреса без присуства окривљеног (чл. 412 ст. 3). 
Оваква обавеза не постоји за окружни суд. Сматрам да би за 
кривична дела из наддежности општинског и окружног суда 
требало да сто1и обавезно упозорење на одредбе чл. 284 став 2,

5) Разлика у припреми за главни претрес (чл. 263, 270)
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iep je могуће да je окривљени достижан државним органима да 
није Y бекству тј. привидно се налази v бегству и да само избегава 
пријем a када сазна за могућност да му се може судити у одсу- 
ству, вероватно ће примити позив и доћи на главни претрес. Ти- 

би се избегло обавезно понављање поступка (чл. 386 ст. 1).ме
Види Гласник Адвокатске коморе бр. 1/67.

6) Разлика на главном претресу (чл. 271—324)

Главни претрес може се одржати само када су дошла лица 
без којих претрес не може бити одржан. Ово је правило за све 
судове. Међутим, није обавезно присуство ових лица која се оба- 
везно позивају, да би се одржао претрес, али су зато предвиђене 
последице. Код окружног суда без присуства оптуженог (чл. 284 
ст. 1) сем у случају да су наступили усдови за такву могућност 
(чл. 248 ст. 2) и јавног тужиоца или лица које га замењује претргс 
не може да почне (чл. 283). Недолазак оштећеног као тужиоца и 
приватног тужиоца или њихових пуномоћника ако су уредно поз- 
вани a c B o i  изостанак нису оправдали, има за последице обуставу 
пуступка (чл. 283 ст. 2).

Пред општински.м судом присуство јавног тужиоца ни1е оба- 
везно (чл. 412 ст. 1) али, за суд стоји обавеза да га уредно позове 
за главни претрес. Међутим, у случају ако јавни тужилац ие 
дође на главни претрес оштећени има право да заступа оптужбу 
у границама оптужног предлога. Има право да улаже жалбу на 
одлуку суда без обзира да ли је јавни тужилац задовољан одлу- 
ком суда или је уложио жалбу (чл. 413 ст. 7). Пред општинским 
судом стоји могућност за приватног тужиоца ако му је пребива- 
лиште ван подручја суда којем је тужба поднета и ако је изричи- 
io ставио предлог да се претрес држи у његовом одсуству (чл. 
412 ст. 2). Ова могућност не постоји у поступку пред окружним 
судом нити за оштећеног као тужиоца пред општинским судом. 
Ова одредба пружа привилегије приватном тужиоцу за кривична 
,\ела из надлежности општинског суда, какву има само јавни ту- 
жилац за кривична дела из надлежности општинског суда јер и 
он не мора да присуствује главном претресу. Ово је могућност, за 
приватног тужиоца да малтретира окривл.ена лица, јер он није 
издожен материјалним издацима и губитку времена, као што је 
10 окривљени који се мора одазвати познву. За суд стоји могућ- 
iiocT да приватног тужиоиа позове у својству сведока и тако ће 
да трпи последице због недоласка на главни претрес као и оста- 
ли сведоци (чл. 286 ст. 3). Ово не значи да суд треба да користи 
ову могућност увек јер би то било скраћивање права које има 
странка, већ кад се укаже стварна потреба за то.

Незнатна су одступања у погледу почетка главног претреса. 
Пред окружним судом главни претрес почиње читањем оптужни- 
це или приватне тужбе, које по правилу чита овлашћени тужилац 
(чл. 298 ст. 1). Међутим, уколико се као тужилац појави оштеће- 
ии или приватни тужилаи председник већа не може усмено из-
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ложити садржај оптужног акта. Тужилац може допунити изла- 
гање председника већа. Одредба, да председник већа излаже оп- 
тужницу или приватну тужбу, јесте нужност, јер највећи број 
оштећених који се појављују као тужиоци иди приватни тужиоци 
неписмена су лица односно, недовољно писмена. V поступку пред 
општинским судом ово питање регулише пропис чл. 413 ст. 1 
по коме претрес почиње објављивањехМ главне садржине оптуж- 
ног предлога иди приватне тужбе, али се не види ко излаже 
садржину оптужног акта. Произилази да је поступак исти као 
пред окружним судом, тј. примењује се чл. 298 па је пропис чл. 
413 став 1. по мом мишљењу сувишан. Остале одредбе о главном 
претресу не садрже нека битна одступања или их опште нема.

7) Разлика при изрицању и објављивању пресуде (чл. 325— 
337)

По правилу пресуда се изриче и објављује одмах по завршет- 
ку главног претреса. Међутим, законодавац ово питање регулише 
иа другачији начин у поступку за кривична дела из надлежности 
окружног суда. Тако предвиђа могућност, ако окружни суд није 
у могућности због сложености кривичне ствари да истога дана 
изрекне пресуду, оддожиће објављивање али највише за трк 
дана уз обавезу да веће саопшти време и место објављивања пре- 
суде (чл. 332). Када се поступа пред општинскем судом одмах 
по закључењу главног претреса, суд мора да изрекне пресуду и 
да је објави са битним разлозима. Овде нема могућности одлага- 
ња изрицања и објавлзивања пресуде.

