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ЗАШТО ПОШТА HE ДАЈЕ НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗА ОБИЧНА
ПИСМА

(Прилог дискусији о одговорности поште)

Један број корисника често поставља питање каква је и ко- 
лика одговорност поште за обична писма. Питање се поставља 
због тога што пошта не даје потврду за предају обичног писма 
пошти, нити тражи потврду уручења писма примаоцу. Поред тога, 
повод за ово питање лежи и у томе, што пошта не даје, по пра- 
вилу, накнаду штете због губитка или потпуног ошећења обичног 
писма.

Обично писмо се предаје пошти на различите начине и то, 
по правилу, без неких формалности о предаји. Предаја се врши 
било убацивањем у поштански ковчежић било у ауто пошту, a 
може се вршити и самом поштоноши или шалтерском раднику 
у пошти.

V свим ОВИД1 случајевима писмо се оставља без потврде о 
иредаји, a корисник се задовољава тиме што је писмо предао и 
што има велику вероватноћу да ће писмо стићи у одредиште и да 
he бити уручено примаоцу.

Има схватања која у овим факторима налазе чињенице да 
су пошиљаоци обичних писама беспомоћни у односу на пошту, 
јер не могу доказати да су писмо предали пошти, a то значи да 
су га оставили на вол>у поштанским радницима, који нису пред 
поштом одговорни за накнаду штете због губитка обичног писма.

Није, према томе, случајно што се чују и таква мишљења да 
су обична писма оставл>ена пошти ,^а милост и немилост” и да 
пошта може са њима да ради шта хоће и како хоће, a да ником 
не одговара за штету која би тиме настала пошил>аоцима ових 
писама.

Беспомоћност пошил>аоца обичних писама доказује се тиме 
што они не могу доказивати своје власништво на писми.ма, јер 
од поште нису добили потврду 6 преузимању писама. Y вези с 
тим, истиче се да се оваква ситуација у којој се налазе обична 
писма не може уклопити у начела нашег уговорног права, јер 
уговорне стране, тј. пошта и пошил>аоци обичних писама, не рас- 
полажу никаквим доказним средствима да су за пренос обичних
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писама закључили правни посао. Додаје се, да ако таква ситуа- 
ција донекле и одговара пошти, јер је ослобађа правних формал 
ности око преузимања обичних писама, она не одговара пошиљао- 
цима обичних писама, јер их оставља беспомоћне према пошти 
a све што им је учињено, то је нада да ће пошта савесно изврши 
ти своје обавезе и да ће писма пренети и уручити примаоцима на 
које писма гласе.

Међутим, да ли је исправно становиште да се пошиљаоцима 
гарантује само велика вероватноћа да ће њихова писма бити ypv 
чена примаоцима и да се неће изгубити, a да им се, за случај 
непотпуног извршења ове обавезе, не гарантује накнада претрп 
љене материјалне штете. Овакво питање већ је запажено у нашоЈ 
правној литератури, a оно се управо наслања на ставове поште 
по којима пошта није материјално одговорна због губитка обич- 
них писама.

Да бисмо одговорили на ово питање морамо поћи од почет- 
ног елемента у заснивању уговорног односа између корисника и 
поште у вези са преносом обичних писама.

Како се заснива уговорни однос са поштом 
за пренос обичних писама

Пошта је истакла и објавила своје услове под којима прима 
на пренос поштанске пошиљке од корисника. Ови услови, по 
правилу, су једнаки за све кориснике услуга, a коришћење пош- 
танским услугама подједнако је приступачно сваком кориснику.

Поред преноса обичних писама, пошта врши пренос и других 
врста пошил>ака (препоручених писама, вредносних писама, па- 
кета, тисковина и поштанских упутница).

За сваку од побројаних категорија пошиљака пошта је про- 
писала посебне услове предаје и преноса, a такође и посебну 
поштарину коју је корисник дужан платити приликом предаје 
пошиљке пошти.

Обична писма налазе се на доњој лествици побројаних пош- 
танских услуга. Њихова предаја је најједноставнија, a поштари- 
на најнижа. Обична писма су намењена за слање писаних саоп- 
штења, a тежина ових писама не би могла бити већа од 250 грама. 
Ова писма нису намењена за слање предмета од вредности нити 
робе, већ само за слање писаних саогаптења било приватног илн 
пословног карактера.

Пошта не контролише садржај обичних писама, нити је тај 
садржај интересује. Она обична писма прима затворена, a пошта- 
рину одмерава према тежини писма.

Технолошка обрада и прерада обичних писама је тако поде- 
шена да се ова писма масовно стављају у одређене посуде за 
пренос као што се масовно и групно жигошу и предају превоз- 
ним средствима без евиденције бројне или појединачне.

Пошта незна нити може да зна да ли је пошиљалац обичног 
писма исписао правилно адресу примаоца или пошиљаоца писма, 
јер npHL\HKOM пријема обичних писама пошга нема, по правилу, 
физичког додира са пошиљаоцем обичног писма.



Правилност адреса обичног писма пошта утврђује тек при- 
ликом уручења хшсма примаоцу, као што тачност адресе поши- 
љаоца писма утврђује уручењем писма пошиљаоцу у повратку.

Међутим, пошиљалац обичног писма може, уколико жели, да 
своје писано саопштење преда пошти у препорученом или чак и у 
вредносном писму, a да не користи услугу обичног писма. Y овом 
случају он би био дужан да поред поштарине за обично писмо, 
плати и поштарину за препоручено руковање односно и пошта- 
рину по вредности писма.

Y оваквим случајевима пошиљалац писма добија од поште 
потврду о предаји писма пошти као и гаранацију да ће пошта 
платити материјалну накнаду штете у случају губитка препору- 
ченог или вредносног писма. Пошта је, међутим, са своје стране 
прописала друкчији поступак са оваквим пошиљкама који јој 
омогућује да утврди где је писмо изгубл>ено и који је поштански 
радник скривио губитак писма. Поред тога, за оваква писма по- 
шта тражи потврду примаоца о уручењу писма.

Када се, према томе, пошиљалац писма одлучио да користи 
услугу обичног писма, a не услугу препорученог или вредносног 
писма, он је самим тим, унапред дао сагласност да сам сноси 
евентуални ризик губитка обичног писма, јер тај ризик стоји у 
сразмери са поштарином коју је платио за обично писмо. Сигурно 
је, према томе, да је пошил>алац обичног писма унапред израчу- 
нао шта је за њега Јсорисније, па је тако и одредио свој поступак 
према пошти.

Y оваквим случајевима пошиљалац неће на свој ризик став- 
љати у обично писмо новац или предмете од вредности, јер му 
се не исплати да ризикује такве вредности. Он ће обично писмо 
користити за слање писаних саопштења, тј. управо онако како је 
пошта одредила намену обичног писма. Y  случају губитка таквог 
писма, пошиљалац неће претрпити материјалну штету која би 
битно утицала на његово имовинско стање, јер се штета састоји 
V вредности поштанског коверта и плаћене поштарине за обич- 
но писмо, a TO је са становишта материјалних интереса пошиљао- 
ца минимална штета, која се обично занемарује.

Из овог се види да је са правног становишта уговорни однос 
између поште и пошиљаоца обичног писма израз правне једна- 
кости и да у овом уговору нема елемената који би говорили у 
прилог бољег положаја поште од положаја пошиљаоца обичног 
ног писма, како се то често истиче. Видљиво је да свој правни 
положај одређује сам пошиљалац обичног писма, a да пошта 
само прихвата вољу пошиљаоца. To говори да је положај поште 
у односу на положај пошиљаоца обичног писма равноправан, јер 
положај обеју страна, по предмету поштанске пошиљке, у основи 
одређује пошиљалац пошиљке, a не пошта. Пошта је одредила 
само услове свога пословања, a корисницима остаје да међу ти.ч 
условима бирају оне који њима највише одговарају.

Можда би се могло дискутовати да ли корисницима одговара 
услуга обичног писма или би ту услуп/ можда требало укинути и 
заменити је са услугом препорученог или вредносног писма. Ми 
смо, међутим, мишљења да за ово не би имало друштвеног оправ-



дања, јер је услуга обичног писма, постојећи готово читава два 
века, већ одавно стекла своје право грађанства и да ова услуга 
служи на добро свима корисницима.

Питање одговорности поште за обична писма ретко постав- 
љају или чак и не постављају корисници који у овим писмима 
шаљу искључиво писана саопштења. Напротив, они корисници 
који врше злоупотребу ових писама, који у овим писмима шаљу 
предмете од вредности, избегавајући плаћање одговарајуће по  
штарине за одговарајућу категорију поштанске услуге, постав- 
љају питање одговорности поште за обична писма.

Они се не могу мирити тиме што им пошта не даје накнаду 
штете због губитка обичног писма у којему се налазио некакав 
предмет од вредности, јер сматрају да је пошта крива што је 
њихово писмо изгубљено, па је, према томе, дужна и да надок- 
нади причињену штету.

Ови корисници не полазе од тога да су они салш без знања 
поште ставили у обично писмо предмете од вредности и да су 
прећутали да се предмети од вредности налазе у обичном писму, 
јер им је то у моменту предаје обичног писма одговарало због 
ниже поштарине. Напротив, они истичу само чињеницу да је 
обично писмо изгубљено и да је за губитак писма крива пошта.

Међутим, тешко је доказати да је обично писмо изгубљено, 
јер терет доказивања лежи на самом пошиљаоцу писма, који не- 
ма доказних чињеница да потврди предају писма пошти. И упра- 
во ови моменти су од пресудног утицаја што се поједини корис- 
ници појавл.ују са изјавама да су остављени на милост и неми- 
лост пошти и поштанским радницима у погледу обичних писама, 
јер им пошта не даје могућности да доказују предају обичног 
писма пошти.

Да би ипак на неки начин створили могућност да доказују 
предају обичног писма пошти ,ови корисници прибегавају при- 
купљању опште признатих доказних средстава, те покушавају да 
путем сведока доказују пред поштом да су своје писмо предалн 
пошти убацивањем у поштански ковчежић или убацивањем v 
ауто пошту.

При томе сматрају да је доказна снага сведока равна под 
одређеним условима јавним доказним исправама, поготову ако 
располажу сведоцима који у предметном случају нису пристра- 
сни и нису заинтересовани за ствар пошиљаоца пошиљке.

Шта, међутим, овакви поступци значе и како пошта гледа 
на њих, објаснићемо сада.

Сведоци као доказно средство за предају 
обичних писама пошти

Када би пошта толерисала сведоке као доказно средство за 
предају обичних писама пошти она би била принуђена да са 
своје стране прибавља такође одговарајућа доказна средства ко- 
јима би доказивала да је обично писмо уручила примаоцу на 
кога је писмо адресовано.



Међутим, како пошта у постојећим условима и у постојећој 
технологији са обичним писмима нема разлога да тако чини, она 
не може признавати ни пошиљаоцима обичних писама доказну 
снагу сведока.

Уосталом зар такви корисници поштансих услуга не желе да 
се категорија обичног писма сасвим укине и да се обично писмо 
замени препорученим писмом? Тражење доказних средстава о 
предаји обичног писма пошти и није ништа друго но да се обич- 
но писма претвори у препоручено писмо. Али ово претварање 
обичног у препоручено писмо ови корисници би желели под не- 
промењеним условима, тј. под истим ценама преноса писма, што, 
међутим, није исправно.

Да је то тако, говори чињеница што пошиљаоци обичних 
nHcaiMa имају и сада могућности да своје обично писмо пошаљу 
као препоручено, па чак и као вредносно. Y том погледу довољно 
је само да поред редовне поштарине за обично писмо плате још 
и поштарину за препоручено руковање односно и поштарину по 
вредности.

Међутим, они то избегавају, и свесно се служе недозвоље- 
ним радњама, тј. под видом обичног писма шал>у предмете од 
вредности, које би требало да шаљу у вредносном писму. Но, 
они и поред тога не остају задовољни, јер кад им се писмо изгуби, 
сматрају да неодговорност поште није у ос\аду са начелима Ha
mer облигационог права и траже ревизију такве одговорности, 
која би била констр\тсана у њихову корист.

Таква, међутим. схватања нису исправна и по правилу наша 
судска пракса их не усваја.

