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Др Милан Шкулић
редовни професор Правног факултета
Универзитета у Београду

КРИТИЧКА АНАЛИЗА НОВОГ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ СРБИЈЕ (II)*

9. Терет доказивања оптужбе

У обра зла га њу раз ло га за до но ше ње но вог За ко ни ка о кри вич ном
по ступ ку, те зна ча ја ње го вих по је ди них од ред би, ве ли ка је па жња ука за -
на фор му ла ци ји са др жа ној у чла ну 15 став 2, по ко јој је те рет до ка зи ва -
ња оп ту жбе на ту жи о цу. У су шти ни се ни шта по себ но овим са мо по се -
би не по сти же, јер по ло ги ци ства ри, увек ка да ту жи лац под но си
од го ва ра ју ћи оп ту жни акт, тј. ка да ре а ли зу је сво ју функ ци ју кри вич ног
го ње ња и прак тич но по сту па у функ ци ји оп ту жбе, он мо ра да на од го ва -
ра ју ћи на чин оп ту жбу пот кре пи до ка зи ма из ко јих про из ла зи од го ва ра -
ју ћи сте пен сум ње. Та ко је и у скла ду са За ко ни ком о кри вич ном по -
ступ ку из 2001. го ди не, јер на при мер, ту жи лац ка да под не се оп ту жни цу
у ње ном обра зло же њу об ја шња ва по сто ја ње до ка за из ко јих про из ла зи
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осно ва на сум ња да је окри вље ни учи нио кри вич но де ло ко је је пред мет
оп ту жбе, а слич но је и ка да се под но си зах тев за спро во ђе ње ис тра ге. У
обе си ту а ци је по сто ји од го ва ра ју ћа суд ска кон тро ла, па та ко ако ис тра -
жни су ди ја за кљу чи да не ма усло ва за во ђе ње ис тра ге, од но сно да осно -
ва на сум ња ни је пот кре пље на до ка зи ма, из ра зи ће сво је не сла га ње и за -
тра жи ти од лу ку ван ра справ ног ве ћа. 

Та ко ђе, суд ска кон тро ла оп ту жни це пре ма ме ха ни зму За ко ни ка о
кри вич ном по ступ ку из 2001. го ди не (би ло он да ка да је уло жен при го -
вор окри вље ног или ње го вог бра ни о ца, би ло по зах те ву пред сед ни ка пр -
во сте пе ног ве ћа), омо гу ћа ва об у ста ву кри вич ног по ступ ка, ако ту жи лац
ни је сво ју оп ту жбу за сно вао на кре ди бил ним до ка зи ма из ко јих би про -
из и шла осно ва на сум ња да је окри вље ни учи нио кри вич но де ло. Из ово -
га про из ла зи да и са да, тј. и пре ма За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из
2001. го ди не, ту жи лац мо ра да на од го ва ра ју ћи на чин до ка же оп ту жбу,
од но сно да ука же на до ка зе из ко јих про из ла зи осно ва на сум ња да је
окри вље ни учи нио кри вич но де ло, без об зи ра на то што за ко но да вац
ни је фор мал но про пи сао да ту жи лац сно си те рет до ка зи ва ња сво је оп -
ту жбе. 

Чи ни се да су у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, по -
ма ло по и сто ве ти ли оп ту жбу са утвр ђи ва њем чи ње нич ног ста ња. Оп ту -
жба пред ста вља од го ва ра ју ће „те ре ће ње” окри вље ног да је учи нио кри -
вич но де ло, што се чи ни на од го ва ра ју ћем сте пе ну сум ње, а то је ка да се
ра ди о За ко ни ку из 2001. го ди не осно ва на сум ња, док пре ма За ко ни ку
из 2011. го ди не, мо же би ти реч и о „осно ву сум ње”, ка да је у пи та њу ис -
тра га, али ка ко се са да ис тра га во ди на осно ву на ред бе ко ја пред ста вља
од лу ку јав ног ту жи о ца, а не оп ту жни акт, то ов де не ма мно го зна ча ја,
тим пре што се од лу ка ко јом се за по чи ње ис тра га не мо же по би ја ти
прав ним ле ком. 

Оп ту жни акт фор ма ли зу је оп ту жбу, а као што смо прет ход но об ја -
сни ли, ту жи лац мо ра увек (а то је мо рао и пре ма ЗКП-у из 2001. го ди -
не), да оп ту жни акт за сну је на од го ва ра ју ћим до ка зи ма, што у ства ри,
зна чи да ту жи лац сва ка ко сно си (и увек је сно сио), те рет до ка зи ва ња
сво је оп ту жбе, ка да се ра ди о по сто ја њу осно ва не сум ње да је окри вље -
ни учи нио кри вич но де ло, или бо ље ре че но о по сто ја њу од го ва ра ју ћег
сте пе на сум ње, јер са да за ко но да вац уво ди и тре ћи сте пен сум ње, а то
је „оправ да на сум ња”. 

Шта се то он да по себ но но во и ко ри сно по сти же фор му ла ци јом из
чла на 15 став 2 ЗКП/11? У осно ви ни шта по себ но, али се да љом кон кре -
ти за ци јом на чи на из во ђе ња до ка за, ко је је прак тич но ско ро у пот пу но -
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сти по ве ре но стран ка ма, уз пот пу ну па си ви за ци ју су да, ко нач ни „до ка -
зни ис ход” по ступ ка, сво ди на пи та ње „по бе де” у стра нач ком „дво бо ју”
пред не у трал ним и ре ла тив но па сив ним су дом. 

Да кле, да је ре че но да да ту жи лац сно си те рет до ка зи ва ња оп ту жбе,
те да је исто вре ме но за суд за др жа на ду жност утвр ђи ва ња пот пу ног и
тач ног чи ње нич ног ста ња, од но сно да је очу ва но на че ло исти не у кри -
вич ном по ступ ку, ство ри ла би се јед на мно го ло гич ни ја си ту а ци ја ко ја
би ви ше од го ва ра ла и ин те ре си ма пра вич ног кри вич ног по ступ ка. На и -
ме, та да би ту жи лац сва ка ко мо рао до ка зно пот кре пи ти свој оп ту жни
акт и сво јим рад ња ма у по ступ ку, па и уче шћем у из во ђе њу до ка за, од -
но сно са мим из во ђе њем „сво јих” до ка за,1 до ка зи ва ти сво ју оп ту жбу, али
би и сам суд исто вре ме но те жио да из во ђе њем до ка за утвр ђу је пра вил -
но чи ње нич но ста ње, од но сно тра га за исти ном у кри вич ном по ступ ку. 

Ни у ком слу ча ју ни је исто до ка за ти оп ту жбу и утвр ди ти чи ње нич -
но ста ње. Јед но је до ка зи ва ње оп ту жбе, а дру го је утвр ђи ва ње чи ње нич -
ног ста ња. Та ко ђе, ни је исто до ка за ти оп ту жбу и до ка за ти кри ви цу окри -
вље ног. 

Оп ту жба се за сни ва на од ре ђе ном сте пе ну сум ње и њу би ту жи лац
мо рао да до ка же већ сво јим оп ту жним ак том, од но сно до ка зи ма на ко -
ји ма се оп ту жни акт те ме љи, а кри ви ца се мо же утвр ди ти тек ка да она
про из и ђе из из ве де них до ка за, од но сно ка да суд за кљу чи да је на глав -
ном пре тре су до ка за но да је оп ту же ни учи нио кри вич но де ло ко је је
пред мет оп ту жбе. 

У гру бом по и сто ве ћи ва њу до ка зи ва ња оп ту жбе и утвр ђи ва ња чи ње -
нич ног ста ња, од но сно до ка зи ва ња оп ту жбе и до ка зи ва ња кри ви це, се и
кри је раз лог за на о па ки, па и при лич но ба нал ни ре зон ко ји про из ла зи
из тек ста за ко на. Ис ти ца њем да је те рет до ка зи ва ња оп ту жбе на ту жи о -
цу, уз исто вре ме но ели ми ни са ње на че ла исти не у кри вич ном по ступ ку,
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1 На и ме, ни смо апри ор но про тив стра нач ког из во ђе ња до ка за, већ смо стрикт но
про тив то га да та кво из во ђе ње до ка за бу де прак тич но ис кљу чи во. Дру гим ре чи ма, би ло
је мо гу ће, ако се пошт-по то же ле ло пре те жно стра нач ко из во ђе ње до ка за, да се чак уве -
де и пре те жно адвер зи јал но кон стру и сан до ка зни по сту пак, а да исто вре ме но у кри вич -
ном по ступ ку по сто ји и на че ло исти не, чи ме би се омо гу ћи ло да он да ка да су стран ке
фак тич ки рав но прав не у сми слу спо соб но сти да ква ли тет но из ве ду до ка зе, а на ро чи то
ка да се ра ди о окри вље ном ко ји има до брог бра ни о ца, суд прак тич но пре пу сти из во ђе -
ње до ка за стран ка ма, без по тре бе да се сам бит ни је ме ша у до ка зни по сту пак. Али би
обр ну то, он да ка да са ме стран ке ни су до вољ но спрем не да ква ли тет но из ве ду до ка зе, а
на ро чи то ка да окри вље ни не ма уоп ште бра ни о ца, или има не до вољ но ква ли тет ну струч -
ну од бра ну, сам суд тре бао да пре у зме ак тив ну до ка зну уло гу, те у ци љу утвр ђи ва ња
пра вил но, од но сно пот пу ног и исти ни тог чи ње нич ног ста ња, од но сно дру гим ре чи ма –
ра ди утвр ђи ва ња исти не, из ве де све по треб не до ка зе и на њи ма за сну је сво ју пре су ду. 



пре ва зи ла зи не ка кав са да (од но сно де це ни ја ма то ком ко јих су ва жи ла
дру га чи ја за кон ска ре ше ња), по сто је ћи „ве ли ки про блем” да суд мо ра
по др жа ва ти оп ту жбу”. Та кво ре зо но ва ње пред ста вља озби љан нон сенс и
ука зу је ка ко на круп но не ра зу ме ва ње су штин ске уло ге су да у кла сич -
ном кон ти нен тал но-европ ском кри вич ном по ступ ку ка кав је код нас по -
сто јао де це ни ја ма, та ко и на очи глед но по гре шну и ве о ма опа сну прак -
су по је ди них на ших су ди ја.

10. Пот пу но и штет но „ла ба вље ње коч ни ца” у по гле ду спо ра зу ма
о при зна њу кри ви це

У наш прав ни си стем је но ве ла ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку
из 2001. го ди не од сеп тем бра 2009. го ди не (по узо ру на од ред бе са др жа -
не у ЗКП-у из 2006. го ди не), уве ден спо ра зум о при зна њу кри ви це. То је
за кон ски ме ха ни зам ко ји мно ги сма тра ју ве о ма кон тро верз ним. Да је
би ло ко пре не ко ли ко де це ни ја не ком јав ном ту жи о цу пред ло жио за -
кљу че ње спо ра зу ма са окри вље ним, че сти ти ту жи лац би ве ро ват но по -
сум њао у по ку шај ко руп ци је. 

Слич не мо гућ но сти по сто је у ве ћи ни са вре ме них др жа ва и ма да је
спо ра зум о при зна њу кри ви це за и ста по те као из САД,2 он је да нас у не -
ким сво јим ва ри јан та ма при хва ћен ши ром Евро пе. На при мер, у Не -
мач кој се он де це ни ја ма при ме њи вао, чак и без ика кве фор мал не за -
кон ске осно ве. Оно што је већ де це ни ја ма би ло при сут но у прак си, је у
Не мач кој тек ав гу ста 2009. го ди не пре то че но у за кон ске од ред бе.3 Да ли
то пред ста вља аме ри ка ни за ци ју европ ских кри вич них по сту па ка? У су -
шти ни не, иако ути цај ре ше ња из упо ред ног пра ва сва ка ко по сто ји, али
је то да нас у са вре ме ном све ту уоби ча је на по ја ва. Аме рич ка ва ри јан та
спо ра зу ма о при зна њу кри ви це, по зна та као plea bar ging, се че сто пре -
во ди као „на год ба при зна њу кри ви це”. Са ми Аме ри кан ци ра ди је го во ре
о „ис пре го ва ра ној кри ви ци”.

Кри вич ни по сту пак је у САД устро јен као јед на вр ста „до ка зног стра -
нач ког дво бо ја”. Ту жи лац и окри вље ни се соп стве ним ар гу мен ти ма „ту -
ку” пред по ро том са ста вље ном од обич них гра ђа на, ко ја це ни ко је био
убе дљи ви ји. Сам су ди ја је ре ла тив но па си ван. Тек ако по ро та од лу чи да
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је окри вље ни крив, су ди ја сту па на сце ну из ри ца њем од го ва ра ју ће ка -
зне. Ако по ро та од лу чи да не ма кри ви це, по сао су ди је је за вр шен. Ово
је по зна то и из бе ле три сти ке и фил мо ва. Оно што мно ги не зна ју је сте
да је ова кво „школ ско” су ђе ње у САД пра ви из у зе так. Од ви ја се у ма ње
од 10% свих слу ча је ва. Ско ро 90% слу ча је ва се окон ча ва на те ме љу при -
зна ња окри вље ног, ка да из о ста је по рот но су ђе ње, а суд са мо из ри че ка -
зну, узи ма ју ћи при зна ње као озбиљ ну олак ша ва ју ћу окол ност. Ме ђу -
тим, око по ло ви на при зна ња ни је плод спо ра зу ма са ту жи о цем, већ
окри вље ни при зна је при те шњен до ка зи ма и све стан да би и без при зна -
ња био огла шен кри вим, али да би та да сле ди ла да ле ко те жа ка зна, а та -
мо ка зне ни су ни ма ло на ив не. Ка да би би ло не што ви ше су ђе ња пред
по ро том, пра во суд ни си стем САД би до жи вео ко лапс.

Он да ка да се аме рич ки ту жи лац спо ра зу ме ва са окри вље ним, че сто
је вр ло бит на „став ка” спрем ност окри вље ног да се по ја ви као све док
про тив дру гих „озбиљ ни јих” игра ча. Кад је пи сац овог тек ста био у по -
се ти ФБИ-ају у Сан Фран ци ску, са знао је да у том гра ду ве ли ки про блем
пред ста вља ал бан ска ма фи ја, за ко ју му је ре че но да је вр ло тврд орах
јер се ра ди о но вој ве о ма за тво ре ној гру па ци ји, у ко ју је ско ро не мо гу -
ће про дре ти. По том је аме рич ки де тек тив уте шно об ја снио да се то увек
де ша ва ка да се по ја ве но ви ими гран ти, те да вре ме ном де лу је mel ting
pot, не ко од до шља ка по ста не по ли ца јац и ство ри се при ли ка да ФБИ до -
би је ин сај де ра у кри ми нал ној ор га ни за ци ји. На ша лио сам се и ре као да
је то мо жда и при ли ка да кри ми нал ци стек ну ин сај де ра у по ли ци ји. До -
био сам од го вор да је то сва ка ко мо гу ће, али не и су ви ше ве ро ват но, јер
се ве ћи на по ли ца ја ца као ку ге пла ши та кве са рад ње са кри ми нал ци ма,
зна ју ћи да ће кри ми на лац ако „пад не”, има ти при ли ком пре го во ра са
ту жи о цем по да так о ко рум пи ра ном по ли цај цу као ја ку кар ту у ру ка ву.
Спа са ва ју ћи сво ју ко жу, он би вр ло ра до све до чио про тив „дру га ра у
пла вом”. 

Спо ра зум се у још увек ва же ћем срп ском За ко ни ку о кри вич ном
по ступ ку из 2001. го ди не (а сту па њем на сна гу но ве ла из сеп тем бра
2009. го ди не), за сни ва на бит но дру га чи јој кон цеп ци ји. Мо гућ је са мо
за кри вич на де ла за ко ја је про пи са на ка зна до 12 го ди на за тво ра. Еле -
мент спо ра зу ма не мо же би ти оба ве зи ва ње окри вље ног да све до чи про -
тив дру гог окри вље ног. 

Ка да се у САД окри вље ни и ту жи лац „на го де”, они ка зну са мо пред -
ла жу. То суд не оба ве зу је. Ка зна мо же би ти и те жа од до го во ре не, што
се по пра ви лу и де ша ва. У Ср би ји то не ће би ти мо гу ће. Суд при хва та
спо ра зум са мо ако у при лог кри ви ци осим при зна ња по сто је и дру ги до -
ка зи. Та да се при хва та и ка зна о ко јој су се спо ра зу ме ли ту жи лац и окри -
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вље ни. Про тив од лу ке ко јом се при хва та спо ра зум, жал бу мо же да из ја -
ви оште ће ни и тек ка да о тој жал би ре ши ван ра справ но ве ће су да, спо -
ра зум про из во ди прав но деј ство. Сто га ће окри вље ни и јав ни ту жи лац
би ти мо ти ви са ни да во де ра чу на и о ин те ре си ма жр тве кри вич ног де ла,
пре све га о обе ште ће њу, што је ху ма но и пра вич но. 

Не тре ба оче ки ва ти чу да од спо ра зу ма о при зна њу кри ви це, али би
он мо гао до при не ти ефи ка сни јем кри вич ном по ступ ку. Ни јед но за кон -
ско ре ше ње ни је са вр ше но, па ни ово, јер са вр шен ство ни је људ ска осо -
би на али овај спо ра зум у прак си мо же би ти ко ри стан. Су ђе ње ипак не
сме по ста ти из у зе так, а кри вич ни по сту пак се не сме пре тва ра ти у би ло
ко ји об лик „пре ког су да”. Ка зне на по ли ти ка не сме би ти „мре жа у ко ју
се хва та ју ма ле ри бе, а кроз ко ју про ла зе ве ли ке”, а спо ра зум је у осно -
ви на ме њен „ма лим ри ба ма”. Иако се ка же да је „прав да спо ра али до -
сти жна”, су ђе ња мо ра ју би ти бр жа, јер њи хо ва пре те ра на спо рост увек
охра бру је кри ми нал це.

Мно го се пра ши не по ди гло ка да је јед на срп ска фолк зве зда скло -
пи ла спо ра зум са јав ним ту жи о цем и ка ко је то до бар део јав но сти до -
жи вео, „по год бом” бла ге ка зне „от ку пи ла” гре хе. Би ло је ту и мно го не -
ра зу ме ва ња, а че сто се ко мен та ри са ло и да ми са да има мо „аме рич ки”
си стем. Ства ри сто је не што дру га чи је. Та кав спо ра зум у Ср би ји, као што
је об ја шње но, са да по сто ји у јед ној при лич но уме ре ној ва ри јан ти. Став -
ка спо ра зу ма не мо же би ти оба ве зи ва ње окри вље ног да све до чи про тив
дру гих окри вље них, јер би то мо гло асо ци ра ти на „ку по ви ну” све до ка.
На при мер, Дра жен Ер де мо вић је при знао да је у Сре бре ни ци уче ство -
вао у уби ству око 1200 љу ди, а да је лич но убио око 70 љу ди. За тај зло -
чин је, за хва љу ју ћи све до че њу на ко је се оба ве зао спо ра зу мом, осу ђен
на све га пет го ди на за тво ра. 

Ре фор ма то ри за ко на су по жу ри ли да код нас све „по пра ве” и пре -
пра ве, па и да но во и за бра ним „де ли о ци ма прав де”, уз но ву мре жу су до -
ва ста ве на рас по ла га ње и но ве про це сне за ко не, чи јом ће при ме ном
на ше ре фор ми са но пра во су ђе „про цве та ти”. За ко ни ком о кри вич ном
по ступ ку омо гу ћа ва се скла па ње спо ра зу ма у по гле ду би ло ког кри вич ног
де ла. То зна чи да ће на год ба ту жи о ца и окри вље ног би ти мо гу ћа и за си -
ло ва ње де те та, те шка уби ства и сл. Ни је до зво ље на ни жал ба оште ће ног
про тив спо ра зу ма. То је ве о ма ло ше ре ше ње, ко је у ком би на ци ји са уки -
да њем ду жно сти су да да утвр ђу је исти ну у кри вич ном по ступ ку, мо же
би ти из ра зи то не пра вич но у прак си. 

Од ка да је ДНК ана ли за по ста ла ру тин ска ме то да иден ти фи ка ци је,
не са мо да је ње но ко ри шће ње до при не ло ве ли ком успе ху у до ка зи ва њу
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кри вич них де ла, већ је њо ме у не ким др жа ва ма на кнад но до ка зан низ
суд ских за блу да. На кон што је не ви ност јед ног осу ђе ни ка на смрт ну ка -
зну не спор но утвр ђе на на кнад но спро ве де ном ДНК ана ли зом, гу вер нер
др жа ве Или ној је 2003. го ди не до нео од лу ку да се све осу де на смрт ну
ка зну у тој др жа ви пре и на че у ка зне до жи вот ног за тво ра, ка да је дао и
јед ну ле ген дар ну из ја ву: На шим прав ним си сте мом кр ста ри дух суд ске
за блу де.4

До 2007. го ди не је ско ро 200 осу ђе ни ка у САД осло бо ђе но на кон
што је ДНК ана ли зом утвр ђе но да су не ви ни.5 Не ки од њих спа да ју у
оних фа мо зних 97%, ко ји се код нас ис ти чу као по зи ти ван при мер аме -
рич ког си сте ма стра нач ке „на год бе.6 Ти „јад ни ци” су, иако за и ста не ви -
ни, прет ход но са ми при зна ли зло чи не, што их је по том ко шта ло го ди на
про ве де них иза ре ше та ка. 

Шта не ви ног чо ве ка мо же на те ра ти да при зна кри вич но де ло? Од -
мах по ми сли мо на раз не зло у по тре бе, а по себ но на тор ту ру, али то ов -
де ни је слу чај. Та ква при зна ња „из ну ђу је” си стем ко ји је кла сич но су ђе -
ње пре тво рио у из у зе так. Он да ка да циљ кри вич ног по ступ ка ни је исти на,
већ фор мал но ре ша ва ње пред ме та по ступ ка, та да је при зна ње за и ста
„кра љи ца до ка за” и ње го вим до би ја њем се све ре ша ва. То је ти пич но у
ан гло сак сон ским по ступ ци ма, а по себ но у САД. До ду ше, та квог спо ра -
зу ма не ма у Ве ли кој Бри та ни ји, иако је она „ко лев ка” аме рич ког пра ва. 

Ве о ма стро га ка зне на по ли ти ка у САД на чел но мо ти ви ше окри вље -
не да при зна ју кри вич на де ла и са ту жи о цем скло пе спо ра зум, ко јим су -
ду пред ла жу од ре ђе ну ка зну. Ако се суд уве ри да је при зна ње исти ни то,
дру ги се до ка зи не из во де, већ се су ђе ње сво ди са мо на ка жња ва ње. Ка -
ко суд у САД ни је ду жан да утвр ђу је исти ну он у прак си, по пра ви лу, не -
ма мно го раз ло га да сум ња у при зна ње. Обр ну то, ако не ма при зна ња,
иде се пред по ро ту и та да, ако она окри вље ног огла си кри вим, сле ди ви -
ше стру ко те жа ка зна.
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ци без ре зер вно и ве о ма зду шно при хва ти ли, па га и ви ше пу та из но си ли у јав но сти. У
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ма уоп ште, а не са мо о кла сич ним кри вич ним де ли ма. Да кле у тај про це нат ула зе и они
ре ла тив но сит ни ји де лик ти, као што су то пре кр ша ји у на шем прав ном си сте му. 



Страх од од лу ке по ро те, мо же не ке окри вље не да на те ра на при зна -
ње, чак и он да ка да су не ви ни, а на ро чи то ка да се ра ди о ра ни је већ осу -
ђи ва ни ма, ко ји зна ју да ће по ро ту те шко убе ди ти у сво ју не ви ност. У са -
мим САД се сто га тај си стем че сто оштро кри ти ку је, али он та мо
функ ци о ни ше, а сва ка др жа ва са ма би ра за кон ска ре ше ња ко ја нај ви ше
од го ва ра ју ње ним по тре ба ма. 

11. Спо ра зу ми јав ног ту жи о ца и окри вље ног у но вом ЗКП-у

Но ви За ко ник о кри вич ном по ступ ку уво ди три вр сте спо ра зу ма
јав ног ту жи о ца и окри вље ног: 1) спо ра зум о при зна њу кри вич ног де ла,
2) спо ра зум о све до че њу окри вље ног, као и 3) спо ра зум о све до че њу
осу ђе ног. 

Пр ви стра нач ки спо ра зум је са мо дру га ва ри јан та оно га што у За ко -
ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2001. го ди не, а у скла ду са но ве ла ма из
2009. го ди не, пред ста вља спо ра зум о при зна њу кри ви це, док су дру га
два стра нач ка спо ра зу ма ва ри јан те „за до би ја ња ко о пе ра тив ног све до ка,
од но сно дру га чи је прав но-тех нич ко ре гу ли са ње не ка да шњег ин сти ту та
све до ка са рад ни ка. 

11.1. Спо ра зум о при зна њу кри вич ног де ла

Основ на ано ма ли ја овог спо ра зу ма је што је он са да мо гућ у од но су
на би ло ко ју вр сту кри вич ног де ла, без об зи ра на ње го ву те жи ну, што
зна чи да се та кав спо ра зум, на при мер, мо же за кљу чи ти и са окри вље -
ним ко ји је оп ту жен за си ло ва ње де те та, ви ше стру ко уби ство итд. 

За раз ли ку од не ка да шњег за кон ског ре ше ња, тј. оног ре ше ња ко је
по сто ји у ЗКП-у из 2001. го ди не (уве де ног но ве ла ма из 2009. го ди не),
ка да је спо ра зум о при зна њу кри ви це био мо гућ са мо за кри вич на де ла
у по гле ду ко јих је про пи са на ка зна за тво ра до два на ест го ди на, са да ви -
ше не ма та квог огра ни че ња. Та ко ђе, спо ра зум о при зна њу кри вич ног
де ла се ви ше не мо же по би ја ти жал бом оште ће ног, што та ко ђе не пред -
ста вља до при нос ка ко по што ва њу ин те ре са оште ће ног кри вич ним де -
лом, ко ји се не мо гу све сти са мо на ма те ри јал но прав ни аспект, тј. пи та -
ње имо вин ско прав ног зах те ва, та ко ни пра вич ном кри вич ном по ступ ку,
од но сно ње го вом пра вич ном ис хо ду.

Оба ве зни еле мент спо ра зу ма о при зна њу кри вич ног де ла је, из ме ђу
оста лог (опис кри вич ног де ла, при зна ње окри вље ног итд.), и спо ра зум
о вр сти, ме ри или ра спо ну ка зне или дру ге кри вич не санк ци је (члан
314 став 1 тач ка 3). Из ово га би про из и шло да се стран ке мо гу спо ра зу -
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ме ти и са мо о ра спо ну ка зне у окви ру за кон ског ра спо на ка жња ва ња (на
при мер, ка зна од 2 до три го ди не за тво ра и сл.), а да се он да су ди ји пре -
пу шта да, у окви ру „до го во ре ног” ра спо на, из рек не кон крет ну ме ру ка -
зне од ре ђе не вр сте. Ме ђу тим, та ко не што ни је ускла ђе но са од ред бом
чла на 317, по ко јој суд пре су дом при хва та спо ра зум, ка да утвр ди да су
ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви, по пут све сног и до бро вољ ног при зна ња кри -
вич ног де ла итд., при че му ни је ја сно ка ко суд мо же при хва ти ти спо ра -
зум, ко ји се у по гле ду кри вич не санк ци је од но си са мо на ра спон ка зне.
Ко ја се ка зна та да из ри че у осу ђу ју ћој пре су ди? 

С дру ге стра не, ако би се сма тра ло да суд, у слу ча ју да се спо ра зум
ти че са мо ра спо на ка зне, мо же пот пу но сло бод но из ре ћи би ло ко ју ме -
ру ка зне у окви ру „до го во ре ног ра спо на”, то би би ло ве о ма не ло гич но,
јер ка ко суд мо же из ре ћи би ло ко ју ка зну, од но сно од ре ди ти ме ру од ре -
ђе не вр сте ка зне, ако ни је уоп ште из во дио до ка зе ко ји се ти чу окол но -
сти ко је су па ра ме три за од ме ра ва ње ка зне.7

Ако се већ же ле ло да по сто ји мо гућ ност да се стран ке до го во ре са -
мо о ра спо ну ка зне, а да се он да су ду пре пу сти да ко нач но, уко ли ко
при хва ти спо ра зум, сам у окви ру тог ра спо на из рек не кон крет ну ме ру
ка зне, он да се мо ра ло про пи са ти да та да суд мо ра из ве сти до ка зе ко ји -
ма утвр ђу је чи ње ни це од ко јих за ви си ме ра ка зне. 

На чел но је ве о ма ло ше што је бит но по гор шан по ло жај оште ће ног,
ко ји се са да не по зи ва на ро чи ште за од лу чи ва ње о спо ра зу му о при зна -
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7 Та ко не што је до зво ље но у САД као „ко лев ци” plea bar ging си сте ма, где то чак
пред ста вља пра ви ло, што зна чи да окри вље ни при зна је кри вич но де ло, а ту жи лац су ду
пред ла же од го ва ра ју ћу кри вич ну санк ци ју, али суд ни је та квим пред ло гом фор мал но
ве зан, већ ка зна ко ју из рек не мо же би ти и ве ћа, што је у прак си пра ви ло. Ме ђу тим, у
САД се при том и по ред то га, углав ном при лич но пре ци зно, уна пред мо же „про це ни ти”
ко ја ће се ка зна у ва ри јан ти „плус–ми нус” из ре ћи у кон крет ном слу ча ју. Мо гу ће је да је
то аме рич ко ре ше ње по слу жи ло као узор на шем за ко но дав цу, ко ји је ме ђу тим, за бо ра -
вио да он да та кво ре ше ње, ко је мо же има ти и од ре ђе ни ra tio le gis, иако је спор но да ли
би окри вље ни та ко ра до ри зи ко вао упу шта ње у не из ве сност у по гле ду суд ске кон кре ти -
за ци је ка зне „пред ло же не” у ра спо ну, на од го ва ра ју ћи на чин ускла ди са дру гим за кон -
ским од ред ба ма, те омо гу ћи су ду из во ђе ње до ка за ко ји су по треб ни за од лу чи ва ње о ме -
ри ка зне, тј. утвр ђи ва ње чи ње ни ца ко је би има ле зна чај олак ша ва ју ћих и оте жа ва ју ћих
окол но сти. На и ме, у САД се суд ру ко во ди ве о ма пре ци зним и ско ро ме ха нич ки фор му -
ли са ним „смер ни ца ма” о ви си ни ка зне за од ре ђе на кри вич на де ла и уз при су ство од ре -
ђе них окол но сти (на при мер, да ли се ра ди о по врат ни ку, ко ли ко су те шке по сле ди це
итд.) и та мо ни је уоп ште за кон ски уре ђе но да се мо ра ју из ве сти до ка зи од ко јих за ви си
вр ста кри вич не санк ци је, од но сно ме ра ка зне, док је код нас фор мал но не мо гу ће да суд
из рек не од ре ђе ну ме ру ка зне (чак и у окви ру прет ход но стра нач ки утвр ђе ног ра спо на),
а да пре то га ни је из вео и до ка зе из ко јих ће про из и ћи чи ње ни це ко је су од зна ча ја за
од ме ра ва ње ка зне. 



њу кри вич ног де ла, не мо же уло жи ти жал бу про тив ре ше ња ко јим се
при хва та спо ра зум, ни ти су ди ја има ду жност да про ве ра ва да ли је кон -
кре тан спо ра зум о при зна њу кри вич ног де ла у ин те ре су оште ће ног, од -
но сно да спо ра зу мом пра ва оште ће ног ни су по вре ђе на.

11.2.Спо ра зум о све до че њу окри вље ног – окри вље ни са рад ник и спо ра зум
о све до че њу осу ђе ног – осу ђе ни са рад ник

Пре ма чла ну 327 став 4 ЗКП/2011, спо ра зум о све до че њу се са чи -
ња ва у пи са ном об ли ку и под но си се су ду до за вр шет ка глав ног пре тре -
са. Ни је пре ци зи ра но ког глав ног пре тре са – оног ко ји се во ди про тив
окри вље ног са рад ни ка или дру гих са о кри вље них, што у прак си мо же
до ве сти до ни за про бле ма.

11.3. Нео сло ба ђа ње са о кри вље ног или осу ђе ног од ду жно сти по ла га ња 
за кле тве ка да се ис пи ту ју као све до ци

Пре ма чла ну 97 ЗКП/2011, за кле тву не по ла жу: 1) све док ко ји у вре -
ме „са слу ша ња”,8 ни је пу но ле тан, као и 2) онај све док ко ји због ду шев -
ног ста ња не мо же да схва ти зна чај за кле тве. 

Са о кри вље ни или осу ђе ни ни су на ве де ни ме ђу ли ци ма ко ја не по -
ла жу за кле тву, што пред ста вља гре шку, јер те ка те го ри је све до ка по ло -
ги ци ства ри, тј. због сво је уло ге у ак ту ел ном или за вр ше ном кри вич ном
по ступ ку, ко ји се ти че оно га што је пред мет њи хо вог све до че ња, не би
тре ба ло да по ла жу за кле тву. Без об зи ра што кри вич но де ло да ва ња ла -
жног ис ка за по сто ји не за ви сно од то га да ли је све док по ло жио за кле тву
или то ни је учи нио, овим се на им пли ци тан на чин по тен ци ра ши ра мо -
гућ ност да ова ли ца од го ва ра ју за да ва ње ла жног ис ка за. 

11.4. Не мо гућ ност од бра не да зах те ва од ре ђи ва ње ста ту са 
за шти ће ног све до ка

Пре ма чла ну 107 став 1 ЗКП/2011, суд мо же од ре ди ти ста тус за -
шти ће ног све до ка, та ко што то ал тер на тив но чи ни: 1) по слу жбе ној ду -
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8 Ов де за ко но да вац пра ви и тер ми но ло шку ома шку, јер се у од ред би чла на 97 став
1 тач ка 1, го во ри о „са слу ша њу” све до ка, као што је то био слу ча ју За ко ни ку о кри вич -
ном по ступ ку из 2001. го ди не (као и у на шим ра ни јим за ко ни ма о кри вич ном по ступ -
ку), пре но ве ла из 2009. го ди не, ко ји ма је уве де на про ме ње на тер ми но ло ги ја, сход но
ко јој се све док ис пи ту је. Ова гре шка са да још ви ше „бо де очи”, јер се у но вом За ко ни ку
кон се квент но уво ди адвер зи јал на кон струк ци ја глав ног пре тре са, чи је је јед но од основ -
них обе леж ја стра нач ко ис пи ти ва ње све до ка. 



жно сти, од но сно офи ци јел ним са мо и ни ци ра њем, 2) на зах тев јав ног ту -
жи о ца или 3) по зах те ву са мог све до ка. 

Су бјек ти ко ји су у функ ци ји од бра не, тј. сам окри вље ни или ње гов
бра ни лац не мо гу зах те ва ти да се од ре ђе ном ли цу да свој ство за шти ће -
ног све до ка. То је су прот но на че лу јед на ко сти стра на ка. Ако су за ко но -
дав ци по шли од прет по став ке да је то не по треб но, јер све до ци ма у по -
ступ ку нај че шће пре ти опа сност од са мог окри вље ног, за не ма ри ли су
мо гућ ност да све док све до чи у ко рист јед ног од са о кри вље них, а на ште -
ту оста лих, па се пла ши да ва ња ис ка за. У том слу ча ју окри вље ни за ви си
од до бре во ље ту жи о ца и су да.

12. (Пре)ши ро ка мо гућ ност пре тре са ња без све до ка због 
„не до ступ но сти” др жа о ца ста на

Пре ма чла ну 156 став 3 ЗКП/2011, пре тре са њу се мо же при сту пи ти
без пре да је на ред бе, упо зо ре њу на бра ни ца/адво ка та и без при су ства
све до ка, не са мо ка да се ра ди о „кла сич ним раз ло зи ма” за та кав по сту -
пак, по пут прет по ста вља ња ору жа ног от по ра, дру ге вр сте на си ља итд.,
већ и ако је др жа лац ста на или дру гих про сто ри ја не до сту пан. 

У пи та њу је ре ал но „ка у чук” нор ма, чи ме се ства ра ве о ма ши рок
про стор за зло у по тре бе, јер ор ган по ступ ка мо же, уко ли ко је ма ли ци о -
зан (а за ко но да вац не сме апри ор но прет по ста ви ти „до бро на мер ност”),
да на мер но вр ши пре тре са ње баш он да ка да вла сник, од но сно др жа лац
ста на из ве сно ни је у ку ћи, од но сно у сво јим про сто ри ја ма, тј. сва ка ко је
не до сту пан јер се, на при мер, тач но зна да је у то вре ме на слу жбе ном
пу ту, од мо ру и сл. 

13. По гре шно фор му ли са на „но ва” бит на по вре да од ре да ба 
кри вич ног по ступ ка 

Пре ма чла ну 438 став 1 тач ка 1 но вог За ко ни ка о кри вич ном по -
ступ ку, ап со лут но бит на по вре да од ре да ба кри вич ног по ступ ка по сто ји
и ако је на сту пи ла за ста ре лост кри вич ног го ње ња или је го ње ње ис кљу че -
но услед ам не сти је или по ми ло ва ња или је ствар већ прав но сна жно пре -
су ђе на, или по сто је дру ге окол но сти ко је трај но ис кљу чу ју кри вич но го -
ње ње. 

Ра ди се о не ве ро ват ној гре шци. На и ме, реч је о раз ло гу за до но ше -
ње од би ја ју ће пре су де, а не о ап со лут но бит ној по вре ди од ре да ба кри -
вич ног по ступ ка. 
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По на чи ну фор му ла ци је од ред бе чла на 438 став 1 тач ка 1 ЗКП/2011,
сва ки пут ка да би суд до нео од би ја ју ћу пре су ду, због по сто ја ња трај не
смет ње за кри вич но го ње ње (за ста ре лост, ам не сти ја итд.), он би ти ме
ауто мат ски на чи нио ап со лут но бит ну по вре ду од ре да ба кри вич ног по -
ступ ка.

У ва же ћем За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2001. го ди не (а та ко
је код нас би ло де це ни ја ма), та по вре да је ис прав но фор му ли са на у
окви ру по вре да кри вич ног за ко на. То зна чи да по вре да по сто ји ако је
кри вич ни за кон по вре ђен у по гле ду пи та њу да ли има окол но сти ко је
ис кљу чу ју кри вич но го ње ње, а на ро чи то да ли је на сту пи ла за ста ре лост
кри вич ног го ње ња или је го ње ње ис кљу че но услед ам не сти је или по ми -
ло ва ња или је ствар већ прав но сна жно пре су ђе на. Та ква фор му ла ци ја је
је ди но ло гич на, јер та да по вре да мо же по сто ја ти у два сме ра, би ло да је
суд, на при мер, по гре шно кон ста то вао по сто ја ње за ста ре ло сти, од но сно
дру ге трај не смет ње за кри вич но го ње ње (по пут, об у хва ће но сти де ла
ам не сти јом, по ми ло ва њем итд.), би ло да је обр ну то, суд пре су дио у по -
гле ду кри вич ног де ла ко је је већ за ста ре ло, од но сно у по гле ду ко јег по -
сто ји дру га трај на смет ња за кри вич но го ње ње. 

За ста ре лост, ам не сти ја и по ми ло ва ње, ре гу ли са ни су од ред ба ма кри -
вич ног за ко но дав ства, тј. на чел но при па да ју кор пу су ма те ри јал ног кри -
вич ног пра ва, без об зи ра што та кве чи ње ни це у кри вич ном по ступ ку
има ју зна чај трај них смет њи за кри вич но го ње ње, али не за ви сно од то га,
фор му ла ци ја ко јом су ти раз ло зи, од но сно уоп ште „дру ге окол но сти које
трај но ис кљу чу ју кри вич но го ње ње”, свр ста не у ап со лут но бит ну по вре -
ду од ре да ба кри вич ног по ступ ка, пред ста вља из у зет но гру бу, не са мо
прав но-тех ни ку, већ и су штин ску гре шку. 

14. Раз два ја ње тре нут ка за по чи ња ња кри вич ног го ње ња и 
мо мен та по кре та ња кри вич ног по ступ ка 

Од ред бом чла на 5 став 2 ЗКП-а, утвр ђе но је да кри вич но го ње ње за -
по чи ње ал тер на тив но: 1) пр вом рад њом јав ног ту жи о ца, или овла шће -
них слу жбе них ли ца по ли ци је на осно ву зах те ва јав ног ту жи о ца, пред у -
зе том у скла ду са овим за ко ни ком ра ди про ве ре осно ва сум ње да је
учи ње но кри вич но де ло или да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де -
ло, од но сно 2) под но ше њем при ват не ту жбе. Од ре ђи ва ње за по чи ња ња
кри вич ног го ње ња на ова кав на чин је ве о ма ду би о зно и скоп ча но са чи -
та вим ни зом про бле ма. 
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Основ но је пи та ње; ка ко мо же за по че ти кри вич но го ње ње, а да са мим
по чет ком кри вич ног го ње ња ни је за по чео кри вич ни по сту пак? Из овог
основ ног пи та ња, ко је би не ко мо гао схва ти ти и као чу ве ну ди ле му ко ја
се ти че „ста ро сти ко ко шке и ја је та”, про из ла зе и дру га пи та ња, у по гле -
ду ко јих је ве о ма те шко про на ћи ра зу ман од го вор ту ма че њем не ја сних,
не ло гич них, а че сто и из ра зи то про тив реч них од ред би но вог За ко ни ка о
кри вич ном по ступ ку.

По себ но је упа дљи во да се на дру га чи ји на чин од ре ђу је мо ме нат за -
по чи ња ња кри вич ног по ступ ка, што зна чи да наш за ко но да вац са да раз -
ли ку је по че так кри вич ног го ње ња, од по чет ка кри вич ног по ступ ка, што
исто вре ме но зна чи да је мо гу ће да по сто ји кри вич но го ње ње, а да се не
во ди кри вич ни по сту пак.

Пре ма чла ну 7 ЗКП-а, кри вич ни по сту пак је по кре нут, од но сно тре -
ба га сма тра ти по кре ну тим, у сле де ћим ал тер на тив но про пи са ним си -
ту а ци ја ма: 1) до но ше њем на ред бе о спро во ђе њу ис тра ге (члан 296); 2)
по твр ђи ва њем оп ту жни це ко јој ни је прет хо ди ла ис тра га (члан 341 став
1); 3) до но ше њем ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра пре под но ше ња оп ту -
жног пред ло га у скра ће ном по ступ ку (члан 498 став 2); 4) од ре ђи ва њем
глав ног пре тре са или ро чи шта за из ри ца ње кри вич не санк ци је у скра -
ће ном по ступ ку (члан 504 став 1, члан 514 став 1 и члан 515 став 1); те
5) од ре ђи ва њем глав ног пре тре са у по ступ ку за из ри ца ње ме ре без бед -
но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња (члан 523). 

У свим овим си ту а ци ја ма фор мал но је мо гу ће да се пре за по чи ња ња
кри вич ног по ступ ка, за поч не кри вич но го ње ње, што не са мо да је бе сми -
сле но. По ло ги ци ства ри, кри вич но го ње ње под ра зу ме ва од ви ја ње кри -
вич ног по ступ ка, јер се оно је ди но и мо же оства ри ва ти у окви ру кри -
вич ног по ступ ка, већ је и са мо за кон ско ре ше ње кон тра дик тор но.
На и ме, чи ни се да је основ на иде ја за ко но дав ца би ла да се кри вич но
го ње ње за поч не чим се пре ду зме би ло ко ја про це сна рад ња, већ он да
ка да по сто ји нај ни жи сте пен сум ње (осно ви сум ње) и то ка да се ра ди
о ли цу ко је је тзв. Н.Н. ли це, од но сно не по зна ти „учи ни лац” кри вич -
ног де ла, јер све прет ход но на бро ја не ва ри јан те за по чи ња ња кри вич -
ног по ступ ка (члан 7 ЗКП/2011), под ра зу ме ва ју да по сто ји осум њи че -
ни, од но сно окри вље ни (до но ше ње на ред бе о спро во ђе њу ис тра ге,
по твр ђи ва ње не по сред не оп ту жни це итд.). Ме ђу тим, ту се по ста вља ју
два основ на пи та ња: 

1) Ако кри вич но го ње ње по ло ги ци ства ри под ра зу ме ва по сто ја ње
ли ца ко је се кри вич но го ни, ка ко оно мо же за по че ти баш он да ка да се
ра ди о Н.Н. ли цу?

Чланци 21



2) Уко ли ко је став за ко но дав ца да се кри вич но го ње ње пре ма од го -
ва ра ју ћој „фик ци ји” од ви ја у од но су на „Н.Н. ли це”,9 док по сту пак за по -
чи ње он да ка да по сто ји по зна ти окри вље ни, за што је он да, обр ну то од
та квог ста ва, из ри чи то про пи са но да кри вич но го ње ње за по чи ње не са -
мо пр вом рад њом про ве ра ва ња да је учи ње но кри вич но де ло, већ и он -
да ка да је про ве ра усме ре на на пи та ње да ли је од ре ђе но ли це учи ни ло
кри вич но де ло, а чак је про пи са но да се кри вич но го ње ње сма тра за по -
че тим и мо мен том под но ше ња при ват не ту жбе. 

Ни је би ло ни ка кве по тре бе да се раз два ја мо ме нат от по чи ња ња кри -
вич ног го ње ња од тре нут ка за по чи ња ња кри вич ног по ступ ка, а мо гло
се, пре све га у ци љу за шти те пра ва осум њи че них у нај ра ни јим фа за ма
по ступ ка и одво је но од пи та ња ли ми ти ра ња од ре ђе них ње го вих пра ва
због во ђе ња кри вич ног по ступ ка, од но сно ула ска по ступ ка у по је ди не
про це сне фа зе, про пи са ти да кри вич ни по сту пак за по чи ње (што, по ло -
ги ци ства ри, под ра зу ме ва и по че так кри вич ног го ње ња), већ пр вом рад -
њом ко ју овла шће ни др жав ни ор ган вр ши због по сто ја ња осно ва сум ње
или осно ва не сум ње да је учи ње но кри вич но де ло за ко је се го ни по слу -
жбе ној ду жно сти, од но сно под но ше њем при ват не ту жбе ка да је у пи та -
њу кри вич но де ло за ко је се го ни по при ват ној ту жби. 

15. Пре нор ми ра ност но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку и
дру ги при ме ри не по треб ног и по гре шног де фи ни са ња, 

не по треб но де фи ни са ње ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе 

Текст На цр та За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку је пре тр пан нор ма -
ма, он је су ви ше оби ман, што по не кад мо же има ти и збу њу ју ћи ефе кат.
До ду ше, то би мо жда до не кле мо гао би ти и ква ли тет тек ста, ка да би се
ра ди ло о ва ља ним од ред ба ма, јер би се он да мо гло сма тра ти да је та ко
оста ло ма ње про сто ра за прав не пра зни не, не ја сно ће и сл. 

Прет ход но је већ на ве де но не по треб но и по гре шно де фи ни са ње раз -
ли чи тих сте пе на сум ње (основ сум ње, осно ва на сум ња и оправ да на сум -
ња), те из ве сно сти, за тим ка ква је свр ха де фи ни са ња „ор га ни зо ва не кри -
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9 На при мер, у не ким си ту а ци ја ма (по пут по жа ра, екс пло зи ја итд.), ни је ја сно да ли
је од ре ђе ни до га ђај, од но сно ње го ва по сле ди ца про ис те кла из кри вич ног де ла или се ра -
ди о слу ча ју, од но сно ви шој си ли, па се на кон пред у зи ма ња од ре ђе них рад њи про ве ра -
ва ња, ко је мо гу би ти и до ка зног ка рак те ра, по пут на при мер спро во ђе ња уви ђа ја, вр ше -
ња од ре ђе них ве шта че ња и сл., оце њу је да ли се ра ди о до га ђа ју ко ји је де ликт ног или
не де ликт ног ка рак те ра. Сто га је и не ло гич но да се сва ком та квом рад њом за по чи ње кри -
вич но го ње ње, да би се по том ис по ста ви ло да је у пи та њу ви ша си ла, слу чај, за дес и сл. 



ми нал не гру пе” у чла ну 2 тач ка 32 За ко ни ка, ка да пот пу но исто вет ну
де фи ни ци ју са др жи Кри вич ни за ко ник у чла ну 112 став,10 а у За ко ни ку
има и дру гих слич них при ме ра.11

Пот пу но је бе сми сле но де фи ни са ње из ра за „из ве сност” (члан 2
тач ка 20), што не са мо да пред ста вља (по пут об ја шње них при ме ра са
сте пе ни ма сум ње), при мер да љег гру бог по и гра ва ња са за кон ским тек -
стом ко ји се не по треб но оп те ре ћу је чи сто те о риј ским пој мо ви ма, већ је
то и очи гле дан при мер по гре шног де фи ни са ња, јер ка да се из ве сност
об ја сни као „за кљу чак о не сум њи вом по сто ја њу или не по сто ја њу чи ње -
ни ца, ко ји је за сно ван на објек тив ним ме ри ли ма ра су ђи ва ња”, ти ме ни -
шта зна чај но ни је ре че но, од но сно оно што је ре че но по гре шно је. 

Ако је из ве сност исти на (а реч исти на се мак си мал но из бе га ва у тек -
сту На цр та),12 он да она не мо же, са ма по се би, би ти за кљу чак, већ се са -
мо мо же ра ди ти о за кључ ку да из ве сност по сто ји или не по сто ји, од но -
сно да је не што исти на или да ни је, али у сва ком слу ча ју и то је чи сто
те о риј ско пи та ње. Зар ће би ло ко ме, а на ро чи то су ди ја ма и дру гим слу -
жбе ним ак те ри ма кри вич ног по ступ ка, ова ква де фи ни ци ја из ве сно сти,
са да ко нач но „отво ри ти очи”, па ће они чи та ју ћи тај део тек ста ЗКП-а
(ако не ком не сре ћом ова кав текст икад по ста не по зи тив но пра во) ко -
нач но схва ти ти шта је то из ве сност? 

Де фи ни са ње из ра за „ли ше ње сло бо де”. Ли ше ње сло бо де се де фи -
ни ше као хап ше ње, за др жа ва ње, за бра на на пу шта ња ста на, при твор итд.

Чланци 23

10 Де фи ни ци ја из Кри вич ног за ко ни ка: „Ор га ни зо ва на кри ми нал на гру па је гру па
од три или ви ше ли ца, ко ја по сто ји од ре ђе но вре ме и де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња
јед ног или ви ше кри вич них де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не
или те жа ка зна, ра ди не по сред ног или по сред ног сти ца ња фи нан сиј ске или дру ге ко ри -
сти.” Мо жда би са да пи та ње у не ком кви зу мо гло да бу де: „Ка жи те ко ја је раз ли ка из ме -
ђу де фи ни са ња ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе у Кри вич ном за ко ни ку и у За ко ни ку о кри -
вич ном по ступ ку”.

11 До ду ше, ипак су твор ци но вог За ко ни ка о кри вич ном по сут пку из 2011. го ди не
по ка за ли и од ре ђе ну ра зум ну уз др жа ност у де фи ни са њу из ра за. Та ко на при мер, они ни -
су озна чи ли шта је у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку За ко ник о кри вич ном по ступ ку,
ни ти су, на при мер, од ре ди ли шта у ЗКП-у озна ча ва ју из ра зи „су ди ја”, „Устав”, „пре су -
да” итд. 