Y погледу достављања пресуде правнлно је да се оверени 
препис достави странкама. Али када је у питању поступак за 
к-ривнчна дела из надлежности општинског суда стоје незнатна 
одступања. Тако уколико су се странке одрекле права жалбе, 
пресуда се доставља ако то странке изјаве (чл. 413 ст. 4). Пропис 
чл. 333 у вези чл. 413 ст. 5 и 6 нису предмет разматрања овом 
прилшсом.

Y вези жалбе на одлуку суда треба само истаћи да у поступку 
пред општинскнм судом странке се могу одрећи права жалбе од- 
мах по објављивању пресуде. (чл. 413 ст. 4). Y овом случају уко- 
лико странке поднесу жалбу председник већа општинског суда 
односно судија поједенац одбиће жалбу својим решењем као 
кедозвољену (чл. 347 ст. 2 и 361). Y свему осталом у погледу жал- 
бе нема разлике било да се ради о кривичном делу из надлежно 
С1 И општинског или окружног суда.

4) Потреба за изменема посебних одредаба „за поступак 
пред општинским судом”

Истакди смо да „одредбе за поступак пред огацтинским су- 
до.у” представљају су.марну примену „редовног” поступка са из- 
весним одступањем, која не пружају могућност нарушавања (у 
битном) основних начела и принципа која садржи Законик о
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1:ривичном поступку у кривичном поступању за кривична дела 
из надлежности окружног и општинског суда, као судова првог 
степена. Треба још истаћи да се недовољно пажње покла1ва од- 
редбама за поступак пред општинским судом. Тако је дошло да 
пзвесна питања буду недовољно и непрецизно регулисана (из- 
виђај) од чега су штету Ихмале странке a поступак се неадекватно 
и нецелисходно примењивао у појединим кривичним стварима. 
Даље постојање ових одредаба стоји као нужно. МеђутИхМ, тако- 
ђе предстоји као нужно усаглашавање ових одредби са поступ- 
ком који називамо „редовним” без дуплирања прописа, да се 
учини логична функционалност у прописиЈча. Стоји потреба про- 
писивања таквих правила, која заиста користе странкама и суду 
a једновремено својим формализмом спречавају брзо решавање 
кривичних ствари, зашта довољну могућност пружају постојећи 
прописи у садањем Законику. Посебно се нахмеће као неопходно 
усклађивање Законика у одредбама о претходном пост^шку, као 
целини.

Y погледу стварне надлежности ићи смелије, на преношење 
кгивичних ствари из надлежности окружног суда и надлежност 
општинског суда и пренети у надлежност општинских судова 
кривична дела за која се по закону хможе изрећи казна строгог 
затвора до 10 година. Такви предЈиети не би представљали наро- 
’ ’ ’то-оптерећење за општинске судове a растерећење за окружне 
судове свакако. Ово заступам ради тога што су срески судови 
судили својевремено и за тежа кривична дела, и то у време када 
су сталне судије били лнца без правничке спреме. Али морам да 
истакнем да им хморамо завидети на оном што су они остварили у 
интересу друштвеног поретка. Треба дати право приговора 
окривљенИхМ лицима противу оптужних аката за кривична дела 
из надлежности општинског суда, ради економечнијег решавања 
кривичне ствари. Правила која се односе на примену притвора и 
фазе извиђања, како то сада углавнОхМ сматра у свакодневном 
раду суда, јер су законске одредбе недовољно функцио 
нахДне a делиЈчично и не дограђене. Као закључак би бно да се 
приликОхМ усаглашавања одредаба о којима је било речи .мора 
имати у виду ново настале ситуација коју је на*\1етнуо Закон о 
нзхменама и допунама Законика о кривичном поступку приликом 
усаглашавања ЗКП са VcxaBoiw од 15 марта 1965. године.

Прописивањем посебних одредаба за поступак пред општин- 
ским судом, хморахмо бити свесни да се углавном ишло на то да 
се очувају сви принципи редовног поступка. Али и поред тога 
овај сумарни поступак ишао је на штету принципа контрадиктор- 
}1ости, усмености и писмености, a ти.ме је сужаван и принцип ма- 
теријалне истине. Са друге стране преношење у стварну надлеж- 
иост одређених кривичних дела са окружних на општинске су- 
дове, и одузихмајући окривљенОхМ право приговора против оптуж- 
>50г акта пред општинским судом, упућује на закључак да је 
окривљени оштећен у праву одбране које је већ стекао за одре- 
ђена кривична дела, док су била у надлежности окружног суда. 
Стоји као сигурно да се свакодневно, код нас заоштрава питање
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хуманизациЈе читавог законодавног система, a посеоно у кривич- 
ним стварима. За то стоји као обавеза да ако смо раније у корист 
принципа процесне економије и сумарног поступаква ишли на 
штету других фундаменталних начела кривичног поступка: кон- 
традикторности, одбране усмености и материјалне истине па 
макар принцип процесне економије био сведен у границама „ре- 
довног поступка и за кривична дела из надлежности општинског 
суда. Ускладити све ово у завидним границама нужно је a тешко 
ћа у томе има и сувише. Међутим, то се мора учињети у граница- 
ма законске толерантности у свим овим односима који морају 
одговарати степену друштвеног развоја код нас уопште.