To што пошта не даје накнаду штете за обична писма није 
пооизвољни став поште нити њена жеља да стиче неосновану 
добит од убране поштарине, како то желе да представе поједини 
писци из редова поменутих корисника поштанских услуга. To 
произилази из постоЈећег система технологије обичних писама као 
категори1е пошиљака о кошма се не води евиденција нити се 
може утврдити г̂ ê су и када обична писма изгубљена.

Када би пошта давала накнаду штете за обична писма она 
се не би могла регресирати од одговорног поштанског радника, 
јер се никада не може знати како је и код кога обично писмо 
нестало. Поред тога давање накнаде штете за обична писма не- 
миновно би водило ка укидању обичних писама као категорије 
поштанске пошиљке, јер би се ипак морало знати са ким је по- 
шта у уговорном односу поводом преноса писма, што сада није 
случај, јер су пошиљаоци обичних писама за пошту непознати, 
с обзиром да адреса пошиљаоца на обичном писму не само што 
није обавезна, већ је често и нетачна или је непотпуна или уоп- 
ште не постоји.

Пошта би, дакле, морала за таква писма да издаје потврду 
о предаји пошиљаоцу, чиме би се овај могао легитимисати пред 
поштом као власник пошиљке, што је данас случај са препоруче- 
ним писмима или са вредносним писмима. Сигурно је, међутим,



да би претварање обичног писма у препоручено или у вредносно 
писмо изазвало са своје стране повећање поштарине, тј. цене 
преноса, па се може оправдано поставити питање да ли би то 
желела већина корисника поштанских услуга.

Стеван П. Шпановић

Н Е П О С Р Е Д Н А  О П Т У Ж Н И Ц А

Закон о изменама и допунама Законика о кривичном по  
ступку, који је ступио на снагу 1. јануара 1968. године, извршене 
су —  ма да парцијално —  значајне измене у нашој кривичној 
процедури, и то нарочито у претходном поступку. Но, сем измена 
унете се и неке новине које у досадашњој пракси још нис.мо 
имали, a које ће тек у будућој практичној примени показати 
своју вредност, али ће свакако и захтевати детаљније праћење, 
како би се оценила стварна практична вредност свих тих новина. 
Свакако те новине представљају значајан напредак наше кри- 
вичне процедуре, и може се без резерве констатовати да оне пред- 
стављају широку демократизацију кривичног поступка, проши- 
рење права грађана који долазе у дотицај са кривичном проце- 
дуром, a посебно окривљеног, и да треба очекивати да ће оне 
допринети бољем, ефикаснијем и брже поступању у целини. На- 
равно да овим не желим рећи да су сва решења, дата Новелом, 
најадекватнија и без замерке, али је чињеница да је учињен је- 
дан значајан корак напред, a свакако да ггретстоје и даљи ко  
раци, док не добијемо онакву кривичну процедуру каква објек- 
тивно одговара нашим друштвено економским условима и раз- 
воју самоуправљачког социјализма.

Један од потпуно нових института, који заслужује озбиљну 
пажњу, је могућност подизања оптужнице пред окружним су- 
дом и пред општинским за дела за која је предвиђена казна стро 
гог затвора —  без спровођења истраге тј. непосредна оптужница 
—  чл. 149 ст. 1 ЗКП. Према досадашњим прописима оптужницу 
није било могуће подићи без спровођења извиђаја или истраге, 
a сада је дата и таква могућност, чиме се несумњиво може из- 
бећи често непотребно одуговлачење поступка и одређену кри- 
вичну ствар изнети непосредно пред веће окружног или општин- 
ског суда, пред кошм ће се јавно, усмено н непосредно у контра- 
днкторном поступку по први пут извести сви докази и донетп 
одлука. Предности ове MorvhHOCTH су очигледне, само ie ствар 
оцене када и у којим случа1 евима ће та .могућност бити кориш- 
ћена, a свакако се ваља добро чувати старих и устаљених схва- 
тања да ie неопходно претходно, у истрази, све доказе извести 
и оценити, па тек тада одлучити о подизању оптужнице. V сва- 
ком случа1у оват институт треба еЉикасно користити без бо1азни 
од неких недостатака, јер је ипак боље на главном претресу спро-



водити истражне радње (макар и по цену одлагања главног пре  ̂
треса) него истрагу —  са свим њеним недостацима —  претва- 
рати у неку врсту „малог претреса".

За подизање непосредне оптужнице потребно је да су —  чл. 
149 ст. 1 и 2 ЗКП —  испуњена четири основна услова:

а) да прикупљени докази, подаци и обавештење тгружају 
довољно основа за подизање оптужнице;

б) предлог тужиоца;
в) сагласност лица на које се предлог односи, и
г) одлука (решење) истражног судије.
а) Законик предпоставља постојање доказа, података и оба- 

вештења довољних за подизање оптужнице —  чл. 149 ст. 1 ЗКП, 
али се не даје објашњење, нити ближе опредељење, ни садржине 
тих термина a ни њиховог квалитета, па остаје да се и то питање 
реши практичном применом. Очигледно је да законодавац није 
ни могао дати —  ни примерице —  објашњење свих тих термина, 
јер је њихова практична разнородност толика да их није ни нај- 
шире именовати или пак ограничити. Чињеница је, међутим, да 
сваки од наведених термина несумњиво има своју посебну садр- 
жину и да је квалитативно различит од осталих.

—  д о к a 3 , као појам је јасан, јер се мора узети да се ради 
о кривично-право релевантним чињеницама које су призцесно 
фиксиране —  најопштије узето. На пример: записник о увиђају, 
отисци прстију нађени на месту извршење кривичног дела, налаз 
вештака, фотодокументација и сл. Такође се Л1 0 же радити и о 
материјалним доказима, прибавл>еним на основу чл. 143 —  145 
ЗКП.

—  п о д а т а к ,  је сазнање о томе да се нека кривичноправно 
релевантна чињеница (или индиција) може утврдити тачно од- 
ређеним доказом. На пример, да се исказом одређеног сведока 
може утврдити да је окривљени продавао украдене ствари, шди 
податак о томе где се могу пронаћи материјални докази (исправе, 
документи, писма и сл.).

—  о б а в е ш т е њ е ,  је само сазнање о томе да се нека кри- 
вично-правно релевантна чињеница (или индиција) може веро- 
ватно, или евентуално, утврдити неким доказом кога треба тек 
одредити, прибавити, пронаћи или утврдити односно открити. 
На пример, обавештење да је окривљени пре убиства био у стану 
убијенога a да се након тога одвезао неким такси-аутомобилом, 
указује на потребу да се претходно утврди који је аутомобил у 
питању, ко га је возио, и где —  што је све од интереса за истрагу, 
али је тек потребно доћи до конкретних података како би се 
докази могли фиксирати. Ако је такси-шофер познат, онда се 
не ради о обавештењу већ се ради о податку на основу кога се 
доказ може фиксирати, па одређена чињеница или потврдити 
или искључити.

Y суштини, разлика између свих ових појмова се односи на 
њихов карактер с обзиром на могућност утврђивања одговара- 
јућих чињеница њиховим посредством у кривичном поступку.



Наравно, да су ова објашњења дата најсумарније, као оријента- 
ција, a свакако да је могућа даља и детаљнија разрада.

б ) Јавни тужилац, оштећени као тужилац и приватни ту- 
жилац могу ставити предлог за подизање оптужнице без спрс 
вођења истраге када сматрају да посгојећи докази, подаци ил1 
обавештења пружају довољно основа да се одређена кривичн? 
ствар изнесе непосредно пред веће —  чл. 149 ст. 1 и 161 ст. 2 
ЗКП. Када ће то бити случај не може се ни приближно унапре,' 
одредити, јер је то чисто фактичко питање, зависно од оцене сва 
ке конкретне кривичне ствари. Свакако да је неопходна бриж 
љива оцена свих околности, јер у неподобним случајевима Heht 
бити сагласности или истражног судије или лица на које се пред- 
лог односи.

Предлог за подизање непосредне оптужнице може се ставити 
начелно узето, у односу на свако кривично дело без изузетка 
јер у том правцу нема никаквих ограничења. Међутим, практично 
ће се, вероватно, круг кривичних дела за која ће се моћи по- 
дићи непосредна оптужница фактички свести само на известан 
број кривичних дела, имајући у виду карактер одређених кри 
вичних дела, сложеност елемената бића тих дела и на могућност 
прибављања доказа, података и обавештења потребних за став- 
л>ање предлога, односно доношења одлуке. Свакако да ће се нај- 
чешће непосредна оптужница моћи подизати у случајевима фла- 
грантних кривичних дела и кривичних дела угрожавања јавно! 
саобраћаја, јер ће у таквим случајеви.ма најпре бити основа за 
такав поступак.

в) По предлогу за подизање непосредне оптужнице истражни 
судија може донети одлуку док не испита лице на које се пред- 
лог односи и док то лице не да сагласност да се не спроводи истра- 
га —  чл. 149 ст. 2 ЗКП. To значи да истражни судија мора прет- 
ходно испитати лице на које се ггредлог односи, па тек онда 
може захтевати од тог лица да се изјасни у погледу предлога за 
подизање непосредне оптужнице. Наравно да се то изјашњење 
мора тражити одхмах након испита, a не остављати неке рокове 
у кохме би се испитано лице имало изјаснити, јер би се на тај 
начин опет одуговлачио поступак, што се баш институто.м непо- 
средне оптужнице жели избећи. Ако лице на које се предлог од- 
носи да сагласност, онда се та сагласност мора фиксирати у за- 
писнику о испитивању, јер без тога таква сагласност нема правне 
вредности. Сагласност мора бити изричита и недвосхмислена, не 
може се ничим условљавати нити ограничавати. Једном дата 
сагласност не може се више опозвати.

г) Одлука о томе да има места подношењу непосредне оп- 
тужнице истражни судија доноси решењем, оцењујући постојеће 
доказе, податке и обавештења, узимајући у обзир сагласност 
лица против кога се има подићи непосредна оптужница. Образло- 
жење решења мора бити такво да не прејудицира одлуку. На- 
равно, и поред постојања предлога и сагласности лица на које 
се предлог односи, већ може донети решење о спровођењу истра- 
ге —  чл. 149 ст. 5 ЗКП, a може и затражити одлуку већа у смислу



чл. 159 ст. 1 тач. 1— 4 ЗКП у вези чл. 148 ст. 7 ЗКП, ако сматра 
да уопште нел1 а места гоњењу, што може закључити после испи- 
тивања лица на које се предлог односи.

Непосредна оптужница се може подићи тек пошто решење 
о подизању оптужнице без спровођења истраге постане правно- 
снажно, јер лице које је  дало сагласност за подизање непосредне 
оптужнице и поред тога има право жалбе против решења истраж- 
ног судије. Жалба против решења истражног судије о подиза- 
њу непосредне оптужнице није ни једним прописом изричито 
искључена, па се на основу општих одредаба о праву жалбе про- 
тив решења истражног судије —  чл. 362 ст. 1 ЗКП несумњиво 
чоже уложити жалба и против овог решења. Треба имати у виду 
да је у чл. 362 ст. 1 ЗКП предвиђено да је жалба увек дозвољена 
када није изричито искључена, a у овом случају таквог изричи- 
гог искључења жалбе нема. Ово тим пре што лице на које се 
односи предлог за подизање непосредне оптужнице може дати 
сагласност у заблуди о карактеру те сагласности (поготово ако 
је испитивано без присуства браниоца), a може накнадно саз- 
нати за неке нове околности или чињенице које доводе у питање 
основаност раније дате сагласности. Коначно, може бити у пита- 
њу низ околности које могу условити одлуку о улагању жалбе 
и поред дате сагласности.

Ако против решења о подизању непосредне оптужнице буде 
поднета жалба, онда о тој жалби решава веће из чл. 18 ст. 3 или 
чл. 20 ст. 2 ЗКП. Правни основ одлучивања по жалби су одредбе 
чл. 159 ст. тач. 1— 4 ЗКП, па веће може обуставити кривични 
fiocxynaK ако нађе да стоје основи за такву одлуку.

Тужилац је дужан да поднесе оптужницу у року од осам 
дана од дана правноснажности решења —  чл. 149 ст. 3 ЗКП, али 
у оправданим случајевима веће окружног, односно огаптинског 
суда, може тај рок продужити. Одлука о продужењу рока д о  
носи се решењем, против кога нема жалбе —  чл. 362 ст. 2 ЗКП. 
Када ће бити оправдано продужење рока од осам дана фактичко 
је питање, које има да цени веће надлежног суда, a да своју оце- 
иу образложи у решењу.