12 За и ста је не ве ро ват но ко ли ко су кон се квент но, и ско ро са „стра шћу”, твор ци но -
вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, до след но ели ми ни са ли исти ну не
са мо као циљ кри вич ног по ступ ка, од но сно до но ше ња ме ри тор них од лу ка у том по ступ -
ку, већ и као из раз ко ји би се ко ри стио у би ло ко јој од ред би ЗКП-а. Ако би се елек трон -
ски текст но вог За ко ни ка ауто мат ски пре тра жи вао (Ctrl + find), име ни ца исти на, ни ти
атри бут „исти нит”, се не би про на шли. Као да се код ре форм ских тво ра ца та квог За ко -
ни ка о кри вич ном по ступ ку ра ди о ма ни фе ста ци је сво је вр сне исти но фо би је. 



Че му слу жи ова ква де фи ни ци ја, па као да без ње до са да ни је би ло са -
вр ше но ја сно да је при твор об лик ли ше ња сло бо де?! 

Ко ри шће ње из ра за „хап ше ње”, ка ко ов де, та ко и у дру гим за кон -
ским од ред ба ма, је пот пу но бе сми сле но. Чуд но је да у ино ва тив ном На -
цр ту за твор ни је озна чен као „ап са на”, а од ре ђи ва ње при тво ра као „сме -
шта ње у апс”. 

Ап сурд ност де фи ни са ња из ра за „кри вич ни за кон” у За ко ни ку о
кри вич ном по ступ ку, у чла ну 2 тач ка 34 ЗКП/2011, де фи ни ше се да је
кри вич ни за кон „Кри вич ни за ко ник и дру ги за кон Ре пу бли ке Ср би је у
ко јем су са др жа не кри вич но прав не од ред бе.” Ово је пот пу но не по треб -
но, чо век да за не ми.

Да ов де ни је об ја шње но шта је кри вич ни за кон, ко зна ко ји би се
све за ко ни у прак си сма тра ли кри вич ним за ко ни ма, или би мо жда, да
нам ни је ле по ре че но да се ту ра ди са мо о Кри вич ном за ко ни ку Ре пу -
бли ке Ср би је, од но сно дру гом ре ле вант ном за ко ну на ше отаџ би не, не ко
нео ба ве штен ту свр ста вао и кри вич не за ко не дру гих др жа ва. 

16. Не ло гич но сти ко је се од но се на по ло жај бра ни о ца и од бра не
уоп ште у кри вич ном по ступ ку 

Чи тав низ од ред би но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, ко је се
ти чу по ло жа ја бра ни о ца у кри вич ном по ступ ку, као и чи тав низ дру гих
од ред би но вог За ко ни ка, ко је се од но се на бра ни о ца, а у ши рем сми слу
на про це сну функ ци ју од бра не у кри вич ном по ступ ку, је ве о ма сум њи -
вог ква ли те та, или се чак сво ди на дра ма тич но по гор ша ње усло ва за
ква ли тет ну од бра ну у кри вич ној про це ду ри. 

16.1. Јед на стран ка по ста вља бра ни о ца дру гој стран ци 

Пре ма од ред би чла на 76 став 1 ЗКП/2011 бра ни о ца по слу жбе ној
ду жно сти окри вље ном по ста вља јав ни ту жи лац, он да ка да бра ни лац не
бу де иза бран или у то ку по ступ ка окри вље ни оста не без бра ни о ца. Не -
ло гич но je да јед на стран ка у по ступ ку по ста вља бра ни о ца дру гој стран -
ци! Од ред бом чла на 76 став 1 про пи са но је да, ка да у слу ча је ви ма по -
сто ја ња не ког од раз ло га за оба ве зну струч ну од бра ну (члан 74),
бра ни лац не бу де иза бран или у то ку кри вич ног по ступ ка окри вље ни
оста не без бра ни о ца, јав ни ту жи лац или пред сед ник су да пред ко јим се
во ди по сту пак ре ше њем по ста вља бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти за
да љи ток по ступ ка, по ре до сле ду са спи ска адво ка та ко ји до ста вља над -
ле жна адво кат ска ко мо ра. Из упо тре бље не је зич ке фор му ла ци је – „јав -
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ни ту жи лац или пред сед ник су да пред ко јим се во ди по сту пак”…, би чак
мо гло про из и ћи да бра ни о ца окри вље ном мо гу по ста ви ти или јав ни ту -
жи лац или пред сед ник су да, тј. да се ра ди о пот пу но ал тер на тив но фор -
му ли са ној над ле жно сти. 

У ства ри, је ди но ло гич но ту ма че ње чла на 76 став 1 је да јав ни ту жи -
лац бра ни о ца по ста вља у не суд ским фа за ма кри вич ног по ступ ка, тј. то -
ком пред ис тра жног по ступ ка, од но сно у ис тра зи или чак евен ту ал но у
ста ди ју му оп ту же ња и пре ан га жо ва ња су да, а да ка да за поч не чи сто
суд ска фа за по ступ ка, то чи ни суд у од го ва ра јућем функ ци о нал ном
обли ку, али то ни је стрикт но озна че но у чла ну 76 став 1, што пред ста -
вља још је дан при мер прав но-тех нич ке не ја сно ће но вог За ко ни ка о кри -
вич ном по ступ ку. Иако ово ту ма че ње не мо же би ти спор но, оста је као
ве о ма ду би о зно ре ше ње мо гућ ност да јав ни ту жи лац уоп ште и по ста вља
бра ни о ца окри вље ном у би ло ко јој фа зи по ступ ка, па и то ком пред ис -
тра жног по ступ ка ко јим ру ко во ди, од но сно у то ку ис тра ге ко ју во ди, јер
је не ло гич но да јед на стран ка по ста вља бра ни о ца дру гој стран ци. Би ло
би да ле ко ло гич ни је да у тим не суд ским фа за ма по ступ ка, а то се пр -
вен стве но од но си на јав но-ту жи лач ку ис тра гу, бра ни о ца окри вље ном,
он да ка да се ра ди о оба ве зној од бра ни (члан 73) и под оп штим усло ви -
ма фор му ли са ним у чла ну 76 став 1 (бра ни лац не бу де иза бран итд.),
по ста вља су ди ја за прет ход ни по сту пак. 

16.2. Опа сна мо гућ ност да се бра ни лац ис пи та као све док – 
по тен ци јал но пре тва ра ње бра ни о ца у „ислед ни ка”

Бра ни лац, у скла ду са чла ном 93 став 1 тач ка 3, спа да у ка те го ри ју
ли ца ко ја су ис кљу че ња од ду жно сти све до че ња, ка да се ра ди о оно ме
што је окри вље ни кон крет ном ли цу као свом бра ни о цу са оп штио. У пи -
та њу је нор ма чи ји је ra tio le gis са свим ра зу мљив. Ме ђу тим, пре ма од -
ред би чла на 93 став 2 ЗКП/2011, ства ра се чуд на мо гућ ност да бра ни -
лац ипак бу де све док, јер из у зет но од за бра не да се ис пи та ју ли ца ко ја
су ис кљу че на као све до ци, „суд мо же на пред лог окри вље ног или ње го -
вог бра ни о ца од лу чи ти да ис пи та ли це ко је је ис кљу че но од ду жно сти
све до че ња”. То зна чи да и сам бра ни лац мо же, на пред лог окри вље ног
или „ње го вог бра ни о ца” све до чи ти о оно ме што му је окри вље ни као
свом бра ни о цу по ве рио. 

Пот пу но је бе сми сле но да бра ни лац сам се бе пред ла же као све до ка,
а да не го во ри мо о чуд ној кон струк ци ји да се бра ни лац, ко ји је ина че
искљу чен од ду жно сти све до че ња, мо же ис пи та ти ка ко на пред лог окри -
вље ног, та ко и на пред лог бра ни и о ца окри вље ног, што би у ства ри зна чи ло
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да или бра ни лац пред ла же сам се бе као све до ка или да је у ме ђу вре ме -
ну до шло до за ме не бра ни о ца, па он да, но ви бра ни лац пред ла же ра ни -
јег као све до ка, што је та ко ђе, пот пу но бе сми сле но. Ко нач но, мо гућ -
ност да се бра ни лац ис пи та као све док у по гле ду оно га што му је
окри вље ни са оп штио као свом бра ни о цу, је и у очи глед ној су прот но сти
са чла ном 73 ЗКП/2011. 

Ов де је и пи та ње да ли он да ка да је бра ни лац ис пи тан као све док, он
по том и да ље оста је бра ни лац, или до би ја свој ство све до ка, ко је са мо по
се би ис кљу чу је ње гов ста тус бра ни о ца у истом кри вич ном по ступ ку? 

Ка ко је већ об ја шње но, бра ни лац се као све док мо же ис пи та ти на
пред лог окри вље ног или ње го вог бра ни о ца. Да кле, уко ли ко сам бра ни -
лац пред ло жи сво је све до че ње, ни је по треб на са гла сност окри вље ног да
се бра ни лац ис пи та у по гле ду оно га што му је окри вље ни са оп штио као
свом бра ни о цу. Мо гу ће је да се окри вље ни по сва ђа са бра ни о цем, и он -
да овај хо ће да све до чи про тив ње га, чи ме не са мо да се до во ди у пи та -
ње на че ло чу ва ња адво кат ске тај не, већ се ши ро ко отва ра ју вра та за по -
тен ци јал не те шке зло у по тре бе, те мон стру о зну мо гућ ност пре тва ра ња
бра ни о ца у не ка кве спе ци фич не „при кри ве не ислед ни ке”. 

16.3. Ду жност бра ни о ца да ор га ну по ступ ка пре да пред ме те ко ји мо гу
по слу жи ти као до каз 

Пре ма чла ну 149 ЗКП/2011, од ду жно сти пре да је пред ме та осло бо -
ђе ни су: 1) окри вље ни, те 2) ли ца ко ја су ис кљу че на од ду жно сти све до -
че ња, али не сва та ква ли ца, већ са мо она ко ја би ис ка зом по вре ди ло ду -
жност чу ва ња тај ног по да тка и ли це ко је би ис ка зом по вре ди ло ду жност
чу ва ња про фе си о нал не тај не,13 осим ако суд не од ре ди дру га чи је. 

Из ово га про из ла зи да је бра ни лац ду жан да ор га ну по ступ ка (то ће
у овом слу ча ју нај че шће би ти јав ни ту жи лац, јер ће се при мар но ра ди -
ти о пред ис тра жном по ступ ку или о ис тра зи), пре да пред ме те ко ји мо -
гу по слу жи ти као до каз. Ра ди се о ве о ма ло шој од ред би ко ја очи глед но
ни је у скла ду са на че лом јед на ко сти стра на ка, од но сно ли ца ко ја су у
стра нач ким функ ци ја ма, као што је то слу чај са бра ни о цем, ко ји је у
функ ци ји од бра не, иако фор мал но не ма свој ство стран ке у кри вич ном
по ступ ку. И овом се од ред бом, слич но као што то ва жи и за од ред бу
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13 У чла ну 149 се упу ћу је на члан 93 тач. 1 и 2, из че га и про из ла зи да се осло бо ђе -
ње од ду жно сти пре да је пред ме та не од но си на бра ни о ца ко ји у скла ду са чла ном 93 тач -
ка 3, спа да у ка те го ри ју ли ца ко ја су осло бо ђе на од ду жно сти све до че ња, а што се (као
што је прет ход но већ об ја шње но), та ко ђе ре ла ти ви зу је у но вом За ко ни ку о кри вич ном
по ступ ку. 



чла на 93 став 2 ЗКП/2011, бра ни лац пре тва ра у по тен ци јал ног „са рад -
ни ка” ор га на кри вич ног по ступ ка, што зна чи при мар но јав ног ту жи о ца,
ка да је реч о пред ис тра жном по ступ ку и ис тра зи, од но сно су да у суд ској
фа зи по ступ ка.

17. До ста вља ње пи сме на

Иако ни је спор но да је по треб но уве сти ефи ка сни је на чи не по зи ва -
ња и до ста вља ња, чи ни се да се у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из
2011. го ди не, озбиљ но пре те ра ло. 

Ако се ра ди о ли цу ко јем се пи сме но не по сред но до ста вља, а ли це
се не за тек не та мо где се до ста вља ње има из вр ши ти, пи сме но се мо же
пре да ти пу но лет ном чла ну ње го вог до ма ћин ства, ко ји је ду жан да га
при ми (члан 243 став 2). Ка ко ће се утвр ђи ва ти го ди не, од но сно уз раст
чла на до ма ћин ства по се бан је про блем ко ји се ов де не ре ша ва. Бе сми -
сле но је уво ди ти оба ве зу чла на до ма ћин ства да при ми пи сме но, ка да
исто вре ме но не по сто ји би ло ка ква кон се квен ца за од би ја ње чла на до -
ма ћин ства да пи сме но при ми. Да ли ће му се та да пи сме но „гу ра ти у
ру ке”, или ће се мо жда при ме ни ти фи зич ка си ла? Ако се члан по ро -
дич ног до ма ћин ства не за тек не, пи сме но ће се пре да ти пор ти ру, су се -
ду или пред сед ни ку кућ ног са ве та,14 ако они на то при ста ну, и ти ме се
сма тра да је до ста вља ње из вр ше но (члан 243 став 2). Ово је не ве ро ват -
на од ред ба. Ка да се зна ко је су про це сне кон се квен це оба вље ног уред -
ног до ста вља ња, он да је за и ста не ве ро ват но да се и на ова кав на чин пи -
сме но мо же уред но до ста ви ти. Па, срп ски ком шиј ски од но си су по не кад
по при лич но по ре ме ће ни и ла ко је за ми сли ти су се да ко ји ће ра до при -
ми ти пи сме но ко је се ина че, лич но до ста вља, а он да га хлад но крв но
уни шти ти, те свог зло срећ ног су се да из ло жи ти од ре ђе ним про це сним
по сле ди ца ма. И на рав но, ту је „ко нач но ре ше ње”, ако ли це ко је ни је
ду жно да при ми пи сме но (пор тир, су сед, пред сед ник кућ ног са ве та, ко -
ле га са рад ног ме ста) од би је да то учи ни, до ста вљач оста вља оба ве ште -
ње да ће се пи сме но ис та ћи на огла сној та бли и, по мо гућ ству, на ин -
тер нет стра ни ци ор га на по ступ ка, а по про те ку ро ка од осам да на, од
да на ис ти ца ња пи сме на, сма тра се да је до ста вља ње из вр ше но (члан
243 став 4). Ефи ка сно не ма шта, али је то исто вре ме но и то ли ко ни зак
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14 Ина че, ов де за ко но да вац ко ри сти и по гре шну, тј. за ста ре лу тер ми но ло ги ју, јер
пре ма по зи тив но прав ним про пи си ма не по сто ји „кућ ни са вет”, ни ти „пред сед ник кућ -
ног са ве та”, већ скуп шти на ста на ра и пред сед ник скуп шти не ста на ра. 



стан дард за уред но до ста вља ње, да ви ше при ли чи не ка квом су мар ном
ди сци плин ском по ступ ку у зе мљо рад нич кој за дру зи, не го озбиљ ној кри -
вич ној про це ду ри15. 

18. По сто је дру га број на ре ше ња 
Не по треб но раз два ја ње пред ис тра жног по ступ ка и ис тра ге

Пред ис тра жни по сту пак је за ме нио са да шњи прет кри вич ни по сту -
пак, али је то у учи ње но на су штин ски по гре шан на чин. На и ме, и пред -
ис тра жни по сту пак, као и ис тра га се во де ка да по сто ји исти ре ла тив но
ни зак сте пен сум ње, а то су осно ви сум ње, ко ји је ина че ве о ма ло ше де -
фи ни сан у чла ну 2 тач ка 17, а при том се ис тра га на том ни воу сте пе на
сум ње мо же во ди ти ка ко про тив од ре ђе ног ли ца, тј. он да ка да по сто ји
осум њи че ни, та ко и про тив не по зна тог учи ни о ца. 

Ка ко се и пред ис тра жни по сту пак во ди на ни воу по сто ја ња осно ва
сум ње и ка ко се он, по пра ви лу, а по себ но у не ким ра ни јим фа за ма и
док се кри вич но де ло тек раз ја шња ва, во ди у од но су на не по зна тог учи -
ни о ца, јер ње го ва свр ха из ме ђу оста лог и је сте от кри ва ње осум њи че -
ног, ко ја је он да свр ха омо гу ћа ва ња да се ис тра га та ко ђе мо же во ди ти
про тив не по зна тог учи ни о ца кри вич ног де ла, он да ка да по сто је осно ви
сум ње да је учи ње но кри вич но де ло. Ов де је та ко ђе гре шка што се не
озна ча ва да се мо ра ра ди ти о кри вич ном де лу за ко је се го ни по слу -
жбе ној ду жно сти. 

Би ло би нај це лис ход ни је, ако се већ же ли чист кон цепт јав но-ту жи -
лач ке ис тра ге, да уоп ште не по сто је по себ не одво је не фа зе пред ис тра -
жног по ступ ка, као не ке вр сте суп сти ту та са да шњег прет кри вич ног по -
ступ ка и ис тра ге, ко ју би уме сто са да шњег ис тра жног су ди је во дио јав ни
ту жи лац. Та ква раз дво је ност по сто ји и у не ким дру гим кри вич ним по -
ступ ци ма ко ји се од ли ку ју ту жи лач ком ис тра гом. Ту је, на при мер, ка -
рак те ри стич на Цр на Го ра, у ко јој по сто ји из ви ђај, ко ји за ме њу је не ка -
да шњи прет кри вич ни по сту пак и ис тра га ко ја се во ди по на ред би
др жав ног ту жи о ца. Иако ни ово ни је иде ал но ре ше ње, оно је ипак бо ље
не го оно у но вом ЗКП-у Ср би је, јер се у Цр ној Го ри из ви ђај во ди на ни -
воу осно ва сум ње, док се ис тра га по кре ће он да ка да већ по сто ји осно ва на
сум ња, као озбиљ ни ји сте пен сум ње, па то он да пред ста вља од го ва ра ју -
ће оправ да ње за раз ли ко ва ње ових фа за, ко је ипак, ако не фор мал но ка -
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15 С об зи ром на раз ра ду чи та вог ни за но вих на чи на до ста вља ња пи сме на, до бро је
да у но вом За ко ни ку ни је пред ви ђе но до ста вља ње пи сме на и „го лу би јом по штом”.



да се ра ди о из ви ђа ју, су штин ски, од но сно са др жин ски, обе за јед но пред -
ста вља ју сег мент сво је вр сног ис тра жног по ступ ка.16

И За ко ник о кри вич ном по ступ ку из 2006. го ди не је по зна вао две
ис тра жне фа зе – а) прет ход ну ис тра гу, као не ку вр сту суп сти ту та са да -
шњем прет кри вич ном по ступ ку и б) ис тра гу по ве ре ну јав ном ту жи о цу,
што је у том За ко ни ку би ло оправ да но из два раз ло га: 1) с об зи ром на
сте пен сум ње као ма те ри јал ни услов за во ђе ње ових ис тра жних ста ди -
ју ма, ко ји се раз ли ко вао и ко ји је за прет ход ну ис тра гу био осно ви сум -
ње, а за ис тра гу се мо рао ра ди ти о осно ва ној сум њи, те 2) с об зи ром на
то да се ис тра га по кре та ла ре ше њем јав ног ту жи о ца, про тив ко јег је би -
ла до зво ље на жал ба о ко јој је од лу чи вао ис тра жни су ди ја.17

У На цр ту но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, би ло је пред ви ђе -
но да се ис тра га по кре ће за кључ ком над ле жног јав ног ту жи о ца (члан
302 став 1 На цр та), про тив ко јег жал ба ни је до зво ље на. Че му уоп ште
до но ше ње би ло ко је од лу ке о спро во ђе њу ис тра ге, ако се већ ра ди о од -
лу ци про тив ко је жал ба ни је до зво ље на. Ис тра га би се мо гла сма тра ти
по кре ну том већ пр вом рад њом ко ја има ис тра жни ка рак тер. 

Ни је ло ше са мо по се би, што се ра ди ло о за кључ ку (ма да до сад ни -
је би ло уоби ча је но да се у кри вич ном по ступ ку до но се за кључ ци,18 али
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16 Ви ди ви ше о то ме: М. Шку лић, Ко мен тар За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку Цр не
Го ре, „Ми си ја ОЕБС-а у Цр ној Го ри” и Ми ни стар ство прав де Цр не Го ре, Под го ри ца,
2009, стр. 723–724.

17 Ви ше о то ме: М. Шку лић, Ко мен тар За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, „Слу жбе ни
гла сник”, Бе о град, 2007, стр. 759–760. 

18 Као што смо то на ве ли у прет ход ном тек сту, слич но ре ше ње по сто ји у не мач ком
кри вич ном по ступ ку (Beschluss), али у Не мач кој, за раз ли ку од ре ше ња ка кво је за сту -
пље но у на шем На цр ту ЗКП-а, по сто ји са мо јед на „ис тра жна фа за” – кла сич на ис тра га
ко ја је по ве ре на др жав ном ту жи о цу, а не пра ви се раз два ја ње на пред ис тра жни по сту пак
и ис тра гу, као што се то не ре зон ски чи ни у На цр ту За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

Ка да је у ЗКП-у из 2006. го ди не, на пр ви по глед слич но, пра вље ња раз ли ка из ме ђу
прет ход не ис тра ге и ис тра ге, то је би ло уте ме ље но на два основ на раз ло га: 1) раз ли чи то -
сти сте пе на сум ње – прет ход на ис тра га се во ди ла на ни воу осно ва сум ње, а ис тра га он да
ка да је по сто ја ла осно ва на сум ња, те 2) по сто ја њу пра ва на прав ни лек у од но су на од лу ку
о спро во ђе њу ис тра ге – ис тра га се по кре та ла ре ше њем јав ног ту жи о ца, про тив ко јег су
окри вље ни и ње гов бра ни лац мо гли из ја ви ти жал бу о ко јој је ре ша вао ис тра жни су ди ја.

Сто га у ЗКП-у из 2006. го ди не ни је ни би ло мо гу ће да се ис тра га во ди про тив не по -
зна тог учи ни о ца, а то ни је би ло ни по треб но, јер би у та квом слу ча ју до вољ но и аде кват -
но би ло да се во ди прет ход на ис тра га. Ка ко се пре ма ре ше њу из На цр та ЗКП-а и пред -
ис тра жни по сту пак и ис тра га во де на ни воу истог сте пе на сум ње – осно ва сум ње и ка ко
се ис тра га по кре ће на ред бом јав ног ту жи о ца про тив ко је жал ба ни је до зво ље на, пот пу -
но је не по треб но, па и бе сми сле но, раз два ја ти пред ис тра жни по сту пак и ис тра гу, исто
као што је не ло гич но што, он да ка да је већ учи ње но та кво раз два ја ње, по сто ји мо гућ -
ност да се ис тра га во ди и про тив не по зна тог учи ни о ца. 



је то он да кон тра дик тор но пра ви ли ма ко ја се, на при мер, од но се на фи -
нан сиј ску ис тра гу, ко ја се во ди по на ред би јав ног ту жи о ца, ка да је у пи -
та њу тзв. про ши ре но од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти. У по след њој вер -
зи ји На цр та од 12. ју ла 2011. го ди не, ова од ред ба је про ме ње на. Ис тра га
се са да по кре ће на ред бом јав ног ту жи о ца, чи ме се, ипак, ни шта су штин -
ски ни је про ме ни ло, осим што је (као што смо прет ход но об ја сни ли) и
до са да на ред ба би ла од лу ка ко ја је би ла ка рак те ри стич ни ја за кри вич -
ни по сту пак, не го за кљу чак, ко ји се ни ка да ни је до но сио у на шој кри -
вич ној про це ду ри, а већ смо прет ход но об ја сни ли да је на чел но ду би о -
зно утвр ђи ва ње пра ви ла по ко јем се ис тра га по кре ће од го ва ра ју ћом
фор мал ном од лу ком јав ног ту жи о ца (на ред бом), а да про тив та кве од -
лу ке жал ба ни је до зво ље на. Из ове по след ње вер зи је На цр та ЗКП-а је и
про из и шло прет ход но већ де таљ ни је об ја шње но и ар гу мен то ва но кри -
ти ко ва но за кон ско ре ше ње по ко јем се ис тра га по кре ће на ред бом јав -
ног ту жи о ца про тив ко јег жал ба ни је до зво ље на. 

Би ло би да ле ко це лис ход ни је да у на шем бу ду ћем кри вич ном по -
ступ ку по сто ји са мо јед на ис тра жна фа за, слич но као што је то, на при -
мер, у Не мач кој или у Аустри ји, а где је ис тра га у осно ви спој еле ме на -
та на шег са да шњег прет кри вич ног по ступ ка, за ко ји је ка рак те ри стич но
да „прет хо ди кри вич ном по ступ ку и омо гу ћа ва га”19 и фор мал не ис тра -
ге, ко ју код нас још увек во ди ис тра жни су ди ја, а ко ју у по ме ну тим
европ ским др жа ва ма во ди др жав ни ту жи лац.

Ко ли ко је бе сми сле но раз два ја ње ис тра жних фа за на пред ис тра -
жни по сту пак и ис тра гу, ви ди се не са мо из прет ход но об ја шње не чи ње -
ни це да се обе ове фа зе во де на ни воу истог (нај ни жег) сте пе на сум ње,
а то су осно ви сум ње, већ и из про пи са не мо гућ но сти јав ног ту жи о ца да
на ред бу за спро во ђе ње ис тра ге до не се, ка ко у од но су на по зна тог осум -
њи че ног, та ко и у по гле ду не по зна тог учи ни о ца кри вич ног де ла. Ово је
пот пу но не ло гич но, јер ка ква је свр ха во ђе ња фор мал не ис тра ге про тив
не по зна тог учи ни о ца, ка да је и ина че, мо гу ће во ди ти пред ис тра жни по -
сту пак, ко ји би по де фи ни ци ји, пр вен стве но био фо ку си ран на раз ја -
шња ва ње кри вич них де ла учи ње них од стра не не по зна тих учи ни ла ца,
где би кљу чан еле мент тог по ступ ка „раз ја шња ва ња”, баш и био иден ти -
фи ко ва ње осум њи че ног, у по гле ду ко јег би се он да (ако би се оста ло
при овом ве о ма ло шем кон цеп ту по сто ја ња две „ис тра жно ори јен ти са -
не фа зе” – пред ис тра жног по ступ ка и ис тра ге) тек до но си ла на ред ба о
спро во ђе њу ис тра ге. 
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Из но ше ње од бра не окри вље ног у оп ту жни ци

Пре ма чла ну 332 став 1 тач ка 6 ЗКП/2011. у сво јој оп ту жни ци ту -
жи лац тре ба да из не се и од бра ну окри вље ног, што је не ло гич но са аспек -
та стра нач ког по ступ ка. По ред то га, шта ако је ту жи лац оште ће ни (суп -
си ди јар ни ту жи лац), ка ко ће ова ка те го ри ја ту жи ла ца мо ћи то да на ве де,
јер оште ће ни као ту жи лац не мо же во ди ти ис тра гу. Још је ово ду би о -
зни је ка да се ра ди о при ват ном ту жи ло цу, јер се пре ма чла ну 333
ЗКП/2011 то пра ви ло од но си и на при ват ну ту жбу. 

Опа сност (не)оспо ра ва ња оп ту жбе на при прем ном ро чи шту

Пре ма чла ну 349 став 4 ЗКП/2011, ако оп ту же ни оспо ра ва на во де
оп ту жбе, пред сед ник ве ћа ће га по зва ти да се из ја сни ко ји део оп ту жни -
це оспо ра ва и из ко јих раз ло га и упо зо ри ће га да ће се на глав ном пре -
тре су из во ди ти са мо до ка зи у ве зи са оспо ре ним де лом оп ту жни це. Ова
од ред ба је ве о ма спор на са аспек та прет по став ке не ви но сти, а њен до -
мет у прак си мо же би ти из у зет но да ле ко се жан у прав цу ства ра ња усло -
ва за ис по ља ва ње дра стич них не пра вич но сти у кри вич ном по ступ ку. 

Уме сто да ту жи лац пред су дом на глав ном пре тре су до ка зу је све
оно што на во ди у оп ту жни ци, ов де се по ла зи од прет по став ке тач но сти
оп ту жни це, па се до ка зу је са мо оно што оп ту же ни оспо ра ва. Ка ко суд,
ни ина че, не ма ду жност утвр ђи ва ња исти не, са свим је ја сно ка ква суд -
би на мо же да сна ђе окри вље ног ко ји не би био до вољ но „сна ла жљив” на
при прем ном ро чи шту.

Оп ту же ни ко ји не ма ју бра ни о ца и ко ји по не кад, ако су из ра зи то не -
у ки (а зна се ка ква је обра зов на струк ту ра ве ћи не ти пич них окри вље них
у на шим кри вич ним по ступ ци ма), мал те не не зна ју ни шта зна чи реч
оспо ра ва ти, на овај на чин по тен ци јал но се до во де у ве о ма лош по ло жај,
јер ако ни шта не оспо ра ва ју, то зна чи ту жи лац ни шта не мо ра ни да до -
ка зу је и сам глав ни пре трес прак тич но по ста је не по тре бан, а осу да окри -
вље ног „за га ран то ва на”.

Уда ље ње оште ће ног као ту жи о ца или при ват ног ту жи о ца из 
суд ни це због ре ме ће ња ре да на глав ном пре тре су уз оба ве зно поста вља ње

пу но моћ ни ка

Пре ма чла ну 373 став 1, ако оште ће ни као ту жи лац или при ват ни
ту жи лац, од но сно њи хов за кон ски за ступ ник оме та ју ред на глав ном пре -
тре су, од но сно на ста ве да то чи не и на кон из ри ца ња ка зне, ве ће их мо же
уда љи ти, те им та да за да љи ток по ступ ка оба ве зно по ста вља пу но моћ -
ни ка.

Чланци 31



Из ово га про из ла зи да ако оште ће ни као ту жи лац или при ват ни ту -
жи лац не ма ју сред ства да сно се тро шко ве свог струч ног за сту па ња, до -
би ја ју мо гућ ност да пу но моћ ни ка до би ју офи ци јел ном од лу ком су да,
уко ли ко су се у суд ни ци по на ша ли не при клад но, што би прак тич но зна -
чи ло да се на та кав на чин „на гра ђу ју” због ре ме ће ња ре да то ком глав -
ног пре тре са.

Про пу шта ње да се не по сто ја ње пред ло га оште ће ног за кри вич но го ње ње
свр ста у бит не по вре де од ре да ба кри вич ног по ступ ка

Пре ма чла ну 438 став 1, тач ка 7, бит на по вре да од ре да ба кри вич ног
по ступ ка по сто ји ако је суд по вре дио од ред бе кри вич ног по ступ ка у по -
гле ду по сто ја ња оп ту жбе овла шће ног ту жи о ца, од но сно одо бре ња над -
ле жног ор га на. Гре шка је што се ов де из о ста вља и не по сто ја ње пред ло га
оште ће ног ка да се ра ди о кри вич ним де ли ма за ко ја се го ни по пред ло -
гу оште ће ног. 

Из ово га би мо гло про из и ћи и да се кри вич ни по сту пак мо же во ди -
ти по оп ту жби јав ног ту жи о ца у по гле ду кри вич ног де ла код ко јег је за
кри вич но го ње ње као con di tio si ne qua non по тре бан пред лог оште ће ног
(по пут си ло ва ња учи ње ног пре ма брач ном дру гу – члан 186 КЗ у ве зи
чла на 174 КЗ, или кри вич ног де ла нео вла шће ног от кри ва ња тај не – чл.
141 КЗ итд.), а да при том уоп ште не ма пред ло га оште ће ног, те да се та -
да, та кав кри вич ни по сту пак ми мо во ље оште ће ног мо же за вр ши ти осу -
ђу ју ћом пре су дом. Ово је пот пу но су прот но кон цеп ци ји по сто ја ња кри -
вич них де ла за ко ја се го ни по пред ло гу оште ће ног, а ко ју је наш
за ко но да вац при хва тио ка да је та кву ка те го ри ју кри вич них де ла увео у
ма те ри јал но кри вич но за ко но дав ство.20

Не мо гућ ност са слу ша ња у по но вље ном по ступ ку са у че сни ка окри вље ног
ко ји је већ осу ђен

Пре ма чла ну 481 став 2 ЗКП/2011, у по но вље ном по ступ ку пре ма
окри вље ном ко ји је осу ђен у од су ству, са у че сник окри вље ног ко ји је већ
осу ђен не мо же се са слу ша ва ти, ни ти се мо же су о чи ти са окри вље ним,
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20 Ra tio le gis по сто ја ња ове вр сте кри вич них де ла је дво струк: С јед не стра не, та ко се
шти те ин те ре си оште ће ног, ко ји сам сво јом во љом од лу чу је да ли ће до ћи до за по чи ња -
ња и во ђе ња кри вич ног по ступ ка за кри вич но де ло, код ко јег је, ма да се њи ме вре ђа и
од ре ђе ни јав ни ин те рес, ипак при ма ран ин те рес са мог па сив ног су бјек та кри вич ног де -
ла; С дру ге стра не, ти ме се омо гу ћа ва да јав на оп ту жба не де лу је по сва ку це ну у по гле -
ду кри вич них де ла, код ко јих јав ни ин те рес ни је из ра жен у знат ној ме ри, те се ти ме рас -
те ре ћу је и кри вич но пра во су ђе.



већ се упо зна ва ње са са др жи ном ис ка за осу ђе ног са у че сни ка оба вља у
скла ду са чла ном 406 став 1. тач ка 5. За ко ни ка (увид у ис каз), с тим да
се пре су да не мо же ис кљу чи во или у од лу чу ју ћој ме ри за сни ва ти на та -
квом до ка зу. 

На овај се на чин по но во (као и у ни зу дру гих об ја шње них си ту а ци -
ја), не по треб но од сту па од на че ла не по сред но сти у објек тив ном сми -
слу, а са аспек та пра вич но сти, по себ но је спор но ако се ра ди о си ту а ци -
ји да се осу да за сни ва ла баш на та квом до ка зу, од но сно уко ли ко је
са о кри вље ни пре ба ци вао кри ви цу на окри вље ног у бек ству, што у прак -
си мо же да бу де са свим ре ал но. 

Ин ди рект но ко ри шће ње не суд ских до ка за на глав ном пре тре су и 
мо гућ ност за сни ва ња пре су де на та квим до ка зи ма

Слич но као што је то уре ђе но и у по зи тив ном За ко ни ку о кри вич -
ном по ступ ку и у но вом ЗКП-у из 2011. го ди не се про пи су је не ко ли ко
си ту а ци ја ка да се на глав ном пре тре су мо гу чи та ти за пи сни ци о ра ни је
да тим ис ка зи ма (члан 406). Ме ђу тим, са да је то ве о ма про бле ма тич но
јер се ви ше, по пра ви лу, не ра ди о суд ским до ка зи ма, већ о до ка зи ма
ко је је у ис тра зи при ку пио јав ни ту жи лац. 

До не кле је оправ да но да се чи та ју за пи сни ци ка да се ра ди о објек -
тив ној не мо гућ но сти да се већ ис пи та на ли ца по но во ис пи та ју, јер су
умр ла или ду шев но обо ле ла, али је пот пу но по гре шно да се оста ви мо -
гућ ност чи та ња за пи сни ка и он да ка да све док или ве штак без за кон ског
раз ло га не ће да ис ка зу је на глав ном пре тре су.

Ту жи лач ка ис тра га има низ пред но сти у од но су на суд ску, али она
има и од ре ђе не по тен ци јал но озбиљ не ма не, а основ на ма на је да се ве -
о ма ре стрик тив но до ка зи из ис тра ге мо гу ко ри сти ти на глав ном пре тре -
су, већ је њи хо ва основ на функ ци ја да по слу же као уте ме ље ње оп ту -
жни це, а он да се ка сни је, сви до ка зи по пра ви лу, мо ра ју по но ви из во ди ти
на глав ном пре тре су,21 што је по себ но из ра же но у адвер зи јал но кон стру -
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21 У ве зи са овим, по гре шно је што се као циљ ис тра ге у На цр ту (члан 295 став 3),
од ре ђу је не са мо при ку пља ње до ка за и по да та ка ко ји су по треб ни за од лу чи ва ње о то ме
да ли ће се по ди ћи оп ту жни ца или об у ста ви ти по сту пак итд., већ и до ка за за ко је по сто -
ји опа сност да се не ће мо ћи по но ви ти на глав ном пре тре су или би њи хо во из во ђе ње би ло
оте жа но… Ова кав циљ ис тра га мо же има ти је ди но ка да је во ди ис тра жни су ди ја, или
ма кар он да ка да се ра ди о ту жи лач кој ис тра зи, али уз мо гућ ност да се у по гле ду од ре -
ђе них до ка зних рад њи (тзв. хит не суд ске рад ње), ан га жу је су ди ја (би ло су ди ја за ис тра -
гу, као што је то слу чај у Цр ној Го ри, од но сно у Не мач кој, где се он озна ча ва као „Er -
mit tlungsric hter”, за раз ли ку од ис тра жног су ди је, ко ји би био „Un ter suc hungsric hter”,
би ло су ди ја за прет ход ни по сту пак и сл.), што ни је слу чај са од ред ба ма На цр та. 



и са ним кри вич ним по ступ ци ма, ка кав је и но ви тип про це ду ре уве ден
За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не. 

Ка да се уве де не ки но ви за кон ски ме ха ни зам и уоп ште но во за кон -
ско ре ше ње (по пут ту жи лач ке ис тра ге), он да се исто вре ме но мо ра ју ка -
ко ис ко ри сти ти све пред но сти но ви не, та ко и под не ти, („ис тр пе ти”) не -
ке ма не но вог ре ше ња. Ме ђу тим, но вим За ко ни ком се са да по ку ша ва
оства ре ње „не мо гу ће ми си је”, та ко да ис тра га бу де ту жи лач ка, али да
исто вре ме но сви до ка зи, ко је је јав ни ту жи лац као не суд ски др жав ни
ор га ни при ку пио, мо гу да се пу тем чи та ња за пи сни ка о да тим из ја ва ма
ко ри сте на глав ном пре тре су, исто или слич но као што је то чи ње но и
са ис ка зи ма ко ји се да ју ис тра жном су ди ји, ка да он у суд ској ис тра зи
ис пи ту је све до ке или ве шта ке. Та ко не што на чел но ни је мо гу ће, од но -
сно ни је оправ да но. 

Прак тич но сви за ко ни(ци) о кри вич ном по ступ ку у ко ји ма је ис тра -
га ту жи лач ка, омо гу ћа ва ју да не ке рад ње вр ши суд (тзв. хит не суд ске рад -
ње), он да ка да по сто ји опа сност да оне не ће мо ћи да се по но ве на глав ном
пре тре су, па би сто га би ло аде кват но ка да би се члан 299 но вог За ко ни -
ка о кри вич ном по ступ ку до пу нио са не ко ли ко но вих од ред би, тј. на
сле де ћи на чин: 

„Стран ке и бра ни лац мо гу пред ло жи ти су ди ји за прет ход ни по сту -
пак да он ис пи та од ре ђе ног све до ка, ако је ве ро ват но да све док због бо -
ле сти, ста ро сти или дру гих ва жних раз ло га не ће мо ћи да бу де ис пи тан
на глав ном пре тре су.

Ако су ди ја за прет ход ни по сту пак усво ји пред лог из ста ва 5 овог
чла на, он ће омо гу ћи ти да ис пи ти ва њу све до ка при су ству ју стран ке и
бра ни лац, ко ји ма су ди ја за прет ход ни по сту пак до ста вља за пи сник о ис -
пи ти ва њу све до ка.

Ако се су ди ја за прет ход ни по сту пак не сло жи са пред ло гом из ста -
ва 5 овог чла на, за тра жи ће да о то ме од лу ку до не се ве ће из чла на 21
став 6 овог за ко ни ка.”

19. Жал ба про тив пре су де због по гре шно или не пот пу но
утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња

Исто као и ра ни је, жал ба про тив пре су де се мо же уло жи ти и ако ти -
ту лар пра ва на ула га ње ре дов ног прав ног ле ка сма тра да по сто ји од го -
ва ра ју ћа „чи ње нич на ано ма ли ја” пре су де, што је у из ра зи тој кон тра дик -
ци ји са на чел ним од сту па њем од на че ла исти не у кри вич ном по ступ ку,
као и дра стич ним ми ни ми зи ра њем до ка зне уло ге су да, од но сно функ -

Број 3–4/201234



ци је су да у од но су на утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња на ко јем се за сни -
ва пре су да ко ја се по би ја жал бом. 

Од ред бом чла на 440 За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку утвр ђе но је да
се пре су да мо же по би ја ти због по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи -
ње нич ног ста ња. 

За тим се чла ном 440 став 2 За ко ни ка утвр ђу је да је чи ње нич но ста -
ње по гре шно утвр ђе но ка да је суд не ку од луч ну чи ње ни цу ко ја је пред -
мет до ка зи ва ња по гре шно утвр дио, а не пот пу но је утвр ђе но ка да не ку
од луч ну чи ње ни цу ко ја је пред мет до ка зи ва ња, ни је утвр дио.

Да кле, у чла ну 440 став 2 ЗКП се го во ри о чи ње ни ца ма ко је је суд
по гре шно или не пот пу но утвр дио, иако је исто вре ме но суд прак тич -
но осло бо ђен ду жно сти утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња, исто као што суд
не ма оба ве зу утвр ђи ва ња, исти не у кри вич ном по ступ ку. 

Ка да се ово до ве де у ве зу са кључ ном „на чел ном до ка зном од ред -
бом” у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку, са др жа ном у чла ну 15 став 3,
по ко јој суд из во ди до ка зе на пред лог стра на ка,22 а да је ди но ако оце ни да
су из ве де ни до ка зи про тив реч ни или не ја сни и да је то нео п ход но да би
се пред мет до ка зи ва ња све стра но рас пра вио, мо же да ти на лог стран ци
да пред ло жи до пун ске до ка зе, од но сно из у зет но сам из ве сти та кве до -
ка зе, на ста је пот пу но и ве о ма те шко об ја шњи ва кон фу зи ја.

Жал бе ни раз лог из чла на 440 За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку пред -
ста вља кла си чан основ по би ја ња пре су де због огре ше ња о на че ло исти -
не, јер шта је дру го „по гре шно или не пот пу но утвр ђе но чи ње нич но ста -
ње”, не го не и сти ни то чи ње нич но ста ње, од но сно дру гим ре чи ма,
не у твр ђи ва ње исти не у кри вич ном по ступ ку. 

Ме ђу тим, не са мо што суд не ма ду жност да утвр ђу је исти ну у кри -
вич ном по ступ ку, као што је то са да био слу чај и као што је у ве ћи ни
кла сич них кон ти нен тал но-европ ских кри вич но про це сних си сте ма, већ
суд у осно ви, чак и он да ка да би по ку шао да не што ши ре ту ма чи од ред -
бу чла на 15 став 4, та ко што би фор му ла ци ју о „нео п ход но сти из во ђе ња
до ка за по треб них да се пред мет до ка зи ва ња све стра но рас пра ви”, ко ри -
стио као основ за пот пу но и исти ни то утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња

Чланци 35

22 Прет ход но је већ об ја шња ва но да је ова за кон ска од ред ба у су штин ској кон тра -
дик ци ји са чи та вим ни зом дру гих од ред би но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, а на -
ро чи то са пра ви ли ма из во ђе ња до ка за на глав ном пре тре су, ка да суд са мо из у зет но сам
из во ди до ка зе, док до ка зе при мар но из во де са ме стран ке пред су дом, што је по себ но
упа дљи во ка да се ра ди о ис пи ти ва њу све до ка, те пра ви ли ма ко ји ма се ре гу ли шу ди рект -
но и уна кр сно ис пи ти ва ње све до ка. 



(па евен ту ал но и су прот но очи глед ној ин тен ци ји за ко но дав ца да пот пу -
но по тре на че ло исти не у кри вич ном по ступ ку), ни та да не би увек мо -
гао ла ко и јед но став но да ути че на утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња. 

На и ме, за ко но да вац су ду не да је ни ду жност, ни ти мо гућ ност да он
сам по ауто ма ти зму из ве де по треб не до ка зе, већ му при мар но са мо пре -
пу шта мо гућ ност „из да ва ња на ло га” стран ци да она пред ло жи из во ђе ње
та квих до ка за, а тек суп си ди јар но му омо гу ћа ва да сам пре у зме до ка зну
функ ци ју. Да кле, суд мо же у пр вом ре ду су ге ри са ти стран ци да она ње -
му пред ло жи из во ђе ње до ка за, ко је он сма тра по треб ним за све стра но
рас пра вља ње пред ме та до ка зи ва ња (што је по при лич но ап сурд но, ка да
се исти на ни фор мал но не утвр ђу је као циљ кри вич ног по ступ ка), а ако
се стран ка о та кав пред лог су да оглу ши, сам суд са мо из у зет но та кве до -
ка зе мо же сам из во ди ти, што ће у прак си очи глед но би ти ве о ма рет ко.

На и ме, ка ко суд та кву ду жност ни је ни имао, јер у на шем но вом
кри вич ном по ступ ку не де лу је на че ло исти не, већ је на про тив стран ка
би ла ду жна да пре зен ти ра до ка зе ко ји иду у при лог ње ним тврд ња ма,
стран ка фак тич ки не мо же успе шно по би ја ти пре су ду због по гре шно
или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, без об зи ра што та кав жал -
бе ни основ фор мал но ег зи сти ра у но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ -
ку из 2011. го ди не.

За кљу чак 

Ре фор ма кри вич ног по ступ ка Ср би је већ су ви ше ду го тра је и она се
на жа лост од ли ку је из ра зи том не кон зи стент но шћу, сво је вр сним „лу та -
њем”, па и број ним, очи глед но про ма ше ним нор ма тив ним ре ше њи ма. 

За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ср би је пред ста вља при лич но лош и у
прав но-тех нич ком сми слу ве о ма не до те ран текст. За ко ник је пре пун ве -
о ма ло ших ре ше ња, по чев од оних нај круп ни јих ко ја су кон цеп циј ске при -
ро де, до прав но-тех нич ких ома шки и гре ша ка, озбиљ них не ја сно ћа и не -
у са гла ше но сти. Њи ме се, по ред ово га, у наш кри вич но про це сни си стем
уво де не ки про це сни ме ха ни зми ко ји су пот пу но ати пич ни за нај ве ћи
број зе ма ља кон ти нен тал не Евро пе, a на ро чи то за тзв. ста ре европ ске др -
жа ве, чи ји су нам прав ни си сте ми, по пра ви лу, слу жи ли као узор, што у
прак си мо же има ти ве о ма не га тив не и те шко по пра вљи ве кон се квен це,
ка ко по уре ђе ност прав ног си сте ма, та ко и по пра ва и сло бо де гра ђа на.

Да нас се мо же уочи ти и сво је вр сна „екс пан зи ја” ан гло сак сон ског,
адвер зи јал ног мо де ла кри вич ног по ступ ка, на ро чи то у не ка да шњим со -
ци ја ли стич ким зе мља ма, што је на чел но скоп ча но са озбиљ ним про бле -
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ми ма. До не кле и чу ди да не ке др жа ве за ко је ни је спор но да при па да ју
кон ти нен тал ној Евро пи, и то не са мо ге о граф ски, већ и по сво јој тра ди -
ци ји, ду ху и од ре ђе ним дру штве ним вред но сти ма, та ко ола ко при хва та -
ју је дан при лич но не у о би ча јен мо дел. Ола ко ре фор ми са ње кри вич ног
по ступ ка на стрикт но адвер зи јал ним осно ва ма и фор си ра ње не ких дру -
гих обе леж ја ти пич них стра нач ки ори јен ти са них кри вич них про це ду ра,
на при мер, по пут пре те ра ног фор си ра ња спо ра зу ма о при зна њу кри ви -
це, скоп ча но је и са ре ал ним опа сно сти ма, као што је мо гу ће не сна ла -
же ње пра во суд них ор га на у не ком бу ду ћем пот пу но из ме ње ном нор ма -
тив ном ам би јен ту. По себ но је опа сно, то мо же до ве сти до озбиљ ног
угро жа ва ња пра ва окри вље ног у кри вич ном по ступ ку, јер из ра зи то стра -
нач ка кон струк ци ја кри вич ног по ступ ка ну жно под ра зу ме ва мак си мал -
ну јед на кост стра на ка, а то је у усло ви ма на ше зе мље, а слич но је и са
ве ћи ном дру гих др жа ва у тзв. тран зи ци ји, у прак си ско ро не мо гу ће. 

Не срећ ни и „не по до бан” по ку шај са др жан у но вом За ко ни ку о кри -
вич ном по ступ ку Ср би је да се у кри вич ној про це ду ри ис по ље од ре ђе ни
еле мен ти на че ла пра вич ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, а да се исто -
вре ме но, пот пу но и чак „фа на тич но” ели ми ни ше на че ло исти не из на -
шег кри вич ног по ступ ка, пред ста вља из ра зи то ште тан екс пе ри мент, ко -
ји је уна пред осу ђен на не у спех, али це ну та квог екс пе ри мен ти са ња би
мо гли пла ти ти ка ко др жа ва, та ко и гра ђа ни. 

Кон цепт тзв. па ра лел не ис тра ге је су штин ски по гре шан и он би у
прак си или пот пу но па ра ли сао ве ћи ну кри вич них по сту па ка, или би се,
што је мо жда ве ро ват ни је, свео на го лу фор му, где би прак тич ни зна чај
има ла ис тра га јав ног ту жи о ца, док би „ис тра га” (од но сно по је ди не до -
ка зне ак тив но сти у ис тра зи), ли ца у функ ци ји од бра не би ла све де на на
„пра зну фа са ду”.23 Тај кон цепт је су штин ски про ти ван и функ ци ји од -
бра не у кри вич ном по ступ ку, те еле мен тар ном деј ству прет по став ке не -
ви но сти (ко ја се као што је то об ја шње но у прет ход ном тек сту по тен ци -
јал но и фор мал но кр ши у тек сту За ко ни ка), јер ка кву би то ис тра гу
окри вље ни мо гао во ди ти и про тив ко га, ка да се окри вље ни већ по за -
кон ској де фи ни ци ји сма тра не ви ним, све док се евен ту ал но, су прот но
не утвр ди прав но сна жном од лу ком су да.24

Чланци 37

23 Као што је прет ход но об ја шње но, ме ха ни зам „при ку пља ња до ка за у при лог од -
бра не” то ком ис тра ге је ве о ма не а де кват но ре шен у но вом За ко ни ку о кри вич ном по -
ступ ку. 

24 До ду ше, не тре ба сум ња ти да би та кве мо гућ но сти ефи ка сно мо гле да ко ри сте
по је ди не ка те го ри је окри вље них (ко ји на рав но спа да ју у фи нан сиј ску или кри ми нал ну
„ели ту”), ко ји су ве о ма имућ ни или ком би но ва но из у зет но бо га ти и моћ ни, по пут 



Пот пу но адвер зи јал на кон струк ци ја глав ног пре тре са, од но сно су ђе -
ња, ни је аде кват на за наш кри вич ни по сту пак и она би у прак си мо гла
до ве сти до огром них про бле ма. У та квом по ступ ку би стран ке са мо фор -
мал но би ле рав но прав не, док би у прак си то би ло, по пра ви лу, ве о ма
не по вољ но по окри вље ног, на ро чи то он да ка да не ма бра ни о ца, а у на -
шем кри вич ном по ступ ку је са мо за ре ла тив но огра ни че ни круг кри -
вич них де ла, про пи са на оба ве зна струч на од бра на. 

Ели ми ни са ње на че ла исти не у кри вич ном по ступ ку је из ра зи то
штет но. Ни је спор но да исти на ни је ни ка ква „све та кра ва” ни у на шем
са да шњем кри вич ном по ступ ку, као ни у кри вич ним по ступ ци ма ве ћи -
не др жа ва кон ти нен тал не Евро пе чи је кри вич не про це ду ре по зна ју ово
на че ло и где се оно сма тра вр хун ским прин ци пом. Исти на се не до сти -
же по сва ку це ну, али исти ни се сва ка ко те жи, а он да ка да се исти на
објек тив но не мо же утвр ди ти, при ме њу је се на че ло in dubio pro reo. 