Аушан Богдановић

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДНАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Савезни секретаријат за правосуђе израдио је rope цитиранк 
Преднацрт, који је достављен разним институцијама ради дава- 
ња евентуалних примедаба.

За жалити је, да се и толико чекало са израдом бар Нацрта, 
тим више, јер се о потребној измени ЗКП већ давно води диску- 
сија и тако — још за време Конгреса адвоката Југославије и кроз 
правне часописе — утврђене биле већ раније — углавном — 
смернице и правац, у којем смислу треба ЗКП изменити и допу- 
нити.

Познати политички догађаји требали су, дакле, само још 
убрзати доношење нових, већ довољно продискутованих, про- 
писа.

Надамо се да ће Преднацрт најбрже постати и Закон и нека 
је наглашено одмах уводно и то, да ће то значити вероватно нај- 
позитивнији преокрет у историји правосуђа наше земље.

Наша адвокатура може поносно констатовати да ће новим из- 
менама углавноме бити у целости испуњени одавнб наглашени 
предлози и жеље нашег сталежа, у правцу ојачања положаја 
одбране у сврху, да се потпуно испуни главни цил> кривичног 
поступка наглашен у члану 1, ЗКП тј. „да нико невин не буде 
осуђен".

Бећ из самог текста Преднацрта види се да постоји намера 
ЗКП само изменети a не и потпуно променити.

Сматрам да је горња одлука правилна из два разлога:
Прво, биће овако могуће нови Закон донети најбрже a дру- 

lo, што је важећи Закон, како је пракса доказала, оквирно и 
суштински добар, под условом да ће се спровести у Нацрту пред-
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ложене оитне измене уз — нека је и то наглашено — извесне 
додатке, односно промене, о којима ће и овде бити говора.

Један од најзначајнијих тековина измењеног Закона, биће по 
Нацрту чињеница да дословце читав кривични поступка ставља 
V искључиву надлежност СУДОВА.

Y горњем смислу допуњују и мењају се чланови 17, 18, 19, 
43 и други чланови ЗКП.

Даље, брише се глава XVI важећег ЗКП тј. престаје уопште 
појам „Истрага” и у ЗКП ће постојати само термин „Извиђаји” , 
поверени — понављам — у целини судовима.

Горње очигледно зато, јер по Изменама престаје могућност 
претходни поступак водити на два места, или код СУП-а или код 
Суда.

Као што смо уводно нагласили по Изменама знатно се јача 
положај одбране.

Међу осталим бранилац имаће право па чак и дужност при- 
суствовати саслушању осумњиченог у случају тежих дела, од 
11 р в о г испитивања и измењени став 1, члана 184 Нацрта гласи 
„ИзвиђаЈНи судија је дужан, да лицу лишеном слободе, које m v  
је доведено, одмах саопшти да може узети браниоца који МОЖЕ 
ПРИСУСТВОВАТИ његовом испитивању и помоћи ће му да нађе 
браниоца".

Нове измене,- обезбедиће наравно браниоцу право да ма када 
учини увид у све списе итд., предходног постдшка.

Наравно, битно се мењају и услови одређивања притвора 
II по измењеном члану 182, чак и у случају сумње да је неко из- 
вршио кривично дело „за које је по Закону предвиђена казна", 
ако околности указују на то да постоје могућности будуће при- 
мене става 1, члана 42 ЗКП тј. изрицања блаже казне: суд у том 
случају није обавезан одредити притвор.

Недостатак Преднацрта је да не превиђа никакву битну про- 
-мену институције приговора против оптужнице и оставља непро- 
-мењене чланове 255 и 256 ЗКП.

Наиме, као што је у пракси доказано, инстнтуција приговора 
је у данашњем облику неефикасна и сигурно је да ако би се увео 
као новум да се о приговорима против оптужнице решава на 
јавном претресу, уз учешће браниоца, један добар део кривич- 
них предмета би отпао, без главне расправе.

За жалити је да Преднацрт не предвиђа ни измену члана 293 
ЗКП по којем се искази на главном претресу уносе у записник 
само уколико садрже „одступања или допуну" ранијих исказа.

Остала би дакле, оминозна реченица „Исказује као по запи- 
снику у предходном поступку са изменама и допунама” која је 
повод толико непотребних препирка и сукоба на главним распра 
вама.