Поставља се питање каква је процесна ситуација ако ту- 
жилац не поднесе непосредну оптужницу у року од осам дана —  
из чл. 149 ст. 3 ЗКП, a не затражи од већа продужење тог рока, 
или ако затражи продужење рока али му веће решењем одбије 
захтев. Као што је напред речено против одлуке већа нема права 
жалбе, без обзира да ли је захтев за продужење усвојен или од- 
бијен. Ни за једну од ових ситуаиија законодавац није дао изри- 
чито решење, a пракса ће несумњиво наметнути потребу да се 
и такве процесне ситуације решавају. Једно је свакако извесно, 
a TO је да се морају различито третирати случајеви када је рок 
од осам дана прекорачен a одобрење за ггродужење није тражено, 
од случајева када је ггродужење рока тражено па захтев одбијен 
те у међувремену протекао основни рок од осам дана, као и 
случајеви када је у питању јавни тужилац од случајева када су 
у питању оштећени као тужилац или приватни тужилац.



Практично не би требало да дође до ситуације да се рок од 
осам дана прекорачи. Ово стога што је несумњиво да ће се поди 
зање непосредне оптужнице предлагати само у оним случајевима 
када фактички нема потребе за спровођење истраге, када cv 
основи за подизање оптужнице јасни и недвосмислени. To значк 
да је у таквим случајевима рок од осам дана, за подизање оптуж- 
нице, и више него довол>ан, a само врло изузетно ће тај рок бити 
недовољан. Ако је рок од осам дана објективно недовољан онда 
је неопходно унутар тог рока ставити захтев за продужење рока 
преко осам дана, и свакако да ће веће усвојити оправдан захтев 
и продужити рок за одговарајуће време. Но ако веће нађе да 
разлози, наведени у захтеву за продужење рока нису основани, 
онда ће решењем одбити захтев. Y таквом случају требало би 
узети да рок од осам дана тече од дана уручења решења већа 
тужиоцу —  аналогно одредби чл. 160 ст. 2 и 3 ЗКП, којом је ре- 
шена слична процесна ситуација —  када тужилац треба да поди- 
же оптужницу након спроведене истраге.

Аругачија је ситуација када тужилац не поднесе оптужницу 
у року од осам дана, већ тај рок прекорачи, мање или више, не 
подносећи захтев за продужење рока. Y решавању таквих случа- 
јева треба поћи од сврхе института непосредне оптужнице. Не- 
сумњиво је да је сврха овог института убрзање кривичног поступ- 
ка и што непосредније изношење кривичне ствари пред суд ради 
доношења коначне одлуке, у свим оним случајевима када то доз- 
вољавају прикупљени докази, подаци и обавештења. To значи 
да се мора радити о стварима које су у довољној мери јасне да 
би могле бити изнете непосредно пред судеће веће. Ако се пође 
од тога, онда је јасно да је могуће подићи оптужницу и у знатно 
краћем року од осам дана. Y koahko to није случај, онда се по- 
ставља питање да ли је уопште било основа за доношење решења 
о непосредној оптужници и да ли ће сврха непосредне оптуж- 
нице бити остварена. Вероватно да није. Ако тужилац не може 
да састави и поднесе ваљану оптужницу у ркжу од осам дана, 
онда је велико гштање да ли ће бити у стању то да учини и по 
протеку рока, без обзира колико ће бити прекорачење рока.

Но, без обзира колико је било прекорачење рока од осам 
дана —  са захтевом за продужење или без њега —  морају се 
одвајати случајеви када је у питању прекорачење рока од стране 
јавног тужиоца, од случајева када тај рок прекорачи оштећени 
као тужилац или приватни тужилац.

Ако јавни тужилац прекорачи рок од осам дана за подизање 
непосредне оптужнице, онда то прекорачење не може имати ни- 
каквих процесних последица, нити оптуженоме даје разлог за по- 
бијање оптужбе по том, формалном, основу. Поступак и процес- 
на ситуација са поднетом оптужницом је истоветан као и са оп- 
тужницом поднетом у року од осам дана. Ово стога што Законик 
о кривичном поступку ни једном одредбом ни за једну процесну 
ситуацију, није предвидео ма какве процесне последице у слу- 
чају када јавни тужилац пропусти неки рок у поступку поводом
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иодизања оптужнице, другим речима није предвидео могућност 
да јавно тужилац губи право на кривични прогон.

На основу чл. 160 ст. 2 ЗКП јавни тужилац је дужан да —  
по завршеној истрази —  подигие оптужницу у року од петнаест 
дана, или да у том року стави предлог за допуну истраге, али се 
на захтев јавног тужиоца тај рок .може продужити одлуком већа. 
Међутим није предвиђена било каква процесна последица, ако 
јавни тужилац пропусти односно прекорачи тај рок, што значи 
да се и по накнадно поднетој оптужници јавног тужиоца мора 
поступати. Даље, у чл. 242 ст. 2 ЗКП предвиђен је рок од три дана 
за исправку недостатака оптужнице —  по захтеву председника 
већа, a у чл. 248 ст. 2 ЗКП такође рок од три дана за исправку 
недостатака оптужнице —  по захтеву већа из чл. 18 ст. 3 или 20 
ст. 2 ЗКП. Y  оба ова случаја рок од три дана се може продужити 
по захтеву тужиоца, и свакако да ће се у оправданим случајеви- 
виђена бидо каква процесна последица за пропуштање ни основ- 
ном случају. Међутим, ни у једном од ових случајева није пред- 
ног рока, ни евентуално продуженог рока. Најзад, у чл. 308 ст. 3 
ЗКП одређено је да ће се у случају измене оптужнице, по потре- 
би, тужиоцу одредити рок у коме мора поднети измењену оп- 
тужницу, с тим што је предвиђено да ће се главни претрес наста- 
вити на основу раније оптужнице ако тужилац у року не поднесе 
измењену оптужницу.

Све изложене процесне ситуације јасно и одређено указују 
да јавни тужилац не може изгубити право на кривично гоњење 
ако пропусти да благовремено поднесе одговарајућу оптужницу, 
па се према томе не може ни закључити да би то право могао 
изгубити неблаговременим подношењем непосредне оптужнице. 
Y свим случајевима евентуалног пропуштања рокова за подно- 
шење оптужнице, одговарајући јавни тужилац би могао да од- 
говара дисциплински, ако би виши јавни тужилац утврдио да 
је такво пропуштање рокова систематска пракса. Ово стога што 
је јавни тужилац дужан да предузето кривично гоњење правилно 
и ефикасно спроводи предузимањем одговарајућих процесних 
радњи у циљу што бржег окончавања, па се према томе мора при- 
државати свих оних рокова који су усмерени у том правцу, који 
одређују извесну процесну дисциплину.

Положај оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца уне- 
колико је различит баш у овим процесним ситуацијама, мада је 
у осталим случајевима процесни положај идентичан —  чл. 161 
ст. 2 ЗКП. Постојање ових разлика је изричито предвиђено —  и 
начелно и за одређене случајеве —  па се оне не могу пренебрећи 
ни у случају поступка поводом непосредне оптужнице. Начелну 
одредбу садржи чл. 62 ст. 1 ЗКП, где је предвиђено: „Ако оштеће- 
ни у законском року не покрене или не продужи гоњење . . .  
сматраће се да је одустао од гоњења”, a ова одредба се односи 
како на оштећеног као тужиоца тако и на приватног тужиоца. 
Посебне одредбе садржане су у чл. 161 ст. 3 ЗКП (рок за подно- 
шење оптужнице односно приватне тужбе), у чл. 242 ст. 2 ЗКП 
(исправка оптужнице по захтеву председника већа) и у чл. 248
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ст. 2 ЗКП (исправка оптужнице по захтеву већа), у којима jt 
изричито предвиђено да оштећени као тужилац или приватн!; 
тужилац губе право на даље гоњење, и да се кривични поступак 
обуставља, ако благовремено не поднесу оптужницу односно 
исправљену оптужницу. Према томе, у случајевима пропуштања 
вршења одговарајућих процесних радњи, закон презумира оду- 
станака од гоњења у односу на оштећеног као тужиоца и приват 
ног тужиоца, па је несумњиво правилно, и у духу закона, анало 
гијом узети да такав презумирани одустанак постоји и у случа 
јевима пркЈпуштања рокова за подношење непосредне оптужнице 
из чл. 149 ст. 3 ЗКП. Такав закључак диктира и процесна еконо- 
мија, и процесна дисциплина и процесни положај оштећеног, 
као у неопходност да се евентуално окривл>ени заштити од ши 
кане.

Очигледно је да изложено решење може да трпи приговоре 
али је ово најадекватније решење, нарочито имајући у виду спе- 
цифичност и сврху института непосредне оптужнице. Чини се 
да је у овом случају једино могуће аналогно применити одредбу 
чл. 161 ст. 3 ЗКП и узети —  за оштећеног као тужиоца и приват- 
ног тужиоца —  да је у питању презумирани одустанак од гоње- 
ња, јер би се у противном радило о проширивању права стра- 
нака, што се не може аналогијом конституисати, јер такво право 
може само закон изричито предвидети. Разлике које је у овом 
правцу законодавац предвидео не могу се пренебрећи када се 
ради о непосредној оптужници, a треба имати у виду да би оп- 
тужница поднета по протеку рока могла стати на правну снагу, 
па би се на основу такве оптужнице морао заказати главни пре- 
трес, па је питање каква би се одлука —  процесне природе — 
могла донети, a тешко је претпоставити одбијајућу пресуду на 
основу чл. 320 тач. 6 ЗКП.

Посебно је питање каква би процесна ситуација настала, и 
како би се решила, ако јавни тужилац, након правноснажности 
решења о подизању непосредне оптужнице, не би уопште поднео 
оптужницу. Такав случај је тешко претпоставити, јер је по ггрин- 
циггу легалитета —  чл. 12 ЗКП, јавни тужилац дужан да предузме 
кривично гоњење у случајевима када се ради о кривичним де- 
лима за која се гони по службеној дужности. Према томе, тре- 
бало би претпоставити да јавни тужилац не обавља своју основ- 
ну функцију, па би у таквом случају било могуће само путем 
претставке вишем јавном тужиоцу исходити подношење оптуж- 
нице или одустанак од гоњења.

Најзад, питање је како треба поступити ако тужилац, након 
правноснажности решења о подизању непсх:редне оптужнице, 
нађе да треба да одустане од гоњења. Оваква ситуација је и тео- 
ретски и практично могућа, ако тужилац (а поготово јавни ту- 
жилац) након правноснажности решења прикупи, или добије, 
нове доказе, податке или обавештења која чињенично, или прав- 
но, битно мењају ситуацију, тако да објективно нема основа за 
даље гоњење. Y  оваквој ситуацији би било потггуно неоправдано 
само формално подизање оптужнице —  јер постоји решење о то-
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\ie —  да ои сем евентуално, путем приговора против оптужнице 
обуставио псхпгупак на основу чл. 249 ЗКП, или да је —  ако оп- 
гужница стане на правну снагу —  (без приговора, или ако би 
приговор био одбачен), одустане од оптужнице па да се посту- 
пак обустави на основу чл. 261 ЗКП. Ако би, након правноснаж- 
ности решења о подизању непосредне оптужнице, отпали основи 
за даље кривично гоњење, онда тужилац треба да изричито пис- 
мено изјави да одустаје од даљег гоњења, па на сонову такве из- 
јаве поступак мора да се обустави на основу чл. 159 ст. 1 тач. 3 
ЗКП. Решење о обустави поступка треба да донесе истражни 
судија, аналогно чл. 158 ЗКП, a исто тако треба да поступи 
истражни судија када, по правноснажности решења о подизању 
непосредне оптужнице, наступи који од случајева за обуставу 
кривичног поступка на основу чл. 133 ЗКП.

