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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  Y А .П . В О Ј В О
Година XVI.

A  и н и
Нави Сад, август 1967. Број 8

НОВЕЛА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И 
ФУНКЦИЈЕ ОАБРАНЕ

I.

Процесно право, као форма оживотворавања материјално 
-правних одредаба, није интересантно само са становишта про  
цесноправне технике и њеног законодавног решења, већ је, на- 
против, далеко интересантније са становшпта реализације и за- 
штите одређених правних односа и права грађана. Није потребно 
посебно наглашавати какав и колики значај има одговарајуће 
регулисање кривичног поступка на права и положај грађана 
који —  у било ком својству —  долазе у  дотицај са конкретним 
кривичним поступком, било као странке било као неки други 
субјекти поступка. Од начина на који је конструисан кривични 
поступак, од обима и домета права и дужности појединих суб- 
јеката у кривичном поступку несумњиво зависи објективан 
процесни положај свакога субјекта, a према томе положај сва- 
ког субјекта у кривичном поступку треба да буде адекватан 
огалтем положају личности у датом друштву, a у напшм кон- 
кретним условима тај положај треба да буде адекватан положа- 
ју слободног произвођача у социјалистичком друштву, и одраз 
положаја личности у друштву којем је човек највиша вред- 
ност.

Y  конструкцији кривичног поступка одређено садејство има- 
ју одговарајуће функције, као фактори реализације суштине 
кривичног поступка. Једна од тих функција је и функција од- 
бране, функција без које фактички нема кривичног поступка, 
и без које се не може замислити кривични поступак. Овакав зна- 
чај функције одбране произилази из суштине кривичног поступ- 
ка, као резултата борбе двеју супротних теза —  оптужбе (као 
теза) и одбране (као антитеза). Овако посматрана функција 
одбране даје печат и карактеру кривичног поступка, јер њено 
одсуство, или знатније огргшичавање, претвара једну странучж- 
ривљеног- у објект, a тада нема кривичног псхп:упка у правом 
смислу речи, већ је у питању фактичка, ванправна, државна 
принуда —  као што је то било у периоду инквизиторског пос- 
тупка средњега века.



Посматрајући развитак кривичнопроцесног права и кривич- 
ног поступка у СФРЈ, јасно се може пратити пут и развитак 
функције одбране, која је увек била присутна као функција, 
истина са мањим или већим ограничењима, што је било у ди- 
ректној зависности од општег положаја личности у нашем дру- 
штву датог периода друштвено економског развитка и степена 
јачања и консолидације народне власти. Јасно је да су та огра- 
ничења морала бити већа у  периоду непосредно после ослобо- 
ђења наше земље када је вођена бескомпромисна борба против 
свих народних непријател.а, ратних злочинаца, развлашћене бур- 
жоазије и других непријатеља народне власти. Међутим, уко- 
лико је та борба успешније привођена крају утолико су се огра- 
нкчења смањивала a права одбране су се проширивала. Пратећи 
тај развојни пут, очигледно је да се функцији одбране прида- 
вала све већа пажња и значај уколико се више развијао, јачао 
и продубљавао систем социјалистичке демократије, систем са- 
моуправљања и наш друштвеноекономски систем у  целини.

Развитак кривичнопроцесног права и одговарајућег законо- 
давства рељефно приказује такав правац развоја кривичног пос- 
тупка у СФРЈ, који је у сввм етапама развоја, давао значајну 
улогу функцији одбране. Већ у Уредби о војним судовима —  
коју је прописао Врховни командант НОВ и ПОЈ 24. V 1944. го- 
дине —  војни иследник је био обавезан да прикупља доказе и 
у интересу одбране (чл. 18 ст. 2), a окривљени је имао право да 
себи изабере браниоца на претресу (чл. 23). Према томе, још  
у ратним условима праву одбране се посветила одговарајућа 
пажња, наравно у оним оквирима које су омогућавали ратни 
услови. Упутство о пословању војних судова —  које је издало 
Војносудско одељење Врховног штаба НОВ и ПОЈ 8. IX  1944. 
године —  још је даље разрађивало нарочито питање материјалне 
одбране. После ослобођења и даље је примењивана поменута 
Уредба о војним судовима, a када су формирани судови опште 
надлежности (26. VIII 1945. године) онда су углавном примењи- 
вана правна правила Закона о судском кривичном поступку бив. 
Југославије. Међутим, у том периоду правна правила о фор- 
малној одбрани нису била примењивана у пуној мери, што се 
нарочито односило на претходни поступак. Доношењем Закона 
о кривичном поступку од 12. X  1948. године ситуација се битно 
изменила. Права одбране су проширена, наравно до оних гра- 
ница које су дозвољавали објективни услови тадашњих потреба 
друштва за ефикасну борбу против антисоцијалистичких елеме- 
ната и асоцијалних елемената, али у сваком случају тај закон 
је представљао корак даље у развитку нашег кривичнопроцесног 
права у односу на претходни период. Значајнија и ефикаснија 
измеиа, и промена положаја одбране, извршена је доношењем 
Законика о кривичном поступку од 10. IX . 1953 године —  који 
је ступио на снагу 1. I. 1954 —  којим је праву одбране дат пуни- 
ји садржај низом правних средстава за побијање тезе оптужбе. 
Новеле Законика о кривичном поступку из 1959, 1962 и 1965 ro- 
дине делимично су побољшавале положај окривљенога и про



ширивале права одбране, нарочито формалне одбране, a дели- 
мично су представљале усаглашавање одговарајућих одредаба 
Законика са одредбама Устава СФРЈ. Међутим, изменама и допу- 
нахма које су извршене Законом о изменама и допунама Законика 
о кривичном поступку од 11. маја 1967. године („Службени лист 
СФРЈ” бр. 23/67) —  које ступају на снагу 1. јануара 1968. годи- 
не —  извршено је квалитативно ново поставл>ање и проширење 
функције одбране, што је нужна и логична псх;ледица нових 
друштвеноекономских односа, јачања соција,\истичке демокра- 
тије и положаја личности у нашем друштву. Овом Новелом је 
нарочито измењен положај формалне одбране знатним прошире- 
њем њених права и могућности ефикасног деловања.

Измењени положај и проширење права одбране захтева и 
један кратак осврт на одбрану уошите, како би се виделе све 
консеквенце појединих права одбране. Као прво, треба указа- 
ти да се у кривично процесном праву одбрана дели на матери- 
јалну и формалну. Ово разликовање нема, и не може имати, 
значај суштинске поделе, већ је у питању само терминолошка 
и формална дистинкција, одређена према носиоцима одбране. 
Одбрана у кривичном поступку мора бити увек материјална без 
обзира на носиоца. Носиоци одбране су, у првом реду, окрив- 
љени, затим сви органи који учествују у кривичном поступку и 
суд (чл. 7 ст. 1, 9 —  где није наведен члан, тај се члан односи 
на Законик о кривичном поступку, према редакцији од 11. маја 
1967 године) и бранилац (чл. 7 ст. 2). Чињеница да се одбрана 
путем браниоца назива формалном одбраном тој одбрани не 
даје формалан карактер (па ни онда када се ради о одбрани по 
службеној дужности), већ и та одбрана мора да буде у пуној 
мери материјална, и to у сваком стадију кривичног поступка.

Адвокатура, као самостална друштвена служба за пружање 
правне помоћи грађанима, је основни носилац т. зв. формалне 
одбране, сем изузетака предвиђених у чл. 12 ст. 5, a из таквог 
положаја произил£1зе и одговарајуће обавезе адвоката као бра- 
нилаца окривљених у кривичном поступку. Ако се пође од то- 
га да је истина основни принцип и циљ кривичног поступка —  
јер се само на основу истинито утврђеног чињеничког стања мо- 
же доносити законита одлука и правилно применити материјал- 
ни закон —  онда се мора разјаснити и питање односа браниоца 
према истини, односно према доказима у кривичном поступку. 
Бранилац није бранилац злочина, алиас кривичног дела, већ 
окривљеног, он је алтер его окривљеног, и такав однос одређује 
II положај браниоца. Бранилац је дужан да ради искључиво у 
корист окривљеног и не сме урадити ништа на његову штету, 
без обзира на своје лично уверење. Бранилац је дужан да се 
бори за утврђивање свих оних чињеница које иду у корист 
окривљеног, али не сме да учини ништа што би ометало, или 
спречавало, утврђивање и оних чињеница које су на штету 
окривљеног. Бранилац није помоћник суда, ни оптужбе, већ је 
само сарадник, као специфичан субјект поступка, па и у оним 
случајевима када је постављен за браниоца по службеној дуж-



иости. Да бранилац не оме да ради ништа на штету окривљеног 
произилази не само из суштине одбране, већ и из чињенице да 
постоји апсолутна забрана саслушавања браниоца о чињеница- 
ма које је сазнао од окривљеног —  чл. 220 ст. 1 тач. 2, као и 
искљ’5,^ење браниоца из одбране због одговарајућих родбинских 
односа —  чл. 68 ст. 1, што указује и на потребу постојања по  
верења у односима између окривљеног и његовог бралиоца. Y- 
нутрашњи односзи на релацијама окривљени-истина-бранилац су 
врло компликовани и суптилни, тако да се не могу генерално 
формулисати због своје специфичности, али се може —  као оп- 
ште правило —  истаћи да бранилац не сме учинити ништа на 
niTe'T̂ '̂  окривљеног али исто тако ништа ни на штету кривичног 
поступка. To би, у  најопштијем, биле границе деловање и права 
одбране вршене путем адвоката као браниоца у кривичном пос- 
тупку. Наравно да су границе права одбране самог окривљеног 
далеко шире, али се бранилац не може кретати у  тим грани- 
цама.

Y даљем разматрању биће дотакнута питања права одбране 
која су конституисана Новелом, a она права која су већ и по 
позитивним прописима постојала неће бити третирана, јер је 
о њима доста писано у  току важења Законика о кривичном 
поступку.

II

Окривљени може имати браниоца у току целог кривичног 
поступка (чл. 66 ст. 1), што значи да га може имати већ од самог 
покретања поступка. Кривични поступак се покреће по захтеву 
овлашћеног тужиоца (чл. 11 ст. 1, 156 ст. 1, 170 ст. 1) и већ на- 
кон стављања захтева за спровођење истраге окривљени може 
имати браниоца, јер је кривични лоступак покренут стављањем 
захтева за спровођење истраге, a не доношењем решења истраж- 
ног судије о спровођењу истраге (чл. 157 ст. 1). To значи да бра- 
нилац може наступати већ у  том стадију поступка. Међутим, у 
том стадијуму може само да уложи жг1лбу против решења ис- 
тражног судије о спровођењу истраге. Но, ако истражни судија, 
пре доношења решења о спровођењу истраге, позове окривљеног 
на основу чл. 157 ст. 3 или 158 ст. 2, онда је бранилац овлашћен 
да поступа као и у случају испитивања окривљеног —  на основу 
чл. 157 ст. 4, 158 ст. 2, 165 ст. 1 и 212, о чему ће даље бити речи.