И ако је битно измењен и жалбени поступак, ипак, нпје 
промењен члан 349 став 4 ЗКП по којем, као што је познато, изве- 
стилац жалбеног већа може преко првостепеног суда проверити 
наводе жалбе, у погледу нових доказа и чињеница, без контра- 
дикторног поступка.
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Ово је свакако за жалити, међутим, Схматрам да обзиром на 
прописе и основне идеје допуњеног ЗКП, свакако ће првостепени 
суд дужан бити приликом својих евентуалних проверавања по 
звати увек и браниоца да присуствује разним саслушањима и 
друго.

Важну новину садржи члан 68 Нацрта, где се предлаже да се 
иза члана 349 ЗКП додаје нови члан 349-а, чији став први дослов- 
це гласи: „О седници већа обавештавају се и окривл.ени ii његов 
иранилац као и оштећени као тужилац односно приватни тужи- 
лац када се поступак води по његовом предлогу, ако је било који 
од њих у року предвеђеном за жалбу или за одговор захтевао да 
буде позван” .

И даље, по ставу трећем истог члана „кад странке прису- 
ствују седници већа они могу по дозволи председника дати објап!- 
њење својих ставова” .

Практично то значи да ће на суђењу другостепеног суда 
поводом жалбе, од сада бранилац бити равноправан са заступни- 
ком оптужбе који је — осим у случају јавне расправе пред дру- 
гостепеним судом — једино, до сада, могао присуствовати седни- 
цама другостепеног Већа.

Огромна важна новина и тековина, те стара жеља адвоката, 
ево постаће овако изгледа стварност!

Пракса нас учи да када је до сада другостепени суд приме- 
пно члан 351 ЗКП и одржао претрес пред другостепеним судом 
уз присуство браниоца; у огромној већини долазило је до преи- 
начења првостепених пресуда. Речити доказ чењеници да је апсо- 
лутно умесно омогућавати браниоцу присуствовање расправама 
током другостепенш’ поступка.

Даљу важну новину предвиђа члан 79 Нацрта.
Важећим ЗКП додаје се нови члан 390-а, и ради заштите 

уставом зајамчене слободе човека, лице, које је у другом степену 
правоснажно осуђено на казну строгог затвора или безусловно 
на казну затвора, имаће право поднети ,,захтев да се преиспита 
правоснажна пресуда” .

О захтеву по члану 390-6, Закона решаваће Републички врхов- 
ин суд, ако је другостепену пресуду донео Окружни суд, a Врхов- 
ни суд Југославије када је другостепену пресуду донео Републич- 
ки односно Покрајински Врховни суд.

Практично и другим речима то значи да се поново уводи код 
иас нешто налик тростепеном сућењу у кривичним предметима 
и тиме је испуњена још једна одравдана жеља адвокатуре у 
интересу што веће ефикасности одбране.

Изнео сал! у најскромнијим оквирима основе Преднацрта. 
Наравно поставља се питање да ли ће се Нацрт усвојити и када 
ће предложени Закон ступити на снагу.

Нажалост, са разних страна већ сада се чују, по мом миш- 
.teiBy у добром делу неоправдане, замерке новом предлогу.

Тврди се да судови нису технички спремни обавити по На- 
црту им поверене нове задатке, да ће спровођење Закона поста-
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вити велике персоналне — мали број судија — и још више, фи- 
нансиске потешкоће и слично.

Сви су ти и слични приговори лишени, по мом мишљељу, 
основе. Познато је пре свега да наши судови располажу са од- 
личним кадровима који ће имати и вол>у и способност, лако ii 
орзо савладати почетне потешкоће. каквих ће несумњиво бити.

Ни најмање нису у праву они који се као изговор прк)гив 
предложеног Закона позивају на финансијске потешкоће.

V односу на општи државни буџет са проширењем судско! 
делокруга скопчани вишак финансијског оптерећења, је управо 
ииштаван, према огромном значају предложених измена за даљи 
развитак опште демократичности у циљу највеће могуће заштите 
лнчности код нас .

Буду ли предложене Измене — са извесним допунама — 
примл>ене, ми ћемо сигурно имати један од најмодернијих и пај- 
бољих Закона о кривичном поступку света, a то постићи важније 
је но издатак од неколико десетина или чак стотина милиона по 
Републикама. Нузгред речено, један не мали део предвндљивих 
већих издатака, моћи ће заједница регресирати повећањем суд- 
ских такса, које су делом данас ниске до смешности. Пример; 
laKca за приватне тужбе два словом два динара.

Од крчтичара који полазе са позиције техничко финансиских, 
опаснији су они — истина ретки — којима нарочито боде очи 
појачање позиције одбране, предвићене по новом Нацрту.

Но, сигуран сам да сви правници и огромни део јавности 
поздрављају нове Измене и да ће критичари брзо ућутати.