Лице против кога је поднета непосредна оптужница има 
право да поднесе приговор против те оптужнице —  чл. 246. ст. 1 
ЗКП, без обзира на то што је дало сагласност за подизање такве 
оптужнице. Ово стога што ни једним прописом није искључено 
право гфиговора против непосредне оптужнице, a окривљени 
може имати оправданог интереса да побита чињеничне или прав- 
не основе оптужнице-оптужбе, већ у тој фази кривичног поступ- 
ка. Ово тим тгре што је могуће да се након давања сагласности, 
или пак након одлуке по жалби против решења о подизању не- 
ггосредне оптужнице, мог̂  ̂ појавити нови докази, подаци или 
обавештења ко1а би могла ^тицати на доношење неке од одлука 
r  смислу чл. 249 ЗКП, па не би било основатго искључити могућ- 
ност окончања кривичног поступка већ у тој фази, ако за то 
има услова.

Лко веће, одлучујући поводом приговора против оптужнице, 
нађе да није било места пoдизaњv оптужнице без спровођења 
истраге, оно може донети одлуку да тужилац у p o K V  од три дана 
стави захтев за спровођење истраге —  чл. 248 ст. 1 ЗКП. V  таквој 
ситуациш тужилац је дужан да стави такав захтев, a истражни 
судија се тада не може —  позива1*ући се на чл. 148 ст. 7 ЗКП —  
противити спркЈвођењу истраге, јер је у том правцу већ донета 
одлука већа —  које је нашло да истрагу треба спровести, па би 
се противљењем истражног судије поступак само непотребно 
одуговлачио, пошто је очигледно да веће не би —  на основу истог 
материјала —  накнадно донело другачију одлуку.

Ако истражни cvAHia не прихвати предлог за полизање непо- 
средне оптужнице, или ако лице на које се та1 предлог односи 
не да сагласност, онла истражни судита nocrvna као ла је став- 
л>ен захтев за спровођење истраге —  чл. 149 ст. 5 ЗКП, не доно 
сећи никакво Аормално решење о томе да нема основа за поди- 
заше непосредне оптужнице.

Изложена питања свакако не представљају ко.мплетан ггрег- 
лед свих питања и проблема у вези непосредне оптужнице, али 
су несу.мњиво основ за решење неких пробле.ма који ће се у прак- 
тичној примени овог инститл^та појавити. Она истовремено ука-
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зуЈУ на чињеницу да је овај институт неАОВољно проучено зако- 
нодавно решен, јер се појављују многе могуће компликације, ко- 
је практично одуговлаче поступак уместо да га скраћују.

Ар Бранко Петрић

КАДА ЗАСТАРЕВА ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ

По члану 19. Закона о застарелости потраживања, потра- 
живање накнаде проузроковане штете застарева за три године 
од када је оштећеник дознао за штету и за лице које је штету 
учинило. Y  сваком случају ово потраживање застарева за десе! 
година од када је штета настала.

По истом члану став 3. потраживање накнаде штете настале 
повредом уговорне обавезе застарева кад истекне време одређено 
за застарелост кривичног гоњења.

Када је штета проузрокована кривичним делом, a за кривич- 
но гоњење је предвиВен дужи рок застарелости, захтев за накна- 
ду штете застарева кад истекне време одређено за застарелост 
кривичног гоњења —  члан 20. истог закона.

V  члану 19. ЗЗП се наводи да застарелост почиње тећи од да- 
на када је оштећеник сазнао за штету и за лице које је штету 
учинило. Да би оштећеник могао да тражи накнаду за претрпље- 
ну штету потребно је да је сазнао и за штету и за лице које је 
штету учинило односно за одговорно лице ако је у питању од- 
говорност за опасну ствар, објективна одговорност.

Ако оштећеник није истовремено сазнао за штету и за лице 
које је одговорно и дужно да накнади штету, онда застарелост 
почиње тећи од дана када је за последње од њих сазнао.

Y  пракси може бити спорно када је штета настала па према 
томе може бити спорно да ли је право да се тражи накнада штете 
застарело или не. To показује следећи пример узет из судске 
праксе.*

Тужилац П. В. као високо квалификовани радник возио је 
трамвај бр. 2 у Београду. Идући од главне железничке станице 
према Славији на узбрдици тужилац је зауставио трамвај на 
знак саобраћајног милиционара, a када је добио знак да крене 
кола, пошто апарат није хватао струју кола су због узбрдице са- 
ма почела да се крећу уназад. Тужилац је покушао да зауставн 
кола кочницама али није успео, те су се кола сама зауставила 
када су дошла у кривину и у равницу. Тада је на колима пала 
трола са главне жице струјног вода на помоћну жицу и покидао 
се конопац на троли.

Да не би укочио саобраћај тужилац се попео на кола да на- 
мести тролу и да веже конопац. Иако је ово радио стручно због

‘ Пресуда Окружног суда у Београду П. 1729/66.
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неисправности кола њега је ударила струја и полуонесвешћен пао 
је са висине од 3,50 метара и сломио ногу и задобио друге повреде.

Тај догађај се одиграо на дан 17. 11. 1953. године. Тужилац 
је био 4 месеца на боловању и да не би био предложен за пензи- 
ју, пошто је имао мали стаж и малу децу, он је тражио да му се 
заклЈучи боловање и добровољно се јавио да ради пуно радно 
време. Тужилац је радио све до првог априла 1964. године када 
viy се здравље нагло погоршало.

Тужилац је поднео тужбу суду на дан 23. 11. 1964. године, 
после 11 година од догађаја када је пао са трамвајских кола и 
задобио тешке телесне повреде и тражио да му ГСП плати нак- 
наду штете за претрпљени страх, за претрпљене физичке болове, 
за умањени естетски изглед и за умањену радну и општу живот- 
ну активност у одређеним износима.

Туженик је оспорио тужбени захтев у основи и висини и 
поред осталог истакао приговор застарелости тужбеног захтева.

Првостепени окружни суд је делимично усвојио тужбени 
захтев по свим основима и за своју одлуку дао је следеће разлоге;

Тачно је да је од дана удеса 17. 11. 1953. године па до поди- 
зања тужбе за накнаду штете од стране тужиоца 23. 11. 1964. 
године протекло више од 10 година, али штета чију накнаду 
тужилац тражи није настала 17. 11. 1953. године, односно и тада 
је тужилац претрпео штету али накнаду те штете он није тражио.

Тужилац је имао разлога да тада не тражи накнаду штете 
нити утврђивање висине штете a тај разлог је био да не би био 
предложен за пензију, јер му није ишло у рачун да иде у пензију, 
пошто се осећао способним да ради гг̂ н̂о радно време. Ту штету 
тужилац ни сада не тражи a не би ни .могао да је тражи јер је 
право да је тражи застаредо.

Тужилац тражи накнаду штете која је настала 20. 3. 1964. 
године када се његово здравствено стање нагло погоршало a 
узрок томе погоршању је повреда односно повреде које је задобио 
17. 11. 1953. године кривицом туженика.

Да је тужилац имао штету и после повреда задобијених 17. 
11. 1953. године и после наглог погоршања здравственог стања на 
дан 20. 3. 1964. год. суд је утврдио на основу налаза и мишљења 
судског вештака др. С. Д. који је навео:

Према садашњем стању које се не .може побољшати a вре- 
меном и старењем повређеног и већим оптерећењем може доћи 
до извесног повећавања субјективних тегоба и болова. Леви 
скочни зглоб код тужиоца је са израженим отоко.м и ограниче- 
ном покретљивошћу. Стопало девирано нешто на унутра и rrpe- 
ма доле. На кожи .\еве потколенице виде се промене са екцемом. 
Према рентгену срастао прелом унутрашњег чукља и изнад спо 
•\>ашњег чукља леве потколенице. На костима скочног зглоба из- 
ражене склеротичне као и тешке архотичне промене. Такоће на 
костима кука су изражене лакше склеротичне промене. Болови 
и оток су локалне природе у регији где је претрпео повреду. При 
ходању повређени умерено шепа на леву ногу. Проценат радне 
неспособности износи сада 35% a одмах после повреде износио је
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25% стим што се после погоршања које је оштећени осетио \ 
марту 1964. године попео на 35%. По изјави тужиоца погоршање 
је настало пре три године што је научно могуће и објективно и 
прихватљиво. Ово погоршање се састоји у субјективном повећа 
њу болова нарочито у кретању a објективно отоком у предел\ 
скочног зглоба и рентгенски израженим променама на костима 
скочног зглоба. Y исто време и тада је почело повећано шепање 
које ie и раније постојало у мањем обиму.

Обзиром на наведено мишљење вештака да је код тужиоца 
пре три године настало погоршање здравственог стања узрочно 
повезано са повредама од 17. 11. 1953. год. суд је нашао да је 
тужбени захтев делимично основан, па је по слободној оцени у 
смислу чл. 212. ЗПП обавезао туженика да тужиоцу плати одре- 
ђене износе за претрпљене физичке болове, за претрпљени страх 
од последица повреда, за умањени естетски изглед и за умањену 
paAHv и општу животну активност.

Тужиоцу је досуђена накнада за штету која је настала у 1964. 
год. погоршањем здравственог стања тужиоца узрочно повезано 
са повредама задобијеним од пада са трамвајских кола 17. 11. 
1953. године.

Врховни суд Србије својо.ад пресудом Гж-312/67 од 7. 3. 1967. 
год. одбио је жалбу туженог предузећа и потврдио пресуду прво- 
степеног суда у целости. Врховни суд је навео следеће разлоге:

„Првостепени суд је правилно утврдио чињенично стање из 
којег резултира правилан закључак суда да је тужено предузеће 
одговорно да тужиоцу накнади штету због задобијене повоеде 
на послу и то: прелома потколенице и повреде скочног зглоба a 
коју је повреду задобио 1953. године али је услед ове повреде 
код тужиоца наступило погоршање у 1964. години и као последи- 
ца наступило трајно умањење опште радне и животне способ- 
ности за 35%.

Сем тога код тужиоца услед задобијене повреде због тога 
што Mv ie ограничено кретање скочног зглоба постоји и укочење 
тела. Првостепени суд је све изведене доказе правилно оценио 
и за своје становиште дао правилне разлоге које Врховни суд у 
свему усваја.”

Из наведеног се види да право на тражење накнаде штете 
није застарело ни после 10 година од настанка узрока који је 
штету проузроковао ако се сама штета накнадно појавила и ако 
је тужба поднета у року од 3 године од дана када се штета по- 
јавила односно од дана када је оштећеник за исту сазнао.

Војислав Вуличевић
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OBYCTABA ИСТРАГЕ
Примена члана 159, ст. 1. тачка 1, ЗКП, има ли проблема 

и противуречности у практичној примени
Законодавац је одређено и лимитативно набројао разлоге 

због којих се може обуставити истрага (чл. 158. и 159), ли.митирао 
је разлоге због којих се може обуставити кривични поступак 
(чл. 249, 261. и 135), даље је одредио због којих се разлога може 
одбацити оптужба (чл. 401), са којих се разлога може одбити 
оптужба (чл. 320) као и донети ослобађајућа пресуда (чл. 321). 
Овде ће бити речи о обустави истраге и у вези тога само узгредно 
о обустави поступка те ће бити поменути узгредно и прописно 
који се односе на обуставу поступка уопште. Немам намеру да 
расправљам о обустави истраге уопште, већ са.мо кад су у питању 
кривична дела из надлежности окружног суда за која се гони 
по приватној тужби.

По мом мишл>ењу као п{Х)бле. \ 1  појављује се због дефиниције 
прописа чл. 159. ст. 1. тачка 1. да ли се уопште може спроводити 
истрага за кривична дела за која се гони по приватној тужби. 
Кад су у питању кривична дела из надлежности општинског суда 
;за која је у закону прописана казна новчана или казна затвора 
истрага се уопште не може спроводити, већ се могу спроводити 
са.мо поједине истражне радње (чл. 397. и 399). Такође није спор- 
но, да се истрага може спроводити за кривична дела из надлеж- 
ности окружног суда за која се гони по службеној дужности и 
за кривична дела из надлежности огаитинског суда за која је 
прописана као главна казна строги затвор. Мећутим, кад су у 
питању кривична дела из надлежности окружног суда за која 
се гони по приватној тужби законодавац није био v сви.м пропи- 
сима ЗКП довољно категоричан у погледу спровођења истраге 
a TO произилази из одредбе чл. 159. ст. 1. тачка 1.