Ели ми ни са ње на че ла исти не у кри вич ном по ступ ку је кон тра дик -
тор но и у од но су на број на дру га кри вич но про це сна пра ви ла, као што је
омо гу ћа ва ње под но ше ња жал бе про тив пре су де и због по гре шно или не -
пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, ка да је она са ма, у пр вом ре ду
про це сно од го вор на за утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња, а суд уоп ште и
не ма ду жност утвр ђи ва ња исти не,

Ве ћи на гра ђа на од кри вич ног су да оче ку је исти ну а не не ка кво до -
ка зно бо до ва ње стра нач ког из во ђе ња до ка за. Исти на утвр ђе на у кри вич -
ном по ступ ку че сто има и исто риј ско зна че ње. 

Осим што је за сно ван на овим основ ним и ве о ма круп ним кон цеп -
циј ским гре шка ма и те шким про ма ша ји ма, За ко ник о кри вич ном по -
ступ ку из 2011. го ди не се од ли ку је и чи та вим ни зом дру гих бит них ано -
ма ли ја и прав но-тех нич ких гре ша ка, па до не ја сних, вр ло сум њи вих и
очи глед но екс трем но не ква ли тет них нор ма тив них ре ше ња. 

При ме на но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку за по че ла је од 15.
ја ну а ра 2012. за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла и дру га тзв.
по себ но те шка кри вич на де ла. У по гле ду оста лих кри вич них де ла, тј. ве -
ћи не „ти пич них кри вич них по сту па ка”, при ме на но вог За ко ни ка од ло -
же на је до 15. ја ну а ра 2013. го ди не, што је сам по се би „на иви ци устав -
но сти”, ако ту гра ни ца већ и ни је пре ђе на, ти ме што је омо гу ће но да се
у ис тој др жа ви у исто вре ме при ме њу ју два ве о ма раз ли чи та За ко ни ка о
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ра зно ра зних „кон тро верз них би зни сме на” и не ких „срећ них до бит ни ка” и „про фи те ра”
тран зи ци је и при ва ти за ци је, а ко ји би се би мо гли да при у ште и ску пе услу ге при ват них
де тек тив ских аген ци ја или да на аде кват не на чи не „одо бро во ље” све до ке ко ји би им да -
ли ис каз у њи хо ву ко рист… 



кри вич ном по ступ ку. Ти ме се, што је по себ но не га тив но, ства ра ју и две
бит но раз ли чи те „ка те го ри је окри вље них”, док и ина че су бјек ти кри вич -
них по сту па ка ко ји се во де пре ма ди ја ме трал но раз ли чи тим из во ри ма
про це сног пра ва, има ју и бит но раз ли чи ти кри вич но про це сни по ло жај,
што по ло ги ци ства ри под ра зу ме ва и дру га чи ја пра ва и ду жно сти. 

Ако већ ни смо си гур ни да ће од ре ђе на бу ду ћа за кон ска ре ше ња ко -
ри сти ти, а вр ло је ве ро ват но да мо гу озбиљ но да ште те, он да се тре ба
ра зум но уз др жа ти од њи хо вог уво ђе ња у наш нор ма тив ни кри вич но про -
це сни ам би јент. Но ви За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ср би је из 2011.
го ди не је за сно ван на су штин ски пот пу но по гре шној кон цеп ци ји и са др -
жи чи тав низ ве о ма ло ших нор ма тив них ре ше ња и ако би он у са да -
шњем об ли ку до жи вео пот пу ну при ме ну то би не ми нов но про из ве ло из -
ра зи то не га тив не кон се квен це, ка ко по ква ли тет на ших бу ду ћих
кри вич них по сту па ка, та ко и по пра ва и сло бо де гра ђа на Ср би је. 

Уко ли ко би смо сма тра ли да наш са да шњи (или до са да шњи) кри вич -
ни по сту пак, тј. по сту пак кре и ран пре ма кон цеп ци ји За ко ни ка о кри -
вич ном по ступ ку из 2001. го ди не, јед но став но не од го ва ра но вим по -
тре ба ма на шег прав ног си сте ма и ни је до вољ но ефи ка сан (на ро чи то,
ако се гру бо по и сто ве те „бр зи на” по ступ ка и ње го ва „ефи ка сност”), а
што би пред ста вља ло го лу им пре си ју, ко ја ни је про пра ће на би ло ка квим
ни иоле ре ле вант ним ис тра жи ва њи ма, ни та да но ви ЗКП из 2011. го ди -
не не пред ста вља аде кват но ре ше ње. Не са мо да он кре и ра низ из у зет но
не пра вич них про це сних ме ха ни за ма, већ уоп ште ни је из ве сно да ће та -
кви ме ха ни зми ни иоле до при не ти бр жем, од но сно ефи ка сни јем кри -
вич ном по ступ ку. 
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Summary

Critical analysis of new Criminal Procedure Code of Republic of Serbia

Author analyses in critical point of view new Criminal Procedure Code of Serbia. The
principles of fair procedure in criminal procedure and the principle of truth in criminal
procedure are the basic principles which are in fact the goal of criminal procedure. The
main idea is that the Criminal Procedure Code should contain rules aimed at enabling
fair conducting of the criminal procedure, in order to avoid any innocent persons being
convicted, and to enable a perpetrator of a crime to be sanctioned in accordance with the
envisaged Criminal Code and on the basis of a lawfully conducted criminal procedure.
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Author writes about many technical and essential mistakes and wrong solutions of the
new CPC of Serbia and especially explains some very negative examples in the new
Code of Criminal Procedure Code of Serbia, connected to the strategically and concep-
tually problems, as a construction of the main trial and the role of the court, i.e. the
judge during the trial. 
Completely adversatorial construction of the main trial is not adequate for Serbian
criminal procedure and that could be in the practice the cause of many serious prob-
lems. In this type of procedure the parties would be equal only in formal point of view.
In the practice that could be very inconvenient and bad for the defendant, especially
when he/she has not a defense counsel and in Serbian criminal procedure is mandatory
defense counsel provides only for limited number of criminal offences. 
Elimination of the principle of the truth in criminal procedure, i.e. in the new Criminal
Procedure Code of Serbia, is very negative solution. It is without doubt that the truth
is not a „holly cow” in Serbian valid criminal procedure and also in criminal procedures
in other states in continental Europe which legal systems know this vital principle. The
truth is not achieving at any price and when it is objectively not possible, the principle
in dubio pro reo has to be applied. It is not more the case in the new Criminal Procedure
Code of Serbia, which is very bad solution that must be seriously criticized. 
Elimination of the principle of the truth in criminal procedure is in a contradiction to
many other vital criminal procedural rules. It is completely senseless and nonsense,
that in the Draft of the new Code of Criminal Procedure (the same rule as today, i.e. in
now days CPC), provides appeal against the verdict because erroneous or incomplete
finding of fact, i.e., when the judgment is ground on the incorrect or incomplete finding
of fact or when the court has determined a relevant fact incorrectly and besides, the
court officially does not have a duty to determine a truth. 
Elimination of the principle of the truth in criminal procedure is essentially unmoral,
because the truth in criminal procedure can not be divided from general connectivity
criminal law and moral. The majority of citizens expect the truth in and from criminal
procedure. This truth has often historical significance too. If the fact is, that criminal
offence principally is unmoral and if only in criminal procedure can be determined if
the crime was committed, then this kind of question can not be only the mater of so
called evidential duel between prosecutor and defendant with no active role of inde-
pendent and impartial court.
Key words: Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Law, Critic of Reform of Serbian
Criminal Procedure. 
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НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА КАО
ИЗВОРА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА И ПРЕЛАЗА УГОВОРНИХ

ОДРЕДБИ У МЕЂУНАРОДНО ОБИЧАЈНО ПРАВО

Сажетак

Ме ђу на род ни уго во ри су из вор ме ђу на род ног пра ва. То је ста но ви ште док три не,
при хва ће но и у те мељ ним до ку мен ти ма ме ђу на род не за јед ни це као што су Ста тут
Ме ђу на род ног су да прав де и Беч ка кон вен ци ја о пра ву уго во ра. Без об зи ра на не -
ка док три нар на схва та ња, не тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу вр ста ме ђу на род них
уго во ра као из во ра ме ђу на род ног пра ва, јер је сва ки ме ђу на род ни уго вор спо ра зум
из ме ђу др жа ва ко јим се за сни ва ју оба ве зе из ме ђу њих у ве зи са ства ра њем, мо ди -
фи ко ва њем или уки да њем ме ђу на род но прав них од но са.
Ме ђу на род ни уго во ри мо гу пред ста вља ти ну кле ус за ства ра ње оби чај ног пра ва. Од -
ред бе ме ђу на род них уго во ра че сто по ста ју део ме ђу на род ног оби чај ног пра ва. Фак -
то ри ко ји ути чу на то да ли ће не ки ме ђу на род ни уго вор по ста ти ме ђу на род но оби -
чај но пра во су при ро да са др жа ја уго во ра, окол но сти под ко ји ма је за кљу чен,
окол но сти у вре ме пре ла за уго вор них од ред би у оби чај но пра во и број др жа ва уго -
вор ни ца. Са др жај уго во ра од лу чу ју ћи је фак тор, и то по себ но за не у го вор ни це, јер
оне тре ба да при хва те уго вор не од ред бе као ме ђу на род но оби чај но пра во и по сту -
па ју у скла ду са њим.
Кључ не ре чи: ме ђу на род ни уго вор, ме ђу на род но оби чај но пра во, Беч ка кон вен ци ја
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Исто ри јат

Нај ста ри ји до да нас са чу ван ме ђу на род ни уго вор да ти ра из че твр -
тог ми ле ни ју ма пре но ве ере. То је ар би тра жни спо ра зум из ме ђу су мер -
ских гра до ва-др жа ва о од ре ђи ва њу гра ни це. Нај по зна ти ји уго во ри ста -
рог до ба су уго во ри из ме ђу Егип та и оста лих та да шњих др жа ва1. Пр ви
од тих, до да нас у ори ги на лу са чу ван, је уго вор из ме ђу Рам зе са II и хе -
тит ског ца ра Ка ту ши ла III, из 1278. го ди не пре но ве ере. По свом са др -
жа ју то је уго вор о ми ру, при ја тељ ству и са ве зу. Уго во ром је би ла пред -
ви ђе на и обо стра на оба ве за екс тра ди ци је по ли тич ких из бе гли ца и по моћ
у слу ча ју уну тра шњих су ко ба. По на чи ну на стан ка умно го ме под се ћа
на за кљу чи ва ње уго во ра пу тем раз ме не но та. Но си пе ча те и пот пи се оба
вла да ра као зна ко ве аутен тич но сти и при хва ћа ња уго вор них од ред би. У
уго во ру се раз ли ку је увод ни део, не ке вр сте пре ам бу ла, од дис по зи тив -
ног де ла. Де ло ва ње уго во ра пред ви ђе но је за сва вре ме на. За кр ше ње
уго во ра пред ви ђе на је ка зна бо го ва.

Иако ови уго во ри има ју ка рак тер спо ра зу ма из ме ђу вла да ра, ве за -
ност уго во ра за лич ност вла да ра не ума њу је њи хов зна чај као из во ра
пра ва ко је се при ме њу је на од но се из ме ђу др жа ва. Уоста лом, и мно го
ка сни је, на ро чи то у вре ме ап со лу ти зма, ме ђу на род ни уго во ри су би ли
спо ра зу ми из ме ђу вла дар ских ку ћа, али им се због то га не оспо ра ва
свој ство из во ра ме ђу на род ног пра ва.

Ет нич ко је дин ство ста нов ни штва грч ких по ли са ре зул ти ра ло је те -
сним ве за ма из ме ђу њих. Раз ви је ност тр го ви не и про ме та до ве ла је до
по тре бе ме ђу др жав ног прав ног ре гу ли са ња на ста лих од но са, што се по -
сти за ло за кљу чи ва њем уго во ра. И окол ност че стих ра то ва усло ви ла је
за кљу чи ва ње мно гих уго во ра, ко ји су са др жај но би ли уго во ри о са ве зу2,
о ми ру3 и ар би тра жи4. Ови уго во ри су би ли без пе ча та и ни су под ле га ли
ра ти фи ка ци ји. По себ ност уго во ра ко је је за кљу чи ва ла Ати на у вре ме
раз ви је не атин ске де мо кра ти је у од но су на спо ме ну те уго во ре је у то ме
што ни су би ли ве за ни уз лич ност вла да ра и пред ста вља ју из раз во ље и
схва та ња сло бод ног атин ског ста нов ни штва.

Уго во ре ко је је за кљу чи вао Рим, по твр ђи вао је Се нат. Са мо та ко по -
твр ђе ни уго во ри би ли су оба ве зу ју ћи за Рим, и пред ста вља ли су из вор
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1 Као, на при мер, еги пат ско-ва ви лон ски уго вор из 15. ве ка пре но ве ере, из Тел-
амир ске пре пи ске еги пат ских фа ра о на из XXI II ди на сти је.

2 На при мер Ати на са Кер ки ром.
3 Три де се то го ди шњи мир из 445. го ди не пре но ве ере.
4 По Ту ки ди ду, уго вор о Три де се то го ди шњем ми ру са др жа вао је и од ред бу о оба ве -

зном ар би тра жном ре ша ва њу спо ро ва за сва вре ме на.



ме ђу на род ног пра ва. Ова ин сти ту ци ја по твр ђи ва ња умно го ме је слич на
да на шњој ра ти фи ка ци ји ме ђу на род них уго во ра.

О ме ђу на род ном уго вор ном пра ву у сми слу да на шњег схва та ња, као
пот пу но из гра ђе ној це ли ни, што је по стиг ну то у XIX ве ку, мо же се го во -
ри ти тек на кон Ген ти ли са5, Гро ци у са6 и Пу фен дор фа7. Без об зи ра на то,
има ју ћи у ви ду ди ја лек тич ку при ро ду пра ва уоп ште, зна чај но је и ово
раз до бље од нај ра ни јих вре ме на до Ген ти ли са, јер по ма же раз у ме ва њу
ме ђу на род ног уго вор ног пра ва да на шњи це, и ме ђу на род них уго во ра као
из во ра ме ђу на род ног пра ва.

Ме ђу на род ни уго во ри као из вор ме ђу на род ног пра ва

Нај ве ћи број те о ре ти ча ра ме ђу на род ног пра ва сма тра да су упра во
ме ђу на род ни уго во ри нај ва жни ји из вор ме ђу на род ног пра ва. Ме ђу тим,
без об зи ра на док три нар на схва та ња о при ро ди ме ђу на род них уго во ра и
њи хо вог зна ча ја као из во ра ме ђу на род ног пра ва, они су, као је дан од
из во ра ме ђу на род ног пра ва, од ре ђе ни у чла ну 38. став 1. тач ка а. Ста ту -
та Ме ђу на род ног су да прав де:8

„Суд, чи ји је за да так да ње му под не те спо ро ве ре ша ва у скла ду са
ме ђу на род ним пра вом, при ме њу је:

а. ме ђу на род не уго во ре, би ло оп ште или по себ не, ко ји уста но вља -
ва ју пра ви ла, из ри чи то при зна та од др жа ва у спо ру;”9

Као из вор ме ђу на род ног пра ва, уго во ри се на во де и у пре ам бу ли
Беч ке кон вен ци је о пра ву уго во ра из 1969. го ди не,10 ко ја пред ста вља ко -
ди фи ка ци ју оби чај ног пра ва ме ђу на род них уго во ра:

При зна ва ју ћи све ве ћи зна чај уго во ра као из во ра ме ђу на род ног пра -
ва ...11
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5 Al be ri cus Gen ti lis (Al be ri co Gen ti li), 1552–1608.
6 Hu go Gro ti us, 1583–1645.
7 Sa muel von Pu fen dorf, 1632–1694.
8 Sta tu te of the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce. Ста тут Ме ђу на род ног су да прав де је

део По ве ље Ујед ни ње них на ци ја.
9 1. The Co urt, who se fun ction is to de ci de in ac cor dan ce with in ter na ti o nal law such

dis pu tes as are sub mit ted to it, shall apply:
a. in ter na ti o nal con ven ti ons, whet her ge ne ral or par ti cu lar, esta blis hing ru les ex-

pressly re cog ni zed by the con te sting sta tes;
10 Wi en na Con ven tion on the Law of Tre a ti es. Беч, 23. мај 1969. го ди не. UN Do cu-

ment A/CONF.39/27, UNTS vol. 1155; Слу жбе ни лист СФРЈ – ме ђу на род ни уго во ри, бр.
30/72. Сту пи ла на сна гу 27. ја ну а ра 1980. го ди не.

11 Re cog ni zing the ever-in cre a sing im por tan ce of tre a ti es as a so ur ce of in ter na ti o nal
law ...



И у пре ам бу ли Беч ке кон вен ци је о пра ву ме ђу на род них уго во ра из -
ме ђу др жа ва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја или из ме ђу ме ђу на род них
ор га ни за ци ја из 1986. го ди не12, у ко јој су при хва ће на ре ше ња ко ја су
mu ta tis mu tan dis јед на ка ре ше њи ма из Кон вен ци је о пра ву уго во ра и
1969. го ди не, уго во ри се на во де као из вор ме ђу на род ног пра ва:

„При зна ва ју ћи кон сен зу ал ну при ро ду уго во ра и њи хов све ве ћи зна -
чај као из во ра ме ђу на род ног пра ва;”13

У док три ни ме ђу на род ног пра ва, са ста но ви шта фор мал них из во ра,
пра ви се раз ли ка из ме ђу уго во ра–за ко на и уго во ра–по год би. Уго во ри–
за ко ни на зи ва ју се и ле ги сла тив ни. Раз лог на ве де ној по де ли је то што су
мно ги те о ре ти ча ри ме ђу на род ног пра ва у де вет на е стом и по чет ком два -
де се тог ве ка за сту па ли ста но ви ште да свој ство из во ра ме ђу на род ног пра -
ва има ју са мо уго во ри – за ко ни. Сма тра ло се да се тим уго во ри ма ства -
ра ју ме ђу на род ни за ко ни14.

Опен хајм-Ла у тер пахт де фи ни шу ове уго во ре као уго во ре „... за кљу -
че не ра ди утвр ђи ва ња оп штих пра ви ла по на ша ња ме ђу зна чај ни јим бро -
јем др жа ва.”15 При ме ри уго во ра–за ко на су на при мер уго во ри о пло -
вид би ме ђу на род ним ре ка ма, ха шке и же нев ске кон вен ци је о рат ном
пра ву. С об зи ром на на ве де не ка рак те ри сти ке ови уго во ри се упо ре ђу ју
са за ко ни ма у уну тра шњем пра ву. Оту да и на зив уго вор–за кон или ле -
ги сла тив ни. У не мач кој прав ној те о ри ји на зи ва ју се „Ve re in ba rung”, што
у пре во ду зна чи „по рав на ње, ута на че ње”. У ен гле ској ли те ра ту ри на зи -
ва ју се „law-ma king tre a ti es”, што се до слов но пре во ди као „уго во ри ко -
ји ства ра ју за ко не”.

Као су прот ност уго во ри ма–за ко ни ма су уго во ри–по год бе или кон -
трак ту ал ни. Иако „кон трак ту ал ни”, као по бли жа озна ка ових уго во ра
не ма осно ва, јер озна ча ва не што што је већ са др жа но у пој му сва ког
уго во ра, без об зи ра на из вор и зна чај уго во ра, овај при дев до ла зи као
са став ни део пој ма ове вр сте уго во ра. За раз ли ку од уго во ра-за ко на ови
уго во ри обич но ре гу ли шу са мо јед но, че сто не ко тех нич ко пи та ње, ко је
је од зна ча ја са мо за др жа ве уго вор ни це. Има ју про ла зан не по сре дан
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12 Vi en na Con ven tion on the Law of tre a ti es bet we en Sta tes and In ter na ti o nal Or ga ni -
za ti ons or bet we en In ter na ti o nal Or ga ni za ti ons. Беч, 21. март 1986. го ди не. Uni ted Na-
ti ons pu bli ca tion, Sa les No. E.94.V.5. 

13 Re cog ni zing the con sen sual na tu re of tre a ti es and the ir ever-in cre a sing im por tan ce
as a so ur ce of in ter na ti o nal law.

14 Родољуб Етински: Међународно јавно право, Нови Сад, 2007, стр. 23.
15 Op pen he im-La u ter pacht: In ter na ti o nal Law, vol. I, стра на 793. Из вор: Ми лан Бар -

тош: Ме ђу на род но jавно пра во, III књи га, Бе о град, 1958, стр. 175.



зна чај јер од ре ђу ју кон крет не чи нид бе чи јим се из вр ше њем кон зу ми ра -
ју. Обич но је број др жа ва уго вор ни ца огра ни чен на све га две или не ко -
ли ко. То су на при мер уго во ри о по вла че њу гра ни ца, о усту па њу под -
руч ја, о про во ђе њу пле би сци та, ра зни тр го вач ки уго во ри, уго во ри о
екс тра ди ци ји по је ди ног ли ца. Због ових ка рак те ри сти ка уго во ри–по год -
бе се упо ре ђу ју са уго во ри ма у уну тра шњем пра ву, па им за то до ста
ауто ра или у пот пу но сти од ри че зна чај из во ра ме ђу на род ног пра ва или
у зна тој ме ри ума њу је, у од но су на уго во ре–за ко не. У не мач кој прав ној
те о ри ји озна ча ва ју се пој мом „Ver trag”, што у пре во ду зна чи „уго вор”, а
у ен гле ској тер ми но ло ги ји пој мом „contract”, до слов но пре во ди во као
„уго вор”.

Ово раз ли ко ва ње уго во ра–за ко на и уго во ра–по год би не ма мно го
осно ва. За сни ва се на те о ри ји Ve re in ba rung-a, ко ја се мо же осно ва но
кри ти ко ва ти. У су шти ни, те о ри ја Ve re in ba rung-a је иде а ли стич ка, јер
јој је основ ве штач ки ство ре на тзв. за јед нич ка во ља ко је у ствар но сти
не ма16. Пре у зе та је из уну тра шњег пра ва у ме ђу на род но пра во, а да се
при то ме ни је во ди ло ра чу на о то ме да се је дин стве на во ља чла но ва за -
ко но дав ног те ла, ко ја до би ја свој из ра жај у тек сту за ко на у уну тра шњем
пра ву, не мо же ме ха нич ки и ана лог но при ме ни ти на фор ми ра ње за јед -
нич ке во ље су ве ре них су бје ка та ме ђу на род ног пра ва17. До след но сле -
де ћи ову те о ри ју, од би ја ње са мо јед не од др жа ва да ра ти фи ку је уго -
вор–за кон или га на кнад но от ка же18, зна чи ло би ра за ра ње за јед нич ке
во ље, што би до ве ло до то га да та кав уго вор–за кон ви ше не би био уго -
вор–за кон, с об зи ром на не по сто ја ње за јед нич ке во ље. Не тре ба по себ -
но ис ти ца ти да је прак са до ка за ла да от каз јед не од уго вор ни ца не ма
ни ка ко за по сле ди цу пре ста нак де ло ва ња уго во ра–за ко на, јер он оста је
на сна зи за све оста ле, ко је има ју сло бо ду да га под од ре ђе ним усло ви -
ма и са ме от ка жу.

Но ви ја те о ри ја ме ђу на род ног пра ва не пра ви су штин ску раз ли ку из -
ме ђу уго во ра–за ко на и уго во ра-по год би као из во ра ме ђу на род ног пра -
ва. Иако уго во ри–за ко ни „... уре ђу ју по на ша ње стра на ка на ду го вре ме,
те уво де трај на пра ви ла то га по на ша ња”, без об зи ра на ка рак те ри сти ке
и спе ци фич но сти би ло ко је вр сте уго во ра, сва ки „... уго вор је ка луп у
ко ји се мо же ста ви ти раз ли чит са др жај.”19 По свом спољ ном об ли ку сва -
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ки уго вор је прав ни акт, па та ко и ме ђу на род ни уго вор. Он је про дукт
са гла сно сти во ља два или ви ше су бје ка та ме ђу на род ног пра ва, у ци љу
ства ра ња уза јам них пра ва и оба ве за20. Ка кав ће са др жај на ком уго во ру
да ти стран ке уго вор ни це за ка рак тер уго во ра као из во ра ме ђу на род ног
пра ва ни је ва жно, јер је и сва ки ме ђу на род ни уго вор прав но пра ви ло
ме ђу на род ног уго вор ног пра ва ко је до не кле ме ња по сто је ћи прав ни по -
ре дак. Раз ли ка је је ди но у пред ме ту и до при но су ко јег да ју у из град њи
ме ђу на род но прав ног по рет ка21. Ова кав став за у зет је и у Беч кој кон вен -
ци ји о пра ву уго во ра, у чла ну 2. став 1. тач ка а.:

„из раз ’уго вор’ озна ча ва ме ђу на род ни спо ра зум за кљу чен у пи сме -
ном об ли ку из ме ђу др жа ва, на ко ји се при ме њу је ме ђу на род но пра -
во, би ло да је оте ло вљен у јед ном ин стру мен ту или у два или ви ше
ме ђу соб но по ве за них ин стру ме на та, без об зи ра на ње гов по се бан
на зив;”22

Да кле, за по сто ја ње ме ђу на род ног уго во ра, тра жи се спо ра зум стра -
на ка – са гла сност во ља уго вор них стра на, без об зи ра на њи хов број, на
вре ме на ко је се уго вор за кљу чу је, и са др жај. То је још је дан раз лог ви -
ше ко ји ука зу је на нео сно ва ност тврд њи о то ме да уго во ри–по год бе не -
ма ју ка рак тер из во ра ме ђу на род ног пра ва уоп ште, или, ако им се то
свој ство и при зна је, да се ума њу је њи хов зна чај као из во ра. Та ко ђе, тре -
ба има ти у ви ду да је те шко из ме ђу уго во ра–за ко на и уго во ра–по год би
про на ћи ја сну гра ни цу23. У прак си, и код нај ти пич ни јих уго во ра–по год -
би по сто је еле мен ти ле ги сла тив но сти и обрат но24. У од но су на тре ће, да
би уго вор не од ред бе по ста ле оба ве зне и за њих, оне мо ра ју по ста ти део
ме ђу на род ног оби чај ног пра ва – а оби чај но пра во мо гу по ста ти и од -
ред бе уго во ра–за ко на и уго во ра–по год би.

Не ки ауто ри из два ја ју као по себ ну ка те го ри ју тзв. ко лек тив не уго -
во ре. Њих ка рак те ри ше то што за њих по сто ји на ме ра са у го ва ра ча да
пред ста вља ју ме ђу на род ни за кон. Да би се мо гли сма тра ти ме ђу на род -
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ним за ко ном, ти уго во ри би тре ба ло да са др же прав на пра ви ла оба ве зна
за све др жа ве. Ова кво ста но ви ште не ма осно ва ни оправ да ња. На ме ра
са у го ва ра ча да не ки уго вор ве же и не у го вор ни це не мо же уго во ру да ти
сна гу да ве же и не у го вор ни це. С об зи ром да је сва ки уго вор прав ни по -
сао, не у го вор ни це би мо гао оба ве зи ва ти са мо у слу ча ју ако уго вор не од -
ред бе та квог уго во ра по ста ну део кор пу са ме ђу на род ног оби чај ног пра -
ва. У про тив ном, уго вор по ста је из вор ме ђу на род ног пра ва за др жа ву
он да кад га из ри чи то при хва ти25. При зна ти не ким уго во ри ма та кав оп -
ште о ба ве зу ју ћи ка рак тер зна чи ло би да ти не ким др жа ва ма по ло жај ме -
ђу на род ног за ко но дав ца, што је не спо ји во са основ ним на че ли ма ме ђу -
на род ног пра ва и су ве ре но сти др жа ва.

У док три ни је по зна та и ка те го ри ја уни вер зал них уго во ра. Иако би
се из на зи ва мо гло за кљу чи ти да се ра ди о уго во ри ма ко ји ства ра ју оба -
ве зу за све, док три на ме ђу на род ног пра ва не да је им ка рак тер ме ђу на -
род ног за ко на, као што је слу чај са ко лек тив ним уго во ри ма. Њи хов зна -
чај као из во ра ме ђу на род ног пра ва је у то ме што су то уго во ри ко ји ма
се ре ша ва ју не ка тех нич ка пи та ња у ре гу ли са њу де лат но сти од ва жно -
сти за све др жа ве, па су за то стран ке тих уго во ра го то во све др жа ве све -
та. Прин ци пи тих уго во ра че сто по ста ју део ме ђу на род ног оби чај ног
пра ва.26 При мер та квог уго во ра је Ре ви ди ра на Кон вен ци ја о уни вер зал -
ној по штан ској уни ји од 5. ју ла 1947. го ди не.

Пре лаз уго вор них од ред би у ме ђу на род но оби чај но пра во

Уго вор ства ра оба ве зе са мо за стра не уго вор ни це27 (Pac ta ter ti is nec
no cent nec pro sunt)28. Ме ђу тим, од ред бе ме ђу на род них уго во ра не оста -
ју увек оба ве зне са мо за стран ке уго вор ни це, јер мо гу по ста ти део ме -
ђу на род ног оби чај ног пра ва. Нај кла сич ни ји, го то во школ ски при мер
пре ла за уго вор них од ред би у ме ђу на род но оби чај но пра во су Ва шинг -
тон ска пра ви ла. У се це си о ни стич ком ра ту аме рич ког се ве ра и ју га Ен -
гле ска је при зна ла ју жне др жа ве кон фе де ра ци је, и та ко по вре ди ла пра -
ви ла о не у трал но сти. Због то га је до шло до Ала бам ског спо ра, 1871.
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го ди не. Ва шинг тон ска пра ви ла су ство ри ла нор ме за ар би тра жу у том
спо ру. С об зи ром на то да се ра ди ло о спо ру из ме ђу са мо две др жа ве,
би ла су ство ре на са мо за тај кон крет ни слу чај. Упр кос то ме, ка сни је су
по ста ла оп ште при хва ће на, и као до каз оп ште прак се при хва ће не као
пра во. И пра ви ла уне та у ар би тра жни спо ра зум за ре ша ва ње спо ра
„Ала ба ма” ка сни је су до би ла ка рак тер оп штих нор ми о не у трал но сти у
по мор ском ра ту 29.

У пре су ди Ме ђу на род ног вој ног су да у Нир нбер гу, за у зе то је ста но -
ви ште да су од ред бе IV Ха шке кон вен ци је о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та
на коп ну из 1907. го ди не при зна те 1939. го ди не од стра не свих ци ви ли -
зо ва них на ро да па се за то сма тра ју до ка зом о за ко ни ма и оби ча ји ма
рата. Пра ви ла Лон дон ског спо ра зу ма о го ње њу и ка жња ва њу рат них зло -
чи на ца од 8. ав гу ста 1945. го ди не30 и прин ци пи су ђе ња рат ним зло чин -
ци ма у Нир нбер гу, иако не по сред но пред ви ђе ни са мо за су ђе ње рат ним
зло чин ци ма за рат не зло чи не из вр ше не у Дру гом свет ском ра ту, до би -
ли су да ле ко ши ри зна чај31. 

Не ма сум ње да ме ђу на род ни уго во ри мо гу пред ста вља ти ну кле ус
за ства ра ње ме ђу на род ног оби чај ног пра ва. Фак то ри ко ји ути чу на то
да ли ће не ки ме ђу на род ни уго вор по ста ти оби чај но пра во су при ро да
са др жа ја уго во ра, окол но сти под ко ји ма је за кљу чен, окол но сти у вре -
ме пре ла за уго вор них од ред би у оби чај но пра во, број уго вор ни ца и
вре ме.

Са др жај уго во ра је од лу чу ју ћи фак тор код при хва та ња уго вор них
од ред би као оби чај ног пра ва. При то ме тре ба увек има ти у ви ду ва жност
и при хва тљи вост са др жа ја, ка ко за уго вор ни це, та ко на ро чи то за оста ле,
по што ће у слу ча ју ако уго вор не од ред бе по ста ну оби чај но пра во, ве за -
ти и њих. Да ли ће се оста ли по на ша ти у скла ду са уго во ри ма ко ји ма ни -
су ве за ни, и та ко до при не ти про це су пре ла за уго вор них од ред би у оби -
чај но пра во, у нај ве ћој ме ри за ви си о при хва тљи во сти са др жа ја уго во ра
за њих. При ро да са др жа ја не мо же се ве за ти ис кљу чи во уз од ре ђе ни тип
уго во ра, без об зи ра на док три нар на схва та ња о ве ћој или ма њој ва жно -
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сти по је ди них вр ста уго во ра као из во ра ме ђу на род ног пра ва. То по твр -
ђу је при мер Ва шинг тон ских пра ви ла, ко ја су по ста ла оп ште при хва ће на
упра во због при хва тљи во сти са др жа ја.

Окол но сти под ко ји ма су уго во ри за кљу че ни умно го ме од ре ђу ју са -
др жај уго во ра, јер оне усло вља ва ју по тре бу да се од но си ре ше за кљу че -
њем ме ђу на род ног уго во ра од ре ђе ног са др жа ја. По ред тих окол но сти,
за ства ра ње оби чај ног пра ва, на ро чи то су од лу чу ју ће окол но сти у вре ме
пре ла за уго вор них од ред би у оби чај но пра во. Да би уго вор не од ред бе
по ста ле оби чај но пра во, по теб но је да, уз по на вља но вр ше ње и прав ну
свест да се по сту па у скла ду са ме ђу на род ним пра вом (opi nio iuris), по -
сто ји и мо тив и во ља да се та ко по сту па32. Оба еле мен та, и мо тив и во -
ља, ре зул тат су окол но сти по сто је ћих у вре ме пре ла за уго вор них од ред -
би у оби чај но пра во. Пре ма то ме, да ли ће до то га до ћи, за ви си
пр вен стве но од окол но сти у вре ме ства ра ња оби чај ног пра ва, на кон за -
кљу че ња уго во ра.

Без об зи ра на број уго вор ни ца, уго вор ства ра оба ве зу са мо за њих а
не и за оста ле. Ме ђу тим, што је ве ћи број уго вор ни ца, то, углав ном, ука -
зу је на ве ћи зна чај уго во ра. Че сто је реч о уго во ри ма ко ји ма се ре ша ва -
ју од но си од зна ча ја за ве ли ки број су бје ка та. Са мим тим, ре ал но је оче -
ки ва ти да ће и оста ли с вре ме ном при хва ти ти да по сту па ју у скла ду са
та квим уго во ри ма без об зи ра што ни су њи ма ве за ни. Ме ђу тим, број уго -
вор ни ца ни је увек од лу чу ју ћи фак тор. И уго вор на пра ви ла на ме ње на
ре гу ли са њу дво стра них од но са под од ре ђе ним окол но сти ма по ста ју мо -
дел по на ша ња и оста ли ма. Као при мер и ов де се мо гу на ве сти Ва шинг -
тон ска пра ви ла33.

Без об зи ра на ве ћи или ма њи зна чај не ког од фак то ра у кон крет ном
по је ди нач ном слу ча ју, очи глед но је да сви они тре ба да се са гле да ва ју у
ме ђу соб ној за ви сно сти, јер пред ста вља ју са мо раз ли чи те аспек те и ди -
ја лек тич ко је дин ство истог и не де љи вог прав ног про це са пре ла за уго -
вор них од ред би у оби чај но пра во.

За пре лаз уго вор них од ред би у ме ђу на род но оби чај но пра во, зна -
чај на је пре су да Ме ђу на род ног су да прав де (у да љем тек сту „Суд”) од
20. фе бру а ра 1969. го ди не, у ве зи спо ра из ме ђу Дан ске и Хо лан ди је, с
јед не стра не, и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке (у да љем тек сту „СР Не -
мач ка”), с дру ге стра не, о раз гра ни че њу епи кон ти нен тал ног по ја са у
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Се вер ном мо ру. Иако је за да так Су да био да ре ши кон крет ни спор, ни -
је мо гао до не ти ме ри тор ну од лу ку а да се не од ре ди у од но су на пре -
лаз уго вор них од ред би у оби чај но пра во и фак то ре ко ји на то ути чу.
Овом пре су дом ни је са мо по твр ђе на мо гућ ност да уго вор не од ред бе
по ста ну део кор пу са ме ђу на род ног оби чај ног пра ва, не го је и за у зет
став о на чи ну и усло ви ма тог про це са. Ве ли ким де лом пре су да при -
хва та и по твр ђу је док три нар на схва та ња о пре ла зу уго вор них од ред би
у ме ђу на род но оби чај но пра во. Она је пи са ни до ку мент ко ји де лу је
сна гом ар гу ме на та и ауто ри те том Су да и у од но су на све оста ле су -
бјек те ме ђу на род ног пра ва. 

Дан ска и Хо лан ди ја су твр ди ле да раз гра ни че ње епи кон ти нен тал -
ног по ја са из ме ђу њих и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, на осно ву од ред -
бе чла на 6. Же нев ске кон вен ци је о епи кон ти нен тал ном по ја су34 (у да -
љем тек сту: Кон вен ци ја), тре ба да се из вр ши при ме ном ли ни је сре ди не,
јер раз гра ни че ње ни су ус пе ле да ре ше спо ра зум но. На тај на чин, с об -
зи ром на ге о граф ски по ло жај СР Не мач ке, Дан ска и Хо лан ди ја би до би -
ле не сра змер но ве ћи део епи кон ти нен тал ног по ја са35. Свој зах тев Дан -
ска и Хо лан ди ја су ар гу мен то ва ле ти ме да су де ло ви Кон вен ци је, а
из ме ђу оста лог и члан 6, би ли део ме ђу на род ног оби чај ног пра ва у вре -
ме до но ше ња Кон вен ци је. Ал тер на тив но су твр ди ле да, ако у вре ме до -
но ше ња Кон вен ци је то ни су би ли, да су по ста ли до по чет ка спо ра, тј. до
1967. го ди не. СР Не мач ка је твр ди ла да ни је ве за на чла ном 6. Кон вен -
ци је јер Кон вен ци ју ни је ра ти фи ко ва ла, а на члан 6. ста ви ла ре зер ву.
Пре ма то ме, СР Не мач ка би мо гла би ти ве за на Кон вен ци јом са мо ако
су од ред бе Кон вен ци је по ста ле ме ђу на род но оби чај но пра во, што је СР
Не мач ка по ри ца ла. Из тих раз ло га ни је при ста ја ла да се раз гра ни че ње
из вр ши при ме ном ли ни је сре ди не, што је био раз лог да се овај спор на -
ђе пред Ме ђу на род ним су дом прав де. 

Је дан од основ них ар гу ме на та ко је је из не ла СР Не мач ка био је и
не до ста так прав не све сти, ма ни фе сто ван упра во стал ним про ти вље њем
раз гра ни че њу на осно ву ли ни је сре ди не. Основ но је, да кле, у овом спо -
ру би ло ре ши ти да ли су кон вен циј ске од ред бе, по себ но члан 6, у вре ме
до но ше ња Кон вен ци је би ле ме ђу на род но оби чај но пра во, од но сно, ако
ни су, да ли су то по ста ле до 1967. го ди не. Да у вре ме пот пи си ва ња Кон -
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вен ци је члан 6. ни је био оби чај но пра во про из и ла зи из од ред бе чла на
12. став 1. Кон вен ци је, ко ји од ре ђу је:

„При ли ком пот пи си ва ња, ра ти фи ка ци је или при сту па ња сва ка др -
жа ва мо же ста ви ти ре зер ве на чла но ве Кон вен ци је сем чла на 1. до
за кључ но 3.”36

По што је би ло мо гу ће ста ви ти ре зер ву на члан 6. Кон вен ци је, што је
СР Не мач ка и учи ни ла, зна чи да од ред бе чла на 6. у вре ме до но ше ња и
пот пи си ва ња Кон вен ци је ни су би ле ме ђу на род но оби чај но пра во, јер би
у про тив ном не мо гућ ност ста вља ња ре зер ве би ла про тег ну та и на тај
члан. Та ко је од ре дио и Суд, на во де ћи да у вре ме пот пи си ва ња члан 6.
ни је био ме ђу на род но оби чај но пра во. Од лу чу ју ћи о дру гој ал тер на ти -
ви, утвр дио је да члан 6. ни је ни до вре ме на спо ра по стао ме ђу на род но
оби чај но пра во, па је за то пре су ђе но да стран ке ни су ду жне раз гра ни че -
ње из вр ши ти при ме ном ли ни је сре ди не.

У ве зи про це са пре ла за уго вор них од ред би у оби чај но пра во, у од -
но су на члан 6. на во ди се да „... Суд укљу чу је раз ма тра ње тог чла на као
мо гућ ност за ства ра ње осно ва или кре и ра ња но вог пра ви ла, ко је је у
свом по чет ку би ло кон вен ци о нал но и до го во ре но, али је ка сни је пре -
шло у оби чај но ... и при хва ће но као та кво по opi nio iuris, та ко да ве же и
зе мље ко је ни су ни ка да би ле стран ке Кон вен ци је”, те да „... не ма сум ње
да је та кав про цес мо гућ и да се од вре ме на до вре ме на и де ша ва.” Суд
у овом де лу пре су де за у зи ма став о ства ра њу но вог оби чај ног пра ва на
осно ву уго во ра, па у том сми слу на ста вља да на пред ци ти ра но „... за и -
ста по твр ђу је ис ку ша ну ме то ду по мо ћу ко је мо гу би ти оформ ље на пра -
ви ла ме ђу на род ног оби чај ног пра ва.”

У кон крет ном слу ча ју, по твр ђу ју ћи да члан 6. ни је по стао ме ђу на -
род но оби чај но пра во, Суд је при дао ва жност ка рак те ру про пи са. Сма -
тра да чла но ви од 1. до укљу чи во 3. има ју свој ство про пи са да ства ра
нор ме (norm cre a ting ca rac ter), а они од 4. до 7. раз ли чит и ма ње фун -
да мен та лан ста тус (dif fe rent and less fun da men tal sta tus).37

У ве зи при го во ра СР Не мач ке да ње но по на ша ње ни је ни ка да би ло
та кво да би се мо гло за кљу чи ти да на ње ној стра ни по сто ји прав на свест
и оба ве за по на ша ња у скла ду са чла ном 6, у пре су ди је о ова два, по ста -
но ви шту док три не и схва та њу Су да, бит на еле мен та за ства ра ње ме ђу -
на род ног оби чај ног пра ва, ре че но сле де ће:
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„Иако про тек са мо крат ког вре ме на ни је ну жно, или са мо по се би,
за пре ка ства ра њу но вог пра ви ла ме ђу на род ног оби чај ног пра ва на те -
ме љу не че га што је у по чет ку би ло пу ко кон вен ци о нал но пра ви ло, ипак
је нео п ход но по треб но да се у том раз до бљу, ма ка ко крат ко би ло, прак -
са др жа ва, укљу чу ју ћи прак су оних др жа ва чи ји су ин те ре си по себ но
дир ну ти, бу де че ста и ствар но јед на ка у прав цу од ред бе на ко ју се по зи -
ва, а сем то га тре ба да се очи то ва ла на та кав на чин да по ка зу је оп ште
при зна ње да се ра ди о прав ном пра ви лу или оба ве зи.” Став је Су да да
„... др жа ве у пи та њу мо ра ју за то осе ћа ти да се вла да ју пре ма на че лу ко -
је пред ста вља прав ну оба ве зу.”38

На не до ста так прав не све сти по зи ва се у свом из дво је ном ми шље њу
и су ди ја Па диа Нер во, ка ко сле ди:

„Де ла, чи ни Не мач ке ко ја су укљу че на као до каз да је она оти шла
пот пу но дру гим пу тем у ту ма че њу Кон вен ци је, по ка зу ју да је она кон -
стант но од би ја ла да усво ји члан 6. о прин ци пу јед на ке уда ље но сти као
из раз оп ште при хва ће ног пра ви ла ме ђу на род ног пра ва.”

Ова кав став у скла ду је са од ред бом чла на 38. став 1. тач ке б. Ста ту -
та Су да, у ко јем се оби чај но прав но пра ви ло од ре ђу је као „до каз оп ште
прак се при хва ће не као пра во.”39 Ова од ред ба ука зу је на два не раз двој на
еле мен та нео п ход на у про це су ства ра ња пра ви ла оби чај ног пра ва – оп -
шту прак су (ма те ри јал ни еле мент) и прав ну свест о оба ве зно сти (су -
бјек тив ни еле мент).

Су ди ја Нер во та ко ђе сма тра да је од од лу чу ју ће ва жно сти то што је
СР Не мач ка про те сто ва ла про тив при ме не чла на 6. у од но су на се бе,
као и чи ње ни ца да Кон вен ци ју ни је ни ка да ра ти фи ко ва ла.

Као је дан од фак то ра ва жних код оце не да ли је уго вор но пра ви ло
по ста ло оби чај но пра во, Суд узи ма у раз ма тра ње и број др жа ва ко је су
Кон вен ци ји при сту пи ле или је ра ти фи ко ва ле. Иако на чел но број уго -
вор ни ца ни је пре су дан, што по твр ђу ју при ме ри би ла те рал них кон вен -
ци ја ко је су по ста ле ме ђу на род но оби чај но пра во40, став је Су да да је у
кон крет ном слу ча ју број од 39 др жа ва „... прем да ре спек та би лан, ипак
је два до во љан”.41 Ра зу мљив је ова кав став, с об зи ром на то да што је ве -
ћи број др жа ва ве за них кон вен циј ским од ред ба ма, по сто ји ве ћа мо гућ -
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ност и ве ро ват но ћа да ће оне по ста ти део оби чај ног пра ва – уз прет по -
ста вље ну јед но о бра зност по на ша ња и прав ну свест.

У од но су на деј ство про те ка вре ме на у ства ра њу оби чај ног пра ва,
ка ко је већ на ве де но, Суд сма тра да про тек са мо крат ког вре ме на ни је
ну жно, или са мо по се би за пре ка ства ра њу но вог пра ви ла ме ђу на род ног
оби чај ног пра ва. Ово је ге не рал но од ре ђе ње. Ме ђу тим, у кон крет ном
слу ча ју, Суд ипак из ра жа ва сум њу да би за то би ло до вољ но де сет го ди -
на од пот пи си ва ња Кон вен ци је и ма ње од пет го ди не од сту па ња Кон -
вен ци је на сна гу42. Ни овај фак тор про те ка вре ме на не мо же се са гле да -
ва ти одво је но од оста лих, јер је не ка да по треб но по треб но да про ђе и
ви ше вре ме на не го што је уоби ча је но, а у не ким слу ча је ви ма и кра ће
вре ме је до вољ но да не ко уго вор но пра ви ло по ста не оби чај но пра во. У
да на шње вре ме, оби чај но пра во се ства ра бр же не го што је то би ло ра -
ни је. Узрок то ме је све ве ћа ме ђу за ви сност др жа ва на свим по љи ма. Од -
но си ко ји се та ко ства ра ју не мо гу увек би ти ре гу ли са ни мул ти ла те рал -
ним кон вен ци ја ма, па се сто га ре ла тив но бр зо ства ра оби чај но пра во,
као ре зул тат по тре бе – а че сто су основ упра во од ред бе ме ђу на род них
уго во ра, по пред ме ту и на чи ну ре гу ла ти ве при хва тљи ве у то ли кој ме ри
да би ва ју оп ште при хва ће не.

Some Issues Regarding International Agreements as a Source of International Law and
the Transition of the Provisions of the Agreements into International Customary Law

Summary

International agreements are a source of international law. This is the position of the
doctrine, accepted as such in the fundamental documents of the international com-
munity such as the Statute of the International Court of Justice and the Vienna Con-
vention of the freedom of expression. Regardless of some doctrinal understanding, one
should not distinguish between types of international agreements as a source of inter-
national law, since every international agreement is an agreement between states on
which their respective obligations towards each other are based, relative to the creation,
modification or termination of an international legal relation.
International agreements can represent a nucleus in the creation of customary law.
The provisions of international agreements frequently become part of international
customary law. The factors that have a bearing on whether an international agreement
will become international customary law is the nature of the contents of the agreement,
the circumstances under which it was concluded, the circumstances existing at the
time of the transition of the agreement’s provisions into customary law, and the number
of the parties to the agreement. The contents of the agreement are a decisive factor,
especially so in relation to non-contractual parties, since they must accept the provi-
sions of the agreement as international customary law, and act in accordance thereto.
Key words: international agreement, international customary law, Vienna Convention
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ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ АДВОКАТА ЗА ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ У ОБАВЉАЊУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сажетак

Оба ве зност оси гу ра ња од про фе си о нал не од го вор но сти адво ка та је но ви на у на -
шем прав ном си сте му. Ме ђу тим, нор ми ра на је са мо јед ним чла ном но вог За ко на
о адво ка ту ри. То зна чи да ће се бу ду ћи уго вор ни од но си уре ђи ва ти и да ље раз ли -
чи тим усло ви ма оси гу ра ња оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја. Сто га аутор у овом ра ду
ана ли зи ра основ не еле мен те уго во ра о оси гу ра њу и нај ва жни ја пра ва и оба ве зе
уго вор них стра на. Раз ма тра се и обим оси гу ра ва ју ћег по кри ћа, али и број на ис -
кљу че ња ко ја оста ју из ван оси гу ра ва ју ће за шти те. Исто вре ме но се ука зу је на нај ва -
жни је мо мен те у од но си ма уго вор них стра на, те на про бле ме ко ји се у прак тич ној
ре а ли за ци ји уго во ра мо гу по ја ви ти. 
Кључ не ре чи: про фе си о нал на од го вор ност адво ка та, струч на гре шка, оси гу ра вач,
оси гу ра ник, су ма оси гу ра ња.

1. Увод

По ред оси гу ра ња од ауто од го вор но сти, као сва ко днев но нај ан га жо -
ва ни је и те о рет ски нај ви ше об ра ђи ва не вр сте оси гу ра ња од од го вор но -
сти, у прак си оси гу ра ња све ви ше се из два ја и оси гу ра ње од од го ворности
из де лат но сти (Pro fes si o nal li a bi lity in su ran ce; Be rufshaftpflic htver sic he rung).
С об зи ром на њен зна чај у са вре ме ној при вре ди и енорм но ви со ке из но -
се ште та ко је мо гу на ста ти, ово оси гу ра ње до би ја на зна ча ју и по ста је
би тан сег мент по ме ну те гра не оси гу ра ња. Пред мет оси гу ра ња од од го -
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вор но сти из де лат но сти је гра ђан ско-прав на од го вор ност оси гу ра ни ка
за про у зро ко ва ну ште ту услед смр ти, по вре де те ла или здра вља, од но -
сно оште ће ња или уни ште ња ства ри тре ћег ли ца, ако је она на ста ла из
де лат но сти оси гу ра ни ка, по се до ва ња ства ри, прав ног од но са или од ре -
ђе ног свој ства као из во ра опа сно сти ко ји су озна че ни у по ли си, тј. по ну -
ди оси гу ра ња.1 Ова ко ши ро ко опре де љен пред мет оси гу ра ња сва ка ко да
ни је при мен љив за све вр сте де лат но сти, чи јем се по кри ћу те жи, јер ка -
рак те ри сти ке јед не про фе си је ни су ауто мат ски свој стве не и свим дру -
гим по слов ним ак тив но сти ма. Сто га се у окви ру оп штег оси гу ра ња де -
лат но сти све ви ше про фи ли шу оси гу ра ња од од го вор но сти по је ди нач них
про фе си ја, а оси гу ра ва чи сти му ли шу сво је оп ште и по себ не усло ве оси -
гу ра ња уз ува жа ва ње осо бе но сти са ме про фе си је и кон крет них по тре ба
оси гу ра ни ка. За кљу чи ва њем уго во ра о оси гу ра њу оси гу ра вач пре у зи ма
оба ве зу да на кна ди ште ту ко ју оси гу ра ник про у зро ку је на ру чи о цу услу -
ге услед струч не гре шке на ста ле при ли ком оба вља ња ре ги стро ва не де -
лат но сти, за ко ју од го ва ра на осно ву за ко на,2 док се уго ва рач оси гу ра ња
оба ве зу је да за то оси гу ра ва чу пла ти уго во ре ну пре ми ју оси гу ра ња. Да -
кле, ово оси гу ра ње има дво стру ко деј ство: еко ном ски се шти ти ли це ко -
је мо же би ти оште ће но ко ри шће њем про фе си о нал них услу га од ре ђе ног
уго ва ра ча оси гу ра ња, док се исто вре ме но обез бе ђу је кон крет ни да ва лац
услу га од фи нан сиј ског те ре та на кна де ште те ко ју би мо гао да про у зро -
ку је кли јен ту у про це су оба вља ња сво је по слов не ак тив но сти. У скла ду с
тим, и оси гу ра ње од про фе си о нал не од го вор но сти адво ка та (Lawyers
pro fes si o nal in dem nity in su ran ce; An wal tshaftpflic htver sic he rung), као спе ци -
фич не и ком плек сне услу жне де лат но сти, у ко јој та ко ђе мо гу да се до -
го де тзв. „струч не гре шке”, по чи ње и у на шем пра ву да до би ја сво је за -
слу же но ме сто и по треб ну па жњу.