На крају, замерити се мора Нацрту, што у члану 110 пред- 
виђа — по мом мишљењу без икакве потребе — прелазни период 
од ступања на снагу ништа мање но 6 месеци, од дана објављива- 
ња у Сл. листу.

Период очевидно непотребно дугачак, који треба скратити 
на 15 до 30 дана највише.

Лр- Густав Керпел

ЗАБРАЊЕНИ УГОВОРИ О ПРОМЕТУ РОБЕ

Са спровођењем мера привредне и друштвене реформе пг> 
с.таје нарочито актуелно питање забрањених уговора. И у Уста- 
ву СФРЈ и у републичким уставима као и у Основном закону о 
промету робе налазимо одредбе о забрањеним уговорима.

Нас овде посебно интересује питање забрањених уговора у 
промету робе. Промет робе почива на следећим принципима: 
слободи промета на целој територији Југославије, добрим no-
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словним обичајима, лојалној утакмици и слободи утакмице. 
ЗакључењехМ забрањених уговора крше се ови принципи.

1. Тако у забрањене уговоре долази „споразумевање прив- 
редних организација ради постизања монополског или друтог 
повлашћеног положаја на тржишту" (чл. 52 Основног закона о 
промету робе). To би конкретно значило: закључење између 
привредних организација уговора о подели тржишта, о ценал1а 
на унутрашњем тржишту, о  ограничавању обима производње или 
коришћења капацитета, као и о другим условима и облнцима 
пословања који су рцрављени на ограничавање или спречавање 
слободе утакмице. Таквим уговорима једна или више привредних 
организација стварају за себе повлашћен положај у односу на 
друге привредне организације и потрошаче. Ти су уговори забра- 
њени, јер су у супротности са економским и политичким основа- 
ма нашег друштвеног уређења.

Међутим, не сматра се забрањеним сваки споразум о ценама. 
Допуштен је споразум о ценама постигнут на основу и у оквиру 
закона. Исто тако нису забрарвени споразуми између привредних 
организација који доприносе повећању робне производње и поде- 
ли рада ради специјализације у производиои, повећању производ- 
ње робе, побољшању квалитета робе, стабилности цена и стаби- 
лизацији тржишта уопште.

2. Даљи случај забрањених уговора имамо, ако привредне 
организације „искоришћавају стање на тржишту ради постиза- 
ња прекомерне имовинске користи или да својим пословањем 
проузрокују поремећај на тржишту или у снабдевању” (чл. 53 
ст. 1 Основног закона о промету робе). Ту би долазило: условља- 
вање продаје једне робе продајом и друге робе коју купац не бл 
кртио или условљавање продаје робе куповином робе коју ку- 
пац не би продао; недопуштена препродаја робе (тзв. верижна 
трговина); закључивање фиктивних утовора о куповини и прода- 
ји робе или других уговора у промету робе.

3. Y забрањене уговоре долазе и уговори који су у супрот- 
ности са добрим пословним обичајима, „ако се њима наноси или 
би се могла нанети штета другим радним организацијама, потро- 
шачима или привреди земље” (чл. 54 ст. 2 Основног закона о 
промету робе). Ту би доЈ\азило закључивање уговора под туђим 
лменом; о роби са нелстинитнм ознакама о пореклу, произвођа- 
чу, квалитету или друглм особинама робе или под именом и озна- 
ком којл јој не одговарају.

Није допуштено закључивање уговора о куповини и продаји 
робе између привредне организацлје л потрошача којим се по- 
'грошач доводи у заблуду у погледу цене робе оглашавањем ра- 
спродаје илл привидним снижењем целе робе. Исто тако је за- 
брањено закључивање уговора о куповинл и продаји робе у коме 
се прикривају мане робе илл на други начлн доводи купац v 
заблуду у логледу кваллтета ллл других особлна продате робе.

4. Уговори о куповини л продаји робе између привредних 
организацлја могу се закључлвати и у оквиру продуктне берзе. 
Забрањено је закључивање уговора по којима би једна уговорна
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страна имала да исплати другој уговорној страни разлику изме- 
ђу цене у време закључивања уговора и цене у време рока из- 
вршења без испоруке робе (чл. 50 ст. 3 Оснавног закона о про- 
-мету робе). Дакле, диференцијски послови спадају у категорију 
забрањених уговора у нашем праву.

5. Y Основном закону о  промету робе иако се говори о посло- 
вима који сЕ закључују у промету робе и у вршењу услуга, реч је 
и о једном бестеретном, доброчином уговору као забрањеном. To 
је случај закључивања уговора о поклону („давање, односно обе- 
ћавање поклона или друге имовинске користи” ) између привред- 
не организације и члана радне заједнице друге привредне орга- 
низације која има за циљ повлашћивање привредне организаци је 
— поклонодавца, на штету неког другог физичког или правног 
лР1ца.