Пошто се приликом испитивања окривљеног пре доношења 
решења о спровођењу истраге или пре подношења непосредне 
оптужнице, примењују прописи који се односе на испитивање 
окривљеног уопште, то се ради о редовном испитивању окрив- 
љеног као и после доношења решења о спровођењу истраге —  
чл. 165 и 212.

Овде треба напоменути да окривљени, односно његов бра- 
нилац, има право да поднесе приговор и против непосредне оп- 
тужнице, која је подигнута на основу чл. 158 ст. 1, a уз саглас-



ност окривљеног на основу чл. 158 ст. 2. Право на подношење 
приговора утврђено је у чл. 255 ст. 1 a ни једном оАредбом то 
право није искључено, па није искључено ни у случајевима не- 
посредне оптужнице. Да би се право на подношење приговора 
против оптужнице искључило, то би морало бити изричито 
предвиђено, a пошто таквог изричитог искључења нема, онда је 
несумњиво да то право постоји и у случају непосредне оптужни- 
це. He може се прихватити становиште да се има сматрати да 
је право на подношење приговора искључено самим тим што је 
окривљени пристао на подношење непосредне оптужнице, без 
спровођења истраге —  чл. 158 ст. 2, јер би такво тумачење било 
прешироко a без подлоге у закону. Може се предпоставити слу- 
чај да окривљени пристане на подношење непосредне оптужни- 
це баш због тога да би исходио одлуку већа поводом приговора 
против оптужнице, полазећи од тога да о приговору тада решава 
веће, a не истражни судија који треба да одлучи да ли ће до- 
нети решење о спровођењу истраге. Y  осталом могућа је и си- 
туација да окривљени пристане на подношење непосредне оп- 
тужнице, a да накнадно сазна за неке околности или чињенице 
које, са чин>еницама на којвма се заснива непосредна оптужни- 
ца, указују на неки од основа за обуставе поступка на основу 
чл. 258. Имајући у виду да је приговор против оптужнице право 
окривљенога које му омогућава да не буде изведен пред суд ако 
за то нема реалних основа, онда се мора доћи до закључка да 
је приговор против непосредне оптужнице свакако дозвољен. 
Пошто је право на подношење приговора стари институт, то 
о њему није потребно посебно разлагање.

Када решење о спровођењу истраге постане правноснажно, 
онда следи испитивање окривљеног (без обзира да ли је био 
салушан на основу чл. 157 ст. 3 или 158 ст. 2). Према дсх:адашњим 
прописима бранилац, (као ни тужилац) није могао да присуст- 
вује испиту окривљеног али је сада на то овлашћен —  чл. 
165 ст. Ова новина представља значајно и квалитативно ново 
проширење права одбране уопште, a посебно представља мо- 
гућност одбране да низ питања разјасни и расправи већ при 
првом испитивању окривљеног, јер је браниоцу дато право на 
постављање питања, стављање предлога или примедаба —  било 
преко истражног судије, било непосредно —  чл. 165 ст. 7. Ово 
овлашћење бранилац треба да искористи на најефикаснији на- 
чин, постављањем питања или примедаба односно предлога који 
се односе на суштину питања које је предмет кривичног поступ- 
ка. Ова процесна средства пружају одбрани пуну могућност —  
ма да то није објективно могуће у свим случајевима —  да још  
у фази испитивања окривљеног разјасни и утврди низ важних 
чињеница, које могу бити одлучне за даљи ток кривичног пос- 
тупка. У  неким случајевима биће могуће да дође до одустанка 
јавног тужиоца од гоњења, и обустављања кривичног поступка 
—  чл. 167, или захтева да у том правцу одлучи веће из чл. 20 ст. 
2 —  на основу чл. 168 ст. 2. Наравно да овакви случајеви неће 
бити правило, али могућност несумњиво постоји. Но, свакако



да ће се у току испита, ако се ова процесна могућнсх:т правилно 
искористи, AtohH иницирати извођење неопходних доказа у ин- 
тересу одбране и обезбеди свођење прикупљање свих доказа на 
најнеопходнију меру, што ће несумњиво утицати на убрзавање 
поступка., a без сумње је да је интерес и друштва, a и окривље- 
нога, да се кривични поступак оконча што пре.

Бранилац не мора, већ само може присуствовати испиту 
окривљеног, али у сваком случају мора бити обавештен о време- 
ну и месту испита окривљеног. Браниоцу је препуштено да оце- 
ни да ли ће присуствовати испиту или неће, али његово одсуство 
не спречава испитивање окривљенога —  чл, 165 ст. 7, наравно 
под условом да је уредно обавештен о испиту. Према томе од- 
лучна је оцена браниоца, али зато она мора бити реална и об- 
јективна, јер није прихватљиво —  a чак би се могло рећи да је 
противно интересу одбране окривљенога —  да бранилац резер- 
више нека питања, доказе или чињенице за изношење и расправ- 
љање тек на главном претресу. Ово стога што никако није ире- 
левантно да ли ће се важне и битне чињенице разјаснити и ут- 
врдити у претходном поступку или тек на главном претресу. 
Ако се ради о чињеницама или доказима који могу бити од ути- 
цаја на питање постојања или непостојања кривичног дела, кри- 
вичне одговорности или процесних сметњи, онда резервисање 
таквих чињеница на штету окривљенога, a такав поступак сва- 
како не одговара улози адвоката као браниоца. Проширење 
права одбране у претходном поступку конституисано је искљу- 
чиво у интересу што ефикасније одбране окривљенога, и то 
због тога да би пред суд били извођени само они окривљеници 
у односу на које је објективно утврђено постојање основане су- 
мње да су извршиоци одређеног кривичног дела, које је пред- 
мет кривичног поступка односно оптужбе.

Према томе, могућност присуства испиту окривљенога, ка- 
ко браниоца, тако и тужиоца, треба ефикасно искористити и већ 
приликом тог испита ставити у први план индиције, доказе или 
чињенице које су од значаја за решење процесних питања (по  
стојање овлашћеног тужиоца, стварна или месна надлежност, 
застарелост кривичног гоњења, амнестија, имунитет итд.) и ма- 
теријално правних питања (објективних и субјективних елемена- 
та кривичне одговорности и др.). To значи да бранилац треба 
да буде спреман за ту процесну радњу и да конструктивним 
предлозима, питањима и евентуалним примедбама у највећој 
могућој мери допринесе одбрани окривљенога који га је анга- 
жовао. Ако би се присуство браниоца испиту окривљенога свело 
само на формално присуствовање, онда такво присуство не би 
ни изблиза остварило сврху која му је намењена Новелом.

Браниоцу је дато право присуствовања и саслушању сведока 
—  чл. 165 ст. 4 што по досадашњим прописима није било мо- 
гуће. Бранилац може присуствовати саслушању сведока када 
је вероватно да сведок неће доћи на главни претрес. Када ће 
наст^шити таква ситуација оцењује истражни судија, који може 
донети одлуку о томе и по предлогу браниоца, ако бранилац



на. пр. сазна да важан сведок треба да отпутује на дуже време 
у иностранство, иди да се ради о сведоку са сталним местом 
боравка у иностранству и т. сл. Сем тога, истражни судија м о  
же сам да оцени да би присуство браниоца (па и тужиоца и 
окривљеног) могло бити корисно из других разлога, па ће тада 
обавестити браниоца о месту и времену саслушања сведока. Нај- 
зад, закон овлашћује браниоца да у име своје странке (чл. 135 
ст. 7) стави захтев (чл. 165 ст. 4) да буде присутан саслушању 
одређеног сведока, и то без обзира да ли ће сведок доћи на глав- 
ни претрес или неће, односно да ли истражни судија сматра 
присуство целисходним или не. Захтев странке за присуствова- 
ње саслушању сведока обавезује истражног судију, и у таквом 
случају истражни судија је обавезан да обавести странку о вре- 
мену и месту саслушања сведока. Међутим, и у оваквим случаје- 
вима истражни судија се може користити овлашћењем из чл. 
165 ст. 6 и саслушати сведока без присуства странке односно 
браниоца, ако странка или бранилац не дође у одређено време 
на место саслушања сведока.

Овлашћења браниоца приликом саслушања сведока су ис- 
товетна као и код присуствовања испиту окривљенога —  чл. 165 
ст. 7. Према ттоме, бранилац треба да присуствује саслушању 
сведока, односно да захтева присуствовање саслушању, само он- 
да када је вероватно да ће тиме допринети разјашњавању или 
утврђивању питања која су од значаја за одбрану окривљенога. 
To значи да бранилац треба добро да познаје предмет кривич- 
ног поступка и да према томе реално и објективно процени ком 
саслушању сведока треба да присуствује. Треба имати у виду 
да свако присуствовање саслушању представља и материјално 
оптерећење за окривљенога, јер ће несумњиво сви трошкови —  
који буду проистекли из захтева за присуствовање саслушањи- 
ма —  теретити окривњеног, наравно под предпоставком да бу- 
де оглашен кривим.

Новим прописима бранилац је овлашћен да присуствује и 
саслушању вештака —  чл. 165 ст. 2. При саслушању вештака 
бранилац има иста права у погледу постављања питања, предло- 
га и примедаба као и при саслушању сведока —  чл. 165 ст. 7.

Бранилац је  и по досадашњим прописима био овлашћен да 
присуствује увиђају и претресу стана, па су му та овлашћења 
и надаље остала, с тим што је по позитивним прописима брани- 
лац Morao бити искључен од присуства претресу стана ако би 
то било од штете по поступак —  чл. 150 ст. 4, a сада тог ограниче- 
ња више нема.

Према одредби досадашњег чл. 72 браниоцу се могло ус- 
кратити разматрање свих или појединих списа, ако су за то 
постојали оправдани разлози. Да ли стоје такви разлози било 
је препуштено дискреционој оцени органа који је водио посту- 
пак, али је сада то ограничење отпало, и чл. 72 је тако редигован 
да је браниоцу омогућено разматрање свих списа и свих дока- 
за, без икаквих ограничавања.



Y одредбама o праву подношења приговора против оптужни- 
це, о праву браниоца у току припрема за главни претрес и о 
његовим правима на главном претресу као и у погледу улагања 
жалбе, нема измене у односу на досадашње прописе, јер су и 
досадашњи прописи у тим правцима били довољно ефикасни у 
интересу одбране окривљенога.