2. По тре ба за уво ђе њем оба ве зног оси гу ра ња од од го вор но сти
адво ка та

Дру га ди рек ти ва бр. 88/357/EEC3 ко ја се, из ме ђу оста лог, од но си и
на оси гу ра ње ште та из оба ве зног оси гу ра ња од од го вор но сти, про пи су -
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не од го вор но сти, чл. 1.

3 Se cond Co un cil Di rec ti ve 88/357/EEC of 22 Ju ne 1988 on the co or di na tion of laws, re gu -
la tion and ad mi ni stra ti ve pro vi si ons re la ting to di rect in su ran ce ot her than li fe as su ran ce and
laying down pro vi si ons to fa ci li ta te the ef fec ti ve exer ci se of fre e dom to pro vi de ser vi ces and amen -
ding Di rec ti ve 73/239/EEC (O. J. L. 172, 04/07/1988 P. 0001–0014).



је да су др жа ве чла ни це ду жне да нор ми ра ју спе ци фич не од ред бе ко је
са др жај но од го ва ра ју од но сној вр сти оси гу ра ња (чл. 8). Ти ме је уна пред
опре де љен ми ни мал ни са др жај пред мет не вр сте оси гу ра ња.4 Све зе мље
ЕУ су уве ли ко, без из у зе та ка пред ви де ле оба ве зу за адво ка те да се оси -
гу ра ју од по сле ди ца од го вор но сти ко је мо гу да на ста ну у вр ше њу њи хо -
вих сва ко днев них ак тив но сти.

Оси гу ра ње од го вор но сти да ва ла ца услу га у на шој зе мљи ни је на за -
до во ља ва ју ћем ни воу.5 Ср би ја је по след ња зе мља у на шем окру же њу ко -
ја, до не дав но, ни је нор ми ра ла оси гу ра ње адво ка та од од го вор но сти као
оба ве зно. Оси гу ра ва ју ћу за шти ту до са да су до бро вољ но при ба вља ла са -
мо ли ца ко ја су, на осно ву лич ног схва та ња о по тре би да се за шти те, за -
кљу чи ва ла по је ди нач не уго во ре, углав ном са вр ло ни ским су ма ма оси -
гу ра ња. Ти ме је увек по сто ја ла по тен ци јал на опа сност да, у слу ча ју
на стан ка ште те, ње не еко ном ске по сле ди це те шко по го де да ва о ца или
при ма о ца услу ге. Сем то га, порт фељ ко ји оси гу ра ва чи мо гу да фор ми -
ра ју са мо на осно ву до бро вољ них оси гу ра ња оне мо гу ћа вао је да ово оси -
гу ра ње по ста не ма сов ни је, да се лак ше из вр ши дис пер зи ја ри зи ка, те и
да пре ми је оси гу ра ња бу ду ни же. Та ко ђе, ова ква за кон ска ре гу ла ти ва
би ла је про блем и за адво ка те ко ји су же ле ли да за сту па ју сво је кли јен -
те и ван гра ни ца на ше зе мље, јер су за то он да мо ра ли да за кљу чу ју по -
себ на оси гу ра ња.6 Тек је по след њим За ко ном о адво ка ту ри7 про пи са но
да је адво кат ду жан да за кљу чи уго вор о оба ве зном оси гу ра њу од про -
фе си о нал не од го вор но сти код ре ги стро ва ног оси гу ра ва ча (чл. 37. ст. 1).
Ка ко је оси гу ра њу, ме ђу тим, по све ћен тек је дан члан, про из ла зи да ће
се оно, као и до са да, спро во ди ти на осно ву оп штих прав них на че ла, За -
ко на о обли га ци о ним од но си ма, а пре све га, у скла ду са оп штим и по -
себ ним усло ви ма оси гу ра ња оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја.
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3. Основ ни еле мен ти уго во ра

3.1. Пред мет уго во ра

Пред мет оси гу ра ња је за кон ска од го вор ност адво ка та,8 код ње га за -
по сле них адво ка та и адво ка та са рад ни ка, адво кат ских при прав ни ка и
дру гог осо бља адво кат ске кан це ла ри је, од но сно ор тач ког дру штва адво -
ка та, за ма те ри јал ну ште ту ко ја се кли јен ту про у зро ку је ба вље њем адво -
ка ту ре. Под об ли ци ма пру жа ња прав не по мо ћи, ко ји су по кри ве ни оси -
гу ра њем, под ра зу ме ва ју се по го то во: да ва ње прав них са ве та и ми шље ња
(усме них и пи сме них);9 са ста вља ње пред став ки, мол би, зах те ва, ту жби,
пред ло га, ре дов них и ван ред них прав них ле ко ва и дру гих под не са ка; са -
ста вља ње ис пра ва (уго во ра, те ста ме на та, ван суд ских по рав на ња, из ја ва,
оп штих и по је ди нач них ака та, и др.); за сту па ње и од бра на фи зич ких и
прав них ли ца; по сре до ва ње ра ди за кљу че ња од ре ђе ног прав ног по сла
или мир ног ре ше ња спо ра.

Ка ко ова вр ста оси гу ра ња има дво стру ку функ ци ју, за шти та под ра -
зу ме ва ис пла ту осно ва них и од бра ну од нео сно ва них и пре те ра них зах -
те ва за на кна дом ште те (функ ци ја прав не за шти те). Оси гу ра вач на кна -
ђу је свом оси гу ра ни ку тро шко ве ко је је овај имао у ве зи са осно ва ном
од бра ном од од штет ног зах те ва, као што је ду жан и да ис пла ти осно ва -
но по тра жи ва ње ко је оште ће ни има пре ма адво ка ту. У ван суд ском по -
ступ ку оси гу ра вач мо же, на кон што ис пи та чи ње нич но ста ње и утвр ди
да је ри зик по кри вен оси гу ра њем ре а ли зо ван, од мах при зна ти од штет -
ни зах тев и из вр ши ти ис пла ту. Уко ли ко је про тив адво ка та већ под не та
ту жба, у суд ском по ступ ку утвр ди ће се да ли је на ста ла од го вор ност
адво ка та за струч ну гре шку и да ли је на сту пи ла штет на по сле ди ца на
до бру не ког ли ца.10 Оси гу ра ње по кри ва ис кљу чи во фи нан сиј ску, тзв. чи -
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шље ње, Збор ник Прав ног фа кул те та у Ри је ци, Вол. 1, Suppl., бр. 1/2010, стр. 23–49.

10 Од лу ка ВСРХ, бр. Ре вр 665/05–2 од 09. 03. 2006. год., из обра зло же ња: „...су до ви
су с пра вом оци је ни ли да ту жи те љи ца не би успје ла у рад ном спо ру про тив свог по сло -
дав ца... и ре ви зиј ски суд при хва ћа оцје ну тих су до ва да не по сто ји узроч на ве за из ме ђу
про пу ста ту же ни ка да под не се ту жбу за за шти ту пра ва ту жи те љи це и мо гу ће ште те за
ту жи те љи цу”, http://sud ska prak sa.vsrh.hr, 08. 09. 2012. год. 



сто имо вин ску ште ту. То је нов ча на ште та ко ја ни је по сле ди ца оште ће -
ња, уни ште ња, про па сти или гу бит ка ства ри, а та ко ђе се не ра ди ни о
ште ти на ста лој због смр ти, по вре де те ла или оште ће ња здра вља (не ма -
те ри јал ној ште ти). Да кле, на кна ђу је се са мо ште та ко ја ни је на ста ла као
по сле ди ца ште та на ства ри ма или љу ди ма, а ко ја би, ако би је на кна дио
адво кат, из ве сно узро ко ва ла ума ње ње ње го ве имо ви не.

Усло ви ма оси гу ра ња пред ви ђе но је да ван оси гу ра ва ју ће за шти те
оста ју про пу сти или гре шке у оба вља њу де лат но сти ко је су би ле по зна -
те или ни су мо гле оста ти не по зна те оси гу ра ном ли цу. Сма тра ју се по -
зна тим ка да их оси гу ра ник сам утвр ди или за њих до зна, а од штет ни
зах тев ње го вог кли јен та ни је још на ја вљен, ни ти под нет.11

Из оси гу ра ва ју ће за шти те уго вор ним кла у зу ла ма ис кљу че не су, по
пра ви лу, ште те на ста ле: услед до во ђе ња оси гу ра ни ка у прав ну за блу ду
од стра не свог кли јен та; пре ко ра че њем овла шће ња по пу но моћ ју; по ис -
те ку ро ка од 30 да на од да на от ка за пу но моћ ја ко је је дао адво кат стран -
ци; услед да ва ња по гре шне усме не ин фор ма ци је од стра не оси гу ра ни -
ка. Оси гу ра вач не на кна ђу је ни ште те про у зро ко ва не: зло у по тре бом
по вер љи вих ин фор ма ци ја од стра не адво ка та и код ње га за по сле них ли -
ца; гу бит ком по да та ка, до ку ме на та и ис пра ва ко ји су му би ли по ве ре ни
на чу ва ње; по вре дом чу ва ња адво кат ске тај не; кр ше њем ро ко ва и дру -
гих оба ве за ко је је по ста ви ла стран ка. Од го вор ност оси гу ра ни ка за на -
мер но про у зро ко ва ну ште ту се ис кљу чу је већ усло ви ма ко ји на оп шти
на чин ре гу ли шу ову област оси гу ра ња (осим ако је исту узро ко вао рад -
ник оси гу ра ни ка, у ком слу ча ју оси гу ра вач сту па у пра ва оси гу ра ни ка
пре ма свом рад ни ку, као од го вор ном ли цу),12 што се утвр ђу је и по себ -
ним усло ви ма оси гу ра ња и про ши ру је и на ште те санк ци о ни са не кри -
вич ним про пи си ма на ста ле услед кри вич них и пре вар них рад њи адвока -
та или кли јен та.13 На ме ра по сто ји, ако је ште та на ста ла због уми шљај не
по вре де за ко на, пи сме но уго во ре не оба ве зе или усме но да тог на ло га
стран ке. Сам уми шљај под ра зу ме ва да је оси гу ра ник био све стан и имао
во љу да из вр ши штет ну рад њу, као и да је знао да ће због ње на сту пи ти
од ре ђе на штет на по сле ди ца. На оси гу ра ва чу ле жи те рет до ка зи ва ња да
је адво кат по сту пао на мер но и да је био све стан са др жи не сво је оба ве зе
и те жи не учи ње не гре шке. Ако је, евен ту ал но, адво кат са мо сма трао да
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је мо гу ће да сво јом про фе си о нал ном де лат но шћу нео сно ва но про у зро -
ку је ште ту стран ци или је био у прав ној за блу ди у ве зи са са др жи ном
сво је оба ве зе, оси гу ра ва ју ће по кри ће ва жи, али на ње га пре ла зи те рет
до ка зи ва ња ових окол но сти. Са на ме ром се мо же из јед на чи ти и про у -
зро ко ва ње струч не гре шке услед гру бе не па жње, тј. ве ли ке не мар но -
сти.14 Уко ли ко је ипак за ко ном нор ми ра но да је и у ова квим слу ча је ви -
ма оси гу ра вач ду жан да на кна ди про у зро ко ва ну ште ту стран ци, исти
има пра во да се за ис пла ће ни из нос ре гре си ра од адво ка та или адво кат -
ског дру штва.15

3.2. Оси гу ра ни слу чај

У оси гу ра њу од од го вор но сти уоп ште, оси гу ра ни слу чај се нај че шће
опре де љу је као на ста нак ште те про у зро ко ван тре ћем ли цу, ко ја има за
по сле ди цу ак ти ви ра ње од го вор но сти оси гу ра ни ка због ре а ли за ци је ри -
зи ка пред ви ђе ног уго во ром о оси гу ра њу и ис по ста вља ње зах те ва за на -
кна дом на ста ле ште те.16 У пред мет ној вр сти оси гу ра ња, оси гу ра ни слу -
чај је бу ду ћа, не из ве сна и, од во ље оси гу ра ни ка, не за ви сна струч на
гре шка про у зро ко ва на пру жа њем прав не по мо ћи, ко јом је стран ци про -
у зро ко ва на ште та, а за ко ју адво кат од го ва ра по осно ву за ко на.

По ли се оси гу ра ња од про фе си о нал не гре шке за кљу чу ју се на ба зи
„по ста вља ња од штет ног зах те ва” („cla ims ma de” по ли се) или на ба зи „на -
стан ка ште те”, тј. „на стан ка оси гу ра ног узро ка” („oc cu ren ce” по ли се). У
пр вој ва ри јан ти, оси гу ра вач од го ва ра ако, то ком тра ја ња по ли се, оште -
ће ни под не се од штет ни зах тев про тив оси гу ра ни ка, а овај о то ме оба ве -
сти свог оси гу ра ва ча. Од го вор ност оси гу ра ни ка оста је ак тив на и ако се
осно ва ност зах те ва утвр ди тек на кон ис те ка по ли се, ако је зах тев под -
нет то ком тра ја ња ска ден це оси гу ра ња.17 Чак је мо гу ће, под од ре ђе ним
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17 Од лу ка дан ског Вр хов ног су да 1953.1007H: Оси гу ра ник, по про фе си ји адво кат,
за кљу чио је оси гу ра ње од од го вор но сти из сво је де лат но сти. У Усло ви ма оси гу ра ња би -
ло је на ве де но да од штет ни зах тев про тив ње га као оси гу ра ни ка, ко ји у ства ри пред ста -
вља оси гу ра ни слу чај, тре ба да бу де под нет пре ис те ка пе ри о да оси гу ра ња. Оси гу ра ње
по кри ва са мо ште ту ко ја је от кри ве на и при ја вље на пре ис те ка ска ден це. Оси гу ра ни ку
је ње гов кли јент дао ге не рал ну пу но моћ у ве зи са јед ним уго во ром о град њи ку ће,
подиза њем кре ди та, ис пла та ма, те оту ђе њем објек та. Адво кат је не до вр ше ну ку ћу 



усло ви ма, да оси гу ра ва ју ће по кри ће ва жи и за рад ње пред у зе те пре не -
го што је уго вор о оси гу ра њу за кљу чен. Пре ма дру гој ва ри јан ти, за од -
го вор ност оси гу ра ва ча пред у слов је да је ште та про у зро ко ва на за вре ме
ва же ња уго во ра о оси гу ра њу, без об зи ра на то што ће се основ и ви си на
на кна де утвр ди ти и на кон ње го вог ис те ка. До га ђај ко ји узро ку је ште ту
мо ра би ти у окви ру ска ден це, а ште та се мо же ре а ли зо ва ти и ка сни је.18

Оба на чи на спро во ђе ња оси гу ра ња има ју сво је пред но сти и ма не,
на шта је већ ука зи ва но у на шој прав ној док три ни.19 У оси гу ра њу од од -
го вор но сти адво ка та, ме ђу тим, оп ште при хва ћен је прин цип „на стан ка
ште те”. Оси гу ра ни слу чај је на стао он да, ка да је оси гу ра ник пред у зео
штет ну рад њу или је про пу стио да учи ни оно што је био оба ве зан, без
об зи ра ка да је оште ће ни под нео од штет ни зах тев због на ста ле ште те. Од
зна ча ја је са мо, да се штет но чи ње ње или не чи ње ње до го ди ло у вре ме
тра ја ња ска ден це, тј. да је за вре ме уго во ра оси гу ра ник пред у зео рад њу
или да је за то ис те као рок. Оси гу ра њем ни су по кри ве не струч не гре шке
на ста ле пре по чет ка тра ја ња уго во ра. У слу ча ју сум ње, сма тра се да је
до струч не гре шке до шло зад њег да на, ка да је тре ба ло до ћи до пред мет -
ног по сту па ња. Нпр., ако је про пу штен рок за жал бу, оси гу ра ни слу чај
је на стао зад њег да на ро ка ка да се жал ба тре ба ла уло жи ти. Ако јед на
гре шка про у зро ку је ви ше од штет них зах те ва, сма тра се да је на стао са -
мо је дан оси гу ра ни слу чај. Исто је и у слу ча ју се риј ских ште та, ка да је
би ло ви ше штет них до га ђа ја, на ста лих из јед не или ви ше исто вр сних,
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про дао тре ћем ли цу. Ме ђу тим, кли јент, ку пац и зи дар по кре ну ли су пар нич не по ступ -
ке за на кна ду ште те, не за до вољ ни по ступ ци ма адво ка та. Суд ски по ступ ци по кре ну ти су
на кон што је по ли са ис те кла. Адво кат је та да за тра жио да ште ту ис пла ти ње гов оси гу ра -
вач, што је овај од био. У по ступ ку про тив свог оси гу ра ва ча, оси гу ра ник се по зи вао на §
91. За ко на о уго во ри ма о оси гу ра њу (Lov om for si kring saf ta ler). По сло ву За ко на, оси гу ра -
вач је ду жан да ис пла ти од ште ту, ако је оси гу ра ни до га ђај на сту пио у то ку тра ја ња оси -
гу ра ња, иако су штет не по сле ди це на сту пи ле тек ка сни је. До га ђа ји ко ји га оба ве зу ју на -
сту пи ли су у то ку тра ја ња по ли се. Сма трао је да је огра ни че ње не у о би ча је но за дан ску
прак су и ову вр сту оси гу ра ња, те да га усло ви оси гу ра ња до во де у очи глед но не по во љан
по ло жај. Тра жио је да се, у скла ду са § 34. на ве де ног За ко на, ис кљу чу ју ћа од ред ба по ни -
шти, јер је у су прот но сти са до брим по слов ним оби ча ји ма. Вр хов ни суд је од био ту жбу,
на во де ћи да је од ред ба у усло ви ма оси гу ра ња би ла ја сно и не дво сми сле но фор му ли са -
на, те да га оба ве зу је као и сви дру ги усло ви уго во ра, пре ма: Ivan Sø ren sen, For si kringsret,
5. ud ga ve, Ju rist-og Øko nom for bun dets For lag, Kø ben havn, 2010, стр. 84–85.

18 Chri stos Chris sant his, Сми сао и зна чај пој мо ва „оси гу ра ни до га ђај”, „оси гу ра ни слу -
чај”, „ри зик” и „не зго да” у упо ред ном пра ву оси гу ра ња, Ре ви ја за пра во оси гу ра ња, бр.
3/2007, стр. 20.

19 Сло бо дан Јо ва но вић, Оси гу ра ње од од го вор но сти – уго вор но по кри ће по си сте му
на стан ка оси гу ра ног узро ка или да ту ма по ста вља ња од штет ног зах те ва, Ре ви ја за пра -
во оси гу ра ња, бр. 1/2010, стр. 35–37.



вре мен ски по ве за них струч них гре ша ка. Се риј ска ште та на ста је про у -
зро ко ва њем пр ве ште те и пре ма том тре нут ку се утвр ђу је оси гу ра ва ју ће
по кри ће за це ло куп ни низ ште та.

3.3. Су ма оси гу ра ња

По сло ву за ко на, сва ки адво кат ду жан је да по се ду је оси гу ра ње од
про фе си о нал не од го вор но сти и да га одр жа ва на сна зи за све вре ме ба -
вље ња пред мет ном де лат но шћу. Ти ме се шти те тре ћа ли ца, ње го ви кли -
јен ти ко ји мо гу не а де кват ним прав ним по сту па њем или про пу сти ма
пре тр пе ти ма те ри јал ну ште ту. С дру ге стра не, шти ти се и сам адво кат,
ко ме би се ис пла том обе ште ће ња мо гла угро зи ти еко ном ска ег зи стен -
ци ја и до ве сти у пи та ње мо гућ ност да љег ба вље ња адво ка ту ром. Сто га је
од ве ли ког зна ча ја да су ма оси гу ра ња, на ко ју је уго вор за кљу чен, бу де
аде кват на и при ме ре на ње го вим евен ту ал ним по тре ба ма. У оси гу ра њу
од од го вор но сти, где се уна пред не зна ко ли ки мо же би ти обим на кна де
ште те, пра ви ло је да се су ма оси гу ра ња уго ва ра до јед ног од ре ђе ног из -
но са, ка ко би оси гу ра ва чи ба рем при бли жно мо гли да са гле да ју ри зик
ко ме су из ло же ни и, ана лог но то ме, утвр де аде кват ну пре ми ју. Ка ко од
ви си не су ме оси гу ра ња за ви си да ли ће уго вор о оси гу ра њу оства ри ти
сво ју свр ху и оште ће ни би ти у це ло сти на ми ре ни, од ве ли ког је зна ча ја
да нај ви ша оба ве за оси гу ра ва ча по штет ном до га ђа ју бу де од ме ре на та -
ко да сви оште ће ни оства ре на кна ду у це ло сти, а оси гу ра ник бу де осло -
бо ђен те ре та сно ше ња имо вин ских по сле ди ца свог про пу ста. 

Су ма оси гу ра ња пред ста вља укуп ну оба ве зу оси гу ра ва ча по јед ном
штет ном до га ђа ју за це ло куп ну ска ден цу оси гу ра ња и исто вре ме но ли -
мит оба ве зе по јед ном оси гу ра ном слу ча ју, без об зи ра на број оште ће -
них и број ли ца чи ја је од го вор ност по кри ве на оси гу ра њем. Уко ли ко на -
кна ду из оси гу ра ња по тра жу је ви ше ко ри сни ка, а укуп ни из нос на кна де
пре ва зи ла зи уго во ре ну су му оси гу ра ња, по је ди нач ни из но си на кна да
ума њи ће се сра змер но, у про цен ту пре ма од но су ли ми та по кри ћа и
укуп не на кна де. Нај че шће се уго ва ра да је укуп на су ма оси гу ра ња, по
јед ној по ли си, јед на ка из но су две или три уго во ре не су ме оси гу ра ња по
јед ном штет ном до га ђа ју (го ди шњи агре гат).20 Су ма се ис цр пљу је ис пла -
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20 Нпр., Адво кат ска ко мо ра Вој во ди не за кљу чи ла је са „ДДОР-ом Но ви Сад” а.д.о. ко -
лек тив ну По ли су оси гу ра ња про фе си о нал не од го вор но сти адво ка та бр. 653018796 од 15.
05. 2012. год., са ска ден цом 17. 05. 2012. – 17. 05. 2013. го ди не. Не то пре ми ја оси гу ра ња
за адво ка та из но си 66,00 евра, а су ма оси гу ра ња по адво ка ту 20.000,00 евра по јед ном
оси гу ра ном слу ча ју, тј. 60.000,00 евра укуп но го ди шње, www.akv.org.rs/dl/scan0003.pdf,
08. 09. 2012. год. 



том сва ке по је ди нач не на кна де, а нај ви ше до уго во ре не су ме оси гу ра -
ња. Ка да је укуп на су ма оси гу ра ња, тј. го ди шњи агре гат ис цр пљен, оси -
гу ра ње пре ста је да ва жи, а мо же се на ста ви ти са мо ако је то по себ но
уго во ре но и ако је пла ће на до дат на пре ми ја.

Из нос нај ни же су ме оси гу ра ња мо же би ти про пи сан за ко ном (Сло -
ве ни ја,21 Хр ват ска,22 Аустри ја23), дру гим стру ков ним про пи си ма24 или
се пре пу шта стру ков ном удру же њу да исту утвр ди као оба ве зу ју ћу за
све адво ка те (Ср би ја,25 Ре пу бли ка Срп ска26). 

За кључ на раз ма тра ња

1). Пред мет ним оси гу ра њем шти те се адво ка ти, али и њи хо ви кли -
јен ти, ко ји због струч не гре шке свог пу но моћ ни ка мо гу да пре тр пе зна -
чај ну имо вин ску ште ту. По ред ње га, они до би ја ју још јед ног, за си гур но
сол вент ног ду жни ка, од ко га осно ва но мо гу оче ки ва ти да ће се обе ште -
ти ти. Ти ме се те рет имо вин ских по сле ди ца про фе си о нал не де лат но сти
пре но си на оси гу ра ва ча, што адво ка ту омо гу ћа ва да не сме та но на ста ви
да се ба ви сво јим за ни ма њем, без стра ха од еко ном ских по сле ди ца сво -
јих про пу ста. Он не од го ва ра за про ме не у ста во ви ма суд ске прак се, али
је чи ње ни ца да се за ко ни че сто ме ња ју, да про це сни по ступ ци би ва ју
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21 За кон о од вет ни штву, „Урад ни лист РС” бр. 18/93, 24/96, 24/2001, 48/2001,
54/2008 и 35/2009, чл. 9: од 2008. го ди не ми ни мал на су ма за сва ког адво ка та из но си
250.000 евра (ст. 1), а за адво кат ско дру штво 1.000.000 евра, за сва ки оси гу ра ни слу чај
(ст. 2).

22 Пре ма За ко ну о од вјет ни штву, чл. 44. ст. 13. и 15, нај ни жа оси гу ра на су ма не мо -
же би ти ни жа од 800.000,00 ку на по оси гу ра ном слу ча ју, без огра ни че ња бро ја слу ча је -
ва. Од го вор ност сва ког адво ка та у за јед нич кој адво кат ској кан це ла ри ји или дру штву мо -
ра би ти оси гу ра на на на ве де ни из нос, а адво кат ско дру штво ор га ни зо ва но као ДОО мо ра
би ти оси гу ра но бар на 9.000.000,00 ку на по оси гу ра ном слу ча ју, без огра ни че ња њи хо -
вог бро ја. У слу ча ју про ме ње них окол но сти, Хр ват ска адво кат ска ко мо ра овла шће на је
да по ви си нај ни же су ме оси гу ра ња утвр ђе не За ко ном.

23 Пра ви ли ма за адво ка те (Rec htsan walt sord nung – RAO, RGB1. Nr. 96/1868, зад ња
из ме на BGB1. I Nr. 54/2012), § 21а, пред ви ђен је из нос од 400.000 евра за адво ка та (ст.
3), од но сно 2.400.000 евра за ДОО (ст. 4), по јед ном оси гу ра ном слу ча ју.

24 Не мач ки Са ве зни пра вил ник о адво ка ти ма (Bun de srec htsan walt sord nung – BRAO,
09.09.1994), § 51. ст. 4: ми ни мал на су ма оси гу ра ња из но си 250.000 евра за сва ки оси гу -
ра ни слу чај, с тим, да оси гу ра вач то ком тра ја ња јед но го ди шњег оси гу ра ња мо же од го -
ва ра ти нај ви ше до че тво ро стру ког из но са нај ни же су ме оси гу ра ња.

25 За кон о адво ка ту ри, чл. 37. ст. 3.
26 За кон о адво ка ту ри Ре пу бли ке Срп ске, „Сл. гла сник Ре пу бли ке Срп ске” бр.

30/2007 и 59/2008, чл. 47. ст. 2.



све сло же ни ји и, са аспек та ро ко ва, све стро жи ји, те да су адво ка ти све
ви ше из ло же ни про у зро ко ва њу мо гу ћих струч них гре ша ка.

2). Од го вор ност на сту па он да, ка да је адво кат пред у зео штет ну рад -
њу или је про пу стио да учи ни оно што је био ду жан да ура ди. Ова ко
опре де љен оси гу ра ни слу чај је сва ка ко у ин те ре су и адво ка та и оште ће -
них ли ца, бу ду ћи да оси гу ра ва ју ће по кри ће функ ци о ни ше и на кон пре -
стан ка уго во ра о оси гу ра њу, под усло вом да се штет ни до га ђај до го дио
у то ку тра ја ња ска ден це, без об зи ра ка да је под нет од штет ни зах тев.

3). Адво кат, тј. ње гов оси гу ра вач од го ва ра ће са мо ако је по сту па -
њем оси гу ра ни ка стран ци про у зро ко ва на ште та. Оште ће ни тре ба и да
до ка же, што је у по је ди ним слу ча је ви ма и вр ло те шко, да је до ште те до -
шло упра во гре шком ње го вог пу но моћ ни ка. Да кле, оште ће ни тре ба да
до ка же узроч ну ве зу са на ста лом ште том, што се мо же са мо на осно ву
прет по став ке ка кав би крај њи ис ход по ступ ка био, да ни је би ло струч -
ног про пу ста адво ка та. Дру гим ре чи ма, оште ће ни тре ба да учи ни ве ро -
ват ним да ште та не би на ста ла, да адво кат ни је по гре шио.

4). За да так Адво кат ских ко мо ра је да пред ви де аде кват ну ми ни мал -
ну су му оси гу ра ња (исту би тре ба ле, пре ма по тре би, да има ју пра во и да
ко ри гу ју), ко ја би, с јед не стра не, пру жа ла до во љан ни во за шти те оси гу -
ра ни ку и оште ће ни ма, а, с дру ге стра не, ува жа ва ла ре ал но ста ње и еко -
ном ске при ли ке у на шој зе мљи. За оче ки ва ти је, да пре ви со ко уго во ре -
не пре ми је оси гу ра ња по ску пе пру жа ње прав не по мо ћи, те да се кроз
це ну услу га пре ва ле на ње не ко ри сни ке. Ако је оси гу ра ње ко лек тив но
(што би би ло ве о ма ко ри сно, бу ду ћи да по је ди ни адво кат мо же про пу -
сти да про ду жи оси гу ра ње, те би ти ме би ла из гу бље на оси гу ра ва ју ћа за -
шти та), пре ми ја се пла ћа кроз члан ство Ко мо ри. Ако је ин ди ви ду ал но,
пла ћа се ди рект но оси гу ра ва чу, у ком слу ча ју адво кат, ко ји има ви ше
спо ро ва ве ли ке вред но сти и раз ра ђе ну прак су, по го то во са ино стра ним
ко мин тен ти ма, у мо гућ но сти је да про це ни да су ме оси гу ра ња ко је је
Ко мо ра уго во ри ла ни су до вољ не, па мо же за кљу чи ти до дат но ин ди ви -
ду ал но оси гу ра ње.

5). Чи ни се да је ли ста кла у зу ла, ко ји ма су пред ви ђе на ра зна ис кљу -
че ња, пре ве ли ка, а ово се од но си пре све га на ис кљу че ња из оси гу ра ва -
ју ће за шти те на ме ре и гру бе не па жње. Ти ме нео сно ва но без за шти те
оста ју тре ћа оште ће на ли ца, што ни је слу чај у дру гим вр ста ма оси гу ра -
ња од од го вор но сти. Сто га би би ло при ме ре ни је да и ова кви слу ча је ви
ужи ва ју оси гу ра ва ју ће по кри ће, уз пра во ре гре са оси гу ра ва ча пре ма
оси гу ра ни ку ко ји је на на ве де ни на чин про у зро ко вао ре а ли за ци ју оси -
гу ра ног слу ча ја. 
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Lawyers  liability insurance for damages resulting from the professional activity

Summary

Mandatory lawyers  professional liability insurance is new in our legal system. However,
it s standardised only by one article of the new Law on Advocacy. This means, that the
future contractual relations will be edited by still different insurance companies  in-
surance terms. Therefore in this paper author analyses basic elements of insurance
contract and the most important rights and obligations of contracting parties. It also
considers the extent of insurance coverage, as well as numerous exclusions that remain
outside the insurance protection. At the same time it points out the most significant
moments in relationship among contracting parties, and the difficulties that can occur
in practical implantation of the agreement.
Key words: Lawyers  professional indemnity, experts error, insurer, insured, sum in-
sured.

Број 3–4/201264



Проф. др Мирослав Врховшек
Професор емеритус, Правни факултет за привреду и правосуђе 
Универзитета Привредна академија у Новом Саду и научни саветник

Доц. др Владимир Козар,
Правни факултет за привреду и правосуђе 
Универзитета Привредна академија у Новом Саду,
специјални саветник – НЛБ банка а.д. Београд

СУДСКА ЗАШТИТА СУБЈЕКТИВНИХ ПРАВА ИЗ РАДНОГ
ОДНОСА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Сажетак

У пар ни ца ма из рад них од но са про пи са на је сход на при ме на пра ви ла из оп штег
пар нич ног по ступ ка, да кле са нај ве ћим сте пе ном од сту па ња, што зна чи при ла го -
ђа ва њем оп штих нор ми по себ ним пра ви ли ма, су шти ни и ци љу овог по себ ног по -
ступ ка. Но ви ну пред ста вља од лу чи ва ње на осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња у
слу ча ју из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав ну рас пра ву, од но сно мо гућ ност до -
но ше ња „пре су де на осно ву до та да утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња”. 
У спо ро ви ма о рад но-прав ном ста ту су ре ви зи ја је увек до зво ље на, без об зи ра на
вред ност пред ме та спо ра озна че ног у ту жби, док је у спо ру за ис пла ту за ра де у ко -
ји ма ни је ис пу њен цен зус за ре ви зи ју, до зво ље на „по себ на ре ви зи ја” по оце ни
апе ла ци о ног су да, од но сно Вр хов ног ка са ци о ног су да.
Но вим за ко ном је ис кљу че на при ме на пра ви ла по ступ ка о спо ро ви ма ма ле вред -
но сти у спо ро ви ма из рад них од но са, без об зи ра на вр сту ту жбе ног зах те ва.
Суд ска за шти та у рад ним спо ро ви ма оства ру је се пред су до ви ма оп ште над ле жно -
сти у пар нич ном по ступ ку као оп штем по ступ ку за за шти ту по вре ђе них или угро -
же них гра ђан ских су бјек тив них пра ва. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма пра ва из рад ног
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од но са, пре све га нов ча на, оства ру ју се и при ја вом по тра жи ва ња у сте чај ном по -
ступ ку, као и у пар ни ца ма о оспо ре ном по тра жи ва њу у ко ји ма ва же спе ци јал на
пра ви ла, пре све га ко ја се ти чу атрак ци је ствар не над ле жно сти у ко рист при вред ног
су да, упу та на пар ни цу и дру гих по себ них про це сних прет по став ки за до пу ште ност
ту жбе про тив сте чај ног ду жни ка или до зво ље ност пред ло га за на ста вак пар нич ног
по ступ ка, ко ји је био пре ки нут услед на сту па ња прав них по сле ди ца сте ча ја.
У рад ним спо ро ви ма ко је по атрак ци ји над ле жно сти су ди при вред ни суд не ће се
при ме њи ва ти по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма, већ од ред бе по -
себ ног по ступ ка у пар ни ца ма из рад них од но са. За ко ни тост од лу ке о пре стан ку
рад ног од но са пред ста вља прет ход но пи та ње у пар ни ци за утвр ђе ње оспо ре ног по -
тра жи ва ња за ра де пре ма сте чај ном ду жни ку.
Стран ке мо гу да пред у зи ма ју рад ње у по ступ ку лич но или пре ко пу но моћ ни ка,
ко ји мо ра да бу де адво кат. Из у зе так је пу но моћ ник прав ног ли ца, ко ји мо же би -
ти ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во суд ним ис пи том, ко ји је стал но
за по слен у том прав ном ли цу. За кон је на овај на чин у наш прав ни си стем увео
ква ли фи ко ва не пу но моћ ни ке, с тим што је у по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко -
ви ма оба ве зно адво кат ско за сту па ње.
Кључ не ре чи: пар ни ца; по сту пак; рад ни од нос; ре ви зи ја; сте чај; при вред ни суд;
ствар на над ле жност; оспо ра ва ње по тра жи ва ња; пу но моћ ник; адво кат

Увод

Суд ска за шти та у рад ним спо ро ви ма оства ру је се пред су до ви ма оп -
ште над ле жно сти у пар нич ном по ступ ку као оп штем по ступ ку за за -
шти ту по вре ђе них или угро же них гра ђан ских су бјек тив них пра ва.1 У од -
ре ђе ним си ту а ци ја ма пра ва из рад ног од но са, пре све га нов ча на,
оства ру ју се и при ја вом по тра жи ва ња у сте чај ном по ступ ку, као и у
пар ни ца ма о оспо ре ном по тра жи ва њу у ко ји ма ва же спе ци јал на пра ви -
ла,2 пре све га ко ја се ти чу атрак ци је ствар не над ле жно сти у ко рист
привред ног су да, упу та на пар ни цу и дру гих по себ них про це сних прет -
постав ки за до пу ште ност ту жбе про тив сте чај ног ду жни ка3 или до зво -
ље ност пред ло га за на ста вак пар нич ног по ступ ка, ко ји је био пре ки нут
услед на сту па ња прав них по сле ди ца сте ча ја.4 По се бан по сту пак у пар -
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1 Пар нич ни по сту пак је де фи ни сан као оп шти по сту пак за за шти ту по вре ђе них или
угро же них су бјек тив них гра ђан ских пра ва, што зна чи да се за шти та тих пра ва оства ру -
је у дру гим вр ста ма по сту па ка са мо ка да је то про пи са но по себ ним за ко ном, а ина че ва -
жи оп ште пра ви ло – да се за шти та оства ру је у пар нич ном по ступ ку (члан 1 ЗПП). – Ви -
де ти: Ко зар В., Ко мен тар За ко на о пар нич ном по ступ ку са суд ском прак сом и ре ги стром
пој мо ва, 2011. го ди на, „По слов ни би ро” д.о.о., Бе о град, стра на 11. 

2 Ко зар В., По кре та ње пар нич ног по ступ ка за утвр ђи ва ње по тра жи ва ња оспо ре ног
у сте ча ју, Прав ни жи вот, vol. 58, бр. 5–6, стр. 163–173, 2009. го ди на.

3 Ко зар В., По себ на пра ви ла по ступ ка о оспо ре ном по тра жи ва њу у сте ча ју, „Пра во
и при вре да”, бр. 5–8, vol. 46, стр. 433–448, 2009. го ди на.

4 Ко зар В., По себ на пра ви ла по ступ ка у пар ни ца ма за утвр ђи ва ње оспо ре ног по -
тра жи ва ња, Прав ни жи вот, vol. 57, бр. 13, стр. 345–359, 2008. го ди на.



ни ца ма из рад них од но са ре гу ли сан је од ред ба ма чл. 436–441. Гла ве
XXIX но вог За ко на о пар нич ном по ступ ку ко ји је об ја вљен је у „Слу жбе -
ном гла сни ку РС”, бр. 72/2011 од 28. сеп тем бра 2011. го ди не, а сту пио
на сна гу 1. фе бру а ра 2012. го ди не. го ди не.

1. Сход на при ме на од ре да ба оп штег по ступ ка у пар ни ца ма 
из рад них од но са

Но ви за кон упу ћу је на сход ну при ме ну од ре да ба оп штег по ступ ка,
та ко што у чла ну 436. про пи су је да ако у од ред ба ма ове гла ве ни је дру -
га чи је про пи са но, у пар ни ца ма из рад них од но са сход но се при ме њу -
ју оста ле од ред бе овог за ко на, што је зна чај на раз ли ка у од но су на
прет ход ни за кон, ко ји је та ко ђе упу ћи вао на при ме ну оста лих од ре да ба
за ко на, али ни је са др жао упут ство да је реч о сход ној при ме ни.5

Да кле, са да је у по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са из ри чи то
про пи са на сход на при ме на оста лих од ре да ба овог за ко на, од но сно пра -
ви ла из оп штег пар нич ног по ступ ка, да кле са нај ве ћим сте пе ном од сту -
па ња, што зна чи при ла го ђа ва њем оп штих нор ми по себ ним пра ви ли ма,
су шти ни и ци љу овог по себ ног по ступ ка. Пре ма то ме, нор ме оп штег по -
ступ ка у пар ни ца ма из рад них од но са, у пи та њи ма ко ја ни су ре гу ли са -
на од ред ба ма ове гла ве, не при ме њу ју се она ко ка ко гла се – до слов -
но (бу квал но), већ уз од ре ђе на од сту па ња и при ла го ђа ва ња. Суд ће
мо ра ти у сва ком кон крет ном слу ча ју да па зи да при ме ном оп штих пра -
ви ла не до ве де у пи та ње основ ни циљ по себ ног по ступ ка у пар ни ца ма
из рад них од но са.

То зна чи да ће се и у по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са при -
ме њи ва ти мно ги ин сти ту ти ре дов ног по ступ ка, као нпр. фик ци ја по -
вла че ња ту жбе из чла на 311. став 2. За ко ном о пар нич ном по ступ ку,
као је дан од нај зна чај ни јих, по прав ним по сле ди ца ма и уче ста ло сти
при ме не у суд ској прак си. Та кав став за у зет је и у суд ској прак си у при -
ме ни прет ход ног за ко на, ко ји је са др жао слич на пра ви ла, при ли ком од -
го во ра на пи та ње да ли се у рад ним спо ро ви ма пред тр го вин ским су -
до ви ма, ка да је ту же на стра на у сте ча ју, мо же при ме њи ва ти пра ви ло о
по вла че њу ту жбе, уко ли ко стран ке не при сту пе на ро чи ште, иако су
уред но по зва не: „У пар ни ца ма из рад них од но са, ко је се пред тр го вин -
ским су дом во де по осно ву атрак ци о не над ле жно сти јер је ту же на стра -
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на у сте ча ју, мо же на сту пи ти си ту а ци ја да се ту жба сма тра по ву че -
ном, уко ли ко су ис пу ње ни усло ви про пи са ни у чл. 289. и 296. став 2. За -
ко на о пар нич ном по ступ ку. Ово сто га што се у пар ни ца ма из рад них
од но са, сход но од ред би чла на 434. За ко на о пар нич ном по ступ ку, при -
ме њу ју све од ред бе За ко на о пар нич ном по ступ ку, осим ка да је у на ве -
де ној гла ви не што дру га чи је про пи са но. Има ју ћи у ви ду да у гла ви за ко -
на ко ја са др жи по себ но пра ви ла по сту па ња у пар ни ца ма из рад них
од но са, не ма по себ них од ред би ко је ис кљу чу ју при ме ну чл. 289. и 296.
став 2. За ко на о пар нич ном по ступ ку, то про из ла зи да се и у пар ни ца ма
из рад них од но са мо же де си ти да се ту жба сма тра по ву че ном због не -
до ла ска уред но по зва ног ту жи о ца на при прем но ро чи ште или на ро чи -
ште за глав ну рас пра ву.”6

2. Са став су да у пр вом сте пе ну

Но ви ну пред ста вља од ред ба из чла на 437 да у пар ни ца ма из рад них
од но са по сту пак у пр вом сте пе ну су ди су ди ја по је ди нац, што је у скла -
ду са опре де ље њем за ко но дав ца у ко рист ино ко сног су ђе ња.

3. На че ло хит но сти

У по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са, а на ро чи то при ли ком
од ре ђи ва ња ро ко ва и ро чи шта, суд по себ но во ди ра чу на о по тре би хит -
ног ре ша ва ња рад них спо ро ва (члан 438).

4. Од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра по слу жбе ној ду жно сти

Мо гућ ност од ре ђи ва ња при вре ме них ме ра по слу жбе ној ду жно сти
у по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са, пред ста вља оправ да ни из у зе -
так од на че ла за шти те на при ват ни зах тев, ка рак те ри стич ног за гра ђан -
ско пра во (члан 439. став 1).

У чла ну 439. став 2. од ре ђен је рок за од ре ђи ва ње при вре ме не ме ре
по пред ло гу стран ке, та ко што је про пи са но да ће суд од лу ку о од ре ђи -
ва њу при вре ме не ме ре по пред ло гу стран ке до не ти у ро ку „до осам
дана” од да на пре да је пред ло га.

Про тив ре ше ња о од ре ђи ва њу при вре ме не ме ре у рад ном спо ру ни -
је до зво ље на по себ на жал ба (став 3).
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5. Па ри ци о ни рок и про ду же ње ро ка за жал бу 

Па ри ци о ни рок из но си осам да на, али но ви за кон ни је од ре дио кра -
ћи рок за из ја вљи ва ње жал бе у рад ном спо ру (члан 440. став 3), ко ји је
у чла ну 438. прет ход ног за ко на из но сио осам да на. То зна чи да и у пар -
ни ца ма из рад них од но са ва жи оп шти рок за жал бу од 15 да на из чла -
на 367. став 1. но вог За ко на у ко ме је про пи са но да стран ка мо же да из -
ја ви жал бу про тив пре су де до не те у пр вом сте пе ну у ро ку од 15 да на од
да на до ста вља ња пре пи са пре су де, ако у овом За ко ну ни је дру га чи је
про пи са но.

Ни је ја сно за што се за ко но да вац опре де лио за про ду же ње ро ка за
жал бу у рад ним спо ро ви ма. Та ко ђе по се бан, кра ћи па ри ци о ни рок од
осам да на за из вр ше ње чи нид бе у рад ним спо ро ви ма ни је у скла ду са
ду жим – оп штим ро ком за жал бу од 15 да на, ко ји се са да при ме њу је и у
по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са.

6. Од лу чи ва ње на осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња у слу ча ју
из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав ну рас пра ву

Но ви ну пред ста вља од ред ба из чла на 440. став 2. у ко ме је про пи са -
но да ако ту же ни не до ђе на ро чи ште за глав ну рас пра ву, а уред но је по -
зван, суд ће да одр жи ро чи ште и од лу чи на осно ву утвр ђе ног чи ње нич -
ног ста ња. Ово пра ви ло За кон ни је до вољ но раз ра дио, али је ја сно да суд
у слу ча ју из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав ну рас пра ву мо ра да одр -
жи ро чи ште и до не се ме ри тор ну од лу ку – пре су ду, чи ме се по сти же зна -
чај но убр за ње по ступ ка

Да кле, реч је о кон ту ма ци ји, слич ној пре су ди због из о стан ка у по -
ступ ку о спо ро ви ма ма ле вред но сти, али раз ли ка се са сто ји у то ме што
суд мо ра да утвр ди чи ње нич но ста ње, што зна чи да мо ра да из ве де до -
ка зе, и да на та ко утвр ђе но чи ње нич но ста ње при ме ни ма те ри јал но пра -
во. Због зна ча ја ових вр ста спо ро ва, ве ли ког бро ја пред ме та и по тре бе
њи хо вог хит ног ре ша ва ња из са вре ме ног упо ред ног пра ва, на овај на -
чин пре у зе та је и уве де на „пре су да на осно ву до та да утвр ђе ног чи -
ње нич ног ста ња”.7

То зна чи да због из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав ну рас пра ву
у рад ном спо ру, не на сту па фик ци ја при зна ња чи ње ни ца на ко ји ма се
за сни ва ту жбе ни зах тев. Из то га сле ди за кљу чак да од у ка не мо ра би ти
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по зи тив на за ту жи о ца, тј. да из о ста нак ту же ног не до во ди до усва ја ња
ту жбе ног зах те ва, јер суд пре су дом мо же и од би ти ту жбе ни зах тев ако
ту жи лац ни је под нео ре ле вант не до ка зе за утвр ђи ва ње спор них чи ње -
ни ца, с об зи ром на то да ће суд та да при ме ни ти оп ште пра ви ло о те ре -
ту до ка зи ва ња из чла на 231. 

При ли ком ту ма че ња усло ва за до но ше ње пре су де „на осно ву утвр -
ђе ног чи ње нич ног ста ња”, тре ба има ти у ви ду уво ђе ње прин ци па афир -
ма тив не ли ти скон те ста ци је у но вом За ко ну. На и ме, пре ма чла ну 230.
став 1. не до ка зу ју се чи ње ни це ко је стран ка ни је оспо ри ла.

С дру ге стра не, ако су, по ред из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав -
ну рас пра ву у рад ном спо ру, ис пу ње ни и сви оста ли усло ви из чла на
351. суд мо же до не ти и пре су ду због из о стан ка у рад ном спо ру, по
пра ви ли ма оп штег по ступ ка.

О по сле ди ци из о стан ка са ро чи шта за глав ну рас пра ву суд ће да
упо зо ри ту же ног у по зи ву за ро чи ште (члан 440. став 3).

7. Ре ви зи ја у рад ном спо ру

7.1. До зво ље ност ре ви зи је у ста ту сном рад ном спо ру

Ка да су у пи та њу спо ро ви о рад но-прав ном ста ту су (о за сни ва њу,
по сто ја њу и пре стан ку рад ног од но са), ре ви зи ја је увек до зво ље на, да -
кле без об зи ра на вред ност пред ме та спо ра озна че ног у ту жби (члан
441). 

За то се ту жба у ко јој ни је озна че на вред ност пред ме та спо ра, а ту -
жбе ни зах тев се од но си на за сни ва ње, по сто ја ње или пре ста нак рад ног
од но са, не мо же од ба ци ти при ме ном од ред бе из чла на 192. став 3. а у
ве зи чла на 101, јер пра во на из ја вљи ва ње ре ви зи је за ви си од вред но сти
пред ме та спо ра. На рав но, то не ва жи у спо ро ви ма о ис пла ти за ра де
или дру гих нов ча них при ма ња из рад ног од но са, укљу чу ју ћи и на кна ду
ште те. 

Став о не мо гућ но сти од ба ци ва ња ту жбе због нео зна ча ва ња вред но -
сти пред ме та спо ра у пар ни ца ма о за сни ва њу, по сто ја њу и пре стан ку
рад ног од но са, за у зет је и у суд ској прак си на ста лој у при ме ни прет ход -
ног за ко на, ко ји је ово пи та ње ре гу ли сао на исти на чин у чла ну 187.
став 3. и чла ну 439. Пре ма ста ву прак се, нео зна ча ва ње вред но сти пред -
ме та спо ра у пар ни ца ма о за сни ва њу, по сто ја њу и пре стан ку рад ног од -
но са не пред ста вља раз лог за од ба ци ва ње ту жбе као не у ред не, јер је у
та квим спо ро ви ма ре ви зи ја увек до зво ље на, па пра во на из ја вљи ва ње
ре ви зи је не за ви си од вред но сти пред ме та спо ра. У обра зло же њу је на -
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ве де но да се осно ва но у жал би ис ти че да је по би ја но ре ше ње до не то уз
бит ну по вре ду од ре да ба пар нич ног по ступ ка, јер је пр во сте пе ни суд по -
гре шно при ме нио од ред бу чла на 187. став 3. За ко на о пар нич ном по -
ступ ку ка да је ту жбу од ба цио као не у ред ну због то га што ту жи лац у ту -
жби ни је озна чио вред ност спо ра. На и ме, ту жи лац у овом спо ру тра жи
да се по ни шти ре ше ње ту же ног ко јим је ту жи о цу пре стао рад ни од -
нос код ту же ног, те да се ту же ни оба ве же да га вра ти на рад и рас по ре -
ди на исто рад но ме сто, што зна чи да је у пи та њу пар ни ца из рад них од -
но са. Од ред ба ма чла на 439. За ко на о пар нич ном по ступ ку про пи са но је
да је ре ви зи ја до зво ље на у пар ни ца ма о спо ро ви ма о за сни ва њу, по -
сто ја њу и пре стан ку рад ног од но са. Пре ма то ме, ту жба ни је мо гла би -
ти од ба че на због то га што ту жи лац ни је у ту жби на зна чио вред ност пред -
ме та спо ра, с об зи ром на то да је чла ном 187 став 3. За ко на о пар нич ном
по ступ ку про пи са но да ће се ту жба од ба ци ти са мо ка да над ле жност, са -
став су да или пра во на из ја вљи ва ње ре ви зи је за ви си од вред но сти пред -
ме та спо ра, а пред мет ту жбе ног зах те ва ни је нов ча ни из нос.8

7.2. По себ на ре ви зи ја

У но вом за ко ну на чи њен је из у зе так од од ба ци ва ња не до зво ље не
ре ви зи је (из ја вље на про тив пре су де про тив ко је по за ко ну не мо же да се
под не се – тј. ако ни је у пи та њу прав но сна жна дру го сте пе на пре су да или
ни је ис пу њен цен зус ко ји се ти че вред но сти пред ме та спо ра), та ко што
је ис кљу че на по себ на ре ви зи ја из чла на 404, с тим што се по себ на ре ви -
зи ја мо же из ја ви ти са мо про тив дру го сте пе не пре су де, ка да ни је ис пу -
њен цен зус ко ји се ти че вред но сти пред ме та спо ра, уз ис пу ње ње дру гих
усло ва про пи са них у на ве де ном чла ну.