Основни пропис који регулише питање истраге гласи: „Ис- 
трага се покреће против одређеног лица кад постоји основана 
сумња да је учинило кривично дело” (чл. 146, ст. 1). Из ове од- 
редбе као сигурно произилази, да се истрага .може покренути без 
обзира да ли се ради о кривичном делу за које се гони по служ- 
беној дужности или по приватној тужби, према то.ме по овом 
пропису нема никаквог спора. Одредбама овог прописа не проти- 
вурече одредбе, које искључују истрагу за кривична дела из 
надлежности огаптинског суда за која се по закону .може да из- 
рекне новчана казна или казна затвора, јер поступање за ова 
кривична дела важе посебне одредбе које се примењују у поступ- 
ку пред шпптинским судом (чл. 392— 407).

Y прилог прописа чл. 146. ст. 1. стоји и пропис чл. 161, ст. 1. 
Пр>опис гласи: „Оштећени као тужилац и приватни тужилац 
могу истражном судији окружног суда поднети захтев да спро- 
веде истрагу односно предлог да истрагу допуни. Y току истраге 
они могу истражном судији стављати и друге предлоге”. Лакле 
пропис је потпуно јасан, потпуно сагласан са прописо.м чл. 146, 
ст. 1. јер догг̂ ^шта спровођење истраге и за кривична дела за 
која се гони по приватној тужби. И пропис чл. 146. ст. 2. иде у
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прилог закључку и то несумљиво, да се истрага може спроводити 
за кривична дела за која се гони по приватној тужби, јер по овом 
пропису у погледу покретгш>а, спровођења прекида и обуставе 
истраге сходно се примењују одредбе Законика о кривичном по- 
ступку које се односе на покретање и вођење истраге по захтеву 
јавног тужиоца. Анализом чл. 161. ст. 3. потпуно је јасно да се 
истрага може спроводити за кривична дела из надлежности 
окружног суда за која се гони по приватној тужби.

Да се истрага може спроводити за кривична дела из надлеж- 
ности окружног суда за који се гони по приватној тужби као 
несумљивом пропису кад истражни судија прими тужбу за кри- 
вично дело из надлежности окружног суда за која није вођена 
истрага, ако постоје околности из чл. 249. ст. 1. тачка 1. до 3. ЗКП 
затражиће одлуку већа.

Међутим, пропис чл. 199, ст. 1. тачка 1. не допушта спровође- 
ње истраге кад су у питању кривична дела за која се гони по при- 
ватној тужби. Пропис гласи: „Истрагу ће решењем обуставити 
веће окружног суда кад одлучује о било ком питању у току истра- 
ге у следећим случајевима: 1) ако дело које се ставља на терет 
окривљеном није кривично дело за које се гони по службеној 
дужности’'. Дакле, веће окружног суда из чл. 20. ст. 2. само ако 
утврди да се кривично дело не гони по службеној дужности ду- 
жно је да обустави истрагу. Ако би заиста тако било у пракси 
онда су сувишни раније наведени прописи у Законику који ре- 
гулишу спровођење истраге по приватној тужби. Мислим, с обзи- 
ро.м на остале прописе које садржи Законик у вези приватне 
тужбе за кривична дела из надлежности окружног суда, да би 
логички било да одредба чл. 159. ст. 1. тачка 1. гласи: „ако дело 
које се ставља на терет окривљеном није кривично дело”. Садања 
формулација по .мом мишљењу мора да ствара забуну у практич- 
ној примени, или пак да се не примењује и да се преко ове одред- 
бе прећутно прелази што је немогуће и недозвољено.

Кад пропис чл. 159. ст. 1. тачка 1. упоредимо и анализирамо 
са прописо.м чл. 249, ст. 1. тачка 1. јасно се уочава суштинска 
разлика. Док се по пропису чл. 159, ст. 1. тачка 1. истрагу обу- 
ставља, због тога што је истрага спровођена за кривична дела 
за која се не гони по службеној дужности односно што се на 
терет окривљеног став.\>а кривично дело за које се гони по при- 
ватној тужби, дот.\е по пропису чл. 249, ст. 1, тачка 1, кад веће 
из 4.V. 20. става 2. или из чл. 18, ст. 3. решава по приговору про- 
тиву оптужнице решиће да нема места оптужби и да се кривич- 
ни поступак обустави, ако веће установи „да дело које је пред- 
мет оптужбе није кривично дело”. Дакле, овај пропис је потпуно 
јасан и он прописује како се у претходном поступку мериторно 
одлучује у кривичним стварима, кад суд врши контролу оптужбе 
без обзира да ли се појављује приватни тужилац, оштећени као 
тужилац или јавни тужилац.

Y Закону о из.менама и допуна.ма Законика о кривичном 
поступку од 11. маја 1967. године остао је у суштину неизмењен
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пропис чл. 146, ЗКП и са истом садржином пренет у новелирани 
ЗКП. Пропис чл. 146. ст. 1. тачка 1. Заканика о кривичном поступ- 
ку који је био на снази до 1. јануара 1968. године гласи: „Јавни 
тужиАац ће решење.м обуставити извиђај: ако дело које се став- 
ља на терет окривљеном није кривично дело за које се гони по 
службеној дужности”. Дакле, гледано са тужилачке стране дру- 
гачије није могло ни да буде ,јер вршење функције гоњење јав- 
ног тужиоца састоји се у гоњењу кривичних дела за која се гони 
по службеној дужности и то искључиво. По из.мењеним одредба- 
-ма Законика о кривичном поступку, које су прихмењиване до 1. 
јануара 1968. године истрага се могла отворити само кад су у 
питању кривична дела за која се гони по службеној дужности. 
Пропис гласи: „истрага се може отворити против одређеног лица 
кад постоји основана су.мња да је учинио кривично дело за које 
се гони по службеној дужности” (чл. 156. ст. 1). Кад је било 
овако одређено онда је и логично да се обустава истраге врши 
увек кад веће нађе да се у конкретном случају ради о кривичном 
делу за које се гони по приватној тужби, јер у Законику стоји 
да се истрага не може отворити за кривична дела за која се гони 
по приватној тужби, a ако је већ отворена онда је јасно да 
истрага мора бити обустављена, јер на путу спровођења истраге 
стоје законске сметње.

Према прописима ЗКП који су примењивани до 1. јануара 
1968. године веће окружног суда вршило ie обуставу истраге са 
свих оних разлога са којих је по чл. 146 јавни тужилац вршио 
обуставу извићаја. Пропис гласи: „Истрап/ може обуставити 
решење и веће окружног суда кад по овом законику одлучује 
о било којем питању у току истраге ако нађе да постоје разлози 
из чл. 146 ст. 1 тачка 1 до 4 овог Законика, a нема услова за при- 
-мену мера безбедности” (чл. 167, ст. .8). Другачије пропис ни1е 
могао ни да регулише ово питање собзиром да се истрага није 
могла спроводити за кривична дела из надлежности окружног 
суда за која се гони по приватној тужби.

Према новелираном ЗКП који је почео да се при.мењује од 1. 
јануара 1968. године извиђај као фаза претходног поступка уки- 
нут је. Претходни поступак карактеришу фазу истраге и фазу 
оптужења. Према пропису чл. 146 ст. 1 истрага се може спрово 
дити за сва кривична дела из надлежности окружног суда без 
обзира да ли се гоне по службеној дужности или по приватној 
тужби. Да то није тако, законодавац би као сигурно као што је 
то дефинисао у одредбама чл. 156, ст. 2 ЗКП коју су ггри.мењиване 
до 1. јануара 1968. године, да се истрага спроводи за кривична 
дела за која се гони по службено! дужности. MebvTHM такву 
одредбу не садржи чл. 146, ст. 1. Према томе кад Законик не 
забрањује спровођење истраге за кривична дела за која се гони 
по приватној тужби из над.лежности окружног суда, онда се 
истрага може и спроводити.

Полазећи од циља у сврхе истраге .може се закључити да је 
призпис ч,\. 159 ст. 1 тачка 1 ЗКП фор.му.\исан тако да ставља у 
питању CBpxv истраге уопште. И пропис чл. 146 ст. 2 ЗКП, не

19



допушта да опстане дефиниција каква сада стоји прописа чл. 
159, ст. 1 тачка 1. Пропис чл. 146 ст. 2 гласи: „Сврха истраге је 
прикупљања доказа и података који су потребни кад би се 
могло одлучити да ли ће се подићи оптужница или ће се обу- 
ставити”. Истрага има за циљ да се избегне неосновано оптужи- 
вање грађана, без обзира да ли се за кривично дело гони по 
службеној дужности или по приватној тужби.

Обустава истраге може да доведе до мериторног одлучивања 
у свакој кривичној ствари ако решења о обустави поступка по- 
стане правоснажно. Под претпоставком да је истражни судија 
донео решење да се спроведе истрага по приватној тужби, ако би 
окривљени уложио жалбу на решење о спровођењу истраге, 
сигурно је да би веће окружног суда из чл. 20 ст. 2 донело ре- 
шење да се обустави истрага, или било којом приликОхМ кад од- 
лучује о било ко-м питању и кад установи, да се спроводи истрага 
за кривично дело за које се гони по приватној тужби. Жалба 
на решење већа окружног суда уложена од стране приватног ту- 
жиоца била би безуспешна. Обуставл>ена истрага уствари значи 
обуставу поступка у фази истраге са истим дејством, како се 
врши обустава поступка приликом решавања о приговору про  
тив оптужнице по чл. 249 кад је обустављена истрага поступак 
се хможе поново покренути само кроз обнову постртка, међутим 
обустављена истрага са разлога из чл. 152 ст. 1 тачка 1 није 
таква околност која би довела до обнове.

На нелогичност прописа чл. 159 тачка 1 указује и пропис чл. 
249 ст. 1 тачка 1. Према овом пропису веће окружног суда ће од- 
лучити да нема места оптужби и да се кривични поступак обу- 
ставља ако установи „да дело које је предмет оптужбе није 
кривично дело”. Дакле, законодавац тражи да ако је већ неко 
лице неосновано оптужено не треба неосновано да буде изведено 
пред кривични суд и да му се неосновано суди. Ако погледамо 
разлоге са којих се окривл>ени ослобађа од оптужбе, они могу 
ићи само у прилог да дефиниција прописа чл. 159 ст. 1 тачка 1 
није у духу циља и сврхе претходног поступка и да одудара од 
прописа чл. 146 ст. 1. Пропис гласи: „Пресуду којом се оптужени 
ослобађа од оптужбе суд ће изрећи: 1) ако дело за које се оп- 
тужује по закону није кривично дело” (чл. 321 ст. 1 тачка 1). 
Циљ одредаба прописа чл. 159 јесте да се спречи неосновано 
опт\^жен>е лица. a да прави кривац буде оптужен. Како је сада 
дефинисан чл. 159, ст. 1 тачка 1, то не омогућава напротив ствара 
могућност cyrtpoTHO.

Сматрам да одредбе чл. 159, ст. 1 тачка 1, по својој дефини- 
цији треба апсолутно да одговара одредбама прописа —  чл. 249 
ст. 1 тачка 1 члан 321, ст. 1 тачка 1 као и призпису чл. 401. Сви ови 
гтрописи у одређеној фази поступка и.мају за цил> да се неосно 
вано не спроводи кривични поступак. Са свега што ie напред 
истакнуто предлажем да пропис чл. 159, ст. 1 тачка 1, ЗКП добије 
нову фор.мулацију која да гласи: „Ако дело које се ставља на 
терет окривљеном није кривично дело”. Миш.лзсње сам изнео на 
основу сопствеонг уочавања ттрограма a сватање мн је далеко од
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тога да сам у потпуности схватио дух прописа чл. 159, ст. 1 тачка 
1. Међутим, и недовољно анализирање наведених прописа ука- 
зује само на то да пропис чл. 159 ст. 1 тачка 1 одудара од сврхе 
и циља претходног поступка a посебно истраге. Питање се по  
ставља као проблем и тражи одговор, од оних који примењују 
овај пропис и оних који учествују у његовом доношењу.

Аушан Богдановић

КОНФЕРЕНЦИЈА СВИХ ОРГАНА КОМОРЕ И РАДНИХ ОДБОРА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ АПВ

Адвокатска комора Војводине, у циљу претресања основних 
питања адвокатуре и других видова правне помоћи, a поводом 
предлога и теза Савезног савета за правосуђе о Основном закону 
о адвокатури и другим видовима правне помоћи и теза Основног 
закона о адвокатури израђених од стране Савеза адв. комора, 
одржала је саветовање 19. маја 1968. год. у Новом Саду.