Међутим, значајна измена извршена је у односу на жалбени 
поступак пред другостепеним судом. Новим одредбама омогу- 
ћено је, под одређеним условима, присуство странака односно 
браниоца седници већа друтостепеног суда —  чл. 349 —  a и 415. 
Окривљени односно његов бранилац могу присуствовати седиици 
већа другостепеног суда под условом да у жалби против пре- 
суде или у одговору на жалбу ставе захтев да присуствују сед- 
ници. To значи, да је Закон одредио рок у  коме се тај захтев има 
поставити, и да захтев стављен ван рока не обавезује другостепе- 
ни суд да такав захтев усвоји. Међутим, ако је захтев стављен 
благовремено другостепени суд је обавезан да обавести подноси- 
оца о времену и месту одржавања седнице другостепеног суда. 
Сем тога, закон је овластио председника другостепеног већа од- 
носно веће да и само, по својој иницијативи, одлучи да обавести 
о седници већа странке и браниоца. Посебно треба указати да 
другостепено веће доставља само ОБАВЕШТЕЊЕ о месту и вре- 
мену седнице, a не позив, и  да је овлашћено да одржи седницу 
иако обавештена лица не дођу на седницу.

Приликом присуствовања седници већа друтостепеног суда 
бранилац има право да, по одобрењу председника већа, изложи 
своје ставове и да предложи читање појединих списа —  чл. 349-а 
ст. 3. Поставља се питање шта треба подразумевати под закон- 
ском одредбом „дати потребно објашњење за своје ставове” , из 
чл. 349-а ст. 3? Очигледно је да с ради о ставовима израженим 
у жалби, јер је несумњиво да присуствовање седници већа не 
може заменити жалбу и њено образложење. Међутим треба 
имати у виду чињеницу да се жалбени разлози —  чл. 342 —  мо- 
гу истицати само, и искључиво, у жалби поднетој у  законском 
року, a да се после тога рока не могу проширивати разлози због 
којих је уложена жалба. Према томе, на седници већа другостепе- 
ног суда бранилац ће се моћи кретати само у оквиру разлога 
жалбе истакнутих у жалби, a ниуком случају неће моћи да про- 
ширује жалбене разлоге. Моћи ће само да да шира или специ- 
фична објашњења образложења жалбених разлога. To све ука- 
зује на то да се ниуколико не мења карактер и значај писмено 
поднете и добро образложене жалбе, јер ће се на седници моћи 
давати објашњења само оних ставова који су већ у  жалби изнети 
и образложени. Свакако да ће се у пракси појавити покушаји да 
се седницом већа другостепеног суда замени писмено образло- 
жена жалба, али је исто тако извесно да председници другосте- 
пених већа неће дозволити да до такве ситуације дође, јер неће 
дозвољавати таква објашњења која не проистичу из образложе- 
ња жалбе на шта су овлашћени на основу чл. 349-а ст. 3.
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Одредбе чл. 349-а и 415 представљају значајно проширење 
права одбране, и изједначавање у могућностима са тужиоцем, a 
исто тако представл>ају и увођење јавности у  другостепни пос- 
тупак, што до сада није био случај.

Овде су изнета само нека питања која се односе на Новелу 
Законика о кривичном поступку, и то само она која се односе 
на учествовање браниоца у кривичном поступку. Новела пред- 
ставља значајан корак у даљем развитку наше кривичне про- 
цедуре, a приказ свих измена и допуна захтевао би знатно више 
прсх:тора но што је то могуће обезбедити у једном чланку.

др Бранко Петрић

ЗНАЧАЈ И СУШТИНА ПРАВА РАДНИКА ИЗ ЧА. 121 ст. 1 ОЗРО

Основни закон о радним односима (ОЗРО), који као позитив- 
ни законски пропис представља израз и даљу нормативну разра- 
ду одговарајућих уставом прокламованих начела у области рада 
и радних односа, регулише ове друштвене односе на суштински 
сасвим друтачији начин него Закон о радним односима из 1961. 
године (ЗРО), јер их ослобођене од еле.мената најамног односа 
третира као равноправне односе засноване на чланству радника 
у радној организацији у оквиру система самоуправљања. Ова но- 
ва квалитативна прнзмена у друштвеноекономској, a тиме уједно 
и правно-политичкој структури радних односа, на адекватан на- 
чин се испољава и кроз систем заштите права радника на раду и 
по основу рада предвиђен у ОЗРО. Свакако је ради обезбеђивања 
што потпуније заштите радника у склопу тог система једно од 
најзначајнијих права радника, оно прописано у чл. 117 ст. 1 (чл. 
121 ст. 1 —  пречишћен текст) ОЗРО, да присуствује седници сва- 
ког органа управљања када је на дневном реду решавање о њего- 
вом праву или дужности у радној организацији.

Да би се боље схватило у чему је суштина и значај овог но- 
вог права радника треба истаћи, да су и за време важења ЗРО из 
1961. године од стране органа управљања радне организације до- 
ношене одлуке о правима и дужностима радника на седницама 
тих органа без присутности радника, али то није имало никаквог 
утицаја на законитост донете одлуке. И тада су седнице органа 
управљања биле јавне и радницима је било дозвољено да њима 
присуствују без обзира да ли се расправљало и одлучивало о њи- 
ховим правима односно дужностима из радног односа. He треба 
посебно наглашавати, да радници нису м.огли напуштати радно 
место ради присуствовања седници органа управљања, ако се 
ова одржавала у току радног времена, нити је радна организа- 
ција била дужна да посебно обавештава радника о заказаној сед- 
ници, да би му на тај начин омогућила присуствовање седници.
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Међутим, сада у том погледу ствар из основе стоји друтачи- 
је, јер је право радника да присуствује седници органа утгравља- 
ња када се решава о његовом праву и.\и дужности из радног од- 
носа у радној организадаји законом утврђено право. Осим одред- 
бе чл. 121 ст. 1 ОЗРО нема никаквих других одредаба у овоме за- 
кону о томе каква је садржина поменутог права и на који начин 
ће се спровести његова реализација. Због тога је радна организа- 
ција дужна у свом ошитем акту да поближе регулише ово пи- 
тање.

Према изложеном не ради се само о неком формалном праву 
радника да присуствује седници органа управљања када се реша- 
ва о његовом праву или дужности у радној организацији, већ о 
таквом материјалном праву, које представља реалну законску 
гарантију за обезбеђивање што потпуније заштите права радни- 
ка у остваривању његових права из радног односа. Код тога се 
мора имати у  виду, да је ово законско право диспозитивне при- 
роде, a не и дужност радника, па стога његово пропуштање да се 
користи овим правом не представља сметњу за надлежног органа 
управљања, да оддучи о праву њлл дужности радника у радној 
организацији. На радној организацији зато лежи обавеза, да обез- 
беди раднику могућност да се користи овим правом и то пре све- 
га благовременим обавештавањем о дану, часу и месту одржава- 
ња седнице органа управљања, као и да ће предмет дневног реда 
бити расправлзање о одређеном праву или дужности дотичног 
радника. Начин обавештавања радна организација треба да регу- 
лшпе својим општим актом и свакако да интереси правне сигур- 
ности намећу потребу, да се то обавештавање врши писменим пу- 
тем и неколико дана унапред, како би се раднику пружила могућ- 
ност да се припреми за седницу, или да узме себи пуномоћника 
који ће га заступати на седници у случају његове спречености.

Под појмом органа управљања радне организације чијим сед- 
ницама радник има право присуствовања, када се решава о њего- 
вом праву или дужности, подразумевају се сви органи, који одлу- 
чују о правима или дужностима радника без обзира да ли у прво- 
степеној или другостепеној инстанци. Сада више нема никаквог 
утицаја за коришћење овог права радника чињеница, да ли се 
седница органа управљања одржава у току радног времена. Само 
ако се седница одржава за време радног времена радник ће бити 
у ситуацији, да ради коришћен>а овог права напушта своје рг1Дно 
место, па због тога не би требао да губи ни сразмеран изнсх: лич- 
ног дохотка за време одсутвовања са радног места. Y  пракси рад- 
не организације за овакве случајеве општим актом или признају 
раднику учешће у расподели личног дохотка као да је то време 
провео на раду, или му прописују право на одређену накнаду 
личног дохотка.

И поред тога што је ово законско право радника диспози- 
тивног карактера, не ставља се тиме радник у положај обичног 
посматрача и слушаоца у случају да се користећи овим правом 
присуствује седници органа управл.ања. Напротив, његово је 
право не само да слуша, већ и да буде саслушан и тиме добија
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улогу активног и равноправног учесника на седници, који тежи 
да изношењем својих разлога и аргумената утиче на одлуку ор- 
гана управљања о његовом праву или дужности. Стога радник 
има право да присуствује седници цело време тј. и за време гла- 
сања и тиме је у могућности да контролише да ли је заиста од- 
лука резултат правилног и законито спроведеног гласања, без 
обзира да ли је гласање обављено јавно или тајно. To све указу- 
је, да одлуци органа управљања треба да претходи узајамна раз- 
мена мишљења између радника и чланова органа управљања 
поткрепљена снагом изнетих аргумената, јер одлука треба да је 
у складу са законским прописима и интересима радне органи- 
зације, чији је радник равноправни члан. Свакако да орган уп- 
рављања није везан при доношењу одлуке за оне разлоге изнете 
од стране радника, али је дужан да их свестрано цени, јер иначе 
донета одлука не би представљала резултат реалне и комплет- 
не оцене случаја који се њоме решава, a у појединим случаје- 
вима то би могло да има за последицу, да таква одлука не пред- 
ставља ни формално ни материјално израз склада законских 
интереса и шгштих интереса радне организације. Према томе, 
ово законско право радника нема неко апсолутно дејство у том 
смислу, да би му његово присуствовање седници органа управ- 
љања када се решава о његовом праву или дужности гарантова- 
ло и усвајање његовог захтева.

Како је већ напред изнето право радника из чл. 121 ст. 1 
ОЗРО не своди се само на питање форме поступка пред органи- 
ма управљања, јер исто као једно од основних права радника 
из радног односа представља посебан облик заштите радншса у 
остваривању његових права у  радној организацији. Стога је први 
и основни услов за обезбећење могућности коришћења овог пра- 
ва, да радник буде благовремено обавештен о седници органа уп- 
рављања на чијем дневном реду ће бити одлучивавве о праву 
односно дужности заинтересованог радника, a што радна орга- 
низација треба детаљно да регулише својим општим Лстом. Пре- 
ма томе, повреда овог права радника настаће увек онда када 
му радна организација изричито забрани или онемогући да при- 
суствује седници органа управљања, што је иначе као најгруб- 
ља форма кршења овог права врло ретка појава. Најчешће се 
дешава да ово право радника буде повређено пропуштан.ем 
радне организације да изричито обавести радника о одржавању 
седнице органа утгрављања, или пак услед недовољног односно 
непотпуног обавештавања. Jep, апсурдно је говорити о респек- 
товању права радника да присуствује седници органа управља- 
ња, ако он нема знања о одржавању те седнице и да ће се на 
истој одлучивати о његовом праву односно дужности у  радној 
организацији. Зато је потребно да радна организација ошитим 
актом поближе пропише на који ће се начин писменим путем 
вршити ово обавештавање. Према томе, могуће је предвидети 
и достављање посебног позива раднику уз потврду пријема у 
коме треба да је садржано упозорење да ће се на заказаној сед- 
ници одлучивати о његовом праву односно дужности, те да ће
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одлука бити донета и у случају ако радник без оправданог раз- 
лога изостане са седнице или пак благовремено не обавести ор- 
ган управљања о својој спречености да истој присуствује. Стога 
не би било довољно, да се само на огласној табли у просторија- 
ма радне организације објави место и време одржавања седни- 
це органа управљања са уопштеним навођењем дневног реда 
тј. без конкретног означавања да ће се између осталог одлучива- 
ти о праву односно дужности дотичног радЕсика.