То зна чи да је и у рад ном спо ру, ко ји ни је ста ту сне при ро де, нпр.
за ис пла ту за ра де, до зво ље на „по себ на ре ви зи ја” по оце ни апе ла ци о -
ног су да, од но сно Вр хов ног ка са ци о ног су да, иако ни је ис пу њен цен зус,
од но сно и ка да вред ност пред ме та спо ра по би је ног де ла прав но сна жне
пре су де не пре ла зи ди нар ску про тив вред ност 100.000 евра по сред њем
кур су На род не бан ке Ср би је на дан под но ше ња ту жбе, под усло вом да
су ис пу ње ни оста ли за кон ски усло ви из чла на 404 – ако је по оце ни апе -
ла ци о ног су да, од но сно Вр хов ног ка са ци о ног су да по треб но да се раз -
мо тре прав на пи та ња од оп штег ин те ре са или прав на пи та ња у ин те ре -
су рав но прав но сти гра ђа на, ра ди ујед на ча ва ња суд ске прак се, као и ако
је по треб но но во ту ма че ње пра ва (по себ на ре ви зи ја). 
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7.3. Од ба ци ва ње не до зво ље не ре ви зи је и оба ве зно за сту па ње од стра не
пу но моћ ни ка или адво ка та у по ступ ку по ван ред ном прав ном ле ку

Но ви за кон у чла ну 410. став 2. тач ка 2. из ме нио је раз лог не до зво -
ље но сти ре ви зи је, ко ји се ти че ква ли фи ко ва ног пу но моћ ни ка, та ко
што је про пи са но да је ре ви зи ја не до зво ље на ако „ни је из ја вље на пре ко
пу но моћ ни ка”. На и ме, у прет ход ном за ко ну би ло је про пи са но оба ве -
зно за сту па ње од стра не адво ка та у по ступ ку по ре ви зи ји за све стран -
ке, без об зи ра да ли су прав на или фи зич ка ли ца, и са гла сно та квом ре -
ше њу у чла ну 401. став 2. тач ка 2) би ло је про пи са но да је ре ви зи ја
не до зво ље на „ако је ре ви зи ју из ја ви ло ли це ко је ни је адво кат”.

Ме ђу тим, но ви за кон уво ди оба ве зу да пу но моћ ник стран ке бу де
ква ли фи ко ва но ли це, с тим што стран ке мо гу да пред у зи ма ју рад ње у
по ступ ку и лич но. На и ме, но ви за кон пред ви ђа да стран ке мо гу да пред -
у зи ма ју рад ње у по ступ ку лич но или пре ко пу но моћ ни ка, ко ји мо ра
да бу де адво кат (члан 85. став 1). Из у зе так је пу но моћ ник прав ног ли -
ца, ко ји мо же би ти ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во суд -
ним ис пи том, ко ји је стал но за по слен у том прав ном ли цу (члан 85.
став 1). Пре ма то ме, прав но ли це у пр во сте пе ном по ступ ку и по ступ -
ку по жал би мо же за сту па ти ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра -
во суд ним ис пи том, ко ји је стал но за по слен у том прав ном ли цу. 

Ме ђу тим, за по сту пак по ван ред ним прав ним ле ко ви ма, у ко ји
спа да и по сту пак по ре ви зи ји, но вим за ко ном про пи са но је спе ци јал но
пра ви ло – да стран ку мо ра да за сту па адво кат у по ступ ку по ван ред -
ним прав ним ле ко ви ма, из у зев ако је са ма адво кат (члан 85. став 3),
да кле оба ве зно за сту па ње од стра не адво ка та. Ово пра ви ло од но си се и
на прав на ли ца, што зна чи да у по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко -
ви ма не ва жи из у зе так из ста ва 2. Да кле, у по ступ ку по ван ред ним
правним ле ко ви ма оба ве зно је за сту па ње од стра не ква ли фи ко ва ног
стручног ли ца – адво ка та, због по тре бе пра во су ђа и адво ка ту ре за ефи -
ка сни јим и струч ни јим ра дом, што зна чи да стран ке не мо гу лич но
пред у зи ма ти рад ње у по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко ви ма.

За то ни је ја сна из ме на ко ја је у по гле ду овог раз ло га не до зво ље но -
сти ре ви зи је учи ње на у но вом за ко ну, ко јим је у чла ну 410. став 2. тач -
ка 2. про пи са но да је ре ви зи ја не до зво ље на ако „ни је из ја вље на пре ко
пу но моћ ни ка”, што је у ко ли зи ји са од ред бом чла на 85. став 3. – да
стран ку мо ра да за сту па адво кат у по ступ ку по ван ред ним прав ним
ле ко ви ма, из у зев ако је са ма адво кат. Ако би ре ви зи ју у име прав ног
ли ца из ја вио ква ли фи ко ва ни пу но моћ ник – ди пло ми ра ни прав ник са
по ло же ним пра во суд ним ис пи том, ко ји је стал но за по слен у том прав -
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ном ли цу са гла сно чла ну 85. став 1, та да ре ви зи ја не би мо гла би ти од -
ба че на као не до зво ље на по зи вом на од ред бу из чла на 410. став 2. тач ка
2. јер је ре ви зи ја „из ја вље на пре ко пу но моћ ни ка”, без об зи ра што исту
ни је из ја вио адво кат, од но сно без об зи ра на од ред бу из чла на 85. став 3.
пре ма ко јој стран ку мо ра да за сту па адво кат у по ступ ку по ван ред -
ним прав ним ле ко ви ма, из у зев ако је са ма адво кат.

Из раз „пу но моћ ник” је ши ри прав ни по јам од из ра за „адво кат”, а
сва ки адво кат је пу но моћ ник (из у зев ако је сам стран ка), а сва ки пу но -
моћ ник не мо ра би ти адво кат. Та кав за кљу чак про из ла зи и из си сте ма -
ти за ци је за ко на, ко ји ова пи та ња ре гу ли ше у Гла ви V ко ја но си на слов
„ПУ НО МОЋ НИ ЦИ”. 

На ве де но за кон ско ре ше ње нај ве ро ват ни је је ре дак тор ска ома шка,
јер је пред лог за ко на при ли ком усва ја ња у Скуп шти ни пре тр пео од ре -
ђе не из ме не пу тем аманд ма на, с об зи ром да је у пред ло гу би ло пред ви -
ђе но да ис кљу чи во адво ка ти мо гу би ти пу но моћ ни ци у свим фа за ма по -
ступ ка, без об зи ра на свој ство пар нич не стран ке. А те из ме не ни су
до след но ис пра ће не у свим од ред ба ма усво је ног за ко на.

8. Ис кљу че ње при ме не пра ви ла по ступ ка о спо ро ви ма ма ле
вред но сти у спо ро ви ма из рад них од но са

Спо ро ви ма ле вред но сти је су спо ро ви у ко ји ма се ту жбе ни зах тев
од но си на по тра жи ва ње у нов цу ко је не пре ла зи ди нар ску про тив вред -
ност 3.000 евра по сред њем кур су На род не бан ке Ср би је на дан под но -
ше ња ту жбе (члан 468. став 1), с тим што у по ступ ку у при вред ним
спо ро ви ма ма ле вред но сти овај ли мит из но си 30.000 евра – члан 487.
став 1. 

Но ви за кон је за др жао исте ли ми те ко ји су про пи са ни но ве лом прет -
ход ног за ко на, тј. За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пар нич ном
по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 111/2009), али је из ри чи то про пи -
сао да про ме на кур са на кон под но ше ња ту жбе не ути че на при ме ну пра -
ви ла овог по ступ ка (члан 468. став 2), што зна чи да осци ла ци је у де ви -
зном кур су не ма ју ути цај, та ко да ако је у вре ме под но ше ња ту жбе
по сту пак за по чет као спор ма ле вред ност, ка сни је по ве ћа ње кур са евра
не мо же до ве сти до при ме не оп штег пар нич ног по ступ ка. И обр ну то,
ре дов ни спор не мо же по ста ти спор ма ле вред но сти ако пад не курс евра
у од но су на ди нар.

Пре у зе то је ре ше ње из прет ход ног за ко на о оце ни гра нич не вред но -
сти у спо ро ви ма ма ле вред но сти пре ма ви си ни ал тер на тив ног овла шће -
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ња ту же ног, та ко што је у чла ну 468. став 3. про пи са но да се као спо ро -
ви ма ле вред но сти сма тра ју и спо ро ви у ко ји ма се ту жбе ни зах тев не од -
но си на по тра жи ва ње у нов цу, а ту жи лац је у ту жби на вео да при ста је да
уме сто ис пу ње ња од ре ђе ног зах те ва при ми од ре ђе ни нов ча ни из нос
ко ји не пре ла зи ди нар ску про тив вред ност 3.000 евра (члан 33. став 1).

Ме ђу тим зна чај на но ви на уве де на је од ред бом из чла на 468. став 4.
у ко ме је про пи са но да се као спо ро ви ма ле вред но сти сма тра ју се и спо -
ро ви у ко ји ма пред мет ту жбе ног зах те ва ни је нов ча ни из нос, а вред -
ност пред ме та спо ра ко ју је ту жи лац у ту жби на вео не пре ла зи ди нар ску
про тив вред ност 3.000 евра (члан 33. став 2). На и ме, прет ход ни за кон је
са мо не нов ча не ту жбе не зах те ве ко ји су се од но си ли на пре да ју по -
крет не ства ри, свр ста вао у ка те го ри ју спо ро ва ма ле вред но сти, ако вред -
ност пред ме та спо ра ко ју је ту жи лац у ту жби на вео ни је пре ла зи ла про -
пи са ни ли мит, до но ви за кон не нов ча не зах те ве не огра ни ча ва на
пре да ју по крет них ства ри. Са да спор ма ле вред но сти мо же би ти сва ки
не нов ча ни зах тев, чи ја вред ност не пре ла зи ли мит, осим зах те ва ко ји су
ис кљу че ни по себ ном од ред бом из чла на 469. у ко ме је пред ви ђе но да се
не сма тра ју спо ро ви ма ма ле вред но сти: спо ро ви о не по крет но сти ма,
спо ро ви из рад них од но са и спо ро ви због сме та ња др жа ви не, без об зир
на вред ност ко ја је озна че на у ту жби. Та ко по но вом за ко ну и зах тев за
ис пу ње ње не ке чи нид бе из уго во ра о де лу, уго во ра о гра ђе њу, аутор ског
уго во ра и сл, мо же би ти спор ма ле вред но сти, ако вред ност пред ме та
спо ра ко ју је ту жи лац у ту жби на вео не пре ла зи про пи са ни ли мит од
3.000 евра, а у при вред ним спо ро ви ма ма ле вред но сти 30.000 евра.

9. Спо ро ви из рад них од но са пред при вред ним 
су дом – атрак ци ја ствар не над ле жно сти

По се бан по сту пак у при вред ним спо ро ви ма ре гу ли сан је од ред -
ба ма чл. 480–487. Гла ве XXXIV но вог За ко на о пар нич ном по ступ ку.
Но ви за кон за др жао је кон цеп ци ју при вред ног спо ра из прет ход ног за -
ко на, од но сно на ста вио је тренд из јед на ча ва ња од ре да ба по себ ног по -
ступ ка у при вред ним спо ро ви ма са пра ви ли ма ре дов ног по ступ ка. То је
по стиг ну то та ко што су по је ди на по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред -
ним спо ро ви ма пре у зе та у ре дов ни по сту пак, и са да се при ме њу ју у
свим пар ни ца ма, да кле и пред су до ви ма оп ште над ле жно сти. Дру гим
ре чи ма, из ме ђу ре дов ног по ступ ка и овог по себ ног по ступ ка по сто ји ма -
ње раз ли ка не го ра ни је.
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Ме ђу тим, ни је сва ки спор ко ји су ди при вред ни суд при вред ни спор,
па се у по ступ ку пред при вред ним су до ви ма не ће увек при ме њи ва ти
по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма.

9.1. Од ре ђи ва ње под руч ја при ме не по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма

Но ви за кон је од ре дио до мен при ме не по себ них пра ви ла по ступ ка у
при вред ним спо ро ви ма, та ко што је у чла ну 480. став 1. про пи сао да се
од ред бе ове гла ве при ме њу ју у свим спо ро ви ма у ко ји ма су де при вред -
ни су до ви у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ствар на над ле жност су -
до ва (при вред ни спор), ако за по је ди не спо ро ве ни је про пи са на дру га
вр ста по ступ ка.

Реч је о бит ној но ви ни, јер је но ви за кон у наш прав ни си стем по но -
во увео де фи ни ци ју при вред ног спо ра, та ко што је про пи сао да по јам
при вред ног спо ра про из ла зи из ствар не над ле жно сти при вред них су -
до ва, ко ја је ре гу ли са на За ко ном о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011).9 То је сва ки спор ко ји
је у ствар ној над ле жно сти при вред ног су да, из у зев ако за по је ди не
спо ро ве ни је про пи са на дру га вр ста по ступ ка. Да кле, при вред ни спор
је дру га чи је и пре ци зни је де фи ни сан та ко што је ускла ђен са де фи ни -
ци јом над ле жно сти при вред них су до ва из чла на 25. За ко на о уре ђе њу
су до ва.10

Ствар на над ле жност при вред ног су да у пар нич ном по ступ ку од -
ре ђе на је чла ном 25. За ко ну о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”,
бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011), та ко што је у ста ву 1. про -
пи са но да при вред ни суд у пр вом сте пе ну су ди:

1. у спо ро ви ма из ме ђу до ма ћих и стра них при вред них дру шта ва,
пред у зе ћа, за дру га и пред у зет ни ка и њи хо вих асо ци ја ци ја (при вред ни
су бјек ти), у спо ро ви ма ко ји на ста ну из ме ђу при вред них су бје ка та и дру -
гих прав них ли ца у оба вља њу де лат но сти при вред них су бје ка та, па и
кад је у на ве де ним спо ро ви ма јед на од стра на ка фи зич ко ли це ако је са
стран ком у од но су ма те ри јал ног су пар ни чар ства;

2. у спо ро ви ма о аутор ским и срод ним пра ви ма и за шти ти и упо -
тре би про на ла за ка, мо де ла, узо ра ка, жи го ва и озна ка ге о граф ског по ре -
кла кад на ста ну из ме ђу су бје ка та из тач ке 1. овог ста ва; у спо ро ви ма по -
во дом из вр ше ња и обез бе ђе ња из над ле жно сти при вред них су до ва, а у
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спо ро ви ма по во дом од лу ка иза бра них су до ва са мо кад су до не те у спо -
ро ви ма из тач ке 1. овог ста ва;

3. у спо ро ви ма ко ји про из ла зе из при ме не За ко на о при вред ним дру -
штви ма или при ме не дру гих про пи са о ор га ни за ци ји и ста ту су при вред -
них су бје ка та, као и у спо ро ви ма о при ме ни про пи са о при ва ти за ци ји;

4. у спо ро ви ма о стра ним ула га њи ма; о бро до ви ма и ва зду хо пло ви -
ма, пло вид би на мо ру и уну тра шњим во да ма и спо ро ви ма у ко ји ма се
при ме њу ју пло вид бе но и ва зду хо плов но пра во, из у зев спо ро ва о пре во -
зу пут ни ка; о за шти ти фир ме; по во дом упи са у суд ски ре ги стар; по во -
дом сте ча ја и ли кви да ци је.

Да кле, у свим на бро ја ним спо ро ви ма ко је су ди при вред ни суд, при -
ме њи ва ће се по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма, и то
без об зи ра на свој ство стран ке, осим ако за по је ди не спо ро ве ни је про -
пи са на дру га вр ста по ступ ка, као што су нпр. рад ни спо ро ви по во -
дом сте ча ја и ли кви да ци је.

На овај на чин, за ко но да вац је увео прав ну си гур ност у по сту па њу и
от кло нио мно ге не до у ми це ко је су по сто ја ле у суд ској прак си због прав -
не пра зни не ко ја је на ста ла још од 1998. го ди не, а ко ја је по сто ја ла и у
прет ход ном за ко ну, ко ји у чла ну 479. ни је са др жао де фи ни ци ју при -
вред ног спо ра, па је при ме на од ре да ба по ступ ка у при вред ним спо ро -
ви ма би ла пре пу ште на ту ма че њу су до ва, што је до во ди ло до прав не
неси гур но сти.11 Прет ход ни за кон је та кав при ступ (не)од ре ђи ва ња при -
вред ног спо ра пре у зео је, као за те че но ста ње, из ра ни јег за ко на. Та ква
прав на си ту а ци ја у на шем прав ном си сте му на ста ла је по сле но ве ла За -
ко на о пар нич ном по ступ ку из 1977. го ди не.12 Но ве ла ма из 1998. го ди -
не бри сан је под на слов Гла ве три де сет дру ге ”Под руч је при ме не”, као
и чл. 489–491. ко ји су про пи си ва ли су бјек тив но-објек тив не кри те ри ју -
ме за при ме ну по себ них пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма.
Дру гим ре чи ма, бри са не су од ред бе о су бјек ти ма, од но сно свој стви ма
стра на ка у спо ру или вр ста ма спо ро ва, у ко ји ма су се при ме њи ва ла
по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма (др жа ва, пред у зе -
ћа, пло вид бе ни спо ро ви, пред у зет ни ци, стра на ли ца и сл.) У обра зло же -
њу за кон ског пред ло га ове из ме не ста ја ло је да су од ред бе до та да шњег
за кон ског тек ста ко је су се од но си ле на по јам при вред ног спо ра бри са -
не као су ви шне, из раз ло га што по јам при вред ног спо ра про из ла зи из
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над ле жно сти при вред них су до ва, ко ја је ре гу ли са на ре пу блич ким за -
ко ни ма о су до ви ма.13 На овај на чин пра ви ла по ступ ка у при вред ним
спо ро ви ма по ста ла су је ди на вр ста по себ ног по ступ ка за ко ји прет ход -
ни За кон о пар нич ном по ступ ку ни је са др жао нор ме о под руч ју при ме -
не, што је мо гло до ве сти до ко ли зи је са дру гим по себ ним по ступ ци ма,
нпр. ка да се као стран ка пред при вред ним су дом, у слу ча ју атрак ци је
ствар не над ле жно сти по во дом сте ча ја, по ја вљу је и фи зич ко ли це ко је
во ди рад ни спор про тив по сло дав ца – прав ног ли ца над ко јим је отво -
рен сте чај ни по сту пак и сл.14

Суд ска прак са ни је при хва ти ла став из ра жен у обра зло же њу ове но -
ве ле, тј. да су од ред бе пре ђа шњег за кон ског тек ста ко је се од но се на по -
јам при вред ног спо ра бри са не као су ви шне, из раз ло га што по јам при -
вред ног спо ра про из ла зи из над ле жно сти при вред них су до ва. За то,
пре ма ста ву ко ји је до ми ни рао у суд ској прак си, ка да се као стран ка
пред при вред ним су дом, у слу ча ју атрак ци је ствар не над ле жно сти по -
во дом сте ча ја, по ја вљу је и фи зич ко ли це ко је во ди рад ни спор про тив
при вред ног дру штва над ко јим је отво рен сте чај ни по сту пак, ни је реч о
при вред ном спо ру, већ о рад ном спо ру.15

У су шти ни, но вим за ко ном из вр ше на је ре цеп ци ја та квог ста ва суд -
ске прак се, јер је под руч је при ме не по себ них пра ви ла по ступ ка у при -
вред ним спо ро ви ма, ве за но за ствар ну над ле жност при вред них су до -
ва, из у зев ако за по је ди не спо ро ве ни је про пи са на дру га вр ста
по ступ ка. На тај на чин, но ви за кон је увео из у зет ке, ко ји су по сто ја ли и
у до са да шњој суд ској прак си, та ко што је ис кљу чио при ме ну од ре да ба
ове гла ве ако за по је ди не спо ро ве ни је про пи са на дру га вр ста по ступ -
ка, да кле ка да су у пи та њу дру ги по себ ни по ступ ци из тре ћег де ла за ко -
на, нпр. по ступ ци у рад ним спо ро ви ма, ко је че сто услед атрак ци је
ствар не над ле жно сти због сте ча ја над ту же ним, су де при вред ни су до ви.

Ме ђу тим, у свим дру гим слу ча је ви ма, од но сно спо ро ви ма ко је су де
при вред ни су до ви, ван оних за ко је за кон пред ви ђа дру гу вр сту по ступ -
ка, при ме њу ју се по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма, и
то без об зи ра на свој ство стран ке и пред мет спо ра. За то по но вом Закону
не ма ди ле ме да се пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма при ме -
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њу ју и у спо ро ви ма ак ци о на ра – фи зич ких ли ца по во дом при ва ти за ци -
је дру штве них пред у зе ћа, као и у свим спо ро ви ма ко ји про из ла зе из За -
ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 125/2004),
нпр. у спо ро ви ма за ис кљу че ње ак ци о на ра или чла на при вред ног дру -
штва, и сл. Јер, у чла ну 46. За ко на о при вред ним дру штви ма под на сло -
вом „Ре ша ва ње спо ро ва” про пи са но је да је Тр го вин ски суд се ди шта
при вред ног дру штва над ле жан за ре ша ва ње спо ро ва ко ји про из ла зе из
овог за ко на, осим ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но.

Ствар на над ле жност при вред ног су да у пар нич ном по ступ ку у спо -
ро ви ма ко ји про из ла зе из при ме не За ко на о при вред ним дру штви ма
или при ме не дру гих про пи са о ор га ни за ци ји и ста ту су при вред них су -
бје ка та, као и у спо ро ви ма о при ме ни про пи са о при ва ти за ци ји од ре ђе -
на је и чла ном 25. став 1. За ко ну о уре ђе њу су до ва.

Да кле, за ко но да вац је јед но став ном нор мом – да при вред ни суд увек
су ди по пра ви ли ма по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма, осим у на ве де -
ним из у зе ци ма, увео прав ну си гур ност у по сту па њу.

У од ре ђе ним про це сним си ту а ци ја ма по себ на пра ви ла по ступ ка у
при вред ним спо ро ви ма ком би ну ју се са по себ ним пра ви ли ма из дру -
гих вр ста по сту па ка. Та кав је слу чај са при вред ним спо ро ви ма ма ле
вред но сти из чла на 487. но вог За ко на.

С дру ге стра не, у рад ним спо ро ви ма ко је су ди При вред ни суд, не ће
се при ме њи ва ти по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма,
већ од ред бе по себ ног по ступ ка у пар ни ца ма из рад них од но са, што укљу -
чу је спе ци фич не ин сти ту те као што су нпр. „пре су да на осно ву утвр ђе -
ног чи ње нич ног ста ња” у слу ча ју из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав -
ну рас пра ву из чла на 440. став 2. у ко ме је про пи са но, ако ту же ни не
до ђе на ро чи ште за глав ну рас пра ву, а уред но је по зван, суд ће да одр -
жи ро чи ште и од лу чи на осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња. Исто ва -
жи и за мо гућ ност од ре ђи ва ња при вре ме них ме ра по слу жбе ној ду -
жно сти у по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са, ко ја не по сто ји у
по ступ ку у при вред ним спо ро ви ма. У обе вр сте по ступ ка про ду жен је
рок за жал бу и из но си 15 да на (оп шти рок за жал бу од 15 да на из чла -
на 367. став 1), док је за др жан исти па ри ци о ни рок од осам да на за из -
вр ше ње чи нид бе. Та ко ђе, исти је и са став су да – и рад не и при вред не
спо ро ве су ди су ди ја по је ди нац.

9.2. Рад ни спо ро ви по во дом сте ча ја и ли кви да ци је

Ка ко је на ве де но, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма пра ва из рад ног од но са,
пре све га нов ча на, оства ру ју се и при ја вом по тра жи ва ња у сте чај ном
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по ступ ку, као и у пар ни ца ма о оспо ре ном по тра жи ва њу у ко ји ма ва же
спе ци јал на пра ви ла16 ко ја се, пре све га, ти чу атрак ци је ствар не над ле -
жно сти у ко рист при вред ног су да, упу та на пар ни цу и дру гих по себ них
про це сних прет по став ки за до пу ште ност ту жбе про тив сте чај ног ду жни -
ка17 или до зво ље ност пред ло га за на ста вак пар нич ног по ступ ка, ко ји је
био пре ки нут услед на сту па ња прав них по сле ди ца сте ча ја.18

Уко ли ко је по тра жи ва ње по ве ри о ца оспо ре но, по ве ри лац се упу ћу -
је на пар ни цу ра ди утвр ђи ва ња по тра жи ва ња ко ју мо же да по кре не у
ро ку од осам да на од да на при је ма за кључ ка о ли сти оспо ре них по тра -
жи ва ња, од но сно од да на ис те ка ро ка за ме ди ја ци ју.19 Рок за под но ше -
ње ту жбе ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња из чла на 117. став 1.
За ко на о сте ча ју пре клу зи ван је, а ње го во про пу шта ње има за по сле ди -
цу од ба ци ва ње не бла го вре ме не ту жбе на осно ву чла на 294. тач ка 2.
За ко на о пар нич ном по ступ ку, у ко ме је про пи са но да суд по прет ход -
ном ис пи ти ва њу ту жбе до но си ре ше ње ко јим се ту жба од ба цу је ако
утвр ди да је ту жба под не та не бла го вре ме но, ако је по себ ним про пи си -
ма пред ви ђен рок за по ди за ње ту жбе.20

Упут на пар ни цу пред ста вља упут на по кре та ње по ступ ка ако ра -
ни је та кав по сту пак ни је по кре нут и пред ста вља по себ ну про це сну прет -
по став ку за до пу ште ност ту жбе про тив сте чај ног ду жни ка за утвр ђе ње
оспо ре ног по тра жи ва ња, а ако је та кав по сту пак по кре нут, а ни је окон -
чан, већ је у пре ки ду, та да упут сте чај ног ве ћа пред ста вља про це сну
прет по став ку за на ста вак пре ки ну тог пар нич ног по ступ ка на пред лог
по ве ри о ца из чла на 90. тач ка 4. За ко на о сте ча ју, у ко ме је из ри чи то
про пи са но да се „пар нич ни по сту пак у ко јем је сте чај ни ду жник ту же ни
на ста вља ако је ту жи лац као сте чај ни или раз луч ни по ве ри лац за кључ -
ком сте чај ног су ди је упу ћен на на ста вак пре ки ну тог пар нич ног по -
ступ ка ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња. Ци ти ра на од ред ба из
чла на 90. тач ка 4. За ко на о сте ча ју, у су шти ни је ко рек ци ја од ред бе
чла на 117. став 1. истог за ко на.
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Да кле, ако пар нич ни по сту пак још ни је по кре нут, од отва ра ња по -
ступ ка сте ча ја, за по кре та ње пар нич ног по ступ ка нео п хо дан је упут сте -
чај ног су ди је на пар ни цу, што пред ста вља по себ ну про це сну прет по -
став ку за во ђе ње пар ни це, од но сно за до пу ште ност ту жбе про тив
сте чај ног ду жни ка. При ја вље но и оспо ре но по тра жи ва ње као по себ на
про це сна прет по став ку за во ђе ње пар ни це про тив сте чај ног ду жни ка,
по сво јој су шти ни нај бли же је прав ном ин те ре су за ту жбу. По ста но ви -
шту прав не те о ри је по кре та ње пра во су ђа у ци љу за шти те су бјек тив ног
пра ва мо же би ти оправ да но са мо ако ту жи лац има прав ни ин те рес да
суд из рек не пред ло же ну пре су ду.21 По сто ја ње прав ног ин те ре са има зна -
чај јед не про це сне прет по став ке. У За ко ну о пар нич ном по ступ ку то ни -
је про пи са но као оп шта нор ма, већ је пред ви ђе но са мо за ту жбу за утвр -
ђе ње у чла ну 194. став 2. У прав ној те о ри ји се ис ти че да и сва ка дру га
ту жба мо же би ти до пу ште на са мо ако је ова про це сна прет по став ка ис -
пу ње на.22 Ме ђу тим, упр кос слич но сти прав ном ин те ре су за ту жбу, при -
ја ва и оспо ра ва ње по тра жи ва ња са упу том на пар ни цу, је сте по себ на
про це сна прет по став ка sui generis на ко ју пар нич ни суд па зи по слу -
жбе ној ду жно сти у то ку це лог по ступ ка и чи ји не до ста так има за по сле -
ди цу од ба ци ва ње ту жбе као не до пу ште не.23

О при ја ви по тра жи ва ња као про це сној прет по став ци за во ђе ње пар -
ни це суд ска прак са је за у зе ла став. По ста но ви шту прак се, ни су ис пу -
ње не про це сне прет по став ке за по кре та ње пар ни це ни на ста вак за по -
че те пре ки ну те пар ни це ако по ве ри лац у по ступ ку сте ча ја ни је
при ја вио сво је по тра жи ва ње. При ја вље но и оспо ре но по тра жи ва ње са
упу том сте чај ног ве ћа по чла ну 127. став 1. За ко на о при нуд ном по рав -
на њу, сте ча ју и ли кви да ци ји про це сни је пред у слов за по кре та ње или
на ста вак пар ни це ко ја је пре ки ну та по чла ну 212. За ко на о пар нич ном
по ступ ку.24

Да кле, из из ло же ног ста ва про из ла зи да, не са мо што се не мо же по -
кре ну ти пар ни ца, уко ли ко ту жи лац, од но сно по ве ри лац у по ступ ку сте -
ча ја ни је при ја вио сво је по тра жи ва ње, већ се не мо же тра жи ти ни на -
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ста вак пре ки ну тог пар нич ног по ступ ка у сми слу чла на 225. став 1. За -
ко на о пар нич ном по ступ ку, ко ји је био пре ки нут због отва ра ња сте ча ја
над ту же ним на осно ву чла на 222. тач ка 5. истог За ко на.

9.3. Прет ход но пи та ње у пар ни ца ма из рад них од но са

У по ступ ци ма ко ји се во де пред при вред ним су дом у пар ни ца ма за
на кна ду не ис пла ће них за ра да због не за ко ни тог пре стан ка рад ног од -
но са, при ме на ин сти ту та пре ки да по ступ ка због прет ход ног пи та ња из
чла на 223. тач ка 1. За ко на о пар нич ном по ступ ку, има од ре ђе не спе ци -
фич но сти због прав них по сле ди ца сте ча ја, од но сно прав них деј ста ва
ко је отва ра ње сте ча ја има на рад ни од нос. На и ме, За ко ном о сте ча ју
(члан 77. став 1) пре у зе та од ред ба из За ко на о сте чај ном по ступ ку, ко -
јом је из ме њен по ло жај за по сле них, на тај на чин што отва ра њем сте чај -
ног по ступ ка не до ла зи до ауто мат ског пре стан ка рад ног од но са ex le-
ge,25 као што је то би ло про пи са но За ко ном о при нуд ном по рав на њу,
сте ча ју и ли кви да ци ји, већ је отва ра ње сте чај ног по ступ ка по се бан раз -
лог за от каз уго во ра о ра ду ко ји је сте чај ни ду жник за кљу чио са за по -
сле ни ма.26 У прав ној те о ри ји ис ти че се да је мо гућ ност от ка за због отва -
ра ња сте ча ја sui generis раз лог ко ји је пред ви ђен од ред бом чла на 77. став
1. За ко ном о сте ча ју, што зна чи да се не при ме њу ју по себ ни усло ви за
да ва ње от ка за уго во ра о ра ду про пи са ни у чл. 180. и 181. За ко ном о ра -
ду27 (пи сме но упо зо ре ње, до ста вља ње на ми шље ње син ди ка ту и сл.).28

За то, ако сте чај ни управ ник од лу чи о от ка зу уго во ра о ра ду, за по -
сле ни не мо же тра жи ти вра ћа ње на рад код сте чај ног ду жни ка, али мо -
же да тра жи пре и спи ти ва ње за ко ни то сти од лу ке о пре стан ку рад ног од -
но са ко ја је до не та пре по кре та ња сте чај ног по ступ ка, јер је за ко ни тост
те од лу ке прет ход но пи та ње за од лу ку о ту жбе ном зах те ву су дом у пар -
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ни ца ма за на кна ду не ис пла ће них за ра да због не за ко ни тог пре стан ка
рад ног од но са. У су шти ни сте чај ни управ ник би мо гао да от ка же већ от -
ка за не уго во ре о ра ду, али с по зи вом на дру ги от ка зни раз лог, тј. на сте -
чај као спе ци јал ни от ка зни раз лог.

И у суд ској прак си на ста лој у при ме ни ра ни јих про це сних за ко на,
за у зет је став о то ме да за ко ни тост ре ше ња о пре стан ку рад ног од но са
пред ста вља прет ход но пи та ње у пар ни ци за утвр ђе ње оспо ре ног по тра -
жи ва ња за ра де пре ма сте чај ном ду жни ку. Пре ма ста ву прак се, у рад -
но-прав ном спо ру за по ни ште ње од лу ке ор га на упра вља ња о пре -
станку рад ног од но са, на кон отва ра ња сте ча ја над по сло дав цем по
од ред ба ма За ко на о при нуд ном по рав на њу, сте ча ју и ли кви да ци ји, пр -
во сте пе ни оп штин ски суд ће пре ки ну ти пар нич ни по сту пак у скла ду са
од ред бом чла на 214. тач ка 5. За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе -
ни гла сник РС”, број 125/2004), а по ста вља њу пред ло га за на ста вак по -
ступ ка огла си ће се не на дле жним и пред мет усту пи ти сте чај ном су ду,
по чла ну 97. став 2. За ко на о сте чај ном по ступ ку, а бив ши за по сле ни у
сте чај ном по ступ ку мо ра при ја ви ти сво је нов ча но по тра жи ва ње на име
не ис пла ће не за ра де од да ту ма нео сно ва ног пре стан ка рад ног од но са
код по сло дав ца до да ту ма отва ра ња сте ча ја над по сло дав цем, ка ко би
на кон оспо ра ва ња тог по тра жи ва ња од стра не сте чај ног управ ни ка сте -
као усло ве да по чла ну 96. став 1. За ко на о сте чај ном по ступ ку тра жи
на ста вак пре ки ну тог пар нич ног по ступ ка у рад ном спо ру, при че му се
са да од лу ка за ко ни то сти ре ше ња о пре стан ку рад ног од но са по ја вљу -
је као прет ход но пи та ње у пар ни ци за утвр ђе ње оспо ре ног по тра жи -
ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку по осно ву не ис пла ће не за ра де за по -
сле ном ко ме је од лу ком по сло дав ца пре стао рад ни од нос про тив ње го ве
во ље.29

У опи са ној про це сној си ту а ци ји по ста вља се и пи та ње прав ног ин -
те ре са за ту жбу за по ни штај од лу ке о пре стан ку рад ног од но са у пред -
у зе ћу над ко јим је ка сни је отво рен по сту пак сте ча ја. У суд ској прак си
по сто ја ње прав ног ин те ре са за ту жбу за по ни штај ре ше ња о пре стан -
ку рад ног од но са у пред у зе ћу над ко јим је, у ме ђу вре ме ну, отво рен по -
сту пак сте ча ја, оправ да ва се пре ју ди ци јел ним зна ча јем од лу ке о том
зах те ву за од лу ку о зах те ву за на кна ду не ис пла ће них за ра да. Пре ма ста -
ву суд ске пра ске, бив ши рад ник има прав ни ин те рес за ту жбу ко јом тра -
жи по ни штај од лу ке по сло дав ца ко јом му је пре стао рад ни од нос и
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ка да је над по сло дав цем на кон то га по кре нут (отво рен) по сту пак сте ча -
ја, јер је пу но ва жност на ве де не од лу ке прет ход но пи та ње по зах те ву за
на кна ду не ис пла ће них за ра да за пе ри од уда ље ња са ра да.30

10. Пу но моћ ни ци

Пи та ње пу но моћ ни ка ре гу ли са но је од ред ба ма оп штег по ступ ка, али
има из у зе тан зна чај и у рад ним спо ро ви ма, с об зи ром на свој ство стра -
на ка, и на зна чај не за кон ске но ви не, па је по треб но у овом ра ду ука за -
ти на те од ред бе.

10.1. Ква ли фи ко ва ни пу но моћ ни ци

У Гла ви V – Пу но моћ ни ци по себ ну но ви ну пред ста вља ре ше ње ко -
је се од но си на пу но моћ ни ка стран ке. Пре ма прет ход ном за ко ну у пр -
во сте пе ном по ступ ку и по ступ ку по жал би пу но моћ ник је мо гао би ти
сва ко по слов но спо соб но фи зич ко ли це. Но вим за ко ном се пред ви ђа да
стран ке мо гу да пред у зи ма ју рад ње у по ступ ку лич но или пре ко пу но -
моћ ни ка, ко ји мо ра да бу де адво кат (члан 85. став 1). На тај на чин
омо гу ћа ва се до след но спро во ђе ње устав не од ред бе, пре ма ко јој прав ну
по моћ мо же пру жа ти са мо адво ка ту ра. Ре ше ње из прет ход ног За ко на,
ко јим је из јед на чен адво кат и сва ко дру го ли це ко је не мо ра да по се ду -
је прав нич ко зна ње, пре све га је не при хва тљи во са ста но ви шта адво ка -
ту ре, као про фе си је, ко ја под ра зу ме ва ви ше стру ку прав ну ква ли фи ка -
ци ју: за вр шен прав ни фа кул тет, од го ва ра ју ћу прак су, пра во суд ни и
адво кат ски ис пит, као и по себ не кри те ри ју ме за при јем у адво ка ту ру, а
та ко ђе ни је ни у скла ду са Уста вом. При хва ће но но во ре ше ње га ран ту -
је диг ни тет по ступ ка и са мог су да, као и пра вич ну, за ко ни ту и ефи ка сну
за шти ту пра ва стра на ка, а у крај њој ли ни ји и еко но мич ност са мог по -
ступ ка. 

Про пи су ју ћи да пу но моћ ник фи зич ког ли ца мо ра да бу де адво кат,
но ви За кон о пар нич ном по ступ ку не пра ви раз ли ку из ме ђу фи зич ког
ли ца ко је се не ба ви по слов ном или дру гом ко мер ци јал ном де лат но -
шћу31 и пред у зет ни ка, ко ји је у чла ну 83. став 1. За ко на о при вред ним
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дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/2011) де фи ни сан као по -
слов но спо соб но фи зич ко ли це ко је оба вља де лат ност у ци љу оства ри -
ва ња при хо да и ко је је као та кво ре ги стро ва но у скла ду са за ко ном о ре -
ги стра ци ји. То зна чи да пу но моћ ни ци свих фи зич ких ли ца, без об зи ра
на њи хо во свој ство, мо ра ју би ти адво ка ти, ка ко у пр во сте пе ном по ступ -
ку, та ко и у по ступ ку по жал би или ван ред ним прав ним ле ко ви ма.

10.2. Ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во суд ним ис пи том и
„оста ли за ступ ни ци” прав ног ли ца

Из у зе так је пу но моћ ник прав ног ли ца, ко ји мо же би ти ди пло ми -
ра ни прав ник са по ло же ним пра во суд ним ис пи том, ко ји је стал но
за по слен у том прав ном ли цу (члан 85. став 2). Пре ма то ме, прав но ли -
це у пр во сте пе ном по ступ ку и по ступ ку по жал би мо же за сту па ти ди -
пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во суд ним ис пи том, ко ји је стал -
но за по слен у том прав ном ли цу. На ве де но ре ше ње пред ста вља ко рак
на пред у од но су на прет ход ни За кон. Јер, до пу шта њем да не струч ни пу -
но моћ ни ци за сту па ју прав на ли ца, прет ход ни За кон о пар нич ном по -
ступ ку (Слу жбе ни гла сник РС бр. 125/04), ни је де гра ди рао са мо сте пен
за шти те пра ва пар нич не стран ке (што је ствар из бо ра са ме стран ке) већ
је не ми нов но сни жа вао и оп шти ни во струч но сти рас пра вља ња пред су -
дом, а ти ме је био де гра ди ран и сам про цес, од но сно по сту пак ко ји се
во дио пред су дом, јер је суд био при ну ђен да у по ступ ку ко му ни ци ра и
рас пра вља са не струч ним ли цем. 

Прав на ли ца ко ја има ју пу но моћ ни ке са нео д го ва ра ју ћим ква ли фи -
ка ци ја ма, про блем у за сту па њу по но вом за ко ну мо гу ре ши ти та ко што
би по сто је ћим пу но моћ ни ци ма да ла свој ство за ступ ни ка у сми слу чла -
на 77. За ко ном о пар нич ном по ступ ку у ко ме је про пи са но да је за ступ -
ник прав ног ли ца у пар нич ном по ступ ку, ли це упи са но у од го ва ра ју ћи
ре ги стар, а ко је је од ре ђе но по себ ним про пи сом, оп штим ак том прав -
ног ли ца или од лу ком су да. По треб но је да бу ду ис пу ње на два ку му ла -
тив на усло ва да би се не ко ли це сма тра ло за ступ ни ком прав ног ли ца у
пар нич ном по ступ ку и то: 1. да је то ли це упи са но у од го ва ра ју ћи ре -
ги стар, и 2. да је то ли це од ре ђе но по себ ним про пи сом, оп штим и по -
је ди нач ним ак том прав ног ли ца или од лу ком су да. Дру гим ре чи ма,
до са да шњи пу но моћ ни ци мо гли би се по ред ста ту тар них за ступ ни ка са,
по пра ви лу, нео гра ни че ним овла шће њи ма (ди рек то ра или пред сед ни ка
управ ног, од но сно из вр шног од бо ра) упи са ти у Ре ги стар при вред них су -
бје ка та, као за ступ ни ци са огра ни че ним овла шће њи ма, тј. са овла шће -
њем да за сту па ју при вред но дру штво или дру го прав но ли це са мо у суд -
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ским по ступ ци ма. По треб но је да прет ход но бу де ис пу њен и дру ги ку -
му ла тив ни услов, а то је да се уго во ром о осни ва њу, ста ту том или дру -
гим оп штим ак том пред ви ди функ ци ја та квог за ступ ни ка и ње го ва овла -
шће ња, а за тим да се по је ди нач ним ак том – од лу ком о име но ва њу
од ре ђе но ли це име ну је на функ ци ју за ступ ни ка у суд ским по ступ ци ма.
На рав но, ова ли ца мо гу би ти упи са на, по ред ди рек то ра или пред сед ни -
ка управ ног, од но сно из вр шног од бо ра, и као за ступ ни ци са нео гра ни -
че ним овла шће њи ма, ако је та ко пред ви ђе но оп штим ак том прав ног ли -
ца. Та кве за ступ ни ке под на зи вом „Оста ли за ступ ни ци” пред ви ђа и
За кон о при вред ним дру штви ма, про пи су ју ћи у чла ну 32. да „осим за -
кон ских за ступ ни ка, за ступ ни ци дру штва у сми слу овог за ко на су и ли -
ца ко ја су ак том или од лу ком над ле жног ор га на дру штва овла шће на
да за сту па ју дру штво и као та ква ре ги стро ва на у скла ду са за ко ном о
ре ги стра ци ји. Шта ви ше, За кон о при вред ним дру штви ма до зво ља ва мо -
гућ ност да дру штво има и ви ше од јед ног за кон ског (ста ту тар ног) за -
ступ ни ка, про пи су ју ћи у чла ну 31. став 3. да „дру штво мо ра има ти нај -
ма ње јед ног за кон ског за ступ ни ка ко ји је фи зич ко ли це.”

У по ве за ним прав ним ли ци ма по сто ји прак са да за по сле ни у јед ном
прав ном ли цу као пу но моћ ни ци за сту па ју и дру га по ве за на прав на ли -
ца, иако ни су стал но за по сле ни у том дру гом прав ном ли цу. Та ква си ту -
а ци ја мо гла би се ре ши ти на опи са ни на чин, да кле да ди пло ми ра ни
прав ни ци са по ло же ним пра во суд ним ис пи том, ко ји су стал но за по сле -
ни у јед ном по ве за ном прав ном ли цу, до би ју свој ство за ступ ни ка у
дру гим по ве за ним прав ним ли ци ма, та ко што би се упи са ли у Ре ги стар
при вред них су бје ка та, од но сно дру ги од го ва ра ју ћи ре ги стар прав них ли -
ца, у сми слу чла на 77. За ко ном о пар нич ном по ступ ку и чла на 32. За -
кон о при вред ним дру штви ма, под на зи вом „оста ли за ступ ни ци”. 

Та ко ђе, исто вре ме но ан га жо ва ње јед ног ди пло ми ра ног прав ни ка са
по ло же ним пра во суд ним ис пи том, на по сло ви ма за сту па ња у ви ше прав -
них ли ца, мо же се из вр ши ти при ме ном ин сти ту та „рад ног од но са са
не пу ним рад ним вре ме ном” из чл. 39. до 41. За ко на о ра ду (Слу жбе ни
гла сник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009) с тим што се рад ни од нос мо -
ра за сно ва ти на нео д ре ђе но вре ме (члан 39). За по сле ни ко ји ра ди са
не пу ним рад ним вре ме ном има сва пра ва из рад ног од но са сра змер но
вре ме ну про ве де ном на ра ду, осим ако за по је ди на пра ва за ко ном, оп -
штим ак том и уго во ром о ра ду ни је друк чи је од ре ђе но (члан 40). За по -
сле ни ко ји ра ди са не пу ним рад ним вре ме ном код јед ног по сло дав ца
мо же за оста так рад ног вре ме на да за сну је рад ни од нос код дру гог по -
сло дав ца и да на тај на чин оства ри пу но рад но вре ме (члан 41. За ко на о
ра ду). За ко ном о пар нич ном по ступ ку тра жи се да ди пло ми ра ни прав -
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ник са по ло же ним пра во суд ним ис пи том, мо ра би ти „стал но за по слен”
у прав ном ли цу чи ји је пу но моћ ник (члан 85. став 2), што од го ва ра тер -
ми ну „рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме” из чла на 39. За ко на о ра ду,
али не пра ви раз ли ку да ли је у пи та њу рад ни од нос са пу ним или не пу -
ним рад ним вре ме ном

С дру ге стра не, по сто је ми шље ња да се на ве де ни тер ми ни не мо гу
из јед на чи ти, те да је За кон о пар нич ном по ступ ку упо тре био не по сто је -
ћу прав ну ка те го ри ју ко ја се ти че рад но-прав ног ста ту са за ступ ни ка
прав ног ли ца.

Прав на ли ца ко ја са да има ју пу но моћ ни ке ди пло ми ра не прав ни ке,
али без по ло же ног пра во суд ног ис пи та, у пе ри о ду док та ли ца не по -
ло же пра во суд ни ис пит, кон ти ну и тет и за ко ни тост у за сту па њу у пр во -
сте пе ном по ступ ку мо гу обез бе ди ти та ко што би њи хо ви са да шњи пу но -
моћ ни ци при вре ме но про ме ни ли рад но-прав ни ста тус и за по сли ли се
као адво кат ски при прав ни ци у од го ва ра ју ћој адво кат ског кан це ла ри -
ји, од но сно код адво ка та, ко ме би прав но ли це из да ло пу но моћ је за за -
сту па ње, са из ри чи тим овла шће њем да адво ка та за ме њу је адво кат ски
при прав ник ко ји је код ње га за по слен, са гла сно чла ну 88. став 3. За ко -
ном о пар нич ном по ступ ку. Из у зе так је по сту пак по прав ним ле ко ви -
ма у ко ме но ви За кон не до зво ља ва да адво ка та за ме њу је адво кат ски
при прав ник.

10.3. По сту ла ци о на не спо соб ност и за сту па ње у по ступ ку 
по ван ред ним прав ним ле ко ви ма

Но ви За кон про пи су је да стран ку мо ра да за сту па адво кат у по -
ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко ви ма, из у зев ако је са ма адво кат
(члан 85. став 3), што зна чи да су у по ступ ку по ре ви зи ји или по пред -
ло гу за по на вља ње по ступ ка стран ке по сту ла ци о но не спо соб не. Ово
пра ви ло од но си се и на прав на ли ца, јер у по ступ ку по ван ред ним прав -
ним ле ко ви ма не ва жи из у зе так из чла на 85. став 2. тј. да пу но моћ ник
прав ног ли ца мо же би ти и ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра во -
суд ним ис пи том, ко ји је стал но за по слен у том прав ном ли цу

Да кле, у по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко ви ма оба ве зно је
адво кат ско за сту па ње од стра не ква ли фи ко ва ног струч ног ли ца – адво -
ка та, због по тре бе пра во су ђа и адво ка ту ре за ефи ка сни јим и струч ни -
јим ра дом, што зна чи да стран ке не мо гу лич но пред у зи ма ти рад ње у
по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко ви ма (јер су по сту ла ци о но не -
спо соб не), а ни пре ко стал но за по сле них пу но моћ ни ка – ди пло ми ра них
прав ни ка са по ло же ним пра во суд ним ис пи том.
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Но ви За кон, на ве де ним од ред ба ма, по ди же сте пен струч но сти за -
сту па ња у пр во сте пе ном по ступ ку и по ступ ку по жал би, ка ко за фи зич -
ка, та ко и за прав на ли ца, а за др жа ва ре ше ња из прет ход ног За ко на у
по гле ду за сту па ња по ван ред ним прав ним ле ко ви ма.

По сту ла ци о на спо соб ност је сте спо соб ност пар нич но спо соб не
стран ке да са ма, лич но и не по сред но, да кле без пу но моћ ни ка, пред у зи -
ма пар нич не рад ње.32 Дру гим ре чи ма, пар нич но спо соб на стран ка има
и по сту ла ци о ну спо соб ност ако соп стве ним из ра жај ним сред стви ма, да -
кле без ичи је по мо ћи или по сре до ва ња, мо же пред у зи ма ти рад ње у по -
ступ ку.33 Ме ђу тим, но ви За кон на ве де ним од ред ба ма пред ви ђа по сту -
ла ци о ну не спо соб ност у по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко ви ма
(ре ви зи ја и пред лог за по на вља ње по ступ ка), јер и пар нич но спо соб на
стран ка ове прав не ле ко ве не мо же пред у зе ти без по сред ства адво ка та.
Про пи са но је оба ве зно за сту па ње од стра не адво ка та (оба ве зно адво кат -
ско за сту па ње). У прав ној те о ри ји ис ти че се да по сту ла ци о на не спо соб -
ност омо гу ћа ва не сме тан и ефи ка сан рад су до ва и ели ми ни ше мо гућ -
ност да се пред су дом по ја вљу ју не у ке и пра ву не вич не стран ке, с тим
што је по не кад пред ви ђе на и да би се за шти ти ла и са ма стран ка, а по не -
кад и са ма адво кат ска про фе си ја.34

За кљу чак

У пар ни ца ма из рад них од но са про пи са на је сход на при ме на пра ви -
ла из оп штег пар нич ног по ступ ка, да кле са нај ве ћим сте пе ном од сту па -
ња, што зна чи при ла го ђа ва њем оп штих нор ми по себ ним пра ви ли ма, су -
шти ни и ци љу овог по себ ног по ступ ка. 