На саветовању су узели учешћа, поред свих органа Коморе 
и представника Радних одбора гости: Арпад Хорват, покрајински 
секретар за правосуђе, Иван Вуковић, председник оделења Врхов- 
ног суда Србије у Н. Саду, Богосав Богданов, заменик Покр. јав- 
ног тужиоца и Аазар Чобанов, заменик Покр. јавног правобра- 
нилаштва.

На конференцији су поднети посебно израђени реферати са 
темама: 1. Неки проблеми адвокатуре —  уводно излагање —  М. 
Ботић, 2. О специјализацији у адвокатури —  Андрија Шарчевић, 
3. Колективне канцеларије —  Др. Јосиф Варади, 4. О институцији 
заступника —  Др. Јулије Кениг, 5. Други видови правне помоћи 
—  Олга Царић, 6. Проширење делокруга рада и овлашћења у 
адвокатури —  Др. Федор Араницки.

Конференција је на крају донела закључак: да се реферати 
и изнета мишљења у дискусији користе у дал5И.м дискусија.ма за 
случај евентуалних законских предлога из ове материје.

Y уводном излагању М. Ботић је истакао питања: Да ли да 
се нови Закон о адвокатури донесе као Основни закон или Општи 
закон Федерације, пледирајући за Основни закон. Сматра, да 
читав правосудни систем треба регулисати Основним законом на 
нивоу Федерације, па и адвокатури, у циљу очувања јединства 
правосудног система. Ово је потребно ради очувања јединственог 
друштвенополитичког и привредног систе.ма наше заједнице. 
Републике и Покрајине као и Статути ко.мора, могу даље задр- 
жати материју према својим потребама. Поставило се питање, 
да ли треба донети Основни закон о адвокатури и други.м видо- 
вима правне помоћи, или само Основни закон о адвокатури. За- 
лаже се за доношење Основног закона о адвокатури, док друге
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виАове правне помоћи треба оставити Републикама и Покраји- 
нама, уколико таквих имају на својој територији, (или треба да 
их установе), да регулишу према својим потребама. Ово стога 
што је адвокатура као служба правне помоћи уставна катего- 
рија савезног Устава, a други видови се само помињу, без обе- 
лежававва и назнаке какви су и који су. Мисли да су тезе обу- 
хватиле материју адвокатуре као за потпуни Закон, a не Основни, 
што није у складу са садашњим развојем односа Федерације и 
Република.

Најзад, истиче да наша адвокатура и надал>е треба да задржи 
сжновне карактеристшсе ове адвокатуре: самосталност, независ- 
ност, чување професионалне тајне, те аутономна професионална 
организација. Оваква адвокатура саображена нашим приликама 
треба да задржи све ове атрибуте, a да се њена организација спро 
веде по принципу самоорганизовања и самоуправљања.

Андрија Шарчевић у реферату о специјализацији у адво 
катури, износи чињеницу да таква специјализација већ постоји. 
Сматра да специјализацију омогућују стварне потребе средине у 
којој адвокат ради, те да се не може апстрактно говорити о спе- 
цијализацији. Сви адвокати имају једнака права како у односу 
на делокруг рада, тако и у односу избора странака, a уколико 
имају прилике да се посебно ангажују на извесној грани послова 
или чак и ужем сектору неке правне области они самим радом 
постају специјалисте. Није тешко да се таквима призна и посеб- 
но право да могу у називу своје пословне канцеларије означити 
и ужу специјалнсх:т. Сматра да ово може под одређеним усло  
вима признати Адв. комора, a и опозвати. Y дискусијама поводом 
доношења будућег Закона о адвокатури неосновано се истиче 
приговор да је адвокатура дефицитарна по специјалности. На- 
против, она има изврсних специјалиста за поједине области пра- 
ва у већим местима: Београд, Загреб, Лзубљана, Ријека, Сплит итд. 
Замера да се од стране наших привредних организација не кори- 
сте ови специјалисти у међународним споровима, док се по пра- 
вилу иностране фирме обраћају адвокатима, што значи да су 
ови афирмисани као специјалисте. Држи да се дефицитарност у 
специјализацији истиче једино да би се омогућило правницима 
у привреди да се као ужи специјалисти појављују кроз за то 
ново предложену институцију заступништва, што није оправдано.

Ар- Јосиф Варади, расматрајући могућност оснивања колек- 
тивних канцеларија адвоката истиче: Поред индивидуалне кан- 
целарије која у основи и даље треба да буде главни облик адв. 
канцеларије треба ОхМогућити адвокатима да се удружују, што 
им је и по садашњем закону могуће. Како се тезама Савезног 
секретаријата за правосуђе предлажу три форЈле удруживања; 
радна организација, радна заједница и ортаклук, то референт 
истиче да су сва три наведена облика у адвокатури неостварива. 
Сматра да, постојеће удружене канцеларије као радне заједнице 
једино као установа. Међутим, ова форма није подобна за орга-
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низовање рада у адвокатури. Њена организација (директор, књи- 
говођа, благајник и сл.), те потешкоае које се појављују у доме- 
ну расподеле дохотка између адвоката и службеника у органи- 
зацији, те остваривању принципа самоуправљања радних људи 
—  могли би нарувшти основне принципе на којима лочива адво 
катура (самосталност, независност и чување пословне тајне). 
Сматра да, постојеће удружене канцеларије као радне заједнице 
у ствари нису отишле даље од заједничких канцеларија (ортак- 
лук). Питање радних заједница у адвокатури такође је пробле- 
матично и треба ra још дал>е претресати и дискустовати. Сматра 
да би за наше прилике највише одговарале индивидуалне кан- 
целарије и заједничке канцеларије засноване на основу уговора 
међу адвокатима.

Ар- Јулије Кениг у свом реферату анализирао је разлоге на- 
ведене у Предлогу за увођење новог вида правне помоћи у форми 
тзв. заступника. Савезни Савет за правосуђе наводи да је ова 
институција потребна делом услед дефицитарности адвокатуре 
по броју на извесним територијама и по специјалности, те услед 
потребе да се правницима у привреди даде посебан статус у циљу 
њихове афирмације. Дефицитарност по броју на извесним под- 
ручјима одиста постоји, али је ова релативна. Истиче да у седи- 
штима Окружних и Окружних привредних судова има довољан 
број адвоката, док се дефицитарност појављује у неразвијеним 
општинама и то по правилу седиштима општинских судова. Адво- 
кати су лоцирали своје канцеларије у седиштима среских судова, 
a када су ови укинути услед неразвијености средине где су обра- 
зовани нови општински судови нису се пресељавали. Y даљем 
развитку и адвокатуре и друштвеног и привредног живота ове 
дефицитарности ће у догледно време нестати. Дефицитарност у 
погледу специјалности не постоји. Што се тиче афирмације прав- 
ника у привреди њу не треба постизавати кроз законске одредбе 
него кроз њихов свакодневни рад на њиховим радним местима. 
Поставља се питање на који начин и где би и у које радно време 
ови заступници обављали своје заступничке послове. Ови би има- 
ли поред свог дохотка у радној организацији и екстра доходак, 
што би стварало неравноправне односе у радној организацији. 
Y случају да награда припада радној организацији довлли би у 
ситуацију да би ове остваривале доходак не само из своје основ- 
не делатности, него и из пружања правне помоћи њиховог прав- 
ника. Ови заступници би имали извесних права у Адв. комори 
која их региструје. Ово би окрњило самоуправна права адвоката 
у њиховој професионалној организацији, који би заступнике сма- 
трали страним телом. Заступници би морали дисциплински одго 
варати својој радној организавији и Комори па би се могло 
десити да пред Комором одговарају дисциплински за нешто што 
су учинили по налогу своје радне организације. Коначно ciwarpa 
да је институција заступништва један промашај.

Оолга Царић је изложила који се други видови правне помо 
ћи сем адвокатуре развили у Југсх:лавији a посебно у Војводини.
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Сматра да треба јачати адвокатуру и унапредити ову као дру- 
штвену службу a не креирати нове видове правне помоћи. Исти- 
че да су правне службе општина могле попунити празнину на 
дефицитарном подручју али се оне погрешно од стране општина 
осниване у општинама где има и адвоката. Овако, како су до 
сада радиле, са потребним одвајањем од општинског апарата, 
могле би и даље да послуже и као саветовалиште и у пружању 
правне помоћи грађанима у вансудским стварима. Остале службе 
правне помоћи у друштвенополитичким организацијама развиле 
су се као саветовалишта и оне би могле и даље остати као правна 
саветовалишта и корисно послужити својим члановима. Сматра 
да је неосновано увођење новог вида службе правне помоћи у 
облику заступништва било у којој од три предвиђене форме. 
Правне службе по радним организацијама нису службе правне 
помоћи, нити јавна правобранилаштва. Питање других видова 
правне помоћи не треба решавати на нивоу Федерације пошто је 
само адвокатура друштвена служба за пружгиве правне помоћи 
означена Уставом. Репу^блике могу уколико им треба развијати 
и допунске видове правне помоћи поред адвокатуре, те то регу- 
лисати својим законодавством.

Лр- Федор Араницки, износи да је адвокатура у могућности 
да прихвати такозване не спорене псхЈлове које сада обавља суд. 
Износи да би по конкурсу Адв. коморе на основу израђених 
услова од стране надлежних органа могле адвокатима поверавати 
обављање тзв. нотарских послова. Y Европи постоји више земаља 
са овлашћењем адвоката за обављање нотарских послова. To су 
„адвокати-нотари”. Код нас нема разлога да се поново узпостав- 
љају јавне бележничке канцеларије, него би се преношење из- 
весних јавних функција на адвокате могло решити на предложе- 
ни начин. Истиче да је ово само предлог који би требао да иза- 
зове дискусију по овим питањима, a држи да би се решење могло 
лако наћи. Наводи низ послова ове врсте: оверавање, овера пот- 
писа, овера преписа, чување исправа, састављање јавних исправа, 
менични протести и вођење протестних регистара; низ послова 
из Закона о наслеђивању; састављање свих усмених и писмених 
тестамената и њихово чување, изјаве о саопозивању тестамента, 
уступање и расподела имовине за живота, уговор о доживотном 
издржавању, споразуми о раскиду уговора о доживотном издр- 
жавању, састављање исправа о питању наслеђа, уговори о пре- 
носу наслеђивања дела, састављање наследно правних уговора, 
о расподели заоставштине, брисање тзв. кућних задруга, добро- 
вољне јавне продаје некретнина и сл.

Y  дискусији по поднетим рефератима узели су реч: Иван 
Вуковић, пр>едседник Оделења Врховног суда Србије у Новом 
Саду, истакао је да сматра да Основни закон Федерације треба 
да регулише и друге видове правне помоћи заједно са адвокату- 
ром, јер ако се хоће да очува јединствен правосудни систем ре- 
публике и покрајине не хмогу ништа саме институисати. Истиче 
да у Основном закону Федерације треба да се предвиди да орга-
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низациЈу адвокатуре врше репуоличке и покрајинске скупштине, 
јер је приметно да се ни у једном документу не помињу Покра- 
јине. Сматра да питање удруживања није од неког већег значаја 
у погледу форме, ади да треба оставити могућност свих форми 
удруживања па нека се адвокати одлуче коју <^рму желе. Сматра 
да се сувише пажн>е посветило институцији заступништва и не 
дели мишљења изнета на саветовању да заступништво утрожава 
адвокатуру.

Арпад Хорват, Покрајински секретар за правосуђе, сматра 
да би питања организовања правне помоћи могла бити решена 
и огаптим законом Федерације. Y  том случају би се дакше поста- 
виле и организовале све службе правне помоћи за којима у Ре- 
публикама и Покрајинама постоје потребе. Сматра да се органи- 
зација адвокатуре у АП Војводини мора поменути и у Основном 
закону о адвокатури што је пропуштено у тезама, јер се не може 
оставити на вољу репубдичком законодавству да то реши. Мисли 
да питање оцене достојности треба још размотрити, a у циљу да 
се спречи свака самовоља.

Стефановић Борислав, сматра да се у реформи правосуђа 
предлаже спајање судова и то специјализованих са општим су- 
довима док се за адвокатуру предлажу супротна решења у тра- 
жењу специјализације. Сматра да се код гштања давања јавних 
овлашћења неким адвокатима може створити нерасположење и 
неравноправност, па је за то да сви адвокати имају у принципу 
иста овлашћења.