До измене Основног закона о радним односима курс судске 
праксе углавном је био оријентисан на прихватање и афирмиса- 
ње става, да повреда наведеног права радника представља такву 
битну повреду поступка у  оквиру радне организације која има 
за неопходну последицу незаконитост и неправилност одлуке 
радне организације. Сматрало се да повреда овог права постоји, 
не само у случају изричите забране или онемогућавања радни- 
ка да присуствује седници органа управљања, већ и онда када 
радник није био изричито позван на седницу. Због повреде овог 
права судови су у случају радног спора укидали решења рад- 
них организација, која су донета у извршењу таквих одлука ор- 
гана управљања. Такав став судске праксе имао је основе и оп- 
равдања у напред истакнутом значају и суштини овог законом 
утврђеног права радника, јер се полазећи од тога не искључује 
могућност да би орган управљања, да је раднику обезбеђено 
присуствовање на седници, донео и другачију тј. за радника по- 
вољнију оддуку обзиром на разлоге које би на седници изнео. 
To је нарочито од значаја у случајевима престанка радног од- 
носа због укЈидања радног места или трајнијег смањења обима 
рада односно пословања, a поготово ако се ради о већој радној 
организацији где чланови органа управљања не познају добро 
радника о чијем праву односно дужности треба да одлучују 
или га недовољно познају. Питање је да ли би орган управља- 
ња донео одлуку о престанку рада односном раднику, да је овај 
присуствуЈући седници изнео одређене податке на одговарајући 
начин документоване о својој личности и раду у радној орга- 
низацији, о породичним и материјалним приликама, да му не- 
достаје свега неколико месци до пензионисања и сл. Све су то 
разлози такве природе, да и сваки од њих узет појединачно може 
утицати на органа управљања у  том смислу, да овај користећи 
се својом слободном оценом код избора радника којима треба 
да престане радни однос, одлучи о даљем остајању на раду и 
чланству радне организације дотичног радника.

Међутим, после измене и допуне Основног закона о радним 
односима у судској пракси се испољила тенденција за мењањем 
овог става с обзиром на одредбу чл. 125 ОЗРО. Овом одредбом 
је предвиђено да ће суд, када се тужбом напада коначно реше- 
ње радне организације због повреде поступка, поништити такво 
решење CtiMO ако утврди да је у питању повреда, која је битно 
утицала на законитост решења против кога је поднета тужба. 
Ова измена судске праксе у погледу наведеног питања уствари 
представља само корекцију ранијег става утолико, да повреда
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права радника из чл. 121 ст. 1 ОЗРО не представља увек и такву 
повреду поступка која би могла битно утицати на законитост 
и правилност одлуке радне организације, већ да је то фактич- 
ко питање које треба испитивати од случаја до случаја.

Као типичан пример за измену става судске праксе по овом 
питању може да послужи пресуда ВСХ Гзз 40/66 од 26. X . 1966 
год. објављена у „Информатору” бр. 1342 од 18. I. 1967 год. у 
којој се изнето правно схватање своди на следеће:

„Ако се на састанку органа управљања мора решавати о 
престанку рада радника, он мора бити обавештен да ће се 
на састанку баш о томе решавати. Ако радник о томе и 
није обавештен, суд ће због те повреде поништити решење 
о престанку рада само ако је она на законитост решења 
битно утицала.”

Прихватање и афирмисање оваквог става у судској пракси 
би довела судове у такву ситуацију, да би у сваком конкретном 
случају имали да испитују, не само да ли је дошло до повреде 
права радника из чл. 121 ст. 1 ОЗРО и какав је карактер те по- 
вреде, већ и то да ли би орган управљања донео неповољну одлу- 
ку о праву или дужноста радника, да је овом било омогућено 
присуствовање седници органа управљања, a што је често немо  
гуће утврдити. С тим у вези треба посебно истаћи, да у случају 
радног спора као у свакој друтој парници долази до испољава- 
ња сукоба антагонистичких интереса странака (радника и радне 
организације), који треба да реши суд опште надлежности као 
а\торитативни орган друштвене заједнице изван радне органи- 
зације и то само са аспекта оцене законитости одлуке радне ор- 
ганизације чије је побијање предмет радног спора. Зато се ос- 
новано може очекивати, a то свакодневни примери судске праксе 
и потврђују, да по правилу радне организације у радном спору 
неће признавати као чињеницу постојање могућности за доно- 
шење повољне одлуке за радника да му је било обезбеђено при- 
суствовање на седници органа управљања. Но, тиме се још више 
потенцира проблем који перманентно прати судску праксу код 
решавања радних спорова, a наиме, да ли би судови таквим ис- 
питивањем уствари прелазили границе својих законских овлаш- 
ћења и задирали у домен самоуправљања у који спада и уставом 
загарантовано право радне организације да као самостална и са- 
моуправна организација путем својих органа управљања одлу- 
чује о правима, дужностима и обавезама радних људи на раду 
и по основу рада.

Оваква тенденција за мењањем става судске праксе по из- 
ложеном питању довела је и до тежње за изменом схватања о 
томе када настаје повреда права радника из чл. 121 ст. 1 ОЗРО, 
која иде у правцу ширег тумачења постојања фактичке могућ- 
ности за радника да се користи овим правом. За ово се као адек- 
ватан пример може узети пресуда ВСХ. бр. Рев. 128/66 од 23. XI.
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1966 године објављена у „Информатору” бр. 1353 од 25. II. 1967 
године у којој се између осталог наводи и следеће:

„Правилан је закључак другостепеног суда да је тужите- 
љици било омогу^ћено суделовање на састанку радничког 
савета где се решавало о питању престанка њеног рада. 
Тужитељица је наиме о том састанку и питањима која су 
се тада имала расправити била обавештена без обзира на 
то у каквој форми јој је то обавештење извршено. 
Сазнање о наведеном састанку је само по себи одлучно и 
довољно да се осигура право радника из чл. 121 ст. 1 ОЗРО, 
па и ако је изостало формално доставл.ање позива, јер је 
већ на основу таквог сазнања раднику омогућено да при- 
суствује састанку органа управљања када се решава о ње- 
говом праву и дужностима у радној организацији.”

Из овог примера би следило, да је фактичко сазнање радни- 
ка на било који начин о састанку одговарајућег органа управ- 
љања на којем ће се решавати о његовом праву или дужности 
довољно за остваривање права из чл. 121 ст. 1 ОЗРО.

Наведена становишта судске праксе, која су се појавила п о  
сле ступања на снагу измена и допуна ОЗРО, очигледно иду на 
ограничавање права радника из чл. 121 ст. 1 ОЗРО сводећи уства- 
ри његов значај на питање форме поступка, што свакако није у 
складу са интенцијом законодавца. Увођењем овог права радни- 
ка, које није постојало по ранијем ЗРО из 1961 године, законо- 
давац је несумњншо ишао на проширење заштите радника баш 
путем овог посебног облика, па је зато оно једно од основних 
права радника у  оквиру система заштите радншса предвиђеног 
у ОЗРО. Када то не би била права намера законодавца, онда би 
као довољну заштиту радника предвидео само право на улага- 
ње приговора против првостепеног решења надлежног органа уп- 
рављања радне организације (чл. 122) и право на тужбу против 
коначног решења код суда опште надлежности (радни спор —  
чл. 124).

Према изложеном мишљењу смо, да се не би могла акцеп- 
тирати измена става судске праксе у  погледу овде третираног пи- 
тања значаја права радника из чл. 121 ст. 1 ОЗРО и повреде тога 
права, већ би напротив требало наставити досадашњи курс суд- 
ске праксе ка потпуној афирмацији става, да повреда наведеног 
права радника увек има за последицу незаконитост донете одлу- 
ке односно решења о праву и дужности радника. Сматрамо, да 
је само такав став у складу са интенцијом законодавца и одгова- 
ра правом смислу одредбе чл. 121 ст. 1 ОЗРО, да се у  случају 
нереспектовања овог законом утврђеног права радника мора по- 
ћи, од оправдане и принципијелне претпоставке, да је за њега 
стојала реална могућност доношења повољне одлуке, да му је 
било обезбеђено присуствовање на седници одговарајућег орга- 
на управљања, јер је баш у томе и суштина повреде овог права. 
Код тога на крају треба истаћи и то, да повреда овог права рад- 
ника не мора увек наступити у случају ако се радна организаци-
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ja није стриктно придржавала ОАредаба свога општег акта ко- 
је регулишу начин обавештавања радника, a што је према већ 
напред реченом основни предуслов за његово коришћење. To 
се најчешће дешава када радник о одржавању седнице органа 
управљања није обавештен унапред за одређено време или бу- 
де усмено обавештен пред одржавање седнице и сл. Да ли таква 
релативна повреда одредаба општег акта радне организације има 
за последицу и повреду права радника из чл. 121 ст. 1 ОЗРО, то 
је оно фактичко питање које суд има да цени у сваком кон- 
кретном случају.