У пар ни ца ма из рад них од но са по сту пак у пр вом сте пе ну су ди су -
ди ја по је ди нац, што је у скла ду са опре де ље њем за ко но дав ца у ко рист
ино ко сног су ђе ња.

Мо гућ ност од ре ђи ва ња при вре ме них ме ра по слу жбе ној ду жно сти
у по ступ ку у пар ни ца ма из рад них од но са, пред ста вља оправ да ни из у зе -
так од на че ла за шти те на при ват ни зах тев, ка рак те ри стич ног за гра ђан -
ско пра во.

Па ри ци о ни рок из но си осам да на, док за жал бу ва жи оп шти за кон -
ски рок од 15 да на, што зна чи да у но вом За ко ну ови ро ко ви ни су ускла -
ђе ни.
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Но ви ну пред ста вља од лу чи ва ње на осно ву утвр ђе ног чи ње нич ног
ста ња у слу ча ју из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав ну рас пра ву, од -
но сно мо гућ ност до но ше ња „пре су де на осно ву до та да утвр ђе ног чи ње -
нич ног ста ња”. Ово пра ви ло За кон ни је до вољ но раз ра дио, али је ја сно
да суд у слу ча ју из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав ну рас пра ву мо ра
да одр жи ро чи ште и до не се ме ри тор ну од лу ку – пре су ду, чи ме се по -
сти же зна чај но убр за ње по ступ ка.

Ка да су у пи та њу спо ро ви о рад но-прав ном ста ту су (о за сни ва њу,
по сто ја њу и пре стан ку рад ног од но са), ре ви зи ја је увек до зво ље на, да -
кле без об зи ра на вред ност пред ме та спо ра озна че ног у ту жби. За то се
ту жба у ко јој ни је озна че на вред ност пред ме та спо ра, а ту жбе ни зах тев
се од но си на за сни ва ње, по сто ја ње или пре ста нак рад ног од но са, не мо -
же од ба ци ти при ме ном од ред бе из чла на 192. став 3. а у ве зи чла на
101, јер пра во на из ја вљи ва ње ре ви зи је за ви си од вред но сти пред ме та
спо ра. 

И у рад ном спо ру, ко ји ни је ста ту сне при ро де, нпр. за ис пла ту за -
ра де, до зво ље на је „по себ на ре ви зи ја” по оце ни Апе ла ци о ног су да, од -
но сно Вр хов ног ка са ци о ног су да, иако ни је ис пу њен цен зус, ако је по
оце ни Апе ла ци о ног су да, од но сно Вр хов ног ка са ци о ног су да по треб но
да се раз мо тре прав на пи та ња од оп штег ин те ре са или прав на пи та ња у
ин те ре су рав но прав но сти гра ђа на, ра ди ујед на ча ва ња суд ске прак се, као
и ако је по треб но но во ту ма че ње пра ва.

Но вим За ко ном је ис кљу че на при ме не пра ви ла по ступ ка о спо ро ви -
ма ма ле вред но сти у спо ро ви ма из рад них од но са, без об зи ра на вр сту
ту жбе ног зах те ва.

Суд ска за шти та у рад ним спо ро ви ма оства ру је се пред су до ви ма оп -
ште над ле жно сти у пар нич ном по ступ ку као оп штем по ступ ку за за -
шти ту по вре ђе них или угро же них гра ђан ских су бјек тив них пра ва. У од -
ре ђе ним си ту а ци ја ма пра ва из рад ног од но са, пре све га нов ча на,
оства ру ју се и при ја вом по тра жи ва ња у сте чај ном по ступ ку, као и у
пар ни ца ма о оспо ре ном по тра жи ва њу у ко ји ма ва же спе ци јал на пра ви -
ла, пре све га, ко ја се ти чу атрак ци је ствар не над ле жно сти у ко рист при -
вред ног су да, упу та на пар ни цу и дру гих по себ них про це сних прет по -
став ки за до пу ште ност ту жбе про тив сте чај ног ду жни ка или до зво ље ност
пред ло га за на ста вак пар нич ног по ступ ка, ко ји је био пре ки нут услед
на сту па ња прав них по сле ди ца сте ча ја.

Но ви За кон је од ре дио до мен при ме не по себ них пра ви ла по ступ -
ка у при вред ним спо ро ви ма та ко што је про пи сао да се од ред бе ове
гла ве при ме њу ју у свим спо ро ви ма у ко ји ма су де при вред ни су до ви у
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скла ду са За ко ном ко јим се уре ђу је ствар на над ле жност су до ва (при -
вред ни спор), ако за по је ди не спо ро ве ни је про пи са на дру га вр ста по -
ступ ка, као што су нпр. рад ни спо ро ви по во дом сте ча ја и ли кви да -
ци је. Да кле, у рад ним спо ро ви ма ко је су ди При вред ни суд, не ће се
при ме њи ва ти по себ на пра ви ла по ступ ка у при вред ним спо ро ви ма, већ
од ред бе по себ ног по ступ ка у пар ни ца ма из рад них од но са, што укљу чу -
је спе ци фич не ин сти ту те као што су нпр. „пре су да на осно ву утвр ђе ног
чи ње нич ног ста ња” у слу ча ју из о стан ка ту же ног са ро чи шта за глав ну
рас пра ву из чла на 440. став 2.

Уко ли ко је по тра жи ва ње по ве ри о ца оспо ре но, по ве ри лац се упу ћу -
је на пар ни цу ра ди утвр ђи ва ња по тра жи ва ња ко ју мо же да по кре не у
ро ку од осам да на од да на при је ма за кључ ка о ли сти оспо ре них по тра -
жи ва ња, од но сно од да на ис те ка ро ка за ме ди ја ци ју. Рок за под но ше ње
ту жбе ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња из чла на 117. став 1.
За ко на о сте ча ју пре клу зи ван је, а ње го во про пу шта ње има за по сле ди -
цу од ба ци ва ње не бла го вре ме не ту жбе.

Упу ћи ва ње на пар ни цу пред ста вља упу ћи ва ње на по кре та ње по -
ступ ка ако ра ни је та кав по сту пак ни је по кре нут и пред ста вља по себ ну
про це сну прет по став ку за до пу ште ност ту жбе про тив сте чај ног ду жника
за утвр ђе ње оспо ре ног по тра жи ва ња, а ако је та кав по сту пак по кре нут,
а ни је окон чан, већ је у пре ки ду, та да упут сте чај ног ве ћа пред ста вља
про це сну прет по став ку за на ста вак пре ки ну тог пар нич ног по ступ ка
на пред лог по ве ри о ца. 

Отва ра њем сте чај ног по ступ ка не до ла зи до ауто мат ског пре стан ка
рад ног од но са ex lege, већ је отва ра ње сте чај ног по ступ ка по се бан раз -
лог за от каз уго во ра о ра ду.

За ко ни тост од лу ке о пре стан ку рад ног од но са пред ста вља прет ход -
но пи та ње у пар ни ци за утвр ђе ње оспо ре ног по тра жи ва ња за ра де пре ма
сте чај ном ду жни ку, а бив ши рад ник има прав ни ин те рес за ту жбу ко јом
тра жи по ни штај од лу ке по сло дав ца ко јом му је пре стао рад ни од нос
и ка да је над по сло дав цем на кон то га по кре нут (отво рен) по сту пак сте -
ча ја, јер је пу но ва жност на ве де не од лу ке прет ход но пи та ње по зах те ву
за на кна ду не ис пла ће них за ра да за пе ри од уда ље ња са ра да.

Стран ке мо гу да пред у зи ма ју рад ње у по ступ ку лич но или пре ко
пу но моћ ни ка, ко ји мо ра да бу де адво кат. Из у зе так је пу но моћ ник
прав ног ли ца, ко ји мо же би ти ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним
пра во суд ним ис пи том, ко ји је стал но за по слен у том прав ном ли цу.
За кон је на овај на чин у наш прав ни си стем увео ква ли фи ко ва не пу но -
моћ ни ке. 
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У по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко ви ма оба ве зно је адво кат -
ско за сту па ње од стра не ква ли фи ко ва ног струч ног ли ца – адво ка та. Но -
ви за кон про пи су је да стран ку мо ра да за сту па адво кат у по ступ ку по
ван ред ним прав ним ле ко ви ма, из у зев ако је са ма адво кат, што зна чи
да су у по ступ ку по ре ви зи ји или по пред ло гу за по на вља ње по ступ ка,
стран ке по сту ла ци о но не спо соб не. Ово пра ви ло од но си се и на прав -
на ли ца, јер у по ступ ку по ван ред ним прав ним ле ко ви ма не ва жи из у -
зе так да пу но моћ ник прав ног ли ца мо же би ти и ди пло ми ра ни прав ник
са по ло же ним пра во суд ним ис пи том, ко ји је стал но за по слен у том прав -
ном ли цу.
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НОВЧАНА НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗА ДУШЕВНЕ
БОЛОВЕ ЗБОГ НАРУЖЕНОСТИ 

Сажетак

У овом ра ду де таљ но је ис тра жен, ана ли зи ран и из ло жен про блем нов ча не на кна -
де не ма те ри јал не ште те за ду шев не бо ло ве ко ји су про у зро ко ва ни на ру же њем (кон -
крет но: сам по јам на ру же но сти, од ре ђи ва ње на кна де за овај об лик не ма те ри јал не
ште те и мо гућ ност са на ци је на ру же но сти пла стич ном хи рур ги јом). Ана ли зи ра не
су и из ло же не од ред бе пра вил ни ка ко је су Вла де и Вр хов ни су до ви бив ших ју го -
сло вен ских ре пу бли ка до не ли у ци љу ујед на ча ва ња суд ске прак се по пи та њу пра -
вил ног утвр ђи ва ња ви си не нов ча не на кна де не ма те ри јал не ште те. 
Кључ не ре чи: не ма те ри јал на ште та, на ру же ност, нов ча на на кна да.

Увод на раз ма тра ња

У пра ву, реч ште та озна ча ва ма те ри јал ну и не ма те ри јал ну ште ту.
По јам ма те ри јал не ште те не за да је про блем при ли ком ње го вог од ре ђи -
ва ња, ме ђу тим то се исто не мо же кон ста то ва ти за по јам не ма те ри јал не
ште те.

Чланци 91

UDK BROJEVI: 347.56:614.25 ; 
347.513



Пре ма су бјек тив ном кон цеп ту на кна де не ма те ри јал не ште те под не -
ма те ри јал ном ште том се под ра зу ме ва на но ше ње дру го ме фи зич ког или
пси хич ког бо ла или стра ха.1 На овај на чин и наш За кон о обли га ци о ним
од но си ма (у да љем тек сту: ЗОО)2 у чл. 155. де фи ни ше не ма те ри јал ну
ште ту. ЗОО не сма тра за не ма те ри јал ну ште ту ума ње ње жи вот не ак тив -
но сти, уна ка же ност, по вре ду угле да, ча сти, сло бо де или пра ва лич но -
сти, већ нов ча ну на кна ду пред ви ђа за пре тр пље не ду шев не бо ло ве због
ума ње ња жи вот не ак тив но сти, на ру же но сти, по вре де угле да, ча сти, сло -
бо де или пра ва лич но сти, смр ти бли ског ли ца.3 Не ма те ри јал ну ште ту не
пред ста вља те ле сна по вре да или оште ће ње здра вља, већ фи зич ка бол
ко ја се до жи ви као по сле ди ца те ле сне по вре де или оште ће ња здра вља.
Због то га основ на кна де не ма те ри јал не ште те не пред ста вља са ма по -
вре да фи зич ког или пси хич ког ин те гри те та фи зич ког ли ца, већ по сле -
ди це ко је су из то га на ста ле и ма ни фе сто ва ле се кроз ду шев не бо ло ве,
фи зич ке бо ло ве и страх, од но сно кроз на ру ша ва ње емо ци о нал не рав но -
те же лич но сти. Про из ла зи за кљу чак да ни је ре ле вант на по вре да лич ног
до бра, већ са ме по сле ди це ко је су њо ме иза зва не.4 Од но сно, за ква ли -
фи ка ци ју не ма те ри јал не ште те ни је бит на при ро да објек та на ко јем је
штет на рад ња не по сред но из вр ше на, не ма те ри јал на ште та је чи сто су -
бјек тив на, на пла ну на ших осе ћа ња.5

Пре ма објек тив ном кон цеп ту на кна де не ма те ри јал не ште те ште ту
чи ни већ са ма по вре да пра ва лич но сти.6 Но ви хр ват ски За кон о об ве -
зним од но си ма (у да љем тек сту: ЗО ОХ),7 при хва та ју ћи објек тив ну кон -
цеп ци ју не ма те ри јал не ште те, на во ди да је ште та: ума ње ње не чи је имо -
ви не (обич на ште та), спре ча ва ње ње ног по ве ћа ња (из ма кла ко рист) и
по вре да пра ва лич но сти (не и мо вин ска ште та).8 Објек тив ну кон цеп ци ју
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1 O. Стaнкoвић, Нaкнaдa штeтe, Нoмoс, Бeoгрaд, 1998. го ди на, стр. 26.
2 Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa – ЗOO, Сл. лист СФРJ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 –

oдлукa УСJ и 57/89, Сл. лист СРJ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/ 2003 – Устaвнa пoвeљa.
3 O. Стан ко вић, На кна да ште те (имо вин ске и не и мо вин ске) пре ма За ко ну о обли га -

ци о ним од но си ма, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду 3–5/78, стр. 491.
4 O. Стaнкoвић (1998), op. cit., стр. 27.
5 Ibid.
6 И. Цр нић, Пoврeдa прaвa oсoбнoсти нa душeвнo здрaвљe, Прaвo у гoспoдaрству

1/2011, стр. 153.
7 Зaкoн o oбaвeзним oднoсимa Рeпубликe Хрвaт скe – ЗOOХ, Нaрoднe нoвинe, бр.

35/2005.
8 Чл. 1046 ЗOOХ; У ЗOOХ ни су са др жај но из ме ње ни чл. 157. ЗOO (са да је то чл.

1048. ЗOOХ) и чл. 199. ЗOO (са да је то чл. 1099. ЗOOХ). Оста ло је из ме ње но, а уне те су
и не ке но ве од ред бе: ст. 1. чл. 346. ЗOOХ (на кна да не и мо вин ске ште те због по вре де 



не ма те ри јал не ште те ЗО ОХ ка рак те ри ше и пред мет на нео гра ни че ност,
што зна чи да пра ва лич но сти ни су до слов це на бро ја на, те да по ред на -
ве де них пра ва лич но сти у окви ри ма за ко на, мо же би ти и дру гих пра ва
лич но сти, за ви сно од кре а тив но сти суд ске прак се.9 Та ко ђе, пер со нал на
нео гра ни че ност је још је дан атри бут ове кон цеп ци је, јер пра во на на -
кна ду не ма те ри јал не ште те због по вре де пра ва лич но сти има ју и фи -
зич ка и прав на ли ца.10

Ако се ана ли зи ра ју од ред бе ЗОО о на кна ди не ма те ри јал не ште те
(чл. 199–205) мо же се за кљу чи ти да су пред ви ђе на два об ли ка на кна де:
об ја вљи ва ње пре су де или ис прав ке за слу чај по вре де лич них пра ва и
нов ча на на кна да, с тим што нов ча ну на кна ду ЗОО ис кљу чи во ве зу је за

Чланци 93

уго во ра) и ст. 3. чл. 1100. ЗOOХ (пра во прав них ли ца на нов ча ну на кна ду не и мо вин ске
ште те). Нов је и по јам не и мо вин ске ште те: то је по вре да пра ва личнoсти. Ст. 1. ра ни јег
чл. 200. ЗOO бит но је из ме њен, јер се са да ви ше не на во де бо ло ви и оста ло као основ
пра ва на на кна ду не го се на во ди „по вре да пра ва лич но сти”. Фи зич ки бoлoви, душeвни
бoлoви и стрaх ни су, прeмa ЗOOХ, сaмoстaлни oблик пoврeдe прaвa личнoсти, тo су
сaмo чињeницe кoje зajeднo сa дру гим чињeницaмa и oкoлнoстимa свaкoг кoнкрeтнoг
случaja ути чу нa oцeну судa дa je прaвo личнoсти пoврeђeнo у дoвoљнoj мeри дa збoг
тoгa oш тeћeни имa прaвo нa прaвичну нoвчaну нaкнaду. Jeднa oд знaчajних нoвинa je и
oдрeдбa из чл. 1103. ЗOOХ да оба ве за пра вич не на кна де до спе ва да ном под но ше ња
писмeнoг зах те ва или ту жбе (осим ако је ште та на ста ла на кон то га). То ће по мо ћи и бр -
жем ре ша ва њу пар ни ца, јер ту же ни ниje стимулисaн на оду го вла че ње по ступ ка. Jeднoм
прoтивпрaвнoм рaдњoм мoгућe je истoврeмeнo пoврeдити вишe прaвa личнoсти, пa сe
кao пoслeдицa тoгa jaвљa мoгућнoст кумулaциje пoврeдa прaвa личнoсти, oднoснo
кумулaциja нaкнaдa штeтe. За кон ви ше не упо тре бља ва из раз „не ма те ри јал на” не го „не -
и мо вин ска” ште та. Са ма из ме на на зи ва (не и мо вин ска уме сто не ма те ри јал на ште та) ни -
је од лу чу ју ћа, oсим штo сe тимe из бeгaвa con tra dic tio in adi ec to кoja сe приписивaлa
пojму нeмaтeриjaлнe штeтe, али је но во схва та ње немaтeриjaлнe ште те до и ста ве ли ка
про ме на. ЗО ОХ је ти ме при хва тио ста во ве прав не на у ке у ово ме под руч ју.

9 И. Цр нић (2011), op. cit., стр. 153; J. Брeжaнски, Oсигурaњe oд aутoмoбилскe
oдгoвoрнoсти – прaвo нa нaкнaду штeтe, Билтeн ХУO-a 68/2006, стр. 9, нaвeдeнo прeмa:
M. Ћуркoвић, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe у нeким eврoпским зeмљaмa, Пaрнични и
из вр шни пoступaк, нaкнaдa штeтe и oсигурaњe (ур. З. Пeтрoвић), Будвa 2006, стр. 241.

10 Вишe o прaву прaвних лицa нa нaкнaду нeмaтeриjaлнe штeтe: M. Бaрeтић, Пojaм
и функциje нeимoвинскe штeтe прeмa нoвoм Зaкoну o oбвeзним oднoсимa, Збoрник Прaвнoг
фaк ултeтa у Зaгрeбу 2006, стр. 472–473; М. Вр хов шек – В. Ко зар, Не ма те ри јал на ште -
та због на ру ша ва ња угле да прав ног ли ца, Брaнич 1–2/2010, стр. 85 и дaљe; A. Aлисхaни,
Нeмaтeриjaлнa штeтa и њeнa нaкнaдa збoг пoврeдe прaвa личнoсти, Прaвни живoт
11/2007, стр. 881 и дaљe; В. Maркoвић, Нeмaтeриjaлнa штeтa прaвнoг лицa : Пoслoвни
углeд – личнo прaвo кoмe трeбa устaнoвити зaш титу, Прaвни живoт 11/2008, стр. 657
и дaљe; В. Ко зар, Врстe штeтe збoг пoврeдe прaвa нa жиг и нeлojaлнe кoнкурeнциje, Прaвo
и приврeдa 5–8/2000, стр. 669 и дaљe; У тoм кoнтeк сту сe изjaшњaвa и Прeднaцрт нaшeг
Грaђaнскoг зaкoникa из 2009. гoд, књигa другa, чл. 226, http://www.mprav de.gov.rs/ima -
ges/II%20knji ga.pdf (дaтум приступa 13. 11. 2011. гoдинe).



пре тр пље не фи зич ке и ду шев не бо ло ве и страх.11 Оште ће ни не сме да
до би је та ко ма лу нов ча ну на кна ду ко ја би за ње га пред ста вља ла увре ду,
али ни та ко ви со ку на кна ду ко ја би пред ста вља ла екс пло а та ци ју, ко мер -
ци ја ли за ци ју, зло у по тре бу пра ва, оства ри ва ње лу кра тив них ци ље ва, нео -
сно ва но обо га ће ње.12

Оно што стру ку нај ви ше му чи мо же се са же ти кроз пи та ње: ка ко
по сти ћи глав ну свр ху (иде ал) на кна де ште те – ште та јед на ко на кна да,
од но сно ка ко при ме ни ти прин цип екви ва лен ци је на не што што не ма
нов ча ну вред ност? Основ ни про блем, ко ји се ја вио у суд ској прак си, по -
сле до но ше ња ЗОО, је сте из на ла же ње аде кват них кри те ри ју ма, од но сно
ме ха ни за ма или ме ри ла на осно ву ко јих би се про це њи ва ла „пра вич на
нов ча на на кна да” ко ју пред ви ђа чл. 200. ЗОО. Уви дом у суд ску прак су
мо же се из ве сти за кљу чак да су раз ли ке у до су ђи ва њу нов ча не на кна де
не ма те ри јал не ште те, из ме ђу су до ва, то ли ке да пред ста вља ју за бри ња -
ва ју ћу окол ност.13 На те о риј ском по љу глав не рас пра ве во де се о ње ној
прав но-етич кој при ро ди и оправ да но сти, док на прак тич ном по љу ак це -
нат се ста вља на рас пра ву о не мо гућ но сти објек тив ног уста но вља ва ња
ви си не са ме ште те, о не мо гућ но сти утвр ђи ва ња од го ва ра ју ће на кна де
за та кву ште ту, о кру гу ли ца ко ја на њу има ју пра во.14

У ци љу што ујед на че ни је суд ске прак се по пи та њу нов ча не на кна де
не ма те ри јал не ште те Вла да Ре пу бли ке Ср би је је на осно ву чл. 26. ст. 2.
За ко на о оба ве зном оси гу ра њу у са о бра ћа ју15 до не ла Уред бу о на кна ди
ште те на ли ци ма (у да љем тек сту: Уред ба).16 Ако по ђе мо од чи ње ни це
да се не ма те ри јал на ште та не ме ња у за ви сно сти од окол но сти у ко ји ма
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11 С. Крнeтa, Нoвчaнa нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe збoг пoврeдe aутoрскoг прaвa,
Гoдишњaк Прaвнoг фaк ултeтa у Сaрajeву 1981, стр. 83; M. Никoлић, Душeвни бoлoви и
нaкнaдa штeтe, Прaвни живoт 10/2000, стр. 533; З. Пeтрoвић, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe
штeтe пo Зaкoну o oблигaциoним oднoсимa и прeдлoзи зa измeну, ПРAВO – тeoриja и
прaксa 5–6/2002, стр. 24; П. Tрифунoвић, Прaвичнa нoвчaнa нaкнaдa нeмaтeриjaлнe
штeтe, Нaкнaдa штeтe и угoвoр o oсигурaњу (ур. A. К. Филипoвић, A. Рaдoвaнoв), Нoви
Сaд 2004, стр. 125.

12 П. Tрифунoвић, Нaкнaдa нeимoвинскe штeтe збoг смр ти блискoг лицa, Прaвни
живoт 10/1998, стр. 896.

13 З. Пeтрoвић (2002), op. cit., стр. 23; Н. Пeшић, Oдмeрaвaњe нoвчaнe нaкнaдe
нeмaтeриjaлнe штeтe зa тeлeсну пoврeду, Прaвни живoт 9–10/1992, стр. 1483.

14 Б. Maтиjeвић, Ин сти тут нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe, http://www.pravnada
toteka.hr/pdf/institut_naknade_nematerijalne_stete.pdf (дaтум приступa: 01. 11. 2011.
гoдинe), стр. 1.

15 Зaкoн o oбaвeзнoм oсигурaњу у сaoбрaћajу, Сл. глaсник РС, 51/09.
16 Урeдбa Влaдe Рeпубликe Србиje o нaкнaди штeтe нa лицимa (Урeдбa), Сл. глaсник

РС, 34/2010.



је она про у зро ко ва на (фи зич ки бол је фи зич ки бол без об зи ра на на чин
на ко ји се на но си, ду шев на пат ња за умр лим ли цем је истог ка рак те ра
без об зи ра на то да ли је умр ли стра дао у са о бра ћај ној не сре ћи или на
не ки дру ги на чин итд.) ова Уред ба се мо же при ме њи ва ти и на оне слу -
ча је ве утвр ђи ва ња ви си не нов ча не на кна де не ма те ри јал не ште те ко ји
ни су по сле ди ца са о бра ћај не не зго де.

Ду шев ни бол је пат ња оште ће ног ли ца због на ру ша ва ња те ле сног
ин те гри те та, здра вља, из гле да, угле да, ча сти, сло бо де и пра ва лич но сти
као и због смр ти и те шког ин ва ли ди те та бли ског ли ца.17

У овом ра ду де таљ но ће мо ис тра жи ти, ана ли зи ра ти и из ло жи ти про -
блем нов ча не на кна де не ма те ри јал не ште те за ду шев не бо ло ве ко ји су
про у зро ко ва ни услед на ру же но сти (где ће мо ана ли зи ра ти сам по јам на -
ру же но сти, од ре ђи ва ње на кна де за овај об лик не ма те ри јал не ште те и
мо гућ ност са на ци је на ру же но сти пла стич ном хи рур ги јом).

1. По јам на ру же но сти

Ду шев ни бо ло ви због на ру же но сти пред ста вља ју по себ ну вр сту ште -
те ко ја на ста је због ви дљи вих про ме на на те лу оште ће ног ко је се ка рак -
те ри шу као на ру же ност. На ру же ност као вид не ма те ри јал не ште те мани -
фе сту је се у пот пу ном или де ли мич ном гу бит ку екс тре ми те та, на ру же њу
естет ског из гле да или на ру же њу не ког де ла те ла.18 У од лу ци Вр хов ног
су да Ср би је Рев. 2005/06 од 28. 06. 2007. го ди не, из ме ђу оста лог, сто ји:
„Про ме на фри зу ре као по сле ди ца фар ба ња ко се у фри зер ском са ло ну
ту же не (а и то при вре ме но), не пред ста вља та кву про ме ну естет ског из -
гле да ко ја би се мо гла ква ли фи ко ва ти као на ру же ност. Су бјек тив на пред -
ста ва оште ће ног ли ца о соп стве ном из гле ду не мо же на ста лу про ме ну
учи ни ти објек тив ном ка те го ри јом ка кву пред ста вља на ру же ност, као за -
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17 A. Рaдoлoвић, Прaвo oсoбнoсти у нoвoм Зaкoну o oбвeзним oднoсимa, Збoрник
Прaвнoг фaк ултeтa Свeучилиш тa у Риjeци 1/2006, стр. 154: У ст. 1. чл. 200. ЗOO кoристи
сe вeзник „или”. Фoрмулaциja дoлaзи изa пoчeт кa рeчeницe у кojoj сe нaбрaja дa сe
нoвчaнa нaкнaдa зa прeтрпљeну нeмaтeриjaлну штeту дaje сaмo у тaчнo oдрeђeним
случajeвимa (бoлoви, душeвни бoлoви збoг умaњeњa живoтнe aк тивнoсти, нaружeнoсти,
пoврeдe углeдa, чaсти, слoбoдe...), нa oснoву тoгa дoбиja сe утисaк дa су нaвeдeнe
врeднoсти jeднo, a прaвa личнoсти другo (дeли их рaстaвни вeзник „или”). Tрeбaлo je
кoристити сaстaвни вeзник „и” збoг сaмe чињeницe дa су свe тe врeднoсти прaвa
личнoсти, тe je трeбaлo фoрмулисaти дa сe нaкнaдa дaje и зa пoврeду свих дру гих прaвa
личнoсти; С. Крнeтa, op. cit., стр. 83; П. Tрифунoвић (2004), op. cit., стр. 124.

18 N. Pe šić, Na kna da ne ma te ri jal ne šte te, Ugo vor no i od štet no pra vo po Za ko nu o obli -
ga ci o nim od no si ma (ur. M. Pe tro vić), Be o grad 1979, стр. 451; З. Пeтрoвић, Нaкнaдa
нeмaтeриjaлнe штeтe збoг пoврeдe прaвa личнoсти, Бeoгрaд, 1996. го ди на, стр. 102.



шти ће но до бро у сми слу чл. 200. ЗОО.”19 Као и код ума ње ња жи вот не
ак тив но сти, и код на ру же но сти ште та у гра ђан ско прав ном сми слу ни је
са ма на ру же ност као та ква, већ су то ду шев ни бо ло ви ко је по вре ђе ни
тр пи услед на ру же но сти. Ме ђу тим ду шев не пат ње због на ру же но сти су
ре ле вант не за до су ђе ње пра вич не нов ча не на кна де са мо ако је реч о по -
сле ди ци ко ја је трај ни је при ро де, ве ћег сте пе на и ко ја иза зи ва ду шев ни
бол код оште ће ног ли ца.20 Есен ци јал на пи та ња код овог об ли ка не ма те -
ри јал не ште те је су пи та ња да ли оште ће ни тр пи ду шев не бо ло ве због
на ру же но сти,21 у ко јој ме ри, и ка кав је ути цај тог тр пље ња на пси хич ки
жи вот оште ће ног.22 Осно ву за до су ђи ва ње на кна де за на ру же ње не чи не
са мо вр ло те шки те ле сни де фор ми те ти ко ји иза зи ва ју осе ћај са жа ље ња
и од бој но сти, већ за до су ђи ва ње на кна де до вољ но је да су де фор ми те ти
та кви да би се ве ћи на љу ди због њих осе ћа ла не ла год но пред дру гим љу -
ди ма ко ји тај не до ста так не ма ју. Да кле, осно ву за на кна ду не ма те ри јал -
не ште те мо же чи ни ти на ру же ност ла ког сте пе на уко ли ко се због то га
тр пе ду шев ни бо ло ви. Та ко у од лу ци Оп штин ског су да у Ужи цу П–327/04
од 17. 10. 2005. го ди не, из ме ђу оста лог, се на во ди: „Ту жи ља има ожи -
љак на усни, по на ла зу и ми шље њу ве шта ка хи рур га ра ди се о на ру же -
но сти ла ког сте пе на, а по на ла зу и ми шље њу ве шта ка пси хи ја тра тр пи
ду шев не бо ло ве због на ру же но сти, та да ту жи ља има пра во на на кна ду
не ма те ри јал не ште те због пре тр пље них ду шев них бо ло ва, а због на ру -
же но сти, сход но чл. 200. ЗОО.”23

На ру же ње, да кле, пред ста вља вид не ма те ри јал не ште те због ко је ће
се пси хич ки бо ло ви тр пе ти у бу дућ но сти, и то ка да се ра ди о мла ђим
осо ба ма, у ве ћој ме ри не го при ли ком од лу чи ва ња о ту жбе ном зах те ву.
Реч је о бу ду ћој не ма те ри јал ној ште ти, ко ја се ја вља у оба об ли ка бу ду -
ће ште те, у об ли ку про ду же не бу ду ће ште те и но ве бу ду ће ште те.24
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19 Нaвeдeнo прeмa: Д. Meдић, Х. Tajић, Нeмaтeриjaлнa штeтa, Приврeднa штaмпa,
Сaрajeвo – Бaњaлукa, 2008. го ди на, стр. 144.

20 Н. Пeшић (1992), op. cit., стр. 1488; З. Пeтрoвић (1996), op. cit., стр. 104; A.
Рaдoвaнoв, Oдмeрaвaњe висинe прaвичнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe штeтe, ПРAВO – тeoриja
и прaксa 5–6/2002, стр. 39.

21 Супрoтaн стaв зaузeт je у oдлуци Oкружнoг суд у Чaчку, брoj: Гж – 274/04 oд 11.
03. 2004. гoдинe. „Дa би тужилaц oствaриo прaвo нa нoвчaну нaкнaду нeмaтeриjaлнe
штeтe збoг нaружeнoсти, a примeнoм чл. 200, ниje пoтрeбнo дa тр пи истoврeмeнo и
психичкe бoлoвe,” нaвeдeнo прeмa: Из бoр судскe прaксe, бр. 2005/6, oдл. бр. 64.

22 A. Рaдoвaнoв (2002), op. cit., стр. 39; З. Пeтрoвић (1996), op. cit., стр. 104.
23 Судскa прaксa бр. 6/2006, стр. 24.
24 В. Вучкoвић, Нaкнaдa будућe нeмaтeриjaлнe штeтe, Прaвни живoт 9–10/1992,

стр. 1534: Нoвa будућa штeтa (кaдa сe рaди o пси хич ким бoлoвимa кojи ћe тeк нaстaти
сa зрeлoшћу чoвeкa).



Ако на ру же ност има за по сле ди цу да оште ће ни уз по ја ча не на по ре
или у огра ни че ном оби му оба вља од ре ђе не ак тив но сти, па због то га тр -
пи ду шев не бо ло ве, у том слу ча ју се на ру же ност мо же узи ма ти у об зир
ка ко при од ме ра ва њу не ма те ри јал не ште те због на ру же но сти та ко и при
од ме ра ва њу не ма те ри јал не ште те због ума ње ња жи вот не ак тив но сти.25

2. Од ре ђи ва ње на кна де

Пра во на на кна ду не ма те ри јал не ште те због на ру же но сти при па да
са мо ли цу на чи јем је те лу услед за до би је них по вре да до шло до из ра зи -
тих де фор ма ци ја.26 Од лу ком Окру жног су да у Чач ку Гж. 2015/07 од 26.
12. 2007. го ди не, на во ди се да: „Пра вил но је пр во сте пе ни суд пре су дом
од био ту жбе ни зах тев ту жи о ца за на кна ду не ма те ри јал не ште те због
естет ског на ру же ња сход но чл. 200. ЗОО, ка да је ту жи лац за до био по -
вре ду но са у ви ду бла гог ис пуп че ња по вр ши не пет ми ли ме та ра, јер се
ра ди о естет ском на ру же њу бла гог об ли ка ко је не иза зи ва згра жа ва ње
око ли не, па ни код ту жи о ца не иза зи ва по себ не ду шев не пат ње и бо ло -
ве.”27 Ви си на на кна де за ви си од ни за окол но сти, објек тив не (из ме на спо -
ља шњо сти оште ће ног, при мет ност од но сно ви дљи вост оште ће ња, обим
и мо гућ ност по кри ва ња, ра ни ји фи зич ки из глед, брач но ста ње, мо гућ -
ност ме ди цин ског от кла ња ња на ру же ња и спо соб но сти оште ће ног да се
под врг не та квом за хва ту, про фе си ја ко јом се ба ви оште ће ни, ста рост28

и пол оште ће ног итд.)29 и су бјек тив не при ро де (ути цај објек тив них окол -
но сти на пси хич ку рав но те жу оште ће ног), ко је мо гу би ти од ути ца ја да
ду шев ни бо ло ви бу ду ве ћи или ма њи.30 „Основ за при зна ње нов ча не на -
кна де за на ру же ност ни је са мо у то ме да ли и у ко јој ме ри из ме ње на
спо ља шњост оште ће ног иза зи ва у око ли ни га ђе ње, са жа ље ње, или дру -
ге не га тив не ре ак ци је, већ се узи ма ју у об зир и су бјек тив на ме ри ла о
ути ца ју свих еле ме на та на пси хич ку рав но те жу оште ће ног, од но сно на
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25 Oдлукa Врхoвнoг судa Рeпубликe Слoвeниje, брoj: Ипс – 368/94, oд 17. 01. 1996.
гoдинe, нaвeдeнo прeмa: Д. Meдић, Х. Tajић, op. cit., стр. 139.

26 Прaвни стaв Кaнтoнaлнoг судa у Сaрajeву, Билтeн судскe прaксe Кaнтoнaлнoг
судa у Сaрajeву, бр. 2000/3, 23.

27 Судскa прaксa бр. 2–3/2008, стр. 26.
28 Oдлукa Вишeг судa у Љубљaни, брoj: Сп – 280/80. Судскa прaксa, бр. 1983/2, 72:

Нa ви си ну нaкнaдe утичe и стaрoст oш тeћeникa тaкo дa сe при нaружeњу кoд млaђих
oсoбa признaje вeћa нaкнaдa штeтe нeгo инaчe.

29 П. Три фу но вић (2004), op. cit., стр. 127–128.
30 Oкружни суд у Крaгуjeвцу, брoj: Гж. – 412/96 oд 11. 04. 1996. гoдинe; Н. Пeшић

(1992), op. cit., стр. 1488. 



ње го во пси хич ко ста ње у це ли ни. При то ме се су бјек тив не осо би не оште -
ће ног узи ма ју у об зир у ра зум ној ме ри.”31

Пре ма Уред би, ре ле ван тан је са мо ду шев ни бол због на ру же но сти
ко ји се из ра жа ва у трај ном су бјек тив ном осе ћа њу, од но сно пат њи ко ју
тр пи оште ће ни, због на ста лих про ме на услед по вре ђи ва ња ко је се из ра -
жа ва ју у то ме што му је из ме њен лик ко ји се не мо же по бољ ша ти би ло
ка квим ме ди цин ским трет ма ни ма, про ме ње но др жа ње те ла (ис кри вље -
ност, па ра ли за од ре ђе них де ло ва те ла, скра ће ње или гу би так по је ди них
де ло ва те ла), ко је ни је мо гу ће от кло ни ти и ко је је ви дљи во, про ме не на
те лу ко је су ви дљи ве у од ре ђе ним при ли ка ма (на пла жи, при ба вље њу
спорт ским ак тив но сти ма и у дру гим си ту а ци ја ма у ко ји ма оште ће ни из -
ла же по вре ђе не де ло ве те ла по гле ди ма при сут них што иза зи ва по ја ча -
но ин те ре со ва ње, згра жа ва ње или са жа ље ње истих). 

На кна да се од ре ђу је пре ма ин тен зи те ту на ру же но сти, ко ји је стра -
ти фи ко ван на на ро чи то ве ли ки, ве ли ки, сред њи и ла ки сте пен, та ко
оште ће ном при па да за: на ро чи то ве ли ко на ру же ње – до 3.000 €; ве ли ку
на ру же ност – до 2.000 €; сред њу на ру же ност – до 1.000 € и ла ку на ру -
же ност – дo 500 €.32
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31 Зaкључaк сa Сaвeтoвaњa грaђaнских и грaђaнскo-прaвних oдeљeњa Сaвeзнoг судa,
врхoвних судoвa рeпубликa и aутoнoмних пoкрajинa и Врхoвнoг вojнoг судa oд 15. и 16.
10. 1986. гoд. у Љубљaни, нaвeдeнo прeмa: С. Aндрejeвић, Љ. Mилутинoвић, З. Пeтрoвић,
Нeмaтeриjaлнa штeтa, Библиoтeкa Прaвни инфoрмaтoр, Бeoгрaд, 2007. го ди на, стр.
23; M. Дeдиjeр, Нeмaтeриjaлнa штeтa и њeнa нaкнaдa, Прaвни живoт 11–12/1994, стр.
1843; Н. Пeшић (1992), op. cit., стр. 1488.

32 У Хрвaт скoj нa сeдници Грaђaнскoг oдeљeњa Врхoвнoг судa Рeпубликe Хрвaт скe
oдржaнoj дaнa 29. нoвeмбрa 2002. гoдинe рaзмaтрaни су и прихвaћeни Oриjeнтaциoни
критeриjуми и изнoси зa утврђивaњe висинe прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe нeмaтeриjaлнe
штeтe (Критeриjуми): Прeмa Критeриjумимa висинa нaкнaдe зa нaружeнoст зaвисићe,
нajпрe, oд стeпeнa нaружeнoсти и уoчљивoсти нaружeнoсти oд стрaнe трeћих лицa. Нa
oснoву oвих критeриjумa фoрмирaнe су тaблицe нaкнaдe, тaкo: кoд jaкoг стeпeнa
нaружeнoсти oш тeћeни ћe дoбити oкo 5.000 € зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст, дoк зa
нaружeнoст кoja je сaмo пoнeкaд уoчљивa трeћим лицимa дoбићe нaкнaду у узнoсу oкo
3.000 €; кoд срeдњeг стeпeнa нaружeнoсти зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст oш тeћeнoм
припaдa нaкнaдa у изнoсу oкo 3.000 €, a зa нaружeнoст кoja je сaмo пoнeкaд уoчљивa
трeћим лицимa нaкнaду у изнoсу oкo 1.500 €; кoд лaкoг стeпeнa нaружeнoсти зa вeoмa
уoчљиву нaружeнoст oш тeћeнoм припaдa oкo 700 € нa имe нaкнaдe, a зa слaбo уoчљиву
нaружeнoст oкo 350 € нa имe нaкнaдe; У БиХ нa сeдници Грaђaнскoг oдeљeњa Врхoвнoг
судa Фeдeрaциje БиХ oдржaнoj дaнa 20. 02. 2006. гoдинe рaзмaтрaни су и прихвaћeни:
Oриjeнтaциoни критeриjуми и изнoси зa утврђивaњe висинe прaвичнe нoвчaнe нaкнaдe
нeмaтeриjaлнe штeтe (Oриjeнтaциoни критeриjуми): Прeмa Oриjeнтaциoним кри -
тeриjумимa висинa нaкнaдe зa нaружeнoст зaвиси oд истих критeриjумa кojи су
прeдвиђeни у Критeриjумимa ВС Рeпубликe Хрвaт скe, oднoснo oд стeпeнa нaружeнoсти
и уoчљивoсти нaружeнoсти oд стрaнe трeћих лицa. Нa oснoву oвих критeриjумa 



3. Мо гућ ност са на ци је на ру же ња пла стич ном хи рур ги јом

По ста вља се пи та ње ка ко до су ђи ва ти на кна ду овог ви да ште те у си -
ту а ци ји кад се на ру же ње мо же от кло ни ти хи рур шком ин тер вен ци јом. У
ве зи са овим пи та њем мо гао би се при ме ни ти за кљу чак са Са ве то ва ња
гра ђан ских и гра ђан ско-при вред них оде ље ња Са ве зног су да, вр хов них
су до ва ре пу бли ка и Вр хов ног вој ног су да од 15. и 16. X 1986. го ди не, где
се ка же: „Не ће се сма тра ти да је оште ће ни сво јим по на ша њем до при -
нео по ве ћа њу ште те, од но сно да је спре чио ње но ума ње ње, са мо због
то га што је од био да се под врг не од ре ђе ним ме ди цин ским за хва ти ма,
уко ли ко се не ра ди о ле че њу ко јем би се сва ки чо век по ре дов ном то ку
ства ри под вр гао без ри зи ка од штет них по сле ди ца са мог ле че ња.”33

Оште ће ном ко ји се због те шког сте пе на на ру же но сти под врг не пла -
стич ној ин тер вен ци ји при па да пра во на на кна ду из да та ка учи ње них за
овај кон крет ни хи рур шки за хват, као по се бан об лик ма те ри јал не ште те
ко ји се не мо же ура чу на ти у при па да ју ћи из нос нов ча не са тис фак ци је
због на ру же но сти.34 Ако би се на ру же ност мо гла пот пу но от кло ни ти пла -

Чланци 99

фoрмирaнe су тaблицe нaкнaдe, кoje су eквивaлeнтнe oнимa из Критeриjумa тaкo: кoд
jaкoг стeпeнa нaружeнoсти oш тeћeни ћe дoбити oкo 10.000,00 КM зa вeoмa уoчљиву
нaружeнoст, дoк зa нaружeнoст кoja je сaмo пoнeкaд уoчљивa трeћим лицимa дoбићe
нaкнaду у узнoсу oкo 6.000,00 КM; кoд срeдњeг стeпeнa нaружeнoсти зa вeoмa уoчљиву
нaружeнoст oш тeћeнoм припaдa нaкнaдa у изнoсу oкo 6.000,00 КM, a зa нaружeнoст
кoja je сaмo пoнeкaд уoчљивa трeћим лицимa нaкнaду у изнoсу oкo 3.000,00 КM; кoд
лaкoг стeпeнa нaружeнoсти зa вeoмa уoчљиву нaружeнoст oш тeћeнoм припaдa oкo
1.500,00 КM нa имe нaкнaдe, a зa слaбo уoчљиву нaружeнoст oкo 700,00 КM нa имe
нaкнaдe; У Црнoj Гoри je дoнeт Прaвилник o jeдинствeним критeриjумимa зa утврђивaњe
нaкнaдe нeмaтeриjaлнe и нeких видoвa мaтeриjaлнe штeтe (Прaвилник), Сл. ли сту ЦГ,
бр. 35/2009 oд 3. 6. 2009. гoд: Прeмa Прaвилнику висинa нaкнaдe утврђуje сe нa oснoву
oбимa нaружeнoсти, a зaвиснo oд пoлa и стaрoсти пoврeђeнoг, нa сeдeћи нaчин: 1) зa
душeвнe бoлoвe збoг нaружeнoсти jaкoг стeпeнa, уз уoчљиву измeну ликa oднoснo
пoлoжaja тeлa – 30% oд нaкнaдe кoja сe дaje ли цу нa имe душeвних бoлoвa збoг умaњeњa
oпш тих живoтних aк тивнoсти, aли нe вишe oд 8.100 €; 2) зa душeвнe бoлoвe збoг
нaружeнoсти срeдњeг стeпeнa, уз oдрeђeну прoмeну ликa oднoснo држaњa тeлa кoje ниje
тaкo уoчљивo – 20% oд нaкнaдe кoja сe дaje ли цу зa душeвнe бoлoвe збoг умaњeњa oпш -
тe живoтнe aк тивнoсти, aли нe вишe oд 4.050 €; 3) зa душeвнe бoлoвe збoг нaружeнoсти
лaк шeг стeпeнa бeз уoчљивe измeнe ликa, oднoснo пoлoжaja тeлa – 15% oд нaкнaдe кoja
сe дaje зa душeвнe бoлoвe ли цу збoг умaњeњa oпш тe живoтнe aк тивнoсти, aли нe вишe
oд 2.000 €; 4) зa душeвнe бoлoвe збoг нaружeнoсти нeзнaтнoг стeпeнa, гдe сe нe уoчaвajу
прoмeнe, oсим у пoсeбним приликaмa и гдe нeмa пoслeдицa пoврeђивaњa – oд 300 дo
900 €, зaвиснo oд свaкoг пojeдинaчнoг случaja.

33 Нaвeдeнo прeмa: С. Aндрejeвић, Љ. Mилутинoвић, З. Пeтрoвић, op. cit., стр. 43.
34 Прeсудa Oпш тинскoг судa у Moстaру П. Бр. 1355/80 oд 17. 06. 1981. гoдинe,

нaвeдeнo прeмa: З. Пeтрoвић, Н. Mрвић-Пeтрoвић, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe збoг
тeлeснe пoврeдe или смр ти лицa, Нaкнaдa нeмaтeриjaлнe штeтe (ур. З. Пeтрoвић, Н.
Mрвић- Пeтрoвић), Бeoгрaд 2009, стр. 50.



стич ном опе ра ци јом, а оште ће ни се не под врг не ис тој, у тој си ту а ци ји
зах тев оште ће ног за на кна ду ште те тре ба од би ти или при хва ти ти у за -
ви сно сти од то га да ли кон крет ни хи рур шки за хват има по ве ћа ни ри зик
за здра вље оште ће ног. Ме ђу тим, ако се оште ће ни под врг не пла стич ној
опе ра ци ји, ко јом је у пот пу но сти от кло ње на на ру же ност, у том слу ча ју
ће има ти пра во на на кна ду ма те ри јал не ште те за учи ње ни за хват и евен -
ту ал но пра во на на кна ду не ма те ри јал не ште те због пре тр пље них фи -
зич ких бо ло ва.35 Не ма смет њи да, ка да је у пи та њу на ру же ност ко ја се
мо же от кло ни ти хи рур шком ин тер вен ци јом, суд до су ди нов ча ну на кна -
ду у об ли ку при вре ме не рен те ако хи рур шком за хва ту пред сто ји ду же
ле че ње, а не из ве сно је ка да ће до ћи до хи рур шке ин тер вен ци је.36

За кљу чак

По сма тра но са тач ке ЗОО, што се ти че кри те ри ју ма и на чи на за
утвр ђи ва ње не ма те ри јал не ште те ко ји су пред ви ђе ни Уред бом, то су они
исти кри те ри ју ми и на чи ни ко је су су до ви, при при ме ни ЗОО, раз ви ли
у суд ској прак си од до но ше ња ЗОО па до да нас. Суд при од лу чи ва њу о
зах те ву за на кна ду не ма те ри јал не ште те, ко ја ни је про у зро ко ва на у са -
о бра ћај ној не сре ћи, на осно ву чл. 200. ЗОО ни је ве зан овом Уред бом,
али она сва ка ко мо же да по слу жи као до бар ори јен тир при од лу чи ва њу,
и у ве ли кој ме ри ути ца ти на ускла ђи ва ње суд ске прак се по пи та њу пра -
вич не нов ча не на кна де не ма те ри јал не ште те. Ме ђу тим, оно што се да
при ме ти ти, а ве за но за из но се на кна да, је сте чи ње ни ца да су из но си
пред ви ђе ни Уред бом ма њи од из но са ко је слич ни ак ти у су сед ним зе -
мља ма пред ви ђа ју, а да ле ко ма њи од из но са ко је европ ски су до ви до су -
ђу ју по осно ву на кна де не ма те ри јал не ште те. Мо же се оправ да но по ста -
ви ти пи та ње да ли су на ши фи зич ки бо ло ви, ду шев ни бо ло ви, стра хо ви
ма њег зна ча ја од истих бо ло ва и стра хо ва ста нов ни ка Хр ват ске, или пак
Фран цу ске, Не мач ке, Ма ђар ске. То се, на не ки на чин, мо же прав да ти
жи вот ним стан дар дом, али сва ка ко да он ни је ква ли тет но оправ да ње.
За тим, из но си на кна да се пред ви ђа ју на тај на чин да се ли ми ти ра њи хо -
ва гор ња гра ни ца, као да се ујед на ча ва ње суд ске прак се ни је мо гло по -
сти ћи пред ви ђа њем ми ни мал них из но са на кна да са јед не стра не, а оста -
вља ју ћи су до ви ма дис кре ци о но овла шће ње да са ми утвр де ко ли ка ће
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би ти гор ња гра ни ца тих из но са, са дру ге стра не. Све ово алу ди ра на чи -
ње ни цу да је ова Уред ба пи са на под ути ца јем вла сни ка круп ног ка пи та -
ла, пре све га, оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја.