Ар. Густав Керпел, сматра да је радна организација као фор- 
ма канцеларије неподобна за вођење адвокатуре. Истиче пример 
адв. канцеларије, коју је имао придике да види у Темишвару па 
има утисак да се тамо не чува принцип независности и пословне 
тајне. Противи се увођењу заступништва. Истиче да се адвока- 
тура све више кадровски јача и да је способна да одговори сво- 
јим задацима.

Стојан Михајловић, сматра да су поред адвокатуре непотреб- 
ни други видови правне помоћи. V  Војводини нема дефицитар- 
ности ни по броју ни по специјалности, уколико је оваква по- 
требна. Сматра да се радна организација као облик канцеларије 
у адвокатури не може увести.

Др. Бура Руп, сматра да на адвокатуру не треба преносити 
никаква јавна овлашћења. Није нам потребно нотарство! Нека 
ови посдови остану и даље код суда. To је мишљење колектива 
у Сторој Пазови.

Аушан Ербес, сматра да треба посебно донети само Основ- 
ни закон о адвокатури, a питање других видова правне помоћи 
може се регулисати другим законом. Ако је потребно кроз Основ- 
ни закон Федерације поставити који су видови правне помоћи
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ван адвокатуре a њихово функцијонисање регулисати кроз ре 
публичке и покрајинске Законе. Сматра да ће питање ефикасног 
пружања правне помоћи решити квалитетна, етичка, кадровски 
подмлађена адвокатура, која се већ у том смислу и развија, те 
да нема никакве потребе за увођењем заступништва као квази- 
адвокатуре.

Ар- Јован Аорошки, председник Савета Коморе сматра да 
нема оправдања и потребе за увођењем заступништва као вида 
правне помоћи a да се питање дефицитарности може решити 
унапређењем адвокатуре као друштвене службе и кроз правне 
службе општина. Залаже се за већу друштвено-политичку афир- 
мацију адвоката у средини у којој живе, a сем тога за шргре 
повезивање адвокатуре са друштвено-политичким заједницама у 
циљу указивања и претресања појава и проблема из друштвено 
правне области.

М. БОТИН

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дана, 11. маја 1968. год. одржана је у просторијама Адв. ко- 
-море у Загребу, седница Председништва савеза.

На седници су били присутни представници свих Комора 
као и чланови Комисије за израду теза Основног закона о адво- 
катури.

Генерални секретар Савеза Жикић Бранко поднео је пред- 
седништву информације о текућим питањима.

Прихваћен је нацрт теза за Основни закон о адвокатури из- 
рађен од стране Одветничке зборнице Словеније и Адв. коморе 
Хрватске са ггримедбама Комиси1 е Савеза у саставу: М. Ботић, 
Бранко Жикић и Миодраг Павлићевић. Тако је овај нацрт прих- 
ваћен као Тезе за Основни закон о адвокатури Савеза адв. ко- 
мова Југославије и има се доставити Савезном савету за право 
суђе и скупштинским телима Савезне народне скутитине.

Претресен је предлог примедаба на предлог и тезе за Основ- 
ни закон о адвокатури и другим видовима правне помоћи, Са- 
везног савета за правосуђе, кога је израдио генерални секретар 
Жикић па је исти уз мање примедбе прихваћен. Ове примедбе се 
имају доставити Савезном савету за правосуђе и скупштинским 
телима Савезне народне скупштине.

Овлашћен је Др. Владимир Шукл>е да изради нацрт образло- 
жења теза за Основни закон о адвокатури Савеза адв. комора 
Југосдавије и да исти у најкраћем року достави савезној коми-
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сији од 3 члана (М. Ботић, Бранко Жикић и Миодраг Павлиће- 
вић) на задњу редакцију.

Сви ови материјали имају се доставити свим Коморама и 
објавити у гласилу Савеза „Југословенска адвокатура”.

Саслушана је и прихваћена информација Адв. коморе Хр- 
ватске (Др. Аурел Крстуловић) о припремама за прославу стого 
дишњица савремене адвокатуре у Хрватској. Са задовољством 
је констатовано да се Међународна унија адвоката одазвала по- 
зиву за прославу и да ће у данима прославе у Загребу одржати 
седницу бироа Уније. Одлучено је да се поводом ове прославе 
у Загребу тих дана одржи пленум Савеза адв. комора Југославије.

Решавана су друга текућа питања из рада Савеза.

М. Б.

ИЗ СЕДНИЦЕ Y.O. АК у АПВ.

Из седнице Y. О. АК у АПВ која је одржана 18. маја 1968. 
године донета су следећа решења;

1.

2 .

3.

4.

YsHMajy се на знање извештаји председника, заменика пред- 
седника, секретара, благајника и референта о раду Коморе. 
Y. 0. заузео је начелан став да је недозвољено, дисциплински 
кажњиво, неетички и нелојално у конкуренци1И, да алвокат 
ставља понуде за заступање предузећима, установама, те свим 
осталим клијентима, да прима само хонорар од добијених 
парница a не и од изгубљених, што иначе није ни у духу 
принципа да се плаћа рад a не успех, као и да се служи по- 
средницима у прибављању клијената.
На основу чл. 65, 67. ЗОА. те члана 7. и 9. Статута АК у АПВ 
примају се за адвокатске приправнике са даном 18. .маја 1968. 
и то решењима:

206/68 Енглебрехт Хермина из Суботице са вежбом код 
адвокат Кујунџић Радована из Суботице.
184/68 Зарије Корнел из Панчева са вежбом код Зарија 
Трифуна адвоката у Панчеву.
207/68 Душић Бранко из Новог Сада, са вежбом код Ра- 
детић Милана адвоката у Новом Саду.

г. 200/68 брише се из именика адв. приправника Дошеновић 
Радомир са даном 1. мај 1968. године због заснивања рад- 
ног односа.

Решавано је о молбама за упис у и.меник адвоката па су 
решења достављена Савету.

а.

о.

в.
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5. Решењем 176/68 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
Павков Сима, адвокат из Пландишта са даном 31. мај 1968 
године због преселења на територију друге коморе. Мимог.- 
лази се постављења преузиматеља.

6. Решењем 197/68 узима се на знање уговор од 20. априла 1968. 
године који је склопио Прванов Миленко адвокат из Вршца 
са предузећем „Исток” из Вршца ради заступања.

7. Решењем број 179/68 брише се из именика адвоката АК v 
АПВ Сиришки Славко, адвокат из Новог Сада, јер жели да 
ужива пензију, a за преузиматеља се одређује др. Војин Мк- 
јатовић адвокат из Н. Сада.

8. Решењем 199/68 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
Путинчанин Жарко, адвокат из Србобрана, са даном 15. мај 
1968. године због пензионисања, a за преузиматеља се одре- 
ђује Симин Димитрије адвокат из Србобрана.

9. Решењем 201/68 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
Бурашевић Видо, адвокат у Бечеју, због пензионисања, a за 
преузиматеља се одређује Дудварски Коста адвокат из Бе- 
чеја.

10. Решење.м 164/68 одређује се Фараго Марку адвокату из Су- 
ботице за време његове одсутности привремени заменик Пе- 
тровић Светислав адвокат из Суботице.

УПИС Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик 
адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви усло- 
ви, то се на основу чл. 93. тач. 4, чл. 87. тач. 3, чл. 13. тач. 1, 2, 3, 
6. и 7. ЗОА, чл. 13. ст. 2. Закона о правосудном испиту, те чл. 7. 
и 9. Статута АК у АПВ, уписују у именик адвоката са даном 21. 
.март 1968. године, a решењем број:

120/68 ЧЕШЉАРЕВИК МОМЧИАО, СРБОБРАН 

135/68 РАДОСАВ ЖАРКО, СОМБОР
137/68 МАТИН МИААН, ААИБУНАР
138/68.M РИСТИН ПЕТАР, СОМБОР
162/68 ПРОВЧИ МИРОСААВ, ШИД
171/68 ПОЈИЕ БРАНКО, НОВИ САД
172/68 ПОПАДИН ВОЈИСЛАВ, НОВИ САД

АДВОКАТСКА КОМОРА Y АПВ
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ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Кривични суд је у смислу члана 15 
ЗКП овлашћен да решава прејуди- 
аинелна питања од којих зависи 
оцена да ли постоје елементи кри- 
вичног дела и да утврђује чињењич- 
на стања. (ВСС од НС Кж 45/68). 
Оптужени су уложили жалбе про- 
гив решења Окружног суда, жалбе 
су одбијене из разлога:

Није нападнуто решење контра- 
ликторно у погледу овлашћења кри- 
вичног суда у смислу одредбе 15 
ЗКП, јер из става 1 те одредбе не- 
сумњиво произлази да је кривични 
суд овлашћен да решава предходна 
аравна питања, за чије решавање су 
надлежни други органи, али само 
у случају ако од тога зависи при- 
мена кривичног закона. Из тога не- 
сумњиво произлази да је кривични 
суд овлашћен да чињенично стање 
у вези са решавањем правног пита- 
ња утврђује сам по прописима који 
важе за доказивање у кривичном 
иоступку.

вргнућу имовине заједнице прода- 
јом зграде на јавној дражби a у 
новом поступку се пред<\аже пре- 
тварање идеалног сувласничког де- 
ла у етажну својину. (ВСС ОД НС 
бр. ГЗЗ 10168). Јавни тужилац АПВ 
ставио је пред;\.ог да се две ниже 
пресуде огласе протузаконитим. За- 
хтев је основан и уважен из раз- 
лога:

Y ранијем и садашњем поступку 
ради се о два потпуно различита за- 
хтева који се заснивају на потпуно 
различитим правним односима и 
имају различите правне послове, па 
су оба нижа суда повредила фор- 
.чално и -материјално право, када су 
предлог предлагача за претварање 
идеалног сувласничког дела у етаж- 
ну својину одбацили, јер да се ради 
већ о пресуђеиој ствари.

Одузимање ствари од оштећене 
која се налази у бесвесном стању је 
тешко кривично дело из члана 250 
став 1 тачка 3 КЗ. (ВСС ОД у НС 
број Кжм 7/68). I  ст. суд је опту- 
жене осудио за кривично дело кра- 
ђе из чл. 249 став 1 КЗ. Јавни тужи- 
лац је уложио жалбу, жалба је при- 
чваћена, I. ст. пресуда је преиначена 
у квалификацији, a из разлога: 

Одузимање ствари од оштећене 
коришћењем њеног бесвесног стања 
у коју су оштећену довели сами 
оптужени употребом силе ради из- 
вршења обљубе, несумњиво је испо 
.■beHa већа безобзирност и упорност 
оптужених него што се испол.ава 
при вршењу крађе. Такав начин из- 
вршења крађе има се сматрати као 
квалификаторна околност која ука- 
зује да је крађа извршена на наро- 
чито дрзак начин, те да се дело 
оптужених по правилној при.мени 
кривичног закона има квалифико- 
вати као крив. тешко дело крађе 
из чл. 250 став 1 тачка 3 КЗ па се 
као таково и квалификује уважава- 
њем основне жалбе јавног тужиоца.

He ради се о пресуђеној ствари 
ако је у ранијем ванпарничном по- 
ступку правомоћно одлучено о раз-

Према одредби чл. 100 ст. 1 Основ- 
ног закона о доприносима к порези- 
ма грађана не може се предпоста- 
вити да је ствар веће и трајније упо- 
требне вредности набавл>ена у циљу 
препродаје само на основу тога што 
је продата пре истека 5 година од 
дана њене набавке када се ради о 
непокретностима. (ВСС Од. НС Y-6p. 
153/68).

Првостепени порески орган Скуп- 
штине утврдио је да је В. М. са же- 
ном В. С. купио 5 V III 1965 године 
једну породичну ста.мбену зграду за 
цену од 35.000 н. д. Дана 25. V 1967. 
године они су прода.\и ту кућу за 
цену од 100.000 н. д. На основу те 
чињенице првостепени порески ор>- 
ган је утврдио њихову добит од 
65.000 и. д. На чисту добит разрезао 
је порез у износу од 42.000 н. д. Ре- 
шен>е првостепеног органа потврдио 
је Покрајински секретаријат за фи- 
нансије.