6. Поставља се питање санкција које се имају изрећи у слу- 
чају закључивања забрањених уговора. Y Основном закону о 
промету робе посебно се не помињу грађанске санкције. Y посеб- 
ном XI делу реч је о кривичним санкцијама („казнене одредбе’’ ). 
Свакако да су овакви уговори ништави. He може се сматрати да 
би они били пуноважни са становишта имовинског права, када 
они повлаче и одређене кривичне санкције (новчану казну за 
привредне преступе и прекршаје). Ови уговори су, дакле, апсо- 
лутно ништави.

Љубиша Милошевић

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Лко се тужитељица пензиовише 
као инвалид a и из других разлога 
осим телесног оштећења услед уде- 
са потребно је утврдити сразмер ова 
два основа пензионисан>а. (ВСС Од 
НС бр. Гж. 1406/966).

I .ст. суд је досудио, између оста- 
лог, и разлику између примања ту- 
житељице по пенз. осигурању и оног 
изнсжа који би она примала да је 
остала у радном односу. Тужени је 
поднео жалбу, која је делимично 
сснована, и I. ст. пресуда у том делу 
укинута ,а из разлога;

Код утврђивања степена телесног 
оштећења односно накнаде због из- 
губл»ене зараде, I. ст. суд није у пот- 
пуности рапгаистио све спорне чи- 
њенице a на име суд није утврдио у 
каковој сразмери је  телесно оште-

ћење које је тужитељица претрпела 
приликом удеса, утицала на губитак 
зараде тЈгжител>иде, ако се при to
mb има у виду и чишеница да тужи- 
гељица није пензионисана исклзучи- 
во због насталог телесног оштећења, 
већ да е код одмеравања инвалид- 
ности, непособности за рад на одлу- 
ку Комисије утицала и чињеница да 
је она већ раније боловала од реу- 
ме, те да је  ово допринело разврста- 
вању тужител»ице у категориј.у ин- 
Еалидности I. реда. Тужени је дужан 
да накнади само ону штету коју је 
својом кривицом проузроковао. Не- 
сумњиво је  да туженик није проуз- 
роковао неспособност тужитељице 
која је проузрокована њеним болеш- 
hy односно реумом.
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Нема правног дејства у смислу чл. 
9 Закоиа о промету земљишта и 
з?рада уговор о купопродаји сувла- 
сничког дела једног сувласника, ко- 
ra је по његовом усменом овлашће- 
1БУ закл.учио са купцем други су- 
зласник. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1475/66)

Против I. ст. пресуде којом је од- 
бијен тужбени захтев, тужилац је 
уложио жалбу, која је као неосно-ва- 
ча одбијена, a из разлога:

Тужилац у својој жалби не спори 
утврђено чињенично стање, према 
иоме је сувласник. X. одбис да пот- 
ггише нупапродајни угсвор. ИмзЈући 
у виду одредбе чл. 9 Заксна о проме- 
ту земљишта и зграда стоји правно 
схватање I. ст. суда да је цитирани 
уговор без правнаг дејсгаа у односу 
на сувласнички део Н. па је след- 
ствено томе тужбени захтев преиа 
свзј туженој мсрао бити одбијен.

лесну повреду кривичним делом из- 
вршеним у вези са својом радњом.
(ВСС Од. НС. бр. Гж. 1659/966).

I. ст. суд се огласио месно ненад- 
лежним за сзгђење у овом предмету. 
Жалбу је уложио тужилац, која је 
прихЕ-аћенЕ, и одређена надлежност 
Окр. суда НС, a из разлога:

Тужилац у овој парници остварЈ^е 
накнаду штете коју је претрпео у- 
след повреде задобијене у жељезн. 
несрећи у Загребу. Према одредбама 
чл. 46 ст. 2. ЗПП, ако је штета на- 
стала услед тешке телесне повреде 
прсузрсковане кривичним делом, 
тада је за оуђење у спору за накнаду 
штетс надлежан псред суда опште 
месне надлежнести и суда на чијем 
је подручју штета учињена и суд на 
чијем подручју тужилац има своје 
пребивалиште односно боравиште. 
Сврха свог законоког прописа је да 
се лицу каје је претрпело тешку те- 
лесну повреду омогзгћи Еођење пар- 
нице под што певољнијим условпма.

Жел>езница he поступати по зах- 
теву пошил>аоца робе за измену уго- 
вора о превозу само тада ако је за- 
хтев за измену уговора о превозу 
предат иреко отправне станице (чл. 
89. ст. 7. Закона о превозу на желез- 
иицама). (ВСС Од. НС. бр. Гж. 
1503/966).