ЈОВАН Л. ЈЕРКОВИН

ОВЛАШНЕНИ ТУЖИОЦИ ПО ЗКП И ОПТУЖ НА АКТА КОЈЕ
ДОНОСЕ (III)

(3) Приговор противу оптужнице

Раније смо истакли, да се тужилац не може ослањати на 
сопствена запажања приликом описивања догађаја у оптужном 
акту, већ мора да води рачуна о доказаности онога што твр^и, 
јер постоји претходна контрола оптужног акта, пре него поста- 
не правоснажан. Пред окружним судом постоји приговор про- 
тиву оптужнице аналогно овом приговору нема средстава на 
страни оптуженог кад се ради о кривичним делима из надлеж- 
ности Општинског суда. Приговор противу оптужнице подноси 
се и на приватну тужбу за кривична дела из надлежности ок- 
ружног суда (чл. 249. ст. II ЗКП). Приговор против оптужнице 
тековина је Законика о кривичном поступку који је ступио на 
снагу 1. јануара 1964. године a објављен у „Службеном листу 
ФНРЈ" број 40/53. Приговором противу оптужнице оптужени по- 
креће посебан поступак пред окружним судом, пре него је оп- 
тужиоца, односно приватна тужба стала на правну снагу у правцу 
испитивања законитости и основаности оптужнице. Ово је пре- 
дузимање иницијативе од стране оптуженог, да се испита закони- 
тост у раду органа који су поступили у  извиђају или истрази 
и основаност извођења оптуженог пред кривични суд. Иници- 
јативу за подношење приговора противу оптужнице и само под- 
ношење може да потекне од окривљеног или браниоца оптуже- 
ног али не и противу његове воље (чл. 255. ЗКП). Приговор мора 
бити поднет писмено или на записнику (чл. 255. став Ш ЗКП). 
Рок за подношење приговора је три дана од дана пријема оп- 
тужнице, односно приватне тужбе. Неблаговремен приговор и 
приговор изјављен од неовлашћеног лица одбацује се решењем 
(чл. 256. став 1. ЗКП). Жалба на решење подноси се већу окруж-
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ног суда (чл. 20. став П ЗКП). Ако је јавни тужилац поднео оп- 
тужницу, онда му и припада право да учествује у раду већа од- 
носно да буде саслушан у вези поднетог приговора. (чл. 256. ст. 
П ЗКП). Додуше по законском тексту стоји ако је у питању кри- 
вично дело за које се гони по службеној дужности па би се то 
тумачило да јавни тужилац учествује увек када се подноси при- 
говор противу оптужнице, без обзира да ли се јавни тужилац 
појављује у улози гониоца, или се као гониоци за кривично дело 
појављују оштећени као тужилац. Сматрам, ако јавни тужилац 
не врши кривично гоњење не може се изјашњавати по пригово- 
ру против оптужнице. Иницијативу коју испољава оптужени и 
приговором противу оптужнице или приватне тужбе за суд на- 
меће обавезу, да испита оптужницу односно приватну тужбу у 
правцу постојања процесних сметњи за криврмно поступање у 
одређеној кривичној ствари у погледу: надлежности суда, да ли 
су испуњени услови за обуставу кривичног поступка и кривич- 
ног гоњења (чл. 258. ЗКП), да ли оптужница односно, приватна 
тужба садржи оно што се захтева —  у погледу потребних пода- 
така (чл. 250. ЗКП). Ако окривљени не приговори на оптужницу 
односно, приватну тужбу он има могућност да током главног 
претреса или пак у жалбеном поступку побија основаност оп- 
тужнице или приватне тужбе и често се дешава да оптужени 
када је сигуран у необјективност оптужног акта не приговара. 
Међутим приговор противу оптужнице врло је важно правно 
средство, за окривљеног да избегне излазак пред кривични суд 
и тиме себе не излаже многам непријатностима.

• Поставља се питање с обзиром на најновије измене у Зако- 
нику о кривичном поступку због измена стварне надлежности 
у корист општинског суда да ли је оправдано да нема приговора 
противу оптужног акта за кривична дела из надлежности оп- 
штинског суда —  да ли је оптужени у погледу одбране са овим 
нешто изгубио, кад су у питању кривична дела која су пренета у 
надлежност општинског суда? Сматрам да је законодавац сузио 
поље одбране оним учиниоцима кривичних дела која су по ра- 
нијем Законику одговарала пред окружним судом и за та кри- 
вична дела имала право приговора против оптужнице. Углавном 
се ради о кривичним делима за која се по закону може изрећи 
казна строгог затвора до 5 година. Приговор противу оптужнице 
треба пропшрити и на оптужна акта која се подижу пред оп- 
штинским судом, бар за она кад су у питању кривична дела за 
која је у закону прописана казна строгог затвора. Ово због 
тога што кривична дела за која суди општински суд нису више 
„проста" и „мање опасна". Приговор противу оптужног акта 
није губљење времена како то сматрају извесни процесуалисти, 
јер је рок за подношење приговора врло кратак, свега три дана 
(чл. 245. ст. 1) број лица која имају право на подношење приго- 
вора ограничеТн је: оптужени и бранилац. Жалбени поступак је 
врло упрошћен у случају одбијања приговора жалба се подноси 
већу истог суда (чл. 256 ст. 1. у вези чл. 20. став П ЗКП). Код 
општинског суда контролу оптужног акта врпш судија општин- 
ског суда по сопственој иницијативи (чл. 405. став 1. у  вези чл.
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408. ЗКП). Судија општинског суда ако нађе да постоје разлози 
из чл. 258. став 1. тачка 1— 3. одбациће оптужни акт у вези чл. 
408. са дејством као и код обуставе поступка.

Рекосмо, да контролу оптужног акта за кривична дела из 
надлежности општинског суда врши судија, било као судија по- 
јединац или у својству председника већа. Налазим да се као 
спорно поставља да ли судија општинског суда може одбацити 
оптужни акт ако не садржи податке предвиђене у чл. 404. ЗКП 
или мора предузимати мере да на одговарајући начин прикупи 
потребне податке? Извесни процесуалисти тврде да се једностав- 
но могу примењивати одредбе прописа чл. 251. ЗКП као кад по- 
ступа председник већа окружног суда приликом испитивања оп- 
тужног акта за кривична дела из надлежности окружног суда. 
Ja се не би сложио са оваквим становиштем, због самог закон- 
ског текста. Законик о кривичном поступку искључује примену 
одредаба које се односе на оптужницу у поступку пред општин- 
ским судом (чл. 400. ст. 1). Пропис чл. 404. ст. 1. регулисао је 
садржину оптужног предлога и приватне тужбе тако, што није 
строго поставио да оптужни предлог и приватна тужба морају 
да садрже све прописане податке већ „треба" из ове речи изводи 
се закључак, ако има података биће унети у оптужни акт оп- 
тужни предлог или приватна тужба. Са друге стране пропис чл. 
251. ст. 1. толико је категоричан да се његова садржина не може 
доводити ни у какву аналогију са поступком према оптужби за 
кривична дела из надлежности општинског суда, јер из речи „од- 
мах по пријему оптужнице” председник већа, a оптужница се 
подноси искључиво за кривична дела из надлежности окружног 
суда —  не општинског a имајући у виду одредбе чл. 249. ст. П, 
где се одредбе које се односе на оптужницу у свему примењују 
и на приватну тужбу —  то је јасно, да се не може судија оп- 
штинског суда односити на исти начин према оптужним актима 
из надлежности овога суда као кад поступа председник већа 
окружног суда. Пропис чл. 251. став П такав је по формулацији 
да га је немогуће примењивати у постушсу пред општинским су- 
дом, јер је по овом пропису предвиђено да уколико је оштеће- 
ном или приватном тужиоцу ради отклањања недостатака у оп- 
тужном акту потребно време преко 3 дана, такав рок даје веће 
окружног суда Међутим, код Општинског суда нема сталног ве- 
ћа, па се поставља питање рационалности да се оштећени однос- 
но приватни тужилац обраћа за продужење рока већу окруж- 
ног суда јер другом органу не би могао, сем уколико законода- 
вац не би предвидео, што за сада није случај да нови рок за 
отклањање недостатака у оптужном акту одређује судија оп- 
штинског суда, који је одлучивао у оквиру законског рока a 
TO је немогуће, јер није прописано у Законику о кривичном 
поступку. Обраћање на окружни суд био би нерационалан по- 
ступак.

Y  пропису чл. 408. став 1. јасно је и недвосмислено истак- 
нуто због којих разлога судија огаптинског суда може да одба- 
ци оптужни предлог и приватну тужбу, a то су они разлози због 
којих и веће окружног суда може да обустави кривични no-
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ступак Y фази претходног поступка (чл. 258. став. 1. тачка 1. до 
3) значи не и тачке 4 што је случај кад поступа веће окружног 
суда, разлози би били: да дело које је предмет оптужбе није 
кривично дело; да постоје околности које искључују кривичну 
одговорност, a не долази примена мера безбедности, да нема за- 
хтева овлашћеног тужиоца или предлога односно одобрења ов 
лашћеног лица уколико је то по закону потребно, или да посто 
је околности које искључују кривично гоњење. Анализом чл 
415. ЗКП не може се утврдити као сигурно да се пред општин 
ским судом могу примењивати одредбе чл. 251. ст. 1, јер је чл 
400. став 1. ЗКП искључио такву примену. Ово ипак не значи да 
нема начина и могућности за сузбијање неуредности оптужних 
аката у поступку пред општинским судом, јер за отклањање 
ових недостатака има пута, али пут и начин када су у питању 
оптужна акта пред ошптинским судом много је рационалнији. 
Y  Законику о кривичном поступку придаје се значај уредности 
оптужних аката не само због омогућавања несметаног рада суда, 
те да би се знало шта суд треба да предузима у свакој конкрет- 
ној кривичној ствари, већ и ради ауторитета суда, брзо поступа- 
ње у кривичним стварима већа је сигурност да грађани оствару- 
ју  своја права и код њих се улива —  стиче веће поверење у 
суд и друге органе који учествују у кривичном гоњењу. Прва и 
основна радња судије општинског суда кад прими неуредан оп- 
тужни акт јесте, коришћење прописа чл. 74 ст. 3 ЗКП a то је да 
позове тужиоца и да га упозори да исправи и допуни оптужни 
акт са позивом на чл. 75 ст. 1 ЗКП. као сигурно је да ће се овлаш- 
ћени тужилац одазвати овом упозорењу и извршити овоју обаве- 
зу, те оптужни акт ускладити потребама, за несметан рад суда. 
Међутим, ако тужилац не поступи по предњем судија општин- 
ског суда заказаће главни претрес и поступати на основу оних 
података које оптужни акт садржи. На главном претресу тужи- 
лац употпуњује оптужни акт и поступак тече. Тачно је да недо  
статак извесних података у оптужнам акту као што је име и пре- 
зиме окривљеног, име и презиме подносиоца оптужног акта и ми- 
нималан опис догађаја, престављају такве недостатке у оптуж- 
ном акту да се поступак не може уопште спроводити.

Ако оптужни акт не садржи ни ове податке или неке од ових 
писмено се не може сматрати оптужним актом, па је  могуће да 
суд поступа као кад се ради о  управном —  правним питањима, 
односно, може се применити управно —  пргшни прописи, који ре- 
гулишу питање неуредности поднесака. Кад се ради о> кривичним 
делима из надлежнсхгги судија појединца a за која се гони по 
приватној тужби, поступак је једноставан, користи се пропис чл. 
414 ст. 1. Тако, што ће судија општинског суда позвати приватног 
тужиоца и оптуженог ради бољег разјашњења ствари и отклања- 
ња недостатака, и уколико приватни тужилац не дође поступак 
се обуставља (чл. 414 ст. 5 ЗКП). Једини је услов да је  приватни 
тужилац уредно позван. Због свега овога, треба усагласити одред- 
бе чл. 250, 251 и одредбе чл. 408 ст. 1 ЗКП тако што би пропис чл.
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251 требао да добије и трећи став који да гласи „одредбе става 2 
овог члана примењиваће се у поступку пред општинским судом". 
Или учинити неку другу формулацију, која да реши питање.