По тужби пореског обвезника Врх. 
суд Србије — Оде̂ у>ен>е у Н. Саду 
у већу за управне спорове — по 
ништио је другостепену одлуку и 
нашао да је основан и онај тужбени 
навод, који се односи на оцену утвр>- 
ђеног чињеничнш стања и закључак 
туженог органа да је упитна кућа 
била набављена у циљу препродаје. 
При то-ме вал>а истачи да се према 
одредби члана 100 ст. 1 Основног за- 
кона о доприносима и порезима rpa- 
ђана не може предпоставити да је
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ствар веће и трајније употребне 
вредности набавл.ена у циљу пре- 
продаје само на основу тога што је 
продата пре истека 5 година од дана 
њене набавке кад се ради о непо- 
кретностима, односно две године, 
кад се ради о продаји покретних 
ствари. Постојање намере да се на- 
бављена ствар препрода мора бити 
заснована на чињеницама из које то 
несумњиво произилази и утврВено 
да је та намера постојала већ у мо- 
менту набавл.ања ствари, што значи 
да каснија одлука набављача да ту' 
ствар прода не доказује постојање 
такве намере већ у моменту набав- 
љања, услед чега у недостку такве 
намере већ у моменту набављања, 
услед чега у недостатку таквог до- 
каза не би било места примени од- 
редбе члана 100 ст. 1 овог Закона. 
Указује се стога потреба да се у но 
вом поступку, поред отклањања на- 
пред истакнутих недостатака про 
цесног карактера, уз евентуалну на- 
допуну доказног поступка, поново 
оцене све чињенице и околности под 
којима је извршена куповина упит- 
не куће и каснија продаја исте, ка- 
ко би се из свега извео правилан за- 
кључак о томе да ли је намера пре- 
продаје постојала већ у време купо 
вине ове куће, од чега зависи и пра- 
вилно и законито решење ове управ- 
не ствари.

Запленом потраживања извршени- 
ка према трећем лицу тражилац из- 
вршења још не стиче право на у- 
тужење (Врх. привр. суд Сл. број 
1791/67.

Тужилац је као тражилац извр- 
шења у nocT’TiKy извршења предло- 
жио извршном суду заплену потра- 
живања извршеника према трећем 
лицу a након дозволе предложеног 
извршења и спровођења истог за- 
пленом предметног потраживања, у 
оквиру извршног поступка није 
дошло до преноса на тужиоца за- 
плењеног потраживања.

Y покренутом спору против тре- 
ћег лица тј. извршениковог дужни- 
ка тужилац је ставио захтев да се 
тужени обавеже на плаћање запле- 
њеног потраживања извршеника у 
корист тужиоца. Првостепени суд је 
овај захтев одбио.

Поводом жалбе тужиоца против 
пресуде првостепеног суда друго- 
степени суд је жалбу одбио a пре- 
суду потврдио из следећих разлога:

„Како према правилима извршног 
поступка тражилац извршења само.м 
запленом потраживања извршеника 
према трећем лицу (у конкретно.м 
случају туженом) не стиче право 
да исто потраживање остварује туж- 
бом против тог трећег лица, него 
тек онда када потраживања на тра- 
жиоца извршења буде пренето, т ј . 
када се изврши судска цесија, т\- 
жилац нема право да у овом спор\ 
остварује према туженом потражИ' 
вање у спорном износу од н. дин 
222.859,60, јер му оно није цедиранс.

Околност да је  наведени износ од 
туженог наплатио извршеник после 
извршене заплене не може бити од 
утицаја на одлуку. Међутим, то не 
значи да тужилац не би могао оства 
рити потраживање у спорном изно- 
су од туженог на име накнаде ште- 
те, ако би за то постојале законске 
претпоставке.”

Камате не теку на наменска сред- 
ства ако странке нису другачије у- 
говориле (Врх. привр. суд сл. бр. 
2249/67—3).

Ирвостепени суд је одСио против- 
тужбени захтев туженог да се т\ - 
жилац обавеже на плаћање камате 
на новчана средства која је тужени 
ставпо тужиоцу на располагање за 
куповину девиза у  циљу обезбеђења 
увоза инвесзиционе опре.ме, a туже- 
iiii је од Toia каскије одустао.

Поводом жалбе туженог на пред- 
њу пресуду друтостепени суди је 
жалбу одбио a побијану пресч-- - по- 
тврдио из следећих разлога:

„Правилно је првостени суд по, 
ступио када је приликом решавања 
о противтужбеном захтеву за обра- 
чун камата на износ динарских 
средстава стављених тужиоцу на 
располагање за набавку девиза, no- 
mao од становишта да је за ту оце- 
ну без значаја да ли је тужилац та 
динарска средства држао на посеб- 
ном рачуну и да ли је та средства 
користио или не. За ту оцену одлуч- 
но је како су странке уговором ре- 
гулисале то питање, a затим кад по 
то.м гштању оне нису ништа одре- 
диле, одлучно је да ли је и када iy- 
жилац пао у дохџву са повраћајем 
наведених динарских средстава. Не- 
спорно је да је тужени у испуњењч’ 
своје обавезе дозначио тужиоцу дн- 
нарска средства ,за одређену наме- 
ну, и према томе, та средства т\- 
жилац је држао код себе са осно- 
вом. Стога тужени. ни по уговор\'
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a ни no предуговору o обезбеђењу 
девиза, који је  закључен после тога, 
нема право на обрачун камате за 
све оно време за које је тужилац 
наменски држао та средства. За све 
то време тужилац није могао пасти 
у доцњу, пошто предуговором није 
одређен рок за набавку односно о- 
безбеђење девизних средстава. Тек 
кад је тужени одустао од куповине 
машшна за које је био положио ди- 
нарску вредност и обавестио тужио- 
ца о томе, тужилац је био дужан да 
без даљег после тога врати та сред- 
ства туженом”.

^ступањем на коришћење гроб- 
нице врши се промет права који 
подлежи обавези плаћања пореза на 
промет (Врх. привр. суд Урж број 
128/67—3)

Служба друштвеног књиговодства 
издала је налог тужиоцу да уплати 
износ од н. дин. 4.349 на и-ме пореза 
на промет непокретности и права.

Y  покренутом управно-рачунском 
спору првостепени суд је  одржао на 
снази побијано решење Службе дру- 
штвеног књиговодства о издавању 
налога, a поводом жалбе тужиоца 
на ову пресуду другостепени суд је 
жалбу одбио из следећих разлога:

„Служба друштвеног књиговод- 
ства је  утврдил.а да тужилац гроб- 
нице даје на коришћење с роком 
грајања од 40 година. После протека 
рока тужилац или обнавља уговора 
или исте гробнице даје у закуп дру-

гим интересентима. С обзиром на 
овако утврђено чињенично стање 
Службе друштвеног књиговодства је 
за становиште да је тужилац ду- 
жан да плаћа порез на промет пра- 
ва. Са оваквим стаповиштем слаже 
се и Врховни привредни суд. Према 
члану 49 Одлуке о спровођењу За- 
кона о сахрањивању и гробљима на 
подучју Ошптине Суботица („Служ- 
бени iVncT среза Суботица" број 
23/62) тужи.дац у ск,\аду са планом 
уређења гробља одређује места за 
изградњу гробница. Оснивач гроб- 
нице не сматра се власнико.м него 
корисником земљишта и дужан је 
плаћати закуп за заузимање земљи- 
шта за изградњу гробнице a према 
утврђеној тарифи. Према чл. 52 исте 
Одлуке рок трајања права на ис- 
коришћење гробнпце износи 40 го- 
дина, a после протека тога рока 
овлашћене особе имају права про- 
дужити уговор за даљих 40 година 
уз прописану накнаду. Из наведене 
одредбе произлази да тужи,\ац усту- 
па право на коришћење гробнице 
заинтересовашш .\ицима с тим да 
рок коришћења износи 40 година 
и да се после тога уговори могу 
продужити. Пре.ма томе, тужилац 
уступа право на коришћење уз на- 
кнаду, a то значи да тужилац врши 
промет права, a с обзиром да је 
прописано плаћање пореза на про- 
Јчет права тужилац је обавезан да 
тај порез и плати, па је стога и на- 
лог Службе друштвеног књиговод- 
ства основан.”

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
ВОЈВОДИНЕ

Дана 1. јуна 1968. године одржана је редовна годишња скуп- 
штина Адвокатске ко.море АПВ у Суботици, у сали Скупштине 
општине Суботица.

Поред великог броја адвоката и адвокатских приправника 
скупштини су присуствовали као гости; Арпад Хорват покрајин- 
ски секретар за правосуђе, Иван Вуковић председник Оделења 
Врховног суда Србије у Ново.м Саду, Матијашевић Жарко покра- 
јински јавни тужилац, Чолак Миле покрајински јавни правобра- 
нилац, др Милош Стеванов продекан Правног факултета у Новом 
Саду, представници судова и других правосудних органа из Су- 
ботице, као и делегати адвокатских ко.мора.

Скупштино.м је руководидо радно председништво у саставу: 
Бранко Пакашки, адвокат из Суботице, Ка.мила Си.мендић-Бин 
и др Павле Хорватовић.
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Извештај Управног одбора надопунио је Милорад Ботић 
председник. Члан Управног одбора Стефановић Борислав поднео 
је предлог допуне Тарифе о наградама и накнади трошкова. Ан- 
дрија Шарчевић заменик председника УО образложио је предлог 
Кодекса професионалне етике.

По поднетим извештајима и осталим тачкама које су биле 
на дневном реду развила се врло жива и интересантна дискусија. 
Говорили су: Арпад Хорват, Милован Јовановић, председник 
Адвокатске коморе Србије, Иван Вуковић, др Јован Дорошки, др 
Милош Стеванов, др Мирко Ивковић Ивандекић пензионисани ад- 
вокат из Суботице, Слободан Бељански предсеАник удружења 
адвокатских приправника, др Јулије Кениг, др Стојан Михајло 
вић, Богољуб Стојковић, Оливер Новаковић.

Скупштина је донела ове закл>учке:
1) Примљени су извештаји Управног одбора о раду за 1967. 

годину, завршни рачун Адвокатске коморе за 1967. годину, из- 
вештај Комисије за преглед финансијског пословања Коморе за 
1967. годину и предлог финансијског плана прихода и расхода 
Коморе за 1968. годину.

2) Примљен је предлог допуне Тарифе о наградама и накна- 
ди трошкова за рад адвоката у АПВ, тако што се тарифирају 
радње у кривичном поступку настале услед проширеног учешћа 
адвоката у претходном поступку као и другостепеном поступку. 
У вези са овим упућен је Управни одбор Коморе да испита и 
припреми измену читаве Тарифе, те предлог стави на дискусију 
радним одборима.

3) Поводом дискусија питања из области реформе правосу- 
ђа и доношења новог Закона о адвокатури и другим видовима 
правне помоћи Скупштина по извештајима и дискусијама не 
заузима одређене ставове, него упућује Управни одбор Коморе 
да овај материјал користи у дал>им дискусијама по овим пита- 
њима. Сви органи Коморе и радни одбори и надаље треба активно 
да учествују у свим расправама и дискусијама по ови.м питањима. 
Извештај Комисије за ггрописе адвокатске коморе кога је Скуп- 
штини поднео др Стојан Михајловић прихвата се и има оријен- 
тационо да послужи у заузимању ставова по овим питањима.

4) Кодекс професионалне етике прихваћен је са текстом и 
допуном како га је изнео Скупштини Андрија Шарчевић, a са 8 
гласова против.

Скупштина је минутом ћутања одала пошту преминули.м 
колегама.

Уочи скупштине Радни одбор адвоката и адв. приправншса 
у Суботици приредио је врло успело другарско вече. Скупштина 
је протекла у другарској атмосфери и на одговарајућем нивоу.

М. Б.

„ГЛАСНИК” излази сваког .месеца / Издавач и власник: Адвокатска комо 
ра у АПВ, Нови Сад, З.мај Јовина, 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун 
код Народнг банке 657-8419 / годишња претп.лата 20 нових динара / Цена 

једног броја 2 нова динара / Штампа „Будућност”, Нови Сад
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ЗШШЕ5•'■1 ir *


	ГЛАСНИК

	Г Л A C Н И К

	КОНФЕРЕНЦИЈА СВИХ ОРГАНА КОМОРЕ И РАДНИХ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ АПВ

	СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

	ИЗ СЕДНИЦЕ Y.O. АК у АПВ.

	ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

	,/t- '■* i

	- r. .. -

	2^fgpi (,