I. ст, суд је уважио тужбени з.ах- 
тев. Тужени су уложили жалбу, ко- 
ја је каз оснсвана прихваћена, I. 
ст. пресуда преиначена, тужилац са 
тужбом одбијен, a из разлога:

Пре.ма пропису чл. 89. eras 7 За- 
'сона о превозу на железницама (Сл. 
лист ФРНЈ бр. 46/57) железница је 
■̂ ужна поступати по захтеву псши- 
.Tbpopa за измену уговора са.мо ако је 
— '"ves предат преко отправне ста- 

•лце. Ако је ОЕЗкгв захтев псстав- 
."̂ ен гтчг-^вно! станици она га има 
'а  изЕриш, на трсшак онога ксји ,1е 
"ахтев пзставио. Предњ.и прспис је 
"огентнз пгчроде па је тзгжилац био 
■ужан да га постави отправној, a не 
-^ругој стапици.

Игла места примени одредбе члана 
46. ст. 2 ЗПП о посебној ме~поЈ :1зд- 
.чгжности и када се тужба рзди ч'--- 
кп' де штете подноси nroT.'i paiii'; 
ерганизације чији је радвик оште- 
лего'л  лицу проузроковдо т  т з -

Не може се признати пресуда ино- 
страног суда о разводу брака, ако је 
туженик југослозенски државтБанин 
са пребивалиштем или боравиштем 
у Југославији — чл. 17. Тач 1 Увод- 
гтгг заксна за ЗПП и чл. 48. став 1 
ЗПП. (ВСС Од. НС. бр. 1670/966).

Молитељица се абратила Окр. су- 
ду дв се призна пресуда о развсду 
њезина брака. I. ст. оуд је  одбио мол- 
6у. Уложен? жалба је као неоснова- 
на одбијена, a из разлога:

Пре.ма чл. 17. ст. 1 тач. 1 Уеодп"р' 
заксна за ЗПП поред осталог ацлу*^е 
иностраних судовч у брачним ства- 
” има признаће се s<ko ie пс т  с-"ис'1 - 
?ла о пад.лежности које Еаже у на- 
шзј зем.љи страни суд могао посту- 
пати у тсј ствари. Према пропизу чл. 
48. став 1 ЗПП за суђен>е у брачним 
спорсЕима, ако је туженик југссло- 
веноки држављанин и има пребиЕа- 
.лиште односно боравиште у Југо- 
сларији, искључиЕО је надлежан ју - 
гословенски суд. Како је  мслитељи- 
ца наша држављанка, која има пре- 
бивалишге у нашој земљи, страни 
оуд није могао бити надлежан за 
суђеше.
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Рок за подношење тужбе из члана 
IZi o c H O B H o r  закона о радним одно- 
сима je рок процесно правне при- 
роде, па су у односу на н>ега у свему 
важне одредба члана 101 Ст. 4 ЗИП. 
етога ако последњи дан истог рока 
пада на дан када суд не ради рок 
истиче протеком првог наредног 
радног дана. (ВСС Од. НС бр Гзз. 
55/966).

Нижим одлукама одбачена је туж- 
'а  као неблаговремено поднесена, јер 
:8 поднесена наредног нерадног да- 
:.а, као прследњег дана за подноше- 

тужбе. Јавни тужилац АПВ под- 
нео је захтев за заштиту законито- 
сги, ко.1и је уважен, ниже одлуке 
укмнут«, и предмет уступљен над- 
лежнсм суду на расправљање, a из 
лазлога:

Погрешно је правно схватањ.е ни- 
жестепених судова да ‘је рок за под- 
нашење тужбе из чл. 124 ОЗОРДА 
материјално правни рок, те да у од- 
нссу на иетк не .може до|ћи до пгч- 
мене одредба чл. 101 став 4 ЗПП. 
Међутим, поменути преклузквни рок 
има ое третирати као рск процесио- 
-правне природе, па се има примени- 
ти чл. 101 ст. 4 ЗПП.

наступила великом немарношћу рад- 
ника коме је тужилац поверио ста- 
рање о укиштеној стоци. У кривич- 
ном поступку је утврђено да је  рад- 
ник тужиочев из нехата изазвао о- 
паснсст за имовину већег обима и да 
је настала имов1Инска штета вели- 
ких размера. Кривично дело се са- 
стоЈи у томе што је радник у штали, 
у Rojoj су ланцима биле везане кра- 
ве и телад, цушио и поред забране 
пушења. Из тако утврђеног чиње- 
ничког стан>а несу.лтњиво произлази 
да је штета чија се накнада у овој 
парници тражи, проузрокована ,ве- 
ликом немарношћу лица коме је ту- 
жилац поверио старање о стоци и 
према то.че ,1е правилно првостепе- 
ни суд нашао да је до штете дошло 
услед опасности која ни1е била о- 
бухваћена уговором о осигурању од- 
носно која је тим уговором била 
искључена. He може се прихватити 
становиште жалбе да је до пожара 
и штете дошло обичном нвпажљо.м 
радника (culpa levis), јер пушење у 
таквим просторијама представља не- 
посредиу опасност с<л пож^-а м оча- 
сност за имовину већих размера и 
наступаше г-шсдлнске штеге Belipr 
оби.ма.”