(4) Оптужни предлог

Циљ који се постиже оптужницом и приватном тужбом за 
кривична дела из надлежности окружног суда, постиже се оп- 
тужним предлогом и приватном тужбом за кривична дела из над- 
лежности општинског суда. Оптужни предлог јесте, кривично 
процесни акт јавног тужиоца или оштећеног као тужиоца за кри- 
вична дела за која се гони по службеној дужности или предлогу 
из надлежности општинског суда (чл. 402 ст. 1 ЗКП). Садржина 
оптужног предлога и приватне тужбе произилази из прописа чл. 
404 ст. 1 ЗКП. Јавни тужилац може да подигне оптужни предлог 
и на основу саме кривичне пријаве (чл. 402 ст. 2 ЗКП), све зави- 
си од оцене јавног тужиоца, да ли му расположиви подаци и при- 
бављање доказа пружају могућност за оптужење учиниоца кри- 
вичног дела, али мора да води рачуна о  принципу економичности 
и да не допусти, да због мањкавости, за суд потребних података, 
псх;тупак се одуговлачи или да доведе суд у положај да одбаци 
оптужни предлог и приватна тужба. Тако оптужни предлог мо- 
же да ? ?

(5) Приватна тужба

Приватна тужба је кривично —  процесни акт приватног ту- 
жиоца којом се обраћа надлежном суду (чл. 53. ст. 1. ЗКП), са 
захтевом да суд оптуженог огласи кривим и окуди по закону. 
Приватна тужба подноси се и за кривична дела из надлежности 
окружног суда и за кривична дела из надлежности општинског 
суда, за која се гони по приватној тужби (чл. 249. ст. 2. и 402. 
ст. 1. ЗКП). V Кривичном Законику прописано је, која су то 
кривична дела за која се гони по приватној тужби a њих није 
велики број. Садржина приватне тужбе када се ради о кривич- 
ним делима из надлежности окружног суда мора да садржи по- 
датке прописане чл. 250. ЗКП a то су они исти подаци које треба 
да садржи оптужница, a за кривична дела из надлежности оп- 
штинског суда податке које садржи оптужни предлог, уз напред 
назначену коректуру (чл. 402. ст. 1. ЗКП). Рок подношења при- 
ватне тужбе и оптужног предлога јесте 3 месеца дана од дана 
сазнања за кривично дело и учиниоца (чл. 52. ст. 1. ЗКП) у гра- 
ницама општег рока застарелости (чл. 80. КЗ). О приватној ту- 
жби било је речи када се говорило о приватном тужиоцу. Само 
још  да напоменем, да су приватни тужиоци, нарочито за кри- 
вична дела из надлежности општинског суда у највећем броју 
случајева неуредне ради тога је потребно, прецизно регулисати 
рад општинског суда код неурених оптужних аката.
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Место закључка, наводимо кривична дела која се гоне по 
одобрењу, по предлогу и приватној тужби, према Кривичном за- 
конику.

По одобрењу се гоне кривична дела из чл.: 175, и 176. Кри- 
вичног законика, и то на основу чл. 177. ст. 1. истог закона.

По предлогу се гоне кривична дела из чл. 149, 153, 154. ст. 1, 
156. ст. 1. и 2, 157, 169. и 170. (ако су извршена према службе- 
ном или војном лицу у вези са његовим службеним радом —  
чл. 177. ст. 3. Кривичног законика), 201, 225. а, ст. 1, 254. ст. 1. 
(ако је оштећена приватна имовина) 250. ст. 1, 256, 257. ст. 1. 
(ако је оштећена приватна имовина) 264. и 297. Кривичног за- 
коника. Сем тога на основу чл. 266. ст. 2. Кривичног законика 
по предлогу се гоне и кривична дела из чл. 249, 250, 254. ст. 1, 
3. и 4; 254. а, 246, 258, 259, 260. ст. 1, 264. и 265. —  ако су извр- 
шена према лицима са којима учинилац живи у заједничком 
домаћинству.

По приватној тужби гоне се кривична дела из чл. 142. ст. 1, 
169, 170, 171, 172. и 185. Кривичног законика. Сем тога, на основу 
чл. 266. ст. 1. Кривичног законика, по приватној тужби гоне се 
кривична дела из чл. 249, 250, 254. ст. 1, 3. и 4, 254 а, 256, 257, 
258, 259, 260. ст. 1, 264. и 265 Кривичног законика —  ако су учи- 
њена према брачном другу, сроднику по крви у правој линији, 
брату или сестри, усвојиоцу или усвојенику.

Предлог за гоњење је поднет благовремено ако је пре истека 
рока од три месеца предмет овлашћеном службенику органа 
унутрашњих послова овлашћеном за пријем кривичних пријава, 
без обзира кад је тај предлог од стране органа унутрашњих по- 
слова достављен надлежном јавном тужиоцу.

Сматрам нужним и неопходним, да приликом измене у За- 
конику о кривичном поступку, треба ускладити међусобне од- 
носе оптужних аката без обзира дали се ради о оптужници, оп- 
тужном предлогу или приватној тулсби. Ускладити права и овла- 
шћења тужилаца, тако да сви имају подједнаке могућности да 
заштите интересе о којима се старају без обзира дали се појав- 
љује, јавни тужилац, оштећени као тужилац или приватни ту- 
жилац. Намеће се за све органе учеснике у кривичном процесу, 
марљивији однос у заштити интереса који су повређени кривич- 
ним делом за које се гони по приватној тужби. Али, то мора 
Законик о кривичном поступку на одређени начин да истакне, 
за сада по овом питању нисмо до краја доследни.

Аушан Богдановић
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ПРИМЕНА НАЧЕЛА УПОТРЕБЕ НАЦИОНААНОГ ЈЕЗИКА 
Y  КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У  ОДНОСУ НА ОКРИВЛјЕНОГ

Међу основним начелима нашег кривичног поступка, као што 
су: начело законитости, предпоставка невиности окривљеног ли- 
ца, материјалне одбране, (материјалне) истине, слободног увере- 
ња, ин дубио про рео, начела контрадикторности, је и начело у- 
потребе националног језика у кривичном поступку. Предмет раз- 
матрања ће бити начело националног језика у кривичном поступ- 
ку са освртом, како је овај принцип поставл>ен у важећем Уста- 
ву, односно у Законику о кривичном поступку с једне стране и 
како и у којој мери се остварује у пракси у току кривичног п о  
ступка са друте стране.

Чл. 41 важећег Устава у својим одредбама између осталог ка- 
же, да је грађанину зајемчена слобода употребе свог језика a чл. 
157 Устава пак, да је свакоме зајемчено право да у поступку пред 
Судом или другим државним органима и организацијама, које у 
вршењу јавних овлашћења решавају о правима и обавезама гра- 
ђана, употребљава свој језик и да се у том постукпу упознаје на 
свом језику са чињеницама. Чл. 5 Законика о  кривичном поступ- 
ку гласи, да се окривљеном оптужба и докази морају саопштити 
на језику који разуме и да окривљеном који неразуме језик на 
коме се води поступак осигураће се да ток поступка прати преко 
преводиоца, a у чл. 218 Законика о кривичном поступку између 
осталог је одређено, да ако окривљени незна језик на коме се 
води поступак, његово ће се испитивање обављати преко заклетог 
тумача.

Још би требало поменути и одредбу члана 1 ЗКП која гласи 
да Законик о кривичном поступку утврђује правила којима се 
осигурава да нико невин не буде сх:уђен, a да се кривцу изрекне 
заслужена казна под условима које предвиђа кривични закон 
и на основу законитог спроведеног поступка. To пак значи, да се 
органи гоњења морају стриктно придржавати одредаба Законика 
о кривичном поступку.

Улога и значај предњих законских одредаба по мојем миш- 
љењу је у томе, да се окривљени који незна језик на којем се во- 
ди поступак стави у равноправни положај са ohhjvi окривљенима 
који знају тај језик, што је логична последица стварне равно- 
правности наших грађана, као тековине наше револуције, затим 
да се пружи могућност у постуику остварењу начела материјлне 
одбране окривљеног и коначно кроз усмени контрадикторни по- 
ступак правилно утврде одлучне чињенице са којима ће се дока- 
зати оптужба, па окривљени огласити кривим и осудити, или опо- 
врћи, односно остати недоказана, те окривљени ослободити од 
оптужбе.

Сада ћу покушати да изнесем своја запажања из праксе како 
се у пракси судовања примењују напред наведене законске од- 
редбе у кориштењу свог језика од стране окривљеног у кривич- 
ном поступку, како у претходном поступку, тако и на главном 
претресу.
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Y претходном поступку се заклети тумач тзв. судски тумач 
користи само изнимно, углавном у случају када ни иследни ор- 
ган, нити записничар незнају језик окривљенога. Међутим, ако 
један од њих зна, онда у  низ случајева тај обавља удогу иреводи- 
оца. Y таквој ситуацији је и за иследног органа и за окривљено- 
га повољније ако иследни орган лично влада језиком окривљено- 
га, пошто кроз директан разговор иследни орган може у потпу- 
ности да схвати суштину одбране окривљенога и да је  адекватно 
унесе у записник. Ако ислеАни орган не влада језиком окривље- 
нога, него само записничар, a не узме се стручни судски тумач, 
онда нема довољно гаранције да ће записничар умети да сушти- 
ну одбране правилно пренесе на иследног органа, a овај да то та- 
ко и схвати и унесе у записник. Свакако да на овакав начин рада 
окривљени не ставља примедбу било из разлога што и незна да 
се његово исгштивање може обавити друкчије, било што о томе 
и немисли, јер је  заокупљен кривичним прогоном против њега. 
Ако би он изричито захтевао да се испитује преко судског тума- 
ча, тешко је  преАпоставити да се том његовом захтеву не би изи- 
шло у сусрет.

На главном претресу, ако је окривљени оптужен, за тешко 
дело, a незна језик, на коме се поступак води, тада се у претеж- 
ном броју случајева обезбеђује окривљеном судски тумач преко 
којега општи са судом и упознаје се садржински са током по- 
ступка на језик у који разуме. Међутим, има случајева и код оп- 
тужбе за тешка дела, да се не обезбеди судски тумач, понајвише 
из разлога, јер бранилац зна језик окривл>енога a и окривљени 
делом разуме језик на коме се води поступак, те пристају да се 
поступак води без судског тумача, поготово ако председник већа 
добро влада језиком окривљенога, или неки члан већа, који онда 
врше улогу преводиоца.