Money Compensation for Emotional Distress due to Deficiency 

Summary

In this paper, an issue of money compensation for non-pecuniary damage for emotional
distress caused by deficiency (in concrete: the term of deficiency itself, determination
of compensation for this form of damage and a possibility of deficiency recovery by a
plastic surgery operation) have been researched, analyzed and exposed in details. The
provisions of the Regulation brought by the Government and Supreme Courts of the
ex-Yugoslav republics regarding court practice in the issue of a regular determination
of a fee for non-pecuniary money compensation have also been analyzed and exposed. 
Key words: non-pecuniary damage, deficiency, money compensation.
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Драган Д. Пантић
мастер права
адвокат из Великог Градишта

ПОКЛОН ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ – ОД РИМСКОГ ДО СРПСКОГ
ПРАВА DE LEGE FERENDA

Са же так 

По клон за слу чај смр ти има бо га ту исто риј ско прав ну тра ди ци ју. У овом ра ду аутор
ука зу је на не пре кид но при су ство из вор них рим ских прав них пра ви ла у ре гу ли са -
њу по кло на за слу чај смр ти у срп ском пра ву. Сред њо ве ков но срп ско пра во је, пу -
тем За ко но пра ви ла, у пот пу но сти пре у зе ло пра ви ла о по кло ну за слу чај смр ти из
рим ског пра ва. Срп ски гра ђан ски за ко ник је са др жао прав на пра ви ла ко ја су по -
клон за слу чај смр ти из јед на ча ва ли са ле га том, што су при хва ти ли и пред рат на те -
о ри ја и прак са. Дру га чи је схва та ње је има ла по сле рат на прав на док три на, ко ја је
по клон за слу чај смр ти сма тра ла уго во ром in ter vi vos, са по себ ном по год бом да ће
пред мет по кло на би ти пре дат по кло но прим цу на кон смр ти по кло но дав ца. Та кав
став је за сту пљен и у по зи тив ној те о ри ји и прак си. Бу ду ћа гра ђан ско прав на ре гу -
ла ти ва из ра же на кроз Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, од сту пи -
ла је од та квог те о риј ског пој ма по кло на за слу чај смр ти. Да ју ћи пра во по кло но -
дав цу да јед но стра но опо зо ве по клон, ве о ма га је при бли жи ла do na tio mor tis ca u sa
рим ског пра ва. Про пи си ва њем од ло жног усло ва да по кло но при мац мо ра над жи ве -
ти по кло но дав ца да би уго вор би пер фек тан, та ква слич ност би би ла још из ра же -
ни ја.
Кључ не ре чи: По клон за слу чај смр ти, рим ско пра во, срп ско пра во, Пред на црт
Гра ђан ског за ко ни ка
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УВОД

У оче ки ва њу Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, ко јим ће, по -
ред оста лог, би ти ре гу ли сан и по клон за слу чај смр ти, при ка за ће мо овај
прав ни ин сти тут кроз ње го ву бо га ту исто риј ско прав ну тра ди ци ју, по чев
од рим ског пра ва до са вре ме них ре ше ња ко ја пред ви ђа Пред на црт Гра -
ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је. По себ но ће би ти уочен ути цај рим -
ског пра ва на срп ско пра во, ко ји се оства ру је не пре кид но од сред њо ве -
ков ног срп ског пра ва до пред ло же них ре ше ња у бу ду ћем срп ском
гра ђан ском за ко но дав ству.

Do na tio mor tis ca u sa је у рим ском пра ву био до бро чи но рас по ла га -
ње, на стао на осно ву са гла сно сти во ља по кло но дав ца и по кло но прим -
ца, ко јег је ка рак те ри са ла опо зи вост по сло бод ној во љи. Прав но деј ство
је оства ри вао у слу ча ју смр ти и тек по сле смр ти по кло но дав ца, а деј -
ство по кло на је за ви си ло од усло ва да по кло но при мац над жи ви по кло -
но дав ца.

Срп ска сред њо ве ков на др жа ва и пра во су би ли ди рект но осло ње ни
на рим ску прав ну тра ди ци ју. Пра ви ла рим ског пра ва о по кло ну ко ја су
пре у зе та, за слу гом Св. Са ве, у За ко но пра ви ло, ве ко ви ма су у прак си ко -
ри шће на, и на кон про па сти срп ске др жа ве. Од ред бе о по кло ну за слу чај
смр ти са др жа не у За ко но пра ви лу, иден тич не су та квим пра ви ли ма из
рим ског пра ва.

Срп ски гра ђан ски за ко ник из 1844. го ди не са др жао је пра ви ла о по -
кло ну за слу чај смр ти, при че му се овај прав ни ин сти тут сма трао ле га -
том и на ње га су при ме њи ва на пра ви ла за ис по ру ке. Та кво схва та ње
прав не при ро де по кло на за слу чај смр ти бли ско је рим ском пра ву Ју -
сти ни ја но вог до ба, ко је је из вр ши ло из јед на ча ва ње про пи са по кло на за
слу чај смр ти са ис по ру ком. 

Пре ма по сле рат ној до ма ћој прав ној док три ни уго вор о по кло ну за
слу чај смр ти је уго вор in ter vi vos у ко ме се на ла зи по себ на по год ба да ће
пред мет по кло на би ти пре дат по кло но прим цу по сле смр ти по кло но дав -
ца. С об зи ром на то да је схва ћен као уго вор, по клон за слу чај смр ти ни -
је јед но стра но опо зив, и не по ста вља се ма те ри јал но прав ни услов да
покло но при мац мо ра над жи ве ти по кло но дав ца да би уго вор био пер -
фек тан.

Кон цепт по кло на за слу чај смр ти ко ји је пре ло жен у Пред на цр ту
Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, раз ли ку је се од те о рет ског пој -
ма по кло на за слу чај смр ти, ко ји је пре о вла ђу ју ћи у до ма ћој по сле рат -
ној прав ној док три ни. Про пи си ва њем пра ви ла да је по клон за слу чај
смр ти јед но стра но опо зив од стра не по кло но дав ца, овај прав ни ин сти -
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тут се ве о ма при бли жа ва do na tio mor tis ca u sa рим ског пра ва. У Пред на -
цр ту ни је де фи ни са но да ли се по ста вља ма те ри јал но прав ни услов да
по кло но при мац мо ра над жи ве ти по кло но дав ца да би по клон про из во -
дио прав но деј ство. Исто је пред мет те о рет ске ди ску си је, али уко ли ко
би се при хва ти ло ми шље ње да је та кав услов нео п хо дан, он да би још из -
ра же ни ји био ути цај рим ског пра ва на срп ско пра во de le ge fe ren da. 

Рим ско пра во

За че так по кло на за слу чај смр ти на ла зи мо још у хо ме ров ском пе -
ри о ду грч ке исто ри је, ка да је грч ко дру штво би ло на пра гу ци ви ли за -
ци је, са оста ци ма пр во бит не за јед ни це.1 Основ ни об ли ци по кло на за
слу чај смр ти по зна ти су код мно гих ци ви ли зо ва них на ро да ста рог ве -
ка. Гор тин ски за ко ник из сре ди не V ве ка п.н.е. је дан је од нај са чу ва ни -
јих из во ра за про у ча ва ње ра но-грч ког, од но сно дор ског пра ва, са др жи
од ред бе о по кло ну за слу чај смр ти у не што раз ви је ни јем об ли ку, са чи -
њен у фор ми по кло на му жа же ни за слу чај смр ти, по кло на си на мај ци
у смрт ној опа сно сти итд.2 При ме на по кло на за слу чај смр ти се мо же
на ћи и у спар тан ском и атин ском пра ву, а о ши ре њу до ме на овог ин -
сти ту та све до че број ни епи граф ски из во ри из дру гих грч ких гра до ва-
др жа ва.3

По кло ни за слу чај смр ти (do na tio mor tis ca u sa) у рим ском пра ву су
прав ни по сло ви на ко ји су при ме њи ва на на че ла уго вор ног и на след ног
пра ва. По на чи ну по стан ка do na tio mor tis ca u sa има уго вор ну при ро ду,
јер по клон на ста је ис кљу чи во са гла сно шћу во ља по кло но дав ца и по кло -
но прим ца. За да ро дав ца се не тра жи да има те ста мен тал ну спо соб ност
(te sta men ti fac tio ac ti va), не го са мо оп шту прав ну и по слов ну спо соб ност.
Деј ство овог прав ног по сла не за ви си од на сле ђи ва ња, јер се да ро ва ње
за слу чај смр ти мо же сте ћи и он да ако се ни ко не при хва ти оста ви не.4

Овим по кло ном до ла зи до син гу лар не сук це си је ко ја је не за ви сна од на -
сле ђи ва ња. Do na tio mor tis ca u sa је по клон ко ји се за кљу чу је in ter vi vos,
али је ве зан за услов да по кло но при мац мо ра над жи ве ти по кло но дав -
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1 Оди се јев син Те ле мах по кла ња при ја те љу Пи ре ју сре бр ни ков чег и ха љи ну за не -
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2 Wil letts, R. The Law Co de of Gortyn, Ber lin 1967, III 17–31; X 14–20.
3 Авра мо вић, С., Раз ли ке у са др жи ни и прав ној при ро ди рим ског те ста мен та и тзв.

ле гат ског те ста мен та ста рог грч ког пра ва, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, 1/1987,
стр. 9.

4 Ро мац, А. Рим ско пра во, За греб 1981, стр. 397.



ца.5 По пра ви лу су се та кви по кло ни мо гли чи ни ти ако је по кло но дав цу
пре ти ла смрт на опа сност (од ла зак у рат, бо лест, опа сно пу то ва ње…),
али је мо гао на ста ти и ка да ни је би ло та кве не по сред не опа сно сти.6

Do na tio mor tis ca u sa се мо гао за кљу чи ти на два на чи на. У пр вој ва -
ри јан ти, по кло но да вац ко ји се на ла зи у смрт ној опа сно сти, од мах на
по кло но прим ца пре но си вла сни штво од ре ђе не ства ри или му усту па
не ко пра во, уз кла у зу лу pac tum de fi du cia, да се, ако смрт на опа сност
про ђе, ствар или пра во вра ћа ју по кло но дав цу. Овај на чин по кло на за
слу чај смр ти са рас кид ним усло вом сма тра се ста ри јим и ис по чет ка се
оба вљао фи ду ци јар ном ман ци па ци јом.7 Код ове вр сте по кло на смрт је
би ла основ и мо тив по кло на,8 и по кло но да вац је мо гао, ка да про ђе смрт -
на опа сност опо зва ти по клон и ствар ном ту жбом тра жи ти по вра ћај по -
кло на.9 По клон за слу чај смр ти се сма трао пер фект ним тек ка да на сту -
пи смрт по кло но дав ца.10 Дру га ва ри јан та по кло на за слу чај смр ти
по сто ји ка да се уго ва ра од ло жни услов. То зна чи да до пре но са вла сни -
штва на ства ри или не ког дру гог пра ва до ла зи ако се услов ис пу ни, од -
но сно ако по кло но при мац над жи ви по кло но дав ца. У прав ној на у ци је
по сто ја ла ди ле ма да ли су оба об ли ка по кло на за слу чај смр ти у из вор -
ном об ли ку по сто ја ла у рим ском пра ву. Пре ма јед ним ауто ри ма, do na -
to mor tis ca u sa се мо гла оства ри ти са мо да ро ва њем уз не по сре дан пре -
нос вла сни штва,11 док су дру ги ауто ри оба об ли ка сма тра ли из вор ним,
с тим што се у прак си че шће ко ри сти ло да ро ва ње уз не по сре дан пре -
нос вла сни штва.12
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6 Д. 39.6.2 „…по сто је три об ли ка да ро ва ња за слу чај смр ти. Је дан, ка да не ко ни је

упла шен ни ка квом не по сред ном опа сно шћу, не го да је дар има ју ћи са мо на уму про ла -
зност жи во та (смрт). Дру га вр ста да ро ва ња по сто ји у слу ча ју ка да не ко по так нут не по -
сред ном опа сно шћу, та ко да ри ва да да ро ва на ствар од мах пре ла зи у вла сни штво да ро -
прим ца, а тре ћа вр ста да ро ва ња по сто ји у слу ча ју ка да не ко, по так нут опа сно шћу од
смр ти, да ри ва – али не та ко да би ствар од мах пре шла у вла сни штво да ро прим ца, не го
са мо у слу ча ју ако до смр ти и (ствар но) до ђе. (Пре вео А. Ро мац, Из во ри рим ског пра ва,
За греб 1973, стр. 531)

7 Еиснер, Б., Хор ват, М., Рим ско пра во, За греб 1948, стр. 538.
8 Д. 39, 6, 42, пр.
9 Сент. 3, 7, 1 и 2.
10 Д. 39, 6, 32.
11 Di Pa o la, Do na tio mor tis ca u sa, Ca ta nia 1950, str. 22.
12 Ame lot ti, M. La „Do na tio mor tis ca u sa” in di rit to ro ma no, Mi la no 1953, str.12–83;

Si mo ni us, P. Die Do na tio Mor tis Ca u sa im klas sischen ro mischen Recht, Ba sel 1958, str.189–
195; Ru ger, D. Die Do na tio Mor tis Ca u sa im klas sischen ro mischen Recht, Ber lin 2011, str.
32.



Do na tio mor tis ca u sa се као опо зи ви прав ни по сао у кла сич ном до бу
по чео све ви ше из јед на ча ва ти са ле га ти ма. Ако се по кло но да вац ни је
на ро чи то од ре као пра ва на опо зи ва ње по кло на, он да он мо же исти опо -
зва ти за све вре ме свог жи во та.13 Та да су се на да ро ва ња за слу чај смр -
ти по че ли при ме њи ва ти про пи си ко ји су шти ти ли на след ни ке у слу ча ју
пре за ду же но сти за о став шти не. Та кву фор му ла ци ју су има ле Lex Fu ria i
Lex Vo co nia,14 а и огра ни че ње за ко на Lex Fal ci dia од но си ло се, по чев од
кон сти ту ци је Sep ti mia Se ve ra, на do na tio mor tis ca u sa.15 На do na tio mor tis
ca u sa су се од но си ли и про пи си Ав гу сто вог брач ног за ко но дав ства Lex
Pa pia Pop pa ea, о не спо соб но сти нео же ње них осо ба и осо ба без де це за
сти ца ње на след ства и ле га та.16 Do na tio mor tis ca u sa је мо гла, као и сва ко
сти ца ње ко је је усле ди ло на те ме љу по след ње во ље оста ви те ља, а ни је
на след ство ни ле гат, би ти оп те ре ће на фи де и ко ми си ма.17

Ју сти ни ја но во за ко но дав ство је све ви ше по че ло из јед на ча ва ти do -
na tio mor tis ca u sa са ле га ти ма. За са чи ња ва ње do na tio mor tis ca u sa про пи -
сан је об лик ко ди ци ла од но сно да се по клон мо ра за кљу чи ти пред пет
све до ка.18 По кло но дав цу је да то пра во опо зи ва да ро ва ња по сло бод ној
во љи, и до шло је до за кон ског из јед на ча ва ња do na tio mor tis ca u sa и ле га -
та.19 Ме ђу тим, и по ред ова кве за кон ске ре гу ла ти ве, do na tio mor tis ca u sa
се ни је сто пи ла са ле га ти ма, јер из ме ђу њих по сто је зна чај не раз ли ке.
По клон за слу чај смр ти је дво стра ни прав ни по сао, ко ји се за кљу чи вао
као и сва ки уго вор, са гла сно шћу во ља стра на ка, а ле га ти су јед но стра не
из ја ве по след ње во ље. Ни је се тра жи ло да по кло но при мац има те ста -
мен тар ну спо соб ност (te sta men ti fac tio), а по свом деј ству do na tio mor tis
ca u sa је би ла не за ви сна од на сле ђи ва ња и по ста ја ла је пер фект на чим
по кло но да вац умре пре по кло но прим ца.
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13 Од ре ђе ни ауто ри сма тра ју да је из јед на ча ва ње do na tio mor tis ca u sa са ле га ти ма
по че ло још пре кла сич ног пе ри о да – в. Еиснер, Б.-Хор ват, М. Рим ско пра во, стр. 539.

14 Гаи. 2, 225.
15 Д. 39, 6, 42; Ц. 6, 50, 5.
16 Д. 39, 6, 35, пр.
17 Д. 30, 96, 4; Д. 31, 77, 1.
18 Ц. 8, 56, 4.
19 И. 2, 7, 1 – „Да ро ва ње за слу чај смр ти је оно ко је се чи ни због по ми сли на смрт,

то јест ка да не ко да је дар под тим усло вом да ће, ако га за де си смрт, по клон оста ти оно -
ме ко га је при мио, а ако да ро да вац пре жи ви, он да ће он до би ти на траг да ро ва но, би ло
што је опо звао да ро ва ње, би ло за то што је об да ре ник пр ви умро. Ова да ро ва ња за слу -
чај смр ти по све му се од ре ђу ју по угле ду на ле га те…” (Пре вео А. Ро мац, Из во ри рим ског
пра ва, За греб 1973, стр. 531).



Срп ско пра во

1. Срп ско сред њо ве ков но пра во

Ути цај рим ске др жа ве и дру штва на на шим про сто ри ма био је при -
ме тан од са мог до се ља ва ња сло вен ских на ро да на Бал кан ско по лу о стр -
во, јер је та те ри то ри ја пред ста вља ла кла сич ну до мо ви ну рим ског пра -
ва.20 Ор га ни за ци ја др жав не упра ве и прав но устрој ство је, по чев од ра них
срп ских др жа ва, би ло на чи ње но по угле ду на рим ско-ви зан тиј ску др -
жав ну и прав ну ор га ни за ци ју. При хва та њем хри шћан ства срп ски на род
је до шао у не по сред ни до дир са ви зан тиј ским цр кве ним пра вом, те је
рим ско-ви зан тиј ско пра во у об ли ку цр кве но прав них ком пи ла ци ја и
збор ни ка, оства ри ло пр ви зна чај ни ји ути цај на прав ни жи вот сред њо ве -
ков не Ср би је.

За слу гом ар хи е пи ско па Са ве на стао је 1219. го ди не пр ви срп ско-
сло вен ски Но мо ка мон – За ко но пра ви ло. Он је са др жао пре те жно од -
ред бе ви зан тиј ског прав ног збор ни ка – Про хи ро на (Град ског за ко на),
чи ме је у Ср би ју уне то рим ско-ви зан тиј ско све тов но пра во.21 Про хи рон
је имао по себ не одељ ке о по кло ну, ко ји су не из ме ње ни пре не ти у два на -
е сту гра ну За ко но пра ви ла, под на сло вом „О да ру” и три на е сту гра ну –
„О опо зи ву да ра”.22

Осим по кло на ме ђу жи ви ма, Про хи рон је са др жао и пра ви ла о по -
кло ну за слу чај смр ти, те су и ова пра ви ла пре у зе та у За ко но пра ви ло.
По кло ни за слу чај смр ти на ста ја ли су као дво стра ни прав ни по сло ви,
са гла сно шћу во ља уго вор них стра на, али су про из во ди ли деј ство mor tis
ca u sa. Циљ уго во ра био је да по кло но да вац за др жи и ко ри сти по клон за
вре ме свог жи во та, а да тек на кон ње го ве смр ти пред мет по кло на при -
пад не по кло но прим цу, а не ње го вом на след ни ку.23 Од ло жни услов је
нео п хо дан код ове вр сте по кло на за слу чај смр ти, јер је по сто јао услов
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20 Но ва ко вић, С., Сред ње ве ков на Ср би ја и рим ско пра во, Иза бра на де ла, књи га 17.
Прав ни спи си, Бе о град 2006, стр. 137.

21 За ко но пра ви ло је ка сни је при хва ће но у Бу гар ској и Ру си ји, где је по ста ло по зна -
то под име ном Крм чи ја.

22 Крм чи ја мо рач ка (Опис ру ко пи са – Фо ти је ви пред го во ри – Град ски за кон) опи -
сао и из дао ар хи ман дрит Ни ћи фор Ду чић, Гла сник Срп ског уче ног дру штва, II оде ље -
ње, књи га VI II, Бе о град 1877, стр. 62–64, 96–97.

23 „По смрт ни да ро ви су ка да не ко же ли да (до тич но до бро) по се ду је (за жи во та) он
сам, а не онај ко ји дар при ма, а (на кон ње го ве смр ти) при ма лац, а не ње гов при род ни
на след ник” – За ко но пра ви ло 12, 3 (у ра ду је ко ри шћен пре вод на са вре ме ни срп ски је -
зик проф. др. Алек сан дра Ло ме, об ја вљен у мо но гра фи ји: М. Ђур ђе ви ћа Уго вор о по кло -
ну, Бе о град 2012).



да по кло но при мац над жи ви по кло но дав ца да би уго вор про из во дио
прав но деј ство. Пра ва из уго во ра ни су пре ла зи ла на на след ни ке по кло -
но прим ца, и смр ћу по кло но прим ца пре по кло но дав ца, по клон је пре -
ста јао да ва жи. Осим ова кве вр сте по кло на за слу чај смр ти, по сто јао је
и по клон уз не по сред ну пре да ју ства ри у вла сни штво по кло но прим ца.
Раз лог за то је нај че шће би ла смрт на опа сност ко ја је пре ти ла по кло но -
дав цу. Ме ђу тим, по клон за слу чај смр ти је мо гао би ти учи њен и у иш -
че ки ва њу при род не смр ти, или због бо ја зни од опа сно сти на пу то ва њу,
ко је су у то вре ме би ле че сте. Та да се сво ји на пре но си ла на по кло но -
прим ца тек на кон смр ти по кло но дав ца.24

По је ди ни слу ча је ви по кло на за слу чај смр ти у срп ском сред њо ве -
ков ном прав ном жи во ту са чу ва ни су у об ли ку раз ли чи тих да ро ва ња цр -
кви. Та кви по кло ни су би ли уче ста ли ји и вред ни ји са раз вит ком срп ске
др жа ве, а чи ни ли су их сви сло је ви срп ског сред њо ве ков ног дру штва, од
кра ља и вла сте ле, до обич них се ља ка.25 По кло ни су да ва ни „за ду шу”,
од но сно за ду жби не су чи ње не ра ди по ме на сво је ду ше.26 Ма да су за ду -
жби не бо га ти јих сло је ва би ле не у по ре ди во из да шни је, по сто је пи са ни
до ку мен ти да су и при пад ни ци се бар ског ста ле жа чи ни ли по кло не цр -
кви, у окви ри ма сво јих мо гућ но сти.27 По што се ра ди ло о по кло ну не по -
крет но сти по што ва на је оба ве зна пи са на фор ма, ли ше на стро гих фор -
мал них зах те ва ко ји су при ме њи ва ни ка да су по кло не чи ни ли вла дар и
вла сте ла, а из ве сно је да је та кве уго во ре о по кло ну са ста вљао но мик у
при су ству уго вор них стра на и три или пет све до ка.28 Осим по кло на цр -
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24 „По сто је три вр сте да ро ва у слу ча ју смр ти. Јед на је ка да се да ру је без ика кве не -
по сред не бо ја зни, већ са мо у иш че ки ва њу при род не смр ти. Дру га је ка да се да ру је под
прет њом смр ти ко ја до ла зи спо ља а не од при ма о ца, ко ји у том слу ча ју пре у зи ма сме -
ста на се бе вла сни штво. Тре ћа је ка да (да ро да вац не што не ко ме) да ру је с об зи ром на
опа сно сти скоп ча не са (сво јим пред сто је ћим) пу то ва њем; у том слу ча ју при ма лац не
пре у зи ма вла сни штво док да ва лац не умре. То чи ни онај ко ји стре пи од раз бој ни ка или
не при ја те ља у ра ту или од бро до ло ма, од за ве ре и за се да, или пак од сил ни ка и ста ро -
сти” – За ко но пра ви ло 12, 4 (пре вод проф. А. Ло ма)

25 Со ло вјев, А., За ко но дав ство Сте фа на Ду ша на ца ра Ср ба и Гр ка, Ско пље 1928,
стр. 115.

26 Ме ђу прав ним исто ри ча ри ма по сто ји и ми шље ње да та ква да ро ва ња, по ме ну та
кроз син таг ме „за ду шу да ти” и „за гроб свој да ти” ни су do na tio mor tis ca u sa, већ се мо гу
ква ли фи ко ва ти као ле га ти, в. Шар кић, С., По клон у сред њо ве ков ном срп ком пра ву, Ис -
тра жи ва ња, 17/2006, стр. 13–14.

27 Со ло вјев, А., Ода бра ни спо ме ни ци срп ког пра ва (од XII до кра ја XV ве ка), Бе о град
1926, стр. 129–132.

28 Мир ко вић, З., Ђур ђе вић, М., Пра ви ла о по кло ну у срп ском сред њо ве ков ном пра ву,
Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, 2/2011, стр. 85.



кви, по сто је до ку мен ти да су по кло ни за слу чај смр ти прак ти ко ва ни и
из ме ђу при ват них ли ца, по шту ју ћи у све му за кон ску фор му.29

Рим ско-ви зан тиј ска пра ви ла о по кло ну, пре у зе та у За ко но пра ви лу,
оста ла су у прак тич ној при ме ни у срп ском на ро ду на ред них не ко ли ко
ве ко ва, и по ред про па сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве.30 Не сум њи во је
да су и пра ви ла о по кло ну за слу чај смр ти, осло ње на на рим ску прав ну
тра ди ци ју, при ме њи ва на на на шим про сто ри ма све до ства ра ња мо дер -
не срп ске др жа ве. 

2. Срп ски гра ђан ски за ко ник

Гра ђан ски за ко ник за Кне же ви ну Ср би ју од 1844. го ди не (у да љем
тек сту СГЗ) на стао је у XIX ве ку, ка да су већ би ли у при ме ни Code Civil
(CC) и Аустриј ски гра ђан ски за ко ник (АГЗ) од 1811. го ди не. СГЗ је спа -
дао у ред мо дер них европ ских за ко ни ка тог вре ме на. На стао је ра дом
по зна тог прав ни ка Јо ва на Ха џи ћа, и пред ста вља ре цеп ци ју дру гог за ко -
на – АГЗ, ко ји је био је не по сред ни узор на шем гра ђан ском за ко ни ку.
АГЗ је про пи се о уго во ри ма пре у зео, ве ћим де лом, из рим ског пра ва, па
је та ко и СГЗ са др жао рим ско пра во ба рем оно ли ко ко ли ко га је би ло у
ре ше њи ма АГЗ.

По гла вље о уго во ри ма о по кло ну у СГЗ, раз ли ку је се у од но су на од -
ред бе о да ро ва њу у АГЗ, пре све га у са же том из ла га њу свих бит них еле -
ме на та по кло на у све га осам чла но ва (561–568), док гла ва о да ро ва њу у
АГЗ има 19 чла но ва. Од осам чла но ва СГЗ по све ће них по кло ну шест
чла но ва са др же пра ви ла де ли мич но или у пот пу но сти пре у зе та из рим -
ског пра ва.31 По угле ду на Ју сти ни ја но во пра во, ка да је по клон по стао
са мо ста лан прав ни по сао, ње го ва ва ри јан та donatio mortis causa из јед на -
че на је са ле га том и пре ба че на је у област на след ног пра ва, што је учи -
ње но и у СГЗ.

Срп ски гра ђан ски за ко ник је по клон за слу чај смр ти иден ти фи ко вао
са ис по ру ком, што ја сно про из и ла зи из § 586, где је про пи са но: „По клон
на слу чај смр ти учи ње ни сма тра се као ле гат или ис по ру ка, и по то ме ће
се су ди ти”.32 Иако је СГЗ на стао под ути ца јем АГЗ, као мо дел за ре гу ли -
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29 Со ло вјев, А., Ода бра ни спо ме ни ци, стр. 202.
30 в.Еле зо вић, Г., Тур ски спо ме ни ци, I, св. 1, (1348–1520), Бе о град 1940, стр. 240–

242; Сто ја но вић, Љ., Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, књи га I (Ду бров ник и ње го ви су се ди),
Бе о град–Срем ски Кар лов ци 1934, стр. 366–368.

31 Да ни ло вић, Ј., Срп ски гра ђан ски за кон и рим ско пра во, Збор ник ра до ва „Сто пе де -
сет го ди на од до но ше ња Срп ског гра ђан ског за ко ни ка (1844–1994), Бе о град 1996, стр. 52.

32 Гра ђан ски за ко ник Кра ље ви не Ср би је, са крат ким об ја шње њи ма од Ла за ра Мар -
ко ви ћа, Бе о град 1921, стр. 261.



са ње по кло на за слу чај смр ти ни је по слу жи ло пра ви ло из АГЗ да по клон
за слу чај смр ти мо же ва жи ти или као ле гат или као уго вор. На и ме, СГЗ
је пре у зео са мо пр ви део па ра гра фа 956 АГЗ, где се го во ри о по кло ну за
слу чај смр ти као ле га ту.33 Ме ђу тим, из о ста вљен је дру ги део истог па ра -
гра фа, ко ји је пред ви ђао уго вор ну при ро ду по кло на за слу чај смр ти.34

Та ко се пре ма схва та њу пред рат них прав них пи са ца, по клон за слу чај
смр ти сма трао ле га том – јед но стра ном из ја вом во ље ко ја се да је у фор -
ми те ста мен та.35 Та кав став је за сту па ла и пред рат на суд ска прак са.36

3. По сле рат на те о ри ја и прак са

На су прот пред рат ног по и ма ња по кло на за слу чај смр ти као ле га та,
у до ма ћој по сле рат ној прав ној док три ни је при хва ће на уго вор на при ро -
да по кло на за слу чај смр ти, те је овај прав ни ин сти тут схва ћен као уго -
вор о по кло ну in ter vi vos са од ло жним ро ком, уз по себ ну по год бу да ће
пред мет по кло на би ти пре дат по кло но прим цу на кон смр ти по кло но дав -
ца. На тај на чин је по клон за слу чај смр ти при хва ћен као мо ди фи ка ци -
ја и је дан од об ли ка уго во ра о по кло ну, те за ње га ва же оп шта пра ви ла
ко ја се од но се на по клон.37

Оправ да ност ин си сти ра ња на уго вор ној при ро ди по кло на за слу чај
смр ти огле да се у то ме што овај прав ни по сао мо же на ста ти са мо као
ре зул тат са гла сно сти во ља по кло но дав ца и по кло но прим ца. По стиг ну та
са гла сност во ље ства ра обли га ци о но прав ни од нос, ко ји ве зу је уго вор не
стра не од тре нут ка ње ног по сти за ња. Раз ли ку је се од ле га та као јед но -
стра не фор мал не из ја ве са деј ством mor tis ca u sa, јер је за по сто ја ње ис -
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33 „Да ри ва ње, чи је ис пу ње ње тре ба да сле ду је тек по смр ти да ри ва о ца, ва жи као ис -
по ру ка, ако се па зи ло на про пи са не фор мал но сти”, §956 ст. 1, Аустриј ски гра ђан ски за ко -
ник, пре вео Д. Аран ђе ло вић, Бе о град 1921, стр. 266.

34 „Оно ће се са мо он да као уго вор сма тра ти, ако је об да ре ник на њ при стао, ако се
да ри ва лац из реч но од ре као пра ва опо зи ва ња, и ако је пи сме на ис пра ва о то ме об да ре ни ку
пре да та” §956 ст. 2 АГЗ, стр. 266.

35 Пе рић, Ж., Гра ђан ско пра во, О по себ ним уго во ри ма, I. О оба ве зи за шти те код
уго во ра о про да ји и ку по ви ни и о уго во ру о по кло ну, Бе о град 1927, стр. 265; Мар ко вић,
Л., На след но пра во, Бе о град 1930, стр. 257.

36 в. Пет ко вић, И., По клон у слу ча ју смр ти у на шој суд ској прак си, Ар хив за прав не и
дру штве не на у ке, XXXV, 1937, стр. 155; Суд ска прак са: у 1926. го ди ни, уре дио Ср би слав
Ко ва че вић, Бе о град 1926. По себ но ви де ти од лу ке Ка са ци о ног су да у Бе о гра ду, бр. 6809
од 3. 9. 1926, 8277 од 9. 11. 1932, Рев. 840/35 од 14. 11. 1936. и 1617 од 17. 2. 1938. г.

37 Пе ро вић, Обли га ци о но пра во, стр. 608; Ђур ђе вић, М., Уго вор о по кло ну, стр. 45;
Ми хај ло вић, С., Да ро ва ње за слу чај смр ти, Гла сник Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не, 7–
8/1977, стр. 44.



по ру ке до вољ на из ја вље на во ља са мо јед ног ли ца – да ри ва о ца, док је за
за кљу че ње уго во ра по тре бан спо ра зум о за јед нич ки из ја вље ној во љи по -
кло но дав ца и по кло но прим ца. Раз ли ка у од но су на уго вор о на сле ђи ва -
њу, у пра ви ма где је до зво љен, се огле да у то ме што уго вор о на сле ђи ва -
њу пред ста вља прав ни основ за на сле ђи ва ње, док по клон за слу чај смр ти
не пред ста вља основ за на сле ђи ва ње и по кло но при мац се не тре ти ра
као на след ник, већ као по ве ри лац из уго во ра чи је је прав но деј ство у
по гле ду пре да је пред ме та по кло на од ло же но до смр ти по кло но дав ца.38

Да би по клон за слу чај смр ти про из во дио прав но деј ство по треб но је да
бу ду ис пу ње ни и ма те ри јал но прав ни усло ви по треб ни за за кљу че ње уго -
во ра, те у том сми слу стран ке тре ба да по се ду ју по слов ну а не те ста мен -
тар ну спо соб ност, а са гла сност во ља тре ба да бу де из ра же на у об ли ку
јав не ис пра ве.

Ова ква са гла сност во ља, ка ква је при сут на у срп ском по зи тив ном
пра ву, по сво јим деј стви ма пред ста вља по смрт ни по клон – do na tio post
mor tem, а не по клон за слу чај смр ти ко ји осно ве има у do na tio mor tis ca -
u sa рим ског пра ва.39 Ина че, do na tio mor tis ca u sa i do na tio post mor tem има -
ју бит но дру га чи ја прав на деј ства. Код do na tio mor tis ca u sa по кло но при -
мац не ма ни ка ква пра ва пре ма по кло но дав цу за вре ме ње го вог жи во та
а сво ји ну над пред ме том уго во ра сти че оства ре њем од ло жног или нео -
ства ре њем рас кид ног усло ва. Рас по ла га ње по кло но дав ца је увек опо зи -
во, а са мо из у зет но нео по зи во, и он је мо гао и на кон по стиг ну те са гла -
сно сти са по кло но прим цем да се пре до ми сли и да јед но стра но опо зо ве
по клон. Деј ство уго во ра на сту па тек на кон смр ти по кло но дав ца, и са мо
под усло вом да је по кло но при мац над жи вео по кло но дав ца.40 Да кле, код
do na tio mor tis ca u sa би тан еле ме нат уго во ра је услов, чи јим оства ре њем
или нео ства ре њем на сту па прав но деј ство уго во ра. Уко ли ко би по кло -
но при мац умро пре по кло но дав ца, чи ње ни ца ње го ве прет ход не смр ти
од лу чу ју ће би ути ца ла на оба ве зе по кло но дав ца. Та ква оба ве за је лич не
при ро де и оства ру је прав но деј ство са мо у од но су на лич ност по кло но -
прим ца. Ово из раз ло га што се ра ди о уго во ру за кљу че ном in tu i tui per so -
nae, где лич на свој ства по кло но прим ца по пра ви лу има ју од лу чу ју ћи ути -
цај на ani mus do nan di по кло но дав ца. За та кве уго во ре не ва же пра ви ло да
„над жи вља ва ју” уго вор ни ке. Смр ћу по кло но прим ца пра во из уго во ра не
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38 Ву ко вић, М., Об ве зно пра во, књи га II, За греб 1964, стр. 257; Пе ро вић, С., Обли га -
ци о но пра во, стр. 608.

39 Ђур ђе вић, М., Уго вор о по кло ну за слу чај смр ти, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул -
те та у Но вом Са ду, број 1/2011, стр. 241.

40 Ђур ђе вић, М., ibid.



пре ла зи на ње го ве на след ни ке, већ се га си. По смрт ни по клон – do na tio
post mor tem, за раз ли ку од do na tio mor tis ca u sa не зах те ва услов да по кло -
но при мац над жи ви по кло но дав ца да би по клон имао прав но деј ство. Пра -
во да тра же пре да ју и пре нос сво ји не има ју ње го ви на след ни ци.

По ред то га по клон за слу чај смр ти, ко ји је у на шем по зи тив ном пра -
ву схва ћен као уго вор, је нео по зив, осим у из у зет ним слу ча је ви ма ко ји
се при ме њу ју и на ре до ван по клон. За та кве уго во ре не ва же пра ви ло да
„над жи вља ва ју” уго вор ни ке. Смр ћу по кло но прим ца пра во из уго во ра не
пре ла зи на ње го ве на след ни ке, већ се га си. По смрт ни по клон – do na tio
post mor tem, за раз ли ку од do na tio mor tis ca u sa не зах те ва услов да по кло -
но при мац над жи ви по кло но дав ца да би по клон имао прав но деј ство.
Пра во да тра же пре да ју и пре нос сво ји не има ју ње го ви на след ни ци. Ина -
че, по смрт ни по клон је по сво јим ка рак те ри сти ка ма ве о ма сли чан обич -
ном по кло ну, од ко јег се раз ли ку је са мо по то ме што је из вр ше ње оба -
ве зе на пре да ју и пре нос ства ри од ло же но на кон смр ти по кло но дав ца.41

У том сми слу се из ја шња ва ла и по сле рат на суд ска прак са, ко ја да -
ро ва ње за слу чај смр ти сма тра до зво ље ним прав ним по слом,42 иако су у
суд ској прак си по сто ја ла и ми шље ња да се уго во ри ма о да ро ва њу не мо -
же при зна ти прав на ва ља ност, ни ти они мо гу про из во ди ти прав но деј -
ство.43

Да кле, у по гле ду прав не при ро де по кло на за слу чај смр ти у по сле -
рат ној те о ри ји и прак си је пре о вла да ва ло схва та ње да се ра ди о уго во ру
о по кло ну in ter vi vos са од ло жним ро ком, уз по себ ну по год бу да ће пред -
мет по кло на би ти пре дат по кло но прим цу на кон смр ти по кло но дав ца.
Ма да, су по сто ја ла и ми шље ња да се ра ди о прав ном по слу ме ђу жи ви -
ма ко ји има еле мен те уго во ра и ле га та,44 као и ми шље ње да та кав прав -
ни по сао спа да у на след но пра во, и по ред до ста слич но сти са да ро ва -
њем ме ђу жи ви ма.45
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41 Ђур ђе вић, М., Уго вор о по кло ну за слу чај смр ти, стр. 251.
42 Су до ви у не ка да шњој СФРЈ су од ре ђу ју ћи по јам по кло на за слу чај смр ти за у зе ли

ста но ви ште иден тич но прав ној те о ри ји: „…да ро ва ње за слу чај смр ти, упр кос свом на зи -
ву спа да у прав не по сло ве ме ђу жи ви ма, чи ји је учи нак од го ђен до ча са смр ти да ро дав -
ца. Смрт да ро дав ца ов де је увјет или рок до ко јег је од го ђен прав ни учи нак ина че пер -
фект ног прав ног по сла…” (Ре ше ње Вр хов ног су да Хр ват ске Гж. 281/67 од 16. 2. 1967,
Збир ка суд ских од лу ка, књи га 12, св. 1, 17, стр. 38)

43 Прав но схва та ње Гра ђан ског оде ље ња Вр хов ног су да Вој во ди не (Збор ник суд ске
прак се, бр. 2–3, Бе о град 1971, стр. 121.)

44 Ву ко вић, М., Пра ви ла гра ђан ских за ко ни ка, За греб 1961, стр. 785; Ви знер, Б., Гра -
ђан ско пра во у те о ри ји и прак си, Тре ћа књи га, Ри је ка 1969, стр. 1110.

45 Ла за ре вић, А., Обли га ци о но пра во – по себ ни део, Ско пје 1960, стр. 117.



4. Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је

У на шој зе мљи у то ку је рад на ко ди фи ка ци ји гра ђан ског пра ва, где
је Ко ми си ја за из ра ду Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је у тек сту
Пред на цр та пред ло жи ла кон цепт по кло на за слу чај смр ти, ко ји се раз -
ли ку је од ње го вог пој ма ко ји је усво јен у по сле рат ној, и да нас пре о вла -
ђу ју ћој прав ној те о ри ји.46

Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је по клон за слу чај
смр ти де фи ни ше као уго вор.47 Ме ђу тим, пре ма дру гом пра ви лу, кон цепт
по кло на у Пред на цр ту се раз ли ку је од пој ма уго во ра ко ји је усво јен у до -
ма ћој прав ној те о ри ји.48 По кло но дав цу је да то пра во да увек, не по сред -
но или по сред ном из ја вом, рас ки не по клон за слу чај смр ти, што овај
прав ни ин сти тут уда ља ва од те о риј ског схва та ња по кло на као уго во ра, а
при бли жа ва га сфе ри опо зи вих прав них по сло ва за слу чај смр ти.

Опо зи вост по кло на ни је осо бе ност уго во ра о по кло ну. Оп ште при -
хва ћен став прав не те о ри је је да се јед но стра ном из ја вом јед ног од уго -
ва ра ча не мо же ме ња ти уго вор.49 Та кво схва та ње нео по зи во сти по кло на
је при сут но, ка ко, у ра ни јим гра ђан ским за ко ни ци ма ко ји су ре гу ли са -
ли ма те ри ју по кло на на на шим про сто ри ма,50 та ко и у упо ред ном за ко -
но дав ству.51
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46 Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, дру га књи га, Обли га ци о ни
од но си, Бе о град 2009.

47 Чл. 680 ст. 1 Пред на цр та – „Уго вор о по кло ну у ко ме је пред ви ђе но да ће се из -
вр ши ти по сле смр ти по кло нодвца мо ра да бу де са ста вљен у пи сме ној фор ми уз ове ру
пот пи са од стра не над ле жног ор га на”.

48 Чл. 680 ст. 2 Пред на цр та – „По кло но да вац мо же да рас ки не по сво јој во љи уго -
вор о по кло ну за слу чај смр ти по кло но прим ца, а рас по ла га ње пред ме том та квог уго во -
ра, би ло прав ним по слом ме ђу жи ви ма, би ло прав ним по слом за слу чај смр ти, сма тра
се рас ки да њем уго во ра у по гле ду по кло ње них пред ме та об у хва ће них рас по ла га њем”.

49 Бла го је вић, Б., Гра ђан ско-прав ни обли га ци о ни уго во ри, Бе о град 1947, стр. 85; Мар -
ко вић, Л. Гра ђан ски за ко ник Кра ље ви не Ср би је, Бе о град 1921, стр. 261.

50 Срп ски гра ђан ски за ко ник, § 566 – Ко је дан пут по клон учи ни не мо же ви ше на -
траг узе ти осим осо би тих слу ча је ва; Оп шти имо вин ски за ко ник за Цр ну Го ру § 487 –
Дар ко ји је јед ном за ко ни то учи њен, а тим ни ко про тив за ко на оште ћен ни је, не мо же се
ви ше на траг иска ти, осим ако је што дру го из реч но угла вље но.

51 Аустриј ски гра ђан ски за ко ник § 946 – Уго во ри о да ру не мо гу се по пра ви лу опо зва -
ти (на ве де но пре ма: Аустриј ски гра ђан ски за ко ник, II из да ње, пре вео Д. Аран ђе ло вић,
Бе о град 1921); Фран цу ски гра ђан ски за ко ник на ро чи то ин си сти ра на нео по зи во сти по -
кло на, што је са др жа но и у са мом за кон ском тек сту – Co de Ci vil, ar tic le 894 „La do na tion
en tre vifs est un ac te par le qu el do na te ur se de po u il le ac tu el le ment et ir re vo ca ble ment de la cho se
don nee en fa ve ur du do na ta i re qui l’ac cep te” (na ve de no pre ma: Le Co de Ci vil, No u vel le edi tion
1981. avec ju ri spru den ce, Prat/Evro pa, Pa ris 1981).



Уго вор пред ста вља са гла сну из ја ву во ља два ли ца, ко ју не ка рак те -
ри ше пра во јед не стра не да од у ста не од уго во ра по сво јој во љи. У пра -
ви ли ма о по себ ним име но ва ним уго во ри ма За кон о обли га ци о ним од -
но си ма ни је пред ви део да стран ке има ју пра во да јед но стра но рас ки ну
уго вор.52

Ме ђу тим, у до ма ћој прав ној те о ри ји се по ја вио став да је код по кло -
на за слу чај мо гу ће јед но стра но опо зи ва ње уго во ра од стра не по кло но -
дав ца. Нај пре је та кав став из нео про фе сор Ми ха и ло Кон стан ти но вић у
Ски ци за за ко ник о обли га ци ја ма и уго во ри ма, где је на ве де но да да ро -
да вац мо же рас ки ну ти по сво јој во љи уго вор о да ру за слу чај смр ти, а
рас по ла га ње пред ме том по кло на на кнад но пред у зе тим прав ним по слом
ме ђу жи ви ма или прав ним по слом за слу чај смр ти та ко ђе се сма тра ло
рас ки да њем уго во ра.53 За кон о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не
ни је ре гу ли сао ин сти тут по кло на, оста вља ју ћи да ту прав ну област ре гу -
ли шу фе де рал не је ди ни це, ко је то ни су учи ни ле до рас па да бив ше Ју го -
сла ви је, та ко да је оста ла ди ле ма да ли би ова кав пред лог из Ски це био
пре то чен у за кон ски текст. Ме ђу тим, бу ду ћа за кон ска ре гу ла ти ва се у
ве зи овог прав ног пи та ња ско ро у пот пу но сти осло ни ла на пред лог про -
фе со ра Кон стан ти но ви ћа из Ски це. Уз ве о ма ма ле из ме не по но вљен је
прет ход но из не ти став да по кло но да вац мо же по сво јој во љи рас ки ну ти
уго вор о по кло ну за слу чај смр ти.54 Ти ме је у Пред на цр ту Гра ђан ског
за ко ни ка при хва ће на иде ја по ко јој је уго вор о по кло ну за слу чај смр ти
јед но стра но опо зив.

Ме ђу тим, та квом ми шље њу се су прот ста вља ју до ма ћи прав ни те о -
ре ти ча ри ко ји сма тра ју да овај уго вор, као ни дру ги уго во ри, не мо же
би ти јед но стра но рас ки нут, из у зев ка да на сту пе слу ча је ви под ко ји ма се
мо же рас ки ну ти оби чан по клон. У при лог свог ми шље ња ауто ри на во де
да на че лу прав не си гур но сти ви ше од го ва ра да по кло но да вац овај по -
клон мо же рас ки ну ти из за ко ном од ре ђе них раз ло га, а не по сло бод ној
во љи, сма тра ју ћи да опо зи ва ње по сло бод ној во љи обе ћа ња кó ри сти ви -
ше од го ва ра пра ви ли ма те ста мен та и ле га та. Ка ко је ов де реч о уго во ру
у ко ме је са мо пре да ја пред ме та од ло же на до смр ти по кло но дав ца, то
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52 Из у зе так од тог прин ци па је учи њен са мо код уго во ра о на ло гу, где на ло го да вац
мо же јед но стра но да од у ста не од уго во ра (чл. 765 ЗОО), а на ло го прим цу је да то пра во
да мо же от ка за ти на лог кад хо ће, са мо не у не вре ме (чл. 376 ст. 1 ЗОО)

53 Кон стан ти но вић, М., Обли га ци је и уго во ри. Ски ца за за ко ник о обли га ци ја ма и
уго во ри ма, Бе о град 1969, чл. 522 ст. 2.

54 Раз ли ка из ме ђу два тек ста по сто ји са мо у то ме што је у Пред на цр ту на кон ре че -
ни це: „по кло но да вац мо же да рас ки не по сво јој во љи уго вор о по кло ну за слу чај смр ти” до -
да та реч – по кло но прим ца. 



би мо гућ ност рас ки да уго во ра тре ба ло под врг ну ти оп штим пра ви ли ма
ко ја се при ме њу ју на уго вор о по кло ну.55

Има ју ћи у ви ду прав ну при ро ду по кло на за слу чај смр ти, ко ји у се -
би са др жи еле мен те и обли га ци о ног и на след ног пра ва, сма тра мо да по -
клон за слу чај смр ти не тре ба схва ти ти као кла си чан уго вор, већ као гра -
ђан ско прав ни ин сти тут sui ge ne ris, та ко да би се мо гла оправ да ти при ме на
ста ва да је овај по клон јед но стра но опо зив по во љи по кло но дав ца.

Дру го, у прав ној те о ри ји се по ста ви ло пи та ње да ли Пред на црт Гра -
ђан ског за ко ни ка по ста вља ма те ри јал но прав ни услов да по кло но при -
мац мо ра да над жи ви по кло но дав ца да би прав ни по сао про из во дио
прав но деј ство.

На ше по зи тив но пра во и прав на те о ри ја, углав ном, по кло ном за слу -
чај смр ти озна ча ва ју са гла сност во ља где деј ство уго во ра на ста је под од -
ло жним ро ком а не од ло жним усло вом, те се не по ста вља услов да по кло -
но при мац мо ра над жи ве ти по кло но дав ца да би уго вор био пер фек тан.56

С дру ге стра не, по сто ји и ми шље ње да код уго во ра о по кло ну за слу -
чај смр ти прав но деј ство има од ло жни услов, ко ји под ра зу ме ва да по -
кло но при мац мо ра над жи ве ти по кло но дав ца да би уго вор био пу но ва -
жан, ка кво је деј ство имао do na tio mor tis ca u sa у рим ском пра ву.57
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55 Пе ро вић, С., Обли га ци о но пра во, стр. 608; Пе рић, Ж. Гра ђан ско пра во, стр. 266;
Ђур ђе вић, М., Уго вор о по кло ну, стр. 47.

56 Пре ма до ма ћој по зи тив ној прав ној док три ни уго вор о по кло ну за слу чај смр ти је
уго вор in ter vi vos у ко ме се на ла зи по себ на по год ба да ће пред мет по кло на би ти пре дат
по кло но прим цу по сле смр ти по кло но дав ца. Сти ца ње сво ји не не за ви си од то га да ли ће
по кло но при мац над жи ве ти по кло но дав ца, и ако по кло но да вац умре ра ни је, пра во да тра -
же пре да ју и пре нос сво ји не има ју ње го ви на след ни ци. У та квој си ту а ци ји деј ство прав -
ног по сла је под ре ђе но јед ној бу ду ћој окол но сти чи је је на сту па ње из ве сно – смрт по кло -
но дав ца. Не из ве сно је са мо вре ме ње ног на сту па ња, те у том сми слу по сто ји од ло жни
рок а не од ло жни услов. Раз ли ка из ме ђу од ло жног ро ка и од ло жног усло ва код деј ства
уго во ра огле да се у то ме што код уго во ра за кљу че ног под од ло жним усло вом деј ство по -
кло на на ста је ако по кло но при мац над жи ви по кло но дав ца, и уго вор по ста је пер фек тан
тек по сле по кло но дав че ве смр ти, а гу би ва жност ако по кло но при мац умре пре по кло но -
дав ца. С дру ге стра не, код уго во ра за кљу че них са од ло жним ро ком деј ство прав ног по сла
је под ре ђе но тре нут ку на сту па ња ро ка ко ји је нео д ре ђе ног тра ја ња, а ко ји ис ти че мо мен -
том смр ти по кло но дав ца. На кон смр ти по кло но дав ца, по кло но при мац има пра во на ми -
ре ња свог по тра жи ва ња и за у зи ма по ло жај ко ји по сле де ла ци је има ју оста ли по кло но дав -
че ви по ве ри о ци без об зи ра на прав ни основ њи хо вог по тра жи ва ња, са ко ји ма кон ку ри ше
у по кло но дав че вој за о став шти ни. в. Пе ро вић С., Об ли га ци о но пра во стр. 608; Пе рић, Ж.,
Гра ђан ско пра во, стр. 269; Ђур ђе вић, М., Уго вор о по кло ну за слу чај смр ти, стр. 241.

57 Ог ња но вић, С., Обли га ци о но пра во, по себ ни део, Но ви Сад 2010, стр. 132, Ла за ре -
вић, Д., Уго вор о по кло ну, Бе о град 2010, стр. 154; Сто ја но вић, Н., Pre sent in ca se of de ath
in our Law, Fac ta Uni ver si tas – Niš, Uni ver sity of Niš, Se ri es: Law and Po li tics Vol. 1, No 6,
2002, str. 726.



Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка ни је по себ но де фи ни сао ма те ри -
јал но прав ни услов да по кло но при мац мо ра да над жи ви по кло но дав ца.
У тек сту Пред на цр та се не на ла зи та ква од ред ба, што не ки ауто ри схва -
та ју да Пред на црт не по ста вља та кав услов, јер да је Ко ми си ја за из ра ду
гра ђан ског ко дек са има ла у ви ду са гла сност во ља чи је деј ство за ви си од
усло ва да по кло но при мац мо ра да над жи ви по кло но дав ца, то би мо ра -
ло би ти на гла ше но у тек сту Пред на цр та.58 Ме ђу тим, ми не би смо при -
хва ти ли та кав ар гу мент, јер сма тра мо ис прав ни јим по сто ја ње од ло жног
усло ва, где ће деј ство уго во ра за ви си ти од усло ва да по кло но при мац мо -
ра над жи ве ти по кло но дав ца. Ово из раз ло га што сма тра мо да је уго вор
о по кло ну за слу чај смр ти по сво јој при ро ди уго вор за кљу чен in tu i tui
per so nae, где се од сту па од пра ви ла да уго во ри на ста вља ју прав но деј -
ство и на кон смр ти уго вор ни ка. По кло но да вац се код за кљу че ња овог
уго во ра ру ко во ди су бјек тив ним ме ри ли ма, где лич на свој ства по кло но -
прим ца од лу чу ју ће ути чу на ani mus do nan di по кло но дав ца да бес плат но
усту пи не ку сво ју имо вин ску вред ност по кло но прим цу. Од ло жни услов
би тре ба ло про пи са ти и из раз ло га што је у Пред на цр ту, очи глед но, при -
хва ћен став да се код да ри ва ња ра ди о уго во ри ма за кљу че ним in tu i tui
per so nae. То не дво сми сле но про из и ла зи из пред ло же ног пра ви ла да
стран ке мо гу да уго во ре по вра ћај по кло на у слу ча ју прет ход не смр ти
по кло но прим ца, чи ме је по кло но дав цу да то пра во да рас ки не уго вор
ако не же ли да по клон по сле ње го ве смр ти при пад не на след ни ци ма по -
кло но прим ца.59

За кљу чак

Do na tio mor tis ca u sa је у рим ском пра ву био до бро чи но рас по ла га -
ње, ко је је на ста ја ло на осно ву са гла сно сти во ља по кло но дав ца и по кло -
но прим ца, и имао је обе леж ја и по кло на и ле га та. Био је увек опо зив а
са мо из у зет но нео по зив и ства рао је прав но деј ство са мо под усло вом
да по кло но при мац над жи ви по кло но дав ца. 

Срп ска др жа ва и пра во су од са мог на стан ка би ли под ути ца јем рим -
ско-ви зан тиј ског пра ва. Сред њо ве ков на срп ска др жа ва је пра ви ла о по -
кло ну за слу чај смр ти, са др жа на у За ко но пра ви лу, пре у зе ла ди рект но
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из рим ског пра ва. Та ква пра ви ла су при ме њи ва на у прак си све до ства -
ра ња мо дер не срп ске др жа ве. Срп ски гра ђан ски за ко ник је по клон за
слу чај смр ти сма трао ле га том, и на ње га при ме њи вао пра ви ла ко ја се
од но се на ис по ру ке, слич но Ју сти ни ја но вом за ко но дав ству. Ова кво по -
и ма ње по кло на за слу чај смр ти, као ле га та, има ли су и пред рат на те о -
ри ја и прак са. Бит но дру га чи је схва та ње по кло на за слу чај смр ти би ло
је у по сле рат ној прав ној док три ни, где је по клон за слу чај смр ти сма -
тран уго во ром, уз по себ ну по год бу да ће пред мет по кло на би ти пре дат
по кло но прим цу на кон смр ти по кло но дав ца. По што је схва ћен као уго -
вор на ње га су при ме њи ва на сва пра ви ла за уго во ре, те ни је био јед но -
стра но опо зив, већ са мо ка да се за то ис пу не усло ви као код ре дов ног
по кло на. Та кав став је пре о вла ђу ју ћи и у да на шњој те о ри ји и прак си.

Пред на црт Гра ђан ског за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је са др жи кон цепт
по кло на за слу чај смр ти ко ји се раз ли ку је од по зи тив не те о ри је и прак -
се. Про пи си ва њем пра ви ла да је по клон за слу чај смр ти јед но стра но
опо зив по сло бод ној во љи од стра не по кло но дав ца, као и те о рет ским
ми шље њем да би тре ба ло про пи са ти од ло жни услов да по кло но при мац
мо ра над жи ве ти по кло но дав ца да би уго вор био пер фек тан, овај прав ни
ин сти тут се ве о ма при бли жа ва do na tio mor tis ca u sa рим ског пра ва. Ти ме
се по сред но ука зу је да по клон за слу чај смр ти ни је ис кљу чи во уго вор,
већ да се ра ди о гра ђан ско прав ном ин сти ту ту sui ge ne ris, ко ји у се би са -
др жи еле мен те и обли га ци о ног и на след ног пра ва.

Summary

The present in case of death has a rich legal-historical tradition. In this paper, the au-
thor points to the continuous presence of original Roman Law rules in the regulation
of the present in case of death in Serbian Law. Through the Nomocanon of Saint Sava,
Serbian Medieval Law took over the entirety of the rules on the present in case of
death from Roman Law. The Serbian Civil Code contained provisions that identified
the present in case of death with delivery and this approach was adopted by the pre-
war theory and practice. The post-war doctrine, however, upheld a different view,
treating the present in case of death as a contract inter vivos with a special agreement
stipulating that the subject of a present shall be handed over to the presentee after the
donor’s death. This position was adopted by positive theory and practice of the time as
well. The future civil-law legislation formulated through the Pre-Draft Civil Code of
the Republic of Serbia does not entirely embrace such an approach to the theoretical
notion of the present in case of death. By giving the right to the donor to unilaterally
revoke a present, the Code actually brings this institute closer to donatio mortis causa
of Roman Law. By imposing a suspensive condition that the presentee must outlive
the donor for a contract to be perfected the similarity would be even more pronounced.
Key words: present in case of death, Roman Law, Serbian Law, Pre-Draft Civil Code of
the Republic of Serbia
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УПРАВНО СУДСТВО У НЕМАЧКОЈ И 
ЗАКОНСКА РЕШЕЊА У СРБИЈИ

Историјат контроле управе

Свест о по тре би под вр га ва ња управ них ор га на кон тро ли по чи ње од
Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је. У по чет ку је то би ла ин тер на кон тро -
ла: ор га ни упра ве су са ми се бе кон тро ли са ли. Ова кон тро ла се од ви ја ла
на на чин да су на сва кој ви шој ин стан ци по сто ја ли ко ле ги јал ни ор га ни
ко ји су је вр ши ли. Ме ђу тим, у исто вре ме је до ла зи ло до ду пли ра ња
кон тро ле та ко што су и гра ђан ски су до ви у од ре ђе ним слу ча је ви ма кон -
тро ли са ли упра ву, ма да они ни су би ли над ле жни да од лу чу ју о суд би ни
управ них ака та. Вре ме ном, гра ђан ски су до ви по че ли су да се ба ве кон -
тро лом упра ве се кун дар но, ка да до ђе до ште те по во дом до не тих управ -
них ака та. Та ко су ис кри ста ли са ни ста во ви да гра ђан ски су до ви ни су
мо гли да од лу чу ју по во дом до но ше ња ака та о де на ци о на ли за ци ји, али
су би ли над ле жни да од лу чу ју о на кна ди ште те по во дом де на ци о на ли -
за ци је.
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Исто вре ме но у 19. ве ку по чи ње из град ња си сте ма управ них су до ва
на ко ји на чин сво је ме сто про на ла зи екс тер на кон тро ла упра ве. Ра ни је
ин тер на кон тро ла се вр ши на ни жим ин стан ца ма и то је јед на вр ста
прет ход ног по ступ ка, а по том је, у по ступ ку код су да вр ше на ре ви зи ја
до не тих од лу ка. По сто ја ло је на че ло да се гра ђа нин мо гао обра ти ти
Управ ном су ду са мо уко ли ко је про шао по сту пак прет ход не (ин тер не)
кон тро ле.

Ко ји су би ли усло ви за обра ћа ње су ду? У по чет ку, обра ћа ње су ду се
до во ди ло са мо у ве зу са од ре ђе ном вр стом од лу ка ор га на упра ве: са мо
ка да су у пи та њу би ли управ ни ак ти. Ова кво обра ћа ње су ду се сма тра ло
огра ни ча ва њем пра ва гра ђа на, па се сте пен њи хо ве за шти те про ши ри -
вао са ши ре њем пој ма управ ног ак та. Си стем ге не рал не кла у зу ле је уве -
ден нај пре, у ју жној Не мач кој да би по стао стан дард за це лу Не мач ку,
та ко да при ступ су до ви ма ни је за ви сио од на чи на од лу чи ва ња од стра -
не др жа ве: са ма де лат ност упра ве и њен на чин од лу чи ва ња би ли су од
зна ча ја за вр сту ту жбе ко јом се гра ђа ни обра ћа ју су ду, а не и за пра во
гра ђа ни на да иде на суд.

У пе ри о ду Вај мар ске ре пу бли ке фор ми ран је си стем управ ног пра -
ва за це лу Не мач ку, да би се из овог си сте ма фор ми ра ли по себ ни су до -
ви – со ци јал ни и за по ре ску ма те ри ју.

Ор га ни за ци ја су до ва

Да нас у Не мач кој по сто је три вр сте су до ва: оп шти, фи нан сиј ски и
со ци јал ни. Ре дов ни су до ви су пар нич ни и кри вич ни, а по себ ни су до ви
су за рад но пра во. Тр го вин ски су до ви су при гра ђан ским су до ви ма где
чи не по себ на ве ћа. Сма тра се да је ово до бро ре ше ње због мо гућ но сти
про ме не ма те ри је. 

Устав но суд ство уче ству је post festum, а не оце њу је на црт за ко на уна -
пред.

У Са ве зном уста ву Не мач ке сто ји да мо же да по сто ји пет гра на за -
шти те, а не и ко ли ко ће ин стан ци да бу де. За слу чај да до ђе до пре пли -
та ња над ле жно сти фор ми ра се Се нат ко ји тре ба да ре ши на ста ли про -
блем. Се нат мо же да бу де са ста вљен од свих пет су до ва, а не са мо од два
су да ко ја су у су ко бу. При ли ком ре ша ва ња су ко ба над ле жно сти не ре -
ша ва се ме ри тор но већ се пред мет вра ћа су ду ко ји је над ле жан. По се -
бан об лик за шти те пред ста вља обра ћа ње Са ве зном устав ном су ду. Он је
из над свих су до ва и ње го ва над ле жност се про сти ре на све те су до ве.
Овај суд оце њу је ускла ђе ност Уста ва и за ко на и за слу чај по кре та ња по -
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ступ ка оце не ускла ђе но сти, увек се у по ступ ку пре су ђе ња че ка од лу ка
Са ве зног устав ног су да. По сто ји и по сту пак за шти те код Европ ског су да
у ко ме се оце њу је ускла ђе ност нор ме до ма ћег пра ва са европ ским.

Ор га ни за ци ја управ них су до ва

Основ на ка рак те ри сти ка управ ног суд ства у Не мач кој је по сто ја ње
три ни воа су ђе ња: Пр во сте пе ни управ ни суд, Ви ши и Са ве зни управ ни
суд. По сто ји је дан Са ве зни управ ни суд, 16 Ви ших су до ва од ко јих сва -
ка по кра ји на има је дан суд, а Пр во сте пе ни управ ни су до ви се ве зу ју за
ад ми ни стра тив не је ди ни це. Нај ма ње по кра ји не има ју је дан суд, а ве ће
по кра ји не и ви ше (Ба вар ска 7). Број ни воа и број ин стан ци се не по кла -
па ју, што за ви си од са мих пред ме та. Пра ви ло је да у су до ва њу по сто је
три ин стан це. Про тив од лу ке пр во сте пе ног су да се под но си жал ба Ви -
шем су ду и про тив од лу ке Ви шег су да ре ви зи ја Са ве зном управ ном суду.
Под но ше њем жал бе Ви шем су ду по сту пак се по но во отва ра и у чи ње -
нич ном и у прав ном сми слу. У по ступ ку ре ви зи је се оце њу је са мо при -
ме на ма те ри јал ног пра ва.

Ор га ни зо ва ње над ле жно сти у по след ње вре ме иде у прав цу да се
жал ба из о ста ви те да се по сле основ ног су да иде ди рект но на ре ви зиј -
ски. То ће за ви си ти од са мог пред ме та: ка да мо ра да се ра ди бр зо и ка -
да у чи ње нич ном ста њу дру го сте пе ни суд не би мо гао мно го да про ме -
ни. Као при мер тзв. пре ска ка ња над ле жно сти и обра ћа ња ди рект но
ре ви зиј ском су ду је слу чај спо ро ва ве за них за ре гру та ци ју. У од ре ђе ним
си ту а ци ја ма ве за но за све вр сте пред ме та, са ме стран ке мо гу да се до -
го во ре да се иде на Са ве зни управ ни суд без жал бе ног по ступ ка. Мо гу -
ћа је и ва ри јан та ди рект ног обра ћа ња Ви шем, па он да Ре ви зиј ском суду.
У тим из у зе ци ма Са ве зни суд сам утвр ђу је чи ње нич но ста ње. При ме ри
за ди рект но обра ћа њем су ду су ве за ни за хит но ре ша ва ње у пред ме ти -
ма ви шег др жав ног зна ча ја као што је из град ња зна чај них пу те ва, аеро -
дро ма, елек три фи ка ци је. Не ка да је услов за по сту па ње Ре ви зиј ског су -
да за ко ном уре ђе но од лу чи ва ње у од ре ђе ном ро ку, на при мер, код
фор ми ра ња но вих по кра ји на. Та ко ђе, ка да се ра ди о спо ро ви ма ве за -
ним за са ве зне чи нов ни ке, о њи ма не мо же да се рас пра вља на ни воу
по кра ји на. Исто та ко, и у слу ча ју ре ша ва ња на ста лих су ко ба из ме ђу две
по кра ји не или по кра ји не и са ве зне др жа ве. До тзв. пре ска ка ња над ле -
жно сти мо же да се до ђе по спо ра зу му и ка да се че ка ре ша ва ње у дру гом
по ступ ку. 
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Спо ра зум не ре ви зи је у пар нич ној ма те ри ји по сто је већ ду же вре ме.
Тре ћа мо гућ ност огра ни ча ва ња ре дов них ин стан ци је да сам за ко но -

да вац огра ни чи обра ћа ње Са ве зном су ду ис пу ња ва њем од ре ђе них пред у -
сло ва. Мо гу ће је да и сам су ди ја основ ног су да до не се од лу ку да пре су ђе -
на ствар иде ди рект но на Са ве зни управ ни суд и про тив та кве од лу ке је
до зво ље на жал ба. Жал бе ни суд од лу чу је да ли по сто ји раз лог за ова кво по -
сту па ње. Ако на ђе да су чи ње ни це код пр во сте пе ног су да у пот пу но сти
рас пра вље не, жал бе ни суд ће пред мет про сле ди ти Са ве зном, а у су прот -
ном, узе ће сам пред мет у раз ма тра ње. То ће би ти слу чај ка да је пр во сте -
пе ни суд на пра вио не ки про пуст, или да о ства ри ни је од лу че но у це ло сти. 

По сто ји раз лог за тзв. пре ска ка ње над ле жно сти у си ту а ци ји ка да
„пред ме ти пре ва зи ла зе са ми се бе”. То ће би ти слу чај ка да пред ме ти од -
сту па ју од уоби ча је не прак се или ка да се рас пра вља о ства ри ко ја ни је
би ла по зна та у та да шњој прак си. На овај на чин, ре ви зиј ски суд ујед на -
ча ва прак су. 

При ли ком од лу чи ва ња у пред ме ти ма тзв. пре ска ка ња над ле жно сти, ре -
ви зиј ски суд ра ди у ве ћу у ко ме би, у тој ства ри, од лу чи вао и жал бе ни суд.

Ка да Ре ви зиј ски суд до би је пред мет у рад пр во од лу чу је да ли је ре -
ви зи ја до пу ште на, а не ка да о до зво ље но сти ре ви зи је мо же да од лу чи и
сам ви ши суд. У пред ме ти ма у ко ји ма се ра ди о ту ма че њу но вог за ко на,
ви ши суд пред ме те ди рект но ша ље на ре ви зиј ски суд. Ско ро ¼ пред ме та
чи не пред ме ти у ко ји ма су са ме стран ке од лу чи ле да иду на Са ве зни суд.

Са став су до ва

Основ ни управ ни су до ви су де у ве ћу од тро ји це су ди ја про фе си о -
нал ца и два по рот ни ка. Су диј ска функ ци ја је стал на, а по рот ни ке би ра
град ска или по кра јин ска власт на 4 го ди не. Раз ло зи за уво ђе ње по рот -
ни ка у про цес су ђе ња су у обез бе ђе њу јав но сти и обез бе ђе њу љу ди из
од го ва ра ју ће про фе си је ко ји су у стал ном кон так ту са ствар но шћу. По -
рот ни ци се са пред ме том упо зна ју на дан су ђе ња. 

Ви ши управ ни су до ви су де у се на ти ма (ве ћи ма) од три, пет и се дам
су ди ја. Нај че шће се су ди у се на ти ма од тро ји це су ди ја ма да у са став у
не кој од по кра ји на ула зе и по два по рот ни ка. Ка да Ви ши суд су ди као
пр ва ин стан ца, су ди у се на ти ма од 5 чла но ва. О до пу ште но сти прав ног
ле ка се од лу чу је у ве ћу од три су ди је.

Са ве зни управ ни суд су ди у се на ти ма од пет чла но ва, без по рот ни -
ка, они мо гу из у зет но уче ство ва ти у тзв. ди сци плин ским се на ти ма (на
при мер, у ве зи слу же ња вој ног ро ка).
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По ло жај су ди ја

Су ди је су у вр ше њу сво је функ ци је не за ви сне, а не за ви сност је лич -
на и ин сти ту ци о на. Зна се да је у Ис точ ној Не мач кој, у вре ме вла да ви -
не пред сед ни ка Вал те ра Ул брих та, не за ви сност су ди ја сма тра на ди рект -
ним су прот ста вља њем из вр шној вла сти.

Лич на не за ви сност су ди ја зна чи, пре све га, да се су ди је би ра ју до -
жи вот но и да им функ ци ја мо же пре ста ти са мо у за ко ном пре ви ђе ним
слу ча је ви ма. Она да ље, зна чи да су ди ја не мо же би ти пре ме штен ми мо
сво је во ље (на че ло не пре ме сти во сти су ди ја), као и да не мо же би ти су -
спен до ван, из у зев кри вич ног де ла. Лич на не за ви сност зна чи и са мо стал -
ност пре ма ко јој су ди је ни су ве за не за дру ге су ди је ни ти за пред сед ни -
ка су да.

Ин сти ту ци о нал на не за ви сност се огле да у не за ви сно сти у од но су на
из вр шну власт. Ње на са др жи на се из ра жа ва у пер со нал ном и фи нан сиј -
ском сми слу на ко ји на чин се по ло жај су ди ја у Не мач кој при бли жа ва
суд ској са мо у пра ви. На ни воу по кра ји на, суд је укљу чен у бу џет Ми ни -
стар ства пра во су ђа и мо ра го ди ну да на уна пред да ис ка же сво је по тре -
бе у по гле ду фи нан си ра ња. Си сте ма ти за ци ју по сло ва утвр ђу је Ми ни -
стар ство пра во су ђа а у слу ча ју не сла га ња Ми ни стар ства и Су да од лу чу је
пар ла мент. Лич не до хот ке та ко ђе, од ре ђу је пар ла мент.

Су ди је ни жих су до ва се сма тра ју по кра јин ским чи нов ни ци ма, а су -
ди је Са ве зног су да су са ве зни чи нов ни ци. По сто је по кра ји не у ко ји ма
су ди је би ра ми ни стар прав де. У том слу ча ју мо же по сто ја ти и ор ган ко -
ји шти ти ин те рес су ди ја. У не ким дру гим по кра ји на ма се фор ми ра од -
бор за из бор су ди ја. Са ве зне су ди је би ра Од бор за из бор и име но ва ња.
Он има 32 чла на од ко јих су 16 пред став ни ци по кра ји на, а 16 су из пар -
ла мен та. Пред став ни ци по кра ји на су над ле жни ми ни стри прав де или за
рад и рад не спо ро ве. Пра во пред ла га ња има ју сви чла но ви од бо ра, а но -
вост у про це ду ри је у рас пи си ва њу кон кур са за су ди је.

Уоби ча је но је да су ди ја про ве де три го ди не на про би у пр во сте пе -
ном су ду, а за тим се из бор вр ши до жи вот но. За те три го ди не, јед ну го -
ди ну се су ди је ша љу у ор га не упра ве да се упо зна ју са њи хо вим ра дом,
а 9–12 ме се ци про ве де на про би у Ви шем су ду.

Си стем на гра ђи ва ња је си стем плат них раз ре да, па се са на пре до ва -
њем су ди ја уве ћа ва ју и плат ни раз ре ди. Уко ли ко се су ди ја са ви ше ин -
стан це вра ти на ни жу, за др жа ва прет ход ну пла ту.

По сту пак из бо ра пред сед ни ка су да је исти као и код су ди ја. Пред -
сед ник су да нај че шће, не до ла зи из истог су да, али мо ра да до би је прет -
ход но ста тус су ди је.
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Ор га ни за ци ја по сло ва у Са ве зном управ ном су ду

Са ве зни управ ни суд има Пред сед ни штво од се дам чла но ва плус
пред сед ник су да. Њи хо ва оба ве за је да фор ми ра ју се на те и из вр ше рас -
по ред ра да у су ду. У прак си се при ме њу је устав ни прин цип за кон ског
су ди је, што зна чи да се го ди шњим рас по ре дом уна пред од ре ђу је ко ји
су ди ја ће да по сту па у од ре ђе ној обла сти. Нај че шће је су ди ја у са ста ву
јед ног се на та, а рет ко у два. 

Рас по ред по сло ва у Су ду је оба вљен на сле де ћи на чин: пр ви се нат
су ди у пред ме ти ма др жа вљан ства и стра на ца, дру ги је над ле жан за др -
жав не чи нов ни ке (уна пре ђе ње, пла те, пен зи о ни са ње), тре ћи по сту па у
пред ме ти ма здрав ства (бол ни це, пра ва ле ка ра, апо те ка ра), пред мет рат -
них ште та, ре ха би ли та ци је бив ших гра ђа на ДДР. У окви ру овог се на та
се рас пра вља и о пи та њи ма во зач ких до зво ла, тран спор та ро ба и ли ца,
а та ко ђе и о пи та њи ма по љо при вре де и по сло ва ве за них за пра ва Европ -
ске уни је. Че твр ти се нат има над ле жност у гра ђе вин ским по сло ви ма
(пла ни ра ње и из град ња, же ле зни це, јав ни пу те ви, за шти та чо ве ко ве око -
ли не), пе ти се нат се ба ви со ци јал ном за шти том и по мо ћи угро же ним
ли ци ма, ше сти се нат има у над ле жно сти по сло ве ве за не за кул ту ру,
школ ство, уни вер зи тет, ме ди је, цр кву, удру же ња гра ђа на, сед ми се нат
се ба ви штет ним ма те ри ја ма и от пад ним во да ма, а осми се нат се ба ви и
де на ци о на ли за ци јом и пи та њи ма ве за ним за по кра ји не. Осми се нат се
ба ви и ло кал ном управ ном, пра вом из бо ра по сла ни ка у оп шти на ма, а о
из бо ри ма за пар ла мент од лу чу ју устав ни су до ви. Осми се нат се ба ви и
де лом по сло ва пра ва по ли ци је. Де ве ти се нат се ба ви ве ли ким про јек ти -
ма у зе мљи, из град њом аеро дро ма и так са ма, док за по ре зе по сто је по -
себ ни фи нан сиј ски су до ви. Де се ти се нат је ве зан за пред сед ни ка су да и
ње га чи не чла но ви де ве тог се на та. По сто је и још два се на та за ди сци -
плин ске по ступ ке са ве зних чи нов ни ка и за пи та ње вој ске.

Са ве зни управ ни суд има укуп но 60 су ди ја.
Су ди ја основ ног управ ног су да, као из ве сти лац, има го ди шње у ра -

ду 80–120 пред ме та, су ди је Ви шег управ ног су да 50–60 пред ме та уз не -
што спо ред них по сту па ка (од лу чи ва ње о хит ним ме ра ма, до зво ље ност
ре ви зи је), а Са ве зни управ ни суд има у ра ду по су ди ји 20–40 ре ви зи ја
го ди шње и око 40–50 спо ред них пред ме та (до пу ште ност ре ви зи је). Нај -
ви ше по сло ва има пр ви се нат јер од лу чу је о до пу ште но сти ре ви зи ја у
око 1.000 пред ме та го ди шње. 

На рад Са ве зног управ ног су да при ме њу је се За кон о управ ним спо -
ро ви ма а и сви дру ги управ ни су до ви има ју сво је за ко не.
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О управ ној ства ри

Да би се бо ље раз у ме ла на че ла управ ног спо ра, као и во ђе ње по -
ступ ка код су да, мо ра мо нај пре да се под се ти мо ака та упра ве ко ји се
пре и спи ту ју код управ ног су да.

У Не мач кој се од у ста ло од прин ци па ва же ћег у на шем пра ву, пре ма
ко јем се ра ди о при ме ни За ко на о оп штем управ ном по ступ ку увек он -
да ка да др жа ва пред у зи ма од ре ђе не ме ре на ауто ри та ти ван на чин, да -
кле, пре ко управ ног ак та као ин стру мен та. Под ути ца јем не мач ког
Основ ног за ко на, кон ци пи ра ном у скла ду са на че ли ма де мо кра ти је и
прав не др жа ве, пре ма оце ни не мач ких су ди ја, до шло је до про ме не са
ауто ри та тив не ка де мо крат ској др жа ви, па се управ но пра во ви ше не
ту ма чи као пра во при ви ле ги ја у ру ка ма др жа ве (кад др жа ви тре ба при -
ход раз ре же гра ђа ни ну по рез), већ као пра во за шти те гра ђа ни на у од -
но су на др жа ву. Ту за шти ту др жа ва не мо же да из бег не на тај на чин
што ће уме сто управ них ака та са гра ђа ни ма за кљу чи ва ти уго во ре ко ји
има ју ве ћа огра ни че ња од гра ђан ско-прав них уго во ра, јер уко ли ко се
ра ди о уго во ри ма у обла сти јав ног пра ва др жа ва под ле же истим основ -
ним на че ли ма ве за ним за за шти ту устав них сло бо да као и у слу ча ју до -
но ше ња управ ног ак та. Пре ма то ме, и сви уго во ри у обла сти јав ног пра -
ва ко је др жа ва за кљу чу је са гра ђа ни ма ужи ва ју прав ну за шти ту код
управ них су до ва као и у слу ча ју до не тих управ них ака та. Због то га и ни -
је ва жно да ли ће ре зул тат во ђе ног управ ног по ступ ка би ти до не ти управ -
ни акт или за кљу че ни уго вор. У скла ду са из не тим, па ра граф 9 не мач -
ког За ко на о оп штем управ ном по ступ ку да је де фи ни ци ју Оп штег
управ ног по ступ ка као ак тив ност др жав них ор га на усме ре ну пре ма спо -
ља, чи ји је циљ ис пи ти ва ње прет по став ки и вр ше ње при пре ма за до но -
ше ње управ ног ак та или за кљу чи ва ње уго во ра из обла сти јав ног пра ва.

На рав но, ка да др жа ва пре ко сво јих ор га на де лу је у обла сти при ват -
ног пра ва (на ба вља кан це ла риј ски ма те ри јал) она у уго вор ним од но си -
ма не ма огра ни ча ва ња из обла сти јав ног пра ва.

На че ла управ ног спо ра и по сту пак пред су дом

Пр во на че ло управ ног спо ра је утвр ђи ва ње ма те ри јал не исти не. По -
што се ра ди о спо ро ви ма гра ђа на про тив др жа ве циљ је да се у во ђе њу
по ступ ка, што је мо гу ће ви ше, стран ке до ве ду у рав но пра ван по ло жај.

Дру го на че ло је пру жа ње прав не по мо ћи и оба ве ште ња гра ђа ни на у
то ку по ступ ка, за тим на че ло са слу ша ња стран ке и на че ла јав но сти.
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Ту жи лац сам од лу чу је да ли ће под не ти ту жбу. Под не та ту жба се
до ста вља на од го вор ту же ном ор га ну а пи та ња до ста вља ња од го во ра на
ту жбу је пи та ње кул тур ног по на ша ња ор га на. У управ ној суд ској прак си
Не мач ке се не де ша ва да др жав ни ор ган не до ста ви су ду спи се (код нас
је не по што ва ње су да не до ста вља њем спи са по диг ну то на за кон ску нор -
му да ор ган мо же два пу та да не по сту пи по на ло гу за до ста вља ње: прим.
ауто ра). Код ни жих ин стан ци ва жи као пра ви ло усме на рас пра ва, а код
Са ве зног управ ног су да за ви си од са мих се на та. Стран ка ма се уз по зив
за рас пра ву ука зу је и на мо гу ће тро шко ве по ступ ка. По зи ва ње стра на ка
је оба ве за су да, а оне са ме од лу чу ју да ли ће до ћи. Су до ви су ве о ма осе -
тљи ви уко ли ко се пред став ник ор га на не по ја ви на су ду, и та кво по на -
ша ње се сма тра озбиљ ним не по што ва њем су да са од го ва ра ју ћим кон се -
квен ци ја ма.

Јед но од на че ла је да суд ни је ве зан раз ло зи ма ту жбе. Да кле, у пи -
та њу је ис тра жно на че ло. У сло же ни јим ства ри ма се вр ши уви ђај, а мо -
гу ће је и ве шта че ње, са слу ша ње све до ка и стран ке, из во ђе ње пи сме них
до ка за. На тај на чин се оства ру је кон трол на уло га су да. Ка да се ра ди о
ства ри ма ко је пред ста вља ју др жав ну тај ну, суд од лу чу је да ли је оба ве -
за чу ва ња тај не оправ да на и од лу ка су да оба ве зу је др жав ни ор ган. Ако
др жав ни чи нов ник и по ред то га од би је да да из ја ву, суд не мо же да га на
то при си ли, али др жа ва због то га мо же да из гу би спор.

Је дан од еле ме на та устав ног на че ла ефи ка сне суд ске за шти те је да
она бу де бла го вре ме на и хит на. По сто је две вр сте при вре ме не за шти те
стран ке код обра ћа ња су ду. Јед на се по сти же кроз раз ли чи те вр сте ту -
жби. Нај ва жни ја је она ко јом се тра жи по ни штај управ ног ак та. Сви
ини ци јал ни ак ти (жал бе, ту жбе) има ју су спен зив но деј ство, ма да не ка -
да пре ва гу има јав ни ин те рес, али те си ту а ци је мо ра ју да има ју за кон -
ско уте ме ље ње (по ли циј ске ме ре, од ре ђе не вр сте так си и сл.). У тој си -
ту а ци ји, др жав ни ор ган мо же да на ло жи да се од ре ђе ни акт из вр ши
од мах, а гра ђа нин је овла шћен да тра жи од ла га ње из вр ше ња. На тај на -
чин се отва ра пи сме ни спо ред ни по сту пак о од ла га њу не по сред ног из -
вр ше ња, у ко ме суд до но си од лу ку у ве ћу од тро ји це су ди ја. Пред сед -
ник ве ћа мо же и те ле фо ном да по зо ве ор ган да би на ло жио да са че ка
са из вр ше њем управ ног ак та и уко ли ко овај то од би је, суд мо ра од мах
да за се да (на при мер, ка да се ра ди о про те ри ва њу стра на ца, де мон стра -
ци ја ма и сл.). 

Дру ги при мер по сту па ња су ди ја је ка да по сто ји зах тев стран ке да се
до не се при вре ме на ме ра (до би ја ње до зво ле, по сту пак из др жа ва ња, зах -
тев да уче ник пре ђе у сле де ћи раз ред). Та да суд мо же да до зво ли при -
вре ме ну ме ру са при вре ме ним из вр ше њем до ко нач не од лу ке (да на
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при мер, до зво ли при вре ме ни упис ђа ка), по што прет ход но при ба ви из -
ја шње ње од управ ног ор га на. 

Од зна ча ја је за па жа ње да у не мач ком пра ву не по сто је си ту а ци је у
ко ји ма је управ ни спор ис кљу чен, као и да Ви ши управ ни суд у управ -
ном спо ру не мо же да до не се од лу ку у спо ру пу не ју рис дик ци је јер би на
тај на чин суд пре у зео уло гу ор га на упра ве што је про тив но на че лу по де -
ле вла сти. У Не мач кој, та ко ђе, ни су уоче не по ја ве ко мен та ри са ња суд -
ских од лу ка од стра не из вр шне вла сти из у зев на струч ним ску по ви ма.

Што се ти че тра ја ња по ступ ка он је код пр во сте пе ног су да од шест
ме се ци до три го ди не, за ви сно од по кра ји на ко је не ма ју до вољ но су ди -
ја, код дру го сте пе ног су да по сту пак тра је не што ду же, а код Са ве зног
управ ног су да око осам ме се ци. Не по сто је про пи си о тра ја њу по ступ ка.

Про це нат по твр ђе них од лу ка од стра не Са ве зног управ ног су да је
90%, а стран ке успе ва ју са 10% укуп но ре ше них пред ме та. Та кво ста ње
се об ја шња ва озбиљ ним ра дом упра ве и по што ва њем суд ских од лу ка,
као и ста бил ном суд ском прак сом и не та ко че стим ме ња њем за ко на.

Управ но суд ство у Ср би ји

Из ла га ње о управ ном суд ству и по ло жа ју су ди ја у Не мач кој, као до -
бро уре ђе ном си сте му, ни је са мо се би циљ, већ тре ба да пред ста вља ле -
стви цу у од но су на ко ју тре ба да се из вр ши ана ли за ста ња у Ср би ји. То
ста ње је при лич но да ле ко од оно га ка кво би смо во ле ли да бу де.

У Ср би ји је до нет За кон о управ ним спо ро ви ма1 (у да љем тек сту:
ЗУС) ко ји је у при ме ни од 30. 12. 2009. го ди не. Сма тра се још увек но -
вим за ко ном бу ду ћи да је ње го ва при ме на ка сни ла због окон ча ва ња
пред ме та по за ко ну ко ји је пре стао да ва жи.

Ге не рал но го во ре ћи, уз на пре дак у ре ше њи ма упо ре ђе ним са прет -
ход ним за ко ном, ње го ва озбиљ на ма на је у не по сто ја њу си сте ма управ -
ног суд ства. Овај не до ста так је про из вео дру ги, та ко ђе ва жан не до ста -
так ко ји се са сто ји у од су ству жал бе као ре дов ног прав ног сред ства у
управ ном спо ру (не по сто ји суд ко ји би о жал би од лу чи вао). Сла же мо
се да не до ста так ни је „из вор но” у овом про це сном за ко ну. Про блем ву -
че сво је ко ре не из За ко на о уре ђе њу су до ва2, ко јим ни је раз ра ђен си -
стем управ ног суд ства. Од ред бом чл. 11. ст. 4. овог За ко на је пред ви ђен
је дан Управ ни суд за чи та ву ма те ри ју управ ног спо ра, над ле жност Вр -
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хов ног Ка са ци о ног су да је вр ло огра ни че на над ле жно шћу по ван ред ним
прав ним сред стви ма на од лу ке Управ ног су да.

Не а де кват на уре ђе ност управ ног суд ства, као ва жне гра не спе ци ја -
ли зо ва ног суд ства, као и од нос пре ма обез бе ђи ва њу аде кват ног су диј -
ског ка дра (у нај ви шем су ду управ но-суд ске над ле жно сти Не мач ке 60
су ди ја и Ср би ји 2!) има ју за ди рект ну по сле ди цу не до вољ ну за шти ту
гра ђа на Ср би је у од но су на из вр шну власт.

Сту па њем на сна гу ЗУС-а, по зна ва о ци ове ма те ри је об ра до ва ли су
се што је од ред ба о од ло же ном деј ству управ не ту жбе на шла ме сто у чл.
23. ЗУС-а. Вр ло је ло гич но ре ше ње пре ма ко ме Управ ни суд од лу чу је да
ли ће од ла га ти из вр ше ње управ ног ак та, а не ор ган упра ве3.

Упр кос и са мом на зи ву ова кве но ви не у ЗУС-у, прак са Управ ног су -
да је за у зе ла став да ову од ред бу тре ба ре стрик тив но ту ма чи ти та ко што
се она од но си са мо на ак те ко ји у се би са др же оба ве зу на чи нид бу (а не
и, на при мер, ка да је др жав ни слу жбе ник ре ше њем ста вљен у ста тус не -
рас по ре ђе ног – за што баш он(!), са мо гућ но шћу да му по сле 2 ме се ца
пре ста не рад ни од нос уко ли ко му се не на ђе аде кват но рад но ме сто –
не ће се на ћи!).

Став је ауто ра да је су шти на чл. 23. ЗУС-а у от кла ња њу прав ног деј -
ства управ ног ак та, што под ра зу ме ва ши ре ту ма че ње при ме ње но и на
не рас по ре ђе ног др жав ног слу жбе ни ка.

Исто ми шље ње при хва та и проф. др Зо ран Р. То мић4.
Дру га, по оце ни ауто ра, зна чај на но ви на ЗУС-а је у при хва ће ном

прин ци пу у чл. 2. За ко на о од лу чи ва њу у управ ном спо ру „…на под ло зи
чи ње ни ца утвр ђе них на усме ној јав ној рас пра ви”. Прин цип је су жен и
са мим за ко ном (чл. 34. ст. 2. – оба ве зна рас пра ва), као и дис кре ци о ном
оце ном су да да се ра ди о сло же ној ства ри „и ра ди бо љег раз ја шње ња
ства ри”. Нај ве ћу ре стрик тив ност овог прин ци па је учи нио Управ ни суд
сво де ћи га ско ро са мо на обли га тор не раз ло ге за др жа ње рас пра ве. 

Бу ду ће ре ше ње про бле ма аутор ви ди у фор ми ра њу су диј ског управ -
ног ка дра од ко ле га ко ји су прак су сти ца ли у су ду, а не у ор га ни ма упра -
ве где не по сто ји оба ве за по ла га ња др жав ног ис пи та из пред ме та За кон
о оп штем управ ном по ступ ку!

Тре ћа зна чај на но ви на ко ја обез бе ђу је по што ва ње на че ла оба ве зно -
сти пре су де до не те у управ ном спо ру од стра не управ ног ор га на (чл. 7.
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у ве зи чл. 69. ст. 2 ЗУС-а) је ка жња ва ње ру ко во ди о ца ор га на нов ча ном
ка зном због не по сту па ња по пре су ди су да (чл. 75. ст. 2. ЗУС-а). Ауто ру
ни је по зна то да је ова од ред ба у прак си при ме ње на што до ста го во ри о
на че лу са мо стал но сти су ди ја и мо гу ћем стра ху од ор га на из вр шне вла -
сти. Он је, чи ни се, до дат но по ја чан до га ђа ји ма ве за ним за још увек нео -
кон ча не по ступ ке не и за бра них су ди ја.

При каз управ ног суд ства у Не мач кој и не ких кључ них од ред ни ца
ор га ни за ци је управ ног суд ства у Ср би ји и при ме не ЗУС-а тре ба да скре -
ну па жњу на мо гу ћа ре ше ња у ци љу по бољ ша ња од го ва ра ју ћих за ко на и
суд ске прак се. Ти ме ће се про ши ри ти и те о ри ја управ ног пра ва и учвр -
сти ти са зна ње да је ква ли те тан управ ни су ди ја жи ви га рант за ко ни -
то сти ра да из вр шне вла сти.

Уме сто за кључ ка

Аутор је ода брао да пи ше о овој те ми јер се ра ди о др жа ви у ко јој је
из гра ђен за ви дан си стем управ ног суд ства. Ме ђу тим, то ни је крај њи циљ
ре фе ра та, већ упо ре ђе ње са управ ним суд ством у Ср би ји уз да ва ње кри -
тич ког освр та на ре ше ња у по сто је ћем За ко ну о уре ђе њу су до ва и про -
це сном за ко ну – За ко ну о управ ним спо ро ви ма.

Ре фе рат иде и да ље и да је ана ли зу при ме не у прак си про це сног За -
ко на уз ука зи ва ње на мо гу ћа по бољ ша ња. Њи хов ис кљу чи ви циљ је што
пот пу ни ја за шти та гра ђа на, уз до ступ ност су ду, да у суд ском по ступ ку
не по сред ним уче шћем ту за шти ту оства ре. То тре ба да бу де ин те рес сва -
ке озбиљ но уре ђе не прав не др жа ве, по себ но у овој обла сти кон тро ле
ака та из вр шне вла сти од стра не дру ге гра не вла сти – суд ске. То зах те ва
по себ ну об у че ност су ди ја спе ци ја ли зо ва не над ле жно сти. 

Са мо стру чан и по све ћен управ ни су ди ја је жи ви га рант за ко ни то -
сти ра да из вр шне вла сти.

Ljubodrag Pljakić
Long-standing judge of the Supreme Court of Serbia

Administrative Jurisdiction in Germany and Legal Solutions in Serbia

Summary

The author has chosen to write about this topic because here we have a state in which
an appreciable system of administrative jurisdiction has been established. This is, how-
ever, not the final goal of the paper, but a comparison with the administrative jurisdic-
tion in Serbia, with depiction of a critical review of solutions in the existing Law on
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Organization of Courts and the Procedural Law – the Law on Administrative Disputes. 
The paper goes further and gives an analysis of the application in the practice of the
Procedural Law, with hinting at possible improvements. Their exclusive goal is an as
complete as possible protection of citizens, with accessibility to the court, in order to
implement this protection in a court procedure by direct participation. This should be
the interest of every seriously organized legal state, especially in this field of control
of acts of the executive power by the other branch of power – the jurisdictional one.
This requires a special training of judges in the specialized competence. 
Only an expert and dedicated administrative judge is a living guarantor for the legality
of work of the executive power.
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ЈУБИЛЕЈИ – Вељко Губерина

У Београду је у суботу 8. септембра 2012. године одржана свечана сед-
ница Управног одбора Адвокатске коморе Србије на којој је г. Вељку
Губерини, адвокату у пензији уручено највише признање Адвокатске
коморе Србије – Златна плакета за животно дело, као знак признања
за дугогодишњи успешан и частан рад у професији и посебно ангажо-
вање у раду органа Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у
саставу Адвокатске коморе Србије и изузетан допринос развоју про-
фесије и унапређењу рада органа адвокатске коморе и афирмацији ад-
вокатуре у друштву.

У присуству великог броја адвоката о добитнику признања су говорили
г. Драгољуб Ђорђевић, председник Адвокатске коморе Србије, г. Миро-
љуб Павловић, члан Управног одбора, г. Ненад Вукасовић, дугогодишњи
сарадник и г. Славко Јеловац, председник Адвокатске коморе Београда.

Г. Губерина је својим ангажовањем током целокупног професионалног
рада допринео унапређењу рада органа Адвокатске коморе и покренуо
више значајних активности у Комори које су имале за резултат из-
мене и допуне прописа, заштиту људских и грађанских права и уво-
ђења правила у кривични поступак која су омогућила бољу заштиту
окривљених и бранилаца током целог кривичног поступка. Својим ис-
тупима у јавности г. Вељко Губерина је указао да адвокат својим пре-
даним стручним радом и професионалним залагањем може да одбрани
највише људске вредности – слободу и живот. Посебан допринос г.
Вељка Губерине представља његов самопрегоран рад на припреми и
објављивању четири књиге едиције „Историја адвокатуре“. Одбране у
неким кривичним поступцима у којима је г. Губерина био бранилац
остају забележене у аналима адвокатуре као најзначајније у правној
теорији и пример младим адвокатима. Једном речју, за г. Вељка Гу-
берину адвокатура није била само професија, већ начин живота.
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Живојин Шестић
адвокат у Београду

ВИТЕЗ АДВОКАТУРЕ
Беседа о Вељку Губерини

Постоји прича о једном дечаку који је, скоро бос и го, на хладном
јесењем дану, седео на зиду испред робне куће. Наишла је једна дама,
узела га за руку, увела у робну кућу, обукла га и обула, извела из робне
куће и рекла му: „Е сад иди кући”

Дечак је упитао даму: „Да Ви госпођо нисте, можда, Бог”?
Дама је одговорила: „Нисам, ја сам само једно од Божије деце”
Дечак је даму погледао у очи и рекао: „Знао сам да сте у неком

сродству с Богом”!
Кад год се сетим Вељка Губерине ја се сетим ове приче и помислим

– овај човек мора да је у сродству с Богом када је успео да од једнoг дечака
у избеглиштву постане живи светац српске адвокатуре. 

Вељка Губерину је у Србију донео вихор Другог светског рата. 
„Данас у 8,30 ступио сам на тле Србије. Хвала ти Боже што сам то

доживео” записао је Вељко у свом дневнику дана 18. јула 1941. године
(Сведок историје, I књига, 2004. године). 

Вељкова радост, у том тренутку, била је разумљива. 
Иако и сама под окупацијом, напаћена и осиромашена, Србија је

Вељка и сву његову избегличку сабраћу примила са топлином и љубављу. 
Вељко јој то никада неће заборавити. 
На њену љубав и топлину узвратио је дубоком оданошћу својој

нацији и својој вери. 
Није Вељко никада заборавио ни свој стари завичај, свој Кордун,

Вргин Мост, Карловац. И данас их носи у себи са љубављу и тугом. Али
и са, никад незараслом, раном у срцу због трагичне судбине блиских
рођака, пријатеља и сународника. 

Због тога је Вељко са породицом одлучио да се тамо више никада не
враћа. 

Остао је у Србији и ту започео свој нови животни маратон. За сваки
почетак било је веома тешко, била је окупација а после ње комунистичка
власт. 
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И под тим условима Вељко пред себе поставља високе циљеве иако
добро зна да високи циљеви траже велике захтевe и велика одрицања. 

Пристао је и упорно кренуо ка постављеном циљу. На том путу био
је сам. Имао је помоћ и подршку само од Бога и мајке. А ко би други до
мајка, и ко му је више и потребан?

Овај свој пут завршио је на правом месту – у адвокатури. 
Тако је овај избеглички дечак са Кордуна, постао ВЕЉКО ГУБЕРИНА.

Први адвокат у Историји адвокатуре који је добио плакету за животно
дело. 

Вељко Губерина није само адвокат, особа у адвокатури, Вељко Губе -
рина је појава у адвокатури Србије. Својом појавом Вељко је обележио
адвокатуру Србије у другој половини 20 векa. 

Вељко и адвокатура чине нераздвојиво јединство. Тешко ми је да
замислим адвокатуру без Вељка а још теже Вељка без адвокатуре.
Понекад помислим да би требало добро погледати и његову крштеницу,
можда тамо и пише: „родио се Вељко Губерина, адвокат”. 

Добро знам историју адвокатуре и знам да је у њој било великих
заљубљеника у адвокатуру, али таквог као Вељко, не знам. Учинак Вељка
Губерине у адвокатури Србије је немерљив. 

Промовишући себе и свој рад (а то је чинио маестрално и без
саветника за маркетинг) Вељко је промовисао и адвокатуру. И то је
чинио у времену када је промоција адвокатуре била непожељна. 

Свој професионални рад је посветио тешким кривичним пред ме -
тима. Имао их је преко хиљаду. 

Његове одбране у овим предметима биле су специфичне и, по њему,
препознатљиве. Посебно завршне речи. Тако је настао „стил Губерина”. 

Вељко Губерина је у два мандата био Председник АК Србије а у једном
Председник Председништва АК Југославије, радио је у Дисциплинским
органима, био члан бројних одбора и комисија, иницијатор разних актив -
ности Адвокатуре. Иницијатор је евокације на великане српске адвокатуре
као и на изради Историје адвокатуре у Србији. У ова два случаја није био
само иницијатор већ и оперативни носилац посла заједно са тимом
адвоката који су радили на овом послу. Нарочито код Историје адво -
катуре коју сада чини едиција од 4 књиге са 2.100 страница и око 700
биографија адвоката. 

Његова адвокатска канцеларија била је мала адвокатска академија
из које је изашло неколико веома угледних адвоката. 

Познати је борац за укидање смртне казне. 
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Велики је пријатељ и поштовалац младих. Како оних који су већ у
адвокатури, тако и оних који се, својим беседама, припремају за адво -
катуру. 

Не постоји у историји српске адвокатуре личност чији је учинак за
адвокатуру раван Вељковом. 

Због овог импресивног учинка Вељко је добитник свих могућих при -
знања од стране АК Србије и Југославије, од Светог Синода Православне
Цркве Орден Светог Саве Првог степена, од Председника Републике
Орден ...

Тако је Вељко Губерина, у професионалном смислу, дотакао небо.
Више и даље се, ваљда, и не може. 

Да ли је то био тај високи циљ који је Вељко себи поставио? Да ли је
Вељко тако себи обезбедио место у историји

Будући да је често умео да каже „ја сам човек историје” и да је свом
обимно написаном животопису дао назив: Сведок историје могло би се
рећи да је историја била Вељкова крајња дестинација. 

У историји адвокатуре Вељко је, већ одавно, обезбедио себи место.
За ону другу историју, данашње генерације нису позване да оцењују. О
томе ће своју реч дати сама историја. 

У сваком случају Вељко је себе спасао од заборава. 
Не треба заборавити ни Вељков публицистички рад који је крунисан

са 5 књига „Бранио сам” и 10 књига „Сведок историје”. То је импресиван
опус у који је инвестирана огромна енергија и огроман рад. 

Приватно, Вељко је драг колега, одан пријатељ, поуздан сарадник,
непосредан и комуникативан. Изнад свега велики господин. По свему,
по манирима, васпитању, изгледу, облачењу. И овде га тешко можете
пратити. 

Погледајте његову фотографију из млађих дана („Сведок историје”
прва књига), из времена пуног радног капацитета. Видећете једног
углађеног господина, попут енглеског лорда, концентрисаног на оно што
говори и на оног коме говори. Подигнути кажипрст леве руке као да
показује пут којим се стиже до успеха. 

То је прави Вељко Губерина. 
Са Вељком се не морате у свему сложити. И не треба. 
Не морате га, чак, ни волети. 
Али га морате поштовати. Вељко то, без сумње, заслужује. 
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ПРИКАЗИ

Др Слободан Стојановић
адвокат из Београда

Данило Золо, Ко каже хуманост... рат, право и глобални поредак

Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду је, у окви ру еди ци је Cri men, ове го ди -
не из дао књи гу Д. Зо ла под на сло вом Ко ка же ху ма ност... рат, пра во и
гло бал ни по ре дак, оби ма 157 стра на. Књи гу је са ита ли јан ског ори ги на -
ла пре вео Зо ран Ка та нић, а при ре ђи вач и струч ни ре дак тор пре во да је
проф. др Зо ран Сто ја но вић.

На тај на чин је са мо до да та јед на кап у мо ре пра зни не у пре во ди ма
на срп ски је зик струч но-прав них пу бли ка ци ја. По себ но, ка да су у пи та -
њу те ме у ко ји ма се на ши про сто ри и на ро ди на ла зе на цен трал ном ме -
сту, као што је ов де слу чај. 

Сво је вр стан до при нос упот пу ња ва њу те пра зни не да је и обим на стра -
на ли те ра ту рe на ко ју се аутор по зи ва.