Осигуравајући завод не одговара 
за штете од пожара насталог пуше- 
њем у месту где је пушење забра- 
њено (Врх. пр. суд Сл. бр. 1666/66—3)

Првосгепенсм пресудом одбијен је 
тужбени захтев за накнадз  ̂ штете 
од пожара насталог паљењем цига- 
гете и гаушешем од стране радника 
тужиоца у стајама где се налазила 
стока у тову јер је суд нашао да 
према правилима осивзтзања осигу- 
рач није одговоран за штету у слу- 
чају ако је иста проузрокована на- 
мерно или са великом немарнашћу 
осигураника односно лица коме (е 
ссигураник поверио чуваше стоке. 
— Радкик тужиоца је иначе у кри- 
Еичном постушсу проглашен кривим 
за дело против опште сигурности из 
чл. 273 став 3. КЗ и осуђен на казну 
затвора у трајању од две гол.ине. — 

Тужилац је преддв-у прееуду по- 
биЈао жалбом, коју је  друтостепени 

■д од5ио a побијану пресуду по- 
тврдио између осталог и из следећих 
"'азлога:

,.3а правилну оцену опорнот одно- 
са је одлучно, и то је питање само 
спорно међу странкама ,да ли је ште- 
тп, чија се накнада тужбом тражи

Застрани рок од 3 године са нак- 
нацу штете настале услед несреће 
на псслу тече од дана решец.а о 
гг лзнавању псродичне пензије (Врх. 
np. суд Сл. број 221/66—3)

Првостепени суд је обавезао туже- 
ног на накнаду штете настале пззо- 
дом: несреће на послу за надлежни 
ксмЈ’нални заврд за социјално оси- 
гурањг услед које је прродици на- 
страцалсг радника признато право 
на псродичну пензију. — ■

Тужени је жалбсм побијао пред- 
њу пресуду истлчући између оста- 
лог и приговср застарелости јер да 
,1е од дана настанка штете до згтуже- 
Hb.3  прзшлс више од 3 године да- 
па. —

Дсугостепени суд је приговор од- 
био a побијану .пресуду, потврдио из 
следећих ралога:

..По чл. 19 Закона о застарелости 
пстг-живаша (,,Сл.ужбени лт'ст 
ФНРЈ” број 40/1953) потражизања 
накнаде проузроковане штете застз- 
’"'ева 3.3 три годиие од када је ошт''- 
ћени дознао за штету и лице које 
звзсту учинило. —■
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ibCM je одређен за привременог заменика др Вурдел>а Димитрија, адвока- 
та Y Ст. Пазови.

9) Решењем бр. 51/1967 на основу чл. 93 тач. 8 и 76 ЗОА брише се 
из именика адвокатских приправника АК у АПВ Јосимов Петар адвокат- 
скн приправник из Панчева са даном 1. II 1967. године, због засниванЈа 
радног односа.

10) Решењем бр. 52/1967 на основу чл. 93 тач. 8 и 76 ЗОА брише се нз 
именика адвокатских приправника АК у АПВ Хренар Хелена адвокатски 
приправник из Новог Сада са даном 1. фебруара 1967., због засниваи.а 
р>адног однсх:а,

11) Решењем бр. 55/1967 на основу чл. 93 тач. 8 ЗОА разрешава се 
дужности преузи.матеља адвокатске канцеларије др Миливоја Драгомиро- 
вића, Петерка др Јосип, адвокат у Новом Саду са даном 8. II 1967.

12) Решавано је о молбама за упис адвоката и о текући.м послови.ма.

Vnpaemi одбор АК у АПВ

И С П Р А В К А

У чланку ,,In dubio pro laboratore” (Гласник бр. 2/67) поткрале су се 
следеће грешке:

На страни 3. — у 2. реду одозго — између речи „утврђивати” и „чи- 
њеница” треба уметнути реч „ИСТИНИТОСТ”.

На страни 5. — у 13. реду одозго — реч ,.независност” треба заменити 
речју „НЕИЗВЕСНОСТ”.

На страни 6. — у 3. реду одозго — део пренесеног латинског глагола 
трвба д.1  стоји у трећем лицу једнине Еггмсна садашњег „МОНСТРАТ” 
(: HS аит” ).

На страни 6. — у 9. реду одозго — геч „статирају” треба заменити 
речју „СТАТУИРАЈУ’’.

„ГЛАСНИК” излази сваког .месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Пспи Сад, Змај -Товина ’̂ ређ -7ор /  Одговорни уредник 
B'jTnh Милорад, адзокат. Нови Са  ̂ ij чод'. 'роја 6 /  Текући рачуг 
кс д Народне бгнке 657-8-419 /  Годишн. i ареп;. ■ 24 iUB.'ix ;инара/Цен ' 

једаог броја 2 нова динара /  Штампа . Чулућнос-т” РУ Сад
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