Међутим, када су у питању лакша дела, поготово пред Опш- 
тинским судовима, a окривљени незна или слабо зна језик, на 
коме се води поступак, опет се судски тумач користи изнимно, 
јер ту улогу обаве било председник већа ако зна језик окривље- 
Hora, било члан већа, a у највише случајева записничар. Ако пред- 
седник већа добро влада језиком окривљенога и ако га још  и упо  
знава са садржинским током поступка на главном претресу, анда 
су очувана основна начела кривичног поступка као што су: мате- 
ријална одбрана, принцип контрадикторности и изналажење ис- 
тине у вези са оптужбом. Међутим, ако председник већа неразу- 
ме језик окривљенога и неразуме језик појединих сведока, a ту- 
мач није обезбеђен, он се ослања на превод члана већа или за- 
гшсничара, који нису заклети тумачи и који можда увек на одго  
варајући начин постављати питање a такође ни увек схватити 
суштину одбране окривљенога и његову праву одбрану пренети 
председнику већа. За вршење улоге судског тумача треба имати 
потребне квалификације и умешности, a што лаик —  члан већа 
или записничар, по правилу, немају. Међутим, када је већ нешто 
унето у записник о главном претресу с уверењем председника ве- 
ћа да је то тачно a моментално није уочена грешка од стране
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осталих учесника у поступку и није стављена примедоа, касниЈе 
је тешко такву грешку отклонити, јер се сматра да је истина оно 
о садржинском току поступка, што је фиксирано у записнику. И 
овде се може констатовати да окривљени и његов бранилац нису 
инсистирали на постављању судског тумача.

Из праксе се сећам на један кривични предмет, где је уложе- 
на жалба од стране окривљенога, који није владао језиком на 
коме се водио поступак, a председник већа пак није владао јези- 
ком окривљенога, те је записничар био преводилац. Y  записнику 
о главном претресу код изношења одбране прво је фиксирано, да 
је окривљеном преведена садржина оптужног предлога, те да у 
целости признаје наводе оптужбног предлога. После тога се ок- 
ривљени детаљније изјашњава о упитном догађају и тада се види 
да он у ствари пориче оптужбу. По свој прилици да записничар 
није довољно јасно изложио окривл.еном чиме га терети јавни 
тужилац, или није изложио на начин да би га окривљени схватио, 
те је председнику већа записничар пренео да окривљени призна- 
је оптужбу у цедости. Када је требао детаљније изложити кри- 
тични догађај, он га изнео на начин, да нису истинити наводи оп- 
тужбе. После овога председник већа уопште не отклања ову су- 
протност у одбрани окривљенога, чак шта више у нападнутој пре- 
суди се истиче да је окривљени оптужбу признао и ова признање 
му се узима као олакшавајућа околност код одмеравања казне.

И из наведеног примера се види да, барем, у оном случају 
када председник већа не влада језиком окривљенога би било ну- 
жно се стриктно придржавати цитираних законских прописа и 
обезбедити у судском поступку заклетог тумача, када окривљени 
не влада језиком на коме се води поступак.

Поставља се питање, шта је разлог да у  пракси долази до од- 
ступања од законских норми у погледу коришћења тумача. Одго- 
вор би можда био у томе, да се штеди на дужини трајања поступ- 
ка, a вероватно и на трошковима кривичног поступка. Наиме, у 
првом реду, председник већа унапред незна, који окривљени сла- 
бо говори, или уопште не говори језиком на коме се води посту- 
пак, тек када то сазнају непосредно пре главног претреса, онда 
немају при руци тумача, те у колико окривљени не инсистира на 
обезбеђење тумача, онда се претрес одржава без тумача, на већ 
описан начин, a да се неби због тумача одложио главни претрес. 
Надаље, окривљени, па и његов бранилац углавном не инсисти- 
рају на обезбеђивању судског тумача, јер се тиме увећавају тр о  
шкови кривичног поступка, који могу пасти и на терет окрив- 
љенога.

Најзад, када председник већа, зна језик окривљенога и све- 
дока, a који незнају или слабо знају језик на коме се води кри- 
вични поступак, онда се вођење поступка преко судског тумача 
указује непотребно, јер уместо да председник већа директно оп- 
шти са окривљеним или сведоком, он треба да то чини путем ту- 
мача, чиме се скоро удвостручава трајање поступка a и сам п о  
ступак се теже одвија, јер тумач треба прво да схвати суштину 
питања председника већа, суштину одговора окривљенога или
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СБедока, да то верно пренесе на председника већа и да председ- 
ник већа то тако унесе у записник, иако када би лично ошптио 
са окривљеним или сведоком исказ би могао унети и прикладни- 
јим формулацијама, без измене суштине исказа.

На основу свега изложеног дшшљења сам, да би требало не- 
што мењати у погледу коришћења тумача и то како у законским 
одредбама тако и у пракси, али само тако и у толико, да се у ствар- 
ности што боље и сигурно остварује равноправност граВана и 
пред Судом, омогућујући им када су окривљени, да могу у  потпу- 
HOČTH кроз контрадикторни поступак износити своју одбрану од 
можда и неосноване оптужбе, те помоћи Суду да правилно утвр- 
ди одлучне чињенице у вези оптужбе, да би се на тај начин Ban- 
era онемогућило да невино лице буде осуђено a кривац избегне 
заслужену казну, како то предвића члан 1 Законика о кривичном 
поступку.

Y законским одредбама сматрам да би требало предвидети, 
да у кривичном поступку присуство судског тумача није потреб- 
но, ако председник већа и један члан већа или записничар вла- 
дају језиком окривљенога, који нерг1зуме језик на коме се води 
поступак, a да уз сагласност окривљенога није потребно прису- 
ство судског тумача ни у случају ако само председник већа иди 
судија појединац зна језик окривљенога. Y  осталим пак случаје- 
вима и у претходном поступку и на главном претресу да је оба- 
везно присуство судског тумача ако окривљени неразуме језик 
на коме се води поступак.

Практично ће то значити да се кривични поступак према ок- 
ривљеном, који незна језик на коме се води поступак, неће моћи 
одвијати помоћу превођења оптужбе, исказа окривљенога и иска- 
за сведока, или каквог писменог доказа, од стране записничара 
или члана судског већа.

Аугујем још  са одговором зашто би при расправљању без 
судског тумача, осим председника већа, било потребно да језик 
окривљенога разуме или члан већа или записничар, ако се окрив- 
љени изричито не задовољи само са знан>ем његовог језика од 
стране председника већа, јер да у каснијем току кривичног по- 
ступка окривљени неби и злонамерно могао тврдити да је пред- 
седник већа друкчије унео нвегов иоказ, или исказ сведока у за- 
писник.

Аужност би била председника већа, када ради без судског 
тумача, како је напред изложено, да окривљеног на језику који 
разуме упознаје са читавим садржинским током кривичног по- 
ступка.

Ако би ова ствар нашла своје решење на изложен начин, он- 
да ни број решених кривичних предмета узев у целини неби био 
осетно смањен a и трошкови кривичног поступка неби били знат- 
но увећани, као што би до тога дошло ако би се стриктно спрово 
диле важеће уставне и законске одредбе, које се односе на тума- 
че у кривичном поступку и које се у пракси засада у доста слу- 
чајева запостављају.
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Свакако да би преАседник већа који би под наведеним усло- 
вима радио без судског тумача и тиме релативно убрзао ток по- 
ступка и придонио смањењу трошкова кривичног поступка, тре- 
бао бити за такав труд у извесној мери награђен, a са друге стра- 
не да неби био у стању решити онолики број предмета као у слу- 
чајевима када и окривљени и сведоци знају језик на коме се п о  
ступак води.

Сврха овога написа је да се са надлежног места евентуално 
провери тачност изложенога, те у потврдном случају, да се на 
сходан начин усклади закон и пракса у погледу употребе нацио- 
налног језика као једног од основних начела у нашем кривичном 
поступку.

Торма Геза

СЕДНИЦА ПРЕАСЕДНИШТВА САКЈ

Y Београду је одржана редовна седница Председништва Са- 
веза адвокатских комора Југославије дана 15. јула 1967. године. 
Председништво је извршило осврт на рад редовних годишњих 
скушптина Комора, те је констатовало да су се Коморе окренуле 
унутрашњим проблемима, који се односе на рад адвоката и opra- 
низацију Комора. Савез поздравља ова настојања и пружа им 
пуну подршку, a нарачито у односу на претресање питања про  
фесионалне етике.

Констатовано је да су остала још само незнатна спорна пи- 
тања у односу на израду коначног текста преднацрта Основног 
закона о адвокатури, те је формиран одбор који има да изврши 
коначну редакцију, како би се преднацрт доставио на усвајање 
наредном Пленуму Савеза адвокатских комора.

Како се припремају законски текстови о реорганизацији си- 
стема пензионог и здравственог осигурања у Југославији, то је 
Председништво претресло питање здравственог и пензионог оси- 
гурања адвоката, те упутило секретара Савеза да се повеже са 
надлежним факторима, већ у стадијуму припрема законских тек- 
стова, да би се обезбедили захтеви адвокатуре.

Председништво је са задовољством примило извештај да је 
у Савезни савет за правосуђе изабран и Бранко Жикић, адвокат 
из Београда.

Председништво је претресало дневни ред наредног пленума 
Сгшеза АКЈ који се има коначно утврдити на идућој седници 
Председништва.

Наредна седница Председништва заказује се за 9. септембар 
1967. године у Београду, a Пленум Савеза АКЈ за дане 23. и 24. 
септембар 1967. у Мостару.

М.Б.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Ако неко у злој вери засеје туђе 
земљиште, онда нема право на пло- 
дове, већ му може припадати само 
право на накнаду вредности н.его- 
вог рада и улагања. (ВСС. Од. НС бр. 
Гж. 104/67).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев. 
Тужилац је уложио жалбу, која је 
као основана уважеиа, I, ст. пресуда 
укинута и суд упућвн, да донесе но- 
ву одлуку, a из разлога;

I. ст. суд је погрешно узео да је 
правни основ тужбеног захтева на- 
кнада штете, па је у том правцу из- 
водио доказе и донео одлуку. Међу- 
тим, у конкретном случају правни 
однос тужбеног захтева није накна- 
да штете, већ неосновано обогаћење 
тужене на рачун тужиоца, па суд 
треба у том правцу да ову ствар рас- 
прави. Међутим, гоггање је само да 
ли тужитељима припадају произве- 
дени плодови или само нашнада у- 
ложених средстава и рада који су 
уложили у лроизводњу тих плодова. 
Тачан је жалбени разлог да у нашем 
друштвено-еконо.мском поретку пло- 
дови рада припадају ономе »о  их 
је произвео. Међутим, у ксагкретном 
случају се ово начело не може при- 
менити на тужиоце, ово због тога, 
што се тужена противила да тужио- 
ци уђу у посед њене земље, да је 
обрађују, a они су то учинили упр- 
кос противљења тужене па obo засе- 
јали и обрадили. Осим тога, тужио- 
ци нису ни извршили све радове на 
тој земљи, јер је један део извршила 
тзгжена. Врховни суд сматра да ту- 
жиоци имају право да траже своја 
улагаша у земл.у, a не и плодове 
исте.

је П1лл'ављен био старалац, који је 
бранио њене интересе. Чињени!!^ 
да је, у току парнице, старалац при- 
јавио адресу тзчкене у иностранству, 
Hjtje од важности, јер суд није могао 
да прекине nocrynaiK, док се она не 
појави пред судом, nomvo је посту- 
пак био настављен са стараоцем, све 
док се тужена или њен пуномоћник 
не би пријавио суду.

Било да се ради о имовниској или 
неимовинској штети, оштећевом се 
накпада штете може досудити само 
уколико је расправљан>ем утврђено 
да је штета одређеног обима фак- 
тично и наступила. (ВСС Од. бр. Гзз. 
8/67).

Против дела II. ст. пресуда По- 
крајински јавни тзгжилац је ставио 
захтев за заштигу законитости, који 
је као неосиовак одбијен, a из раз- 
лога:

Сама чињеница живљења без 
етамбеног конфора, трпљења неу- 
годнсхгги и трзавица итд., могла би 
у неким случајевЈ-ша условити и на- 
ступање стварне штете, али одгова- 
рајуће чињенице о таквој штети не 
износи ни тзгжилац у тужби, нити 
их утврђује I. ст. суд. Т т о  се пак 
тиче смањења радног ефекта на рад- 
нсхм месту, уколико га је било, он се 
могао одразртти губитком у заради, 
дакле у имовинској штети, a такав 
одштетни захтев тужилац није по- 
ставио, нити му' ее накнада штете 
може досудити у оквиру поставл>е- 
Hor захтева за накнаду неимовинске 
штете.

Кад у спору одсутну странку за- 
ступа постављени старалац, па у T o 
n y  парнице овај пријави суду ад- 
ресу странке у иностранству, тада 
суд не прекида поступак, већ га на- 
ставља уз учешће стараоца све дот- 
ле док се одсутна странка или н>ен 
пуномоћник не пријави суду. (ВСС 
Од. НС бр. Гж. 207/67).

Побијеном I. ст. пресудом удово- 
л»ено је тужбеном захтеву. Тужена 
је поднела жалбу, која је као не- 
основана одбијена, a из разлога: 

Т\'жена је отишла у иностранство 
и није оставила своју адресу, па јој

За постојање кривичног дела раз- 
бојништва није битно којим је пред- 
метом или средством нанета повреда 
односно на који је начин примењена 
сила ради отклан>ан>а отпора од 
стране оштећеног. (ВСС Од. НС бр. 
Кж. 195/67).

I. ст. пресудом проглашен је кри- 
вим за дело из чл. 252. КЗ, и осуђен 
на годкну дана стрк>гог затвора оп- 
тужсши, коЈи ie поднео жалбу. Жал- 
ба је као неоснована одбијена, a из 
разлога;

Неосновано се жали жалилац да је 
I. ст. суд погрешно вжалификовао 
његово дело као дело разбојшпптва,
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јер је лекарским налазом утврђеио 
да је ударац на глави оштећенот из- 
вршен неким прадметом са оштром 
ивицом, a не песницом како то тврди 
оитужени. Уосталом, за nocrojaibe 
кривичиаг дела рказбојништва није

битно којим је предметом или сред- 
ствима нанета повреда односно на 
који је начин примењена сила, јер 
је елеменат бића кривичнаг дела у- 
потреба силе ради отклањан.а отпо- 
ра од стране оштећеног.

УПИС Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су оба органа, Управни одбор и Савет, надлежна за 
доношење одлуке о упису у именик адвоката сагласила да п о  
своје услови, то се на оонову члана 93. т. 4, 87. т. 3, чл. 13. т. 1— 5, 
и Закона о правосудном испиту, уписују у именик адвоката Адво- 
катске коморе у  АПВ, са даном 1. јул 1967, a решењима број, са 
седиштем адв. канцеларије, и то:

137/1967. БОШЊАКОВИК ААЕКСАНДАР БЕОЧИН 
155/1967. KEKHR ЈОВАН СРБОБРАН
171/1967. RYAYM ВААДИМИР СРЕМСКИ КАРАОВЦИ
175/1967. OHAHnOBHR ЖИВКО ИНБША
176/1967. PEPHR РАДОВАН ЧОКА
187/1967. JEKHR БОРИВОЈ НОВИ САД
204/1967. CTPOJHR СИМА КОВАЧИЦА

Адвокатска комора у АПВ

На основу члана 86. Закона о адвокатури и члана 58. Ста- 
тута Аутономне Покрајине Војводине,

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници 
Покрајинског већа од 30. јуна 1967. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧААНОВА САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
АП ВОЈВОДИНЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧААНОВА САВЕТА АД- 

ВОКАТСКЕ КОМОРЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Р а з р е ш а в а ј у  се дужности члана Савета Адвокатске 
коморе АП Војводине, због истека мандата, следећи чланови:

MATKOBHR др ЈОЖЕФ 
ШТАЈНЕР ЗВОНИМИР 
ТОПААОВ СОФИЈА 
PAДИR СААВКО 
ХОРВАЦКИ МАРКО 
ЈОВАНОВ МИАОСАВА 
CABHR САВА 
ХОРВАТ АРПАД
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II
Ha место разрешених чланова Савета, под тачком I и на 

место које је остало упражњено смрћу једног члана Савета, би - 
р a ј Y се за чланове Савета Адвокатске коморе:

ДОРОШКИ др ЈОВАН, саветник Скупштине АП Војводине 
КРОМПИН СТАНКО, адвокат из Новог Сада 
КЕШЕЉ ВУКАШИН, члан ИО ПК ССРН за Војводину 
ШАРЧАНСКИ СТЕВАН, окружни јавни тужилац у  Сомбору 
НИКОАИН ААЕКСАНДРА, председник Окружног суда у 

Панчеву
БАРКАЊ ПАА, председник ОК ССРН у Суботици 
ЧЕАОВСКИ АНДРЕЈ, новинар из Новог Сада 
ГАЈИН ДУШАН, председник СО Сремска Митровица 
КАЕНОЦКИ МАРИЈА, судија Вишег привредног суда у Но- 

вомм Саду
III

Ово решен>е објавити у  „Службеном листу Аутономне По- 
крајине Војводине” . _________________

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 03— 1986 
30. јун 1967. године 
Н о в и С a д

ПРЕДСЕДНИК ПРЕДСЕДНИК
п о к р Ај и н с к о г  в е е а , с к у п ш т и н е  а п  в о ј в о д и н е ,
Борђе Радосављевић, с.р. Илија Рајачић, с.р.

Тачност преписа оверава:
СЕКРЕТАР

М.П. ПОКРАЈИНСКОГ ВЕНА,
Светислав Радовановић с.р.

ИЗ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ

Савет Адвокатске коморе Војводине одржао је своју прву 
седницу у просторијама Коморе 14. јула 1967. године.

Извршено је конституисање Савета па је за председника Са- 
вета изабран др Јован Дорошки, саветник Народне скупштине 
АПВ, за заменика председника Пал Баркањ, председник Општин- 
ске конференције ССРН из суботице, a за секретара Стеван Рон- 
чевић, адвокат из Новог Сада.

На седници Савета, a на предлог члана Савета Вукашина Ке- 
шел>а, донета је одлука да се путем Управног одбора активирају 
колективи адвоката и адв. приправника на територији Коморе 
по питању објашњења узрока и последица ратног сукоба на бли- 
ском Истоку и ради помаћи арапским народима.

Решавана су и текућа питања.
САВЕТ АДВ. КОМОРЕ У  АПВ
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници YO АК у АПВ која је одржана дана 11. јула 1967. 
године, донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.

2. Узети су на знање извештаји делегата УО Коморе на 
Скупштинама Комора.

3. Узет је на знање допис Пок. већа Скупштине АПВ о по- 
стављењу нових чланова Савета Коморе.

4. Формиране су следеће Комисије УО, и то: а) ЈСомисија за 
примену Тарифе: др. Араницки Федор, др. Перваз Никола и др. 
Адамовић Федор, —  б) Комисија за професионалну етику: др. 
Кениг Јулије, Шарчевић Андрија, Царић Олга, Радојчић Аазар, 
Будишин Иван, —  в) Закбнодавно нормативна комисија: др Ва- 
ради Јосип, др. Араницки Федор, Ербес Душан, Шарчевић Андрн- 
ја, Ботић Милорад и Царић Олга. —  г) Комисија за проучавање 
прописа: Михајловић Етојан, др. Кениг Јулије, др. Ишпановић 
Тоша, Хаџи Коста ст. Борјановић Мирко.

5. Обавештавају се сви чланови да су дужни строго да ој 
држе прописа Тарифе код наплате хонорара, као и да не изда- 
вање признаница повлачи дисциплинску одговорност.

6. На основу чл. 65— 67, 93. т. 4, чл. 17. т. 7. ЗОА и чл. 1, 2 и 9 
Статута АК у АПВ уписују се уименик адв. приправ. са даном 
11. јул 1967. и то решењима, a на адв. припр. вежби код адвоката:

а) 149/67. Бељански Слободан, код Кромпић Станка, Нови
Сад;

б) 150/67. Бошковић Весна, код Бошковић Стевана, Новп
Сад;

в) Марковић Бено, код Нирић ЛЈубомира, Бач. Паланка.
7. Узима се на знање, решењем бр. 152/67. да је Младеновић 

Анђелко, пресе.\ио седиште своје адв. канцел. из Бечеја у Бач. 
Петрово Село, и то 8. јула 67.

8. Решењем бр. 153/67'. разрешава се дужности преузимате- 
ља ад. канц. др. Радоман Душан, адв. из Сомбора, a одређен за 
преузимање адв. канц. Капетановић Фарука, из Сомбора.

9. Решењем бр. 155/67. одређује се исплата посмртнине иза 
пок. др, Киш Буре, пенз. адв. из Панчева.

10. Решењем бр. 148/67. брисан је из именика адвоката АК v 
АПВ са даном 1. јул 1967. др. Месарош Кецељи Ференц, адв. 
из Сенте услед пензионисања, a за преузиматеља његове адв. 
канцел. одређен је Кочиш Силвестер, адв. из Сенте.

11. Решавано је о текућим питањима и молбама ради уписа 
у именик адвоката.

Адвокатска ко.лкора у АПВ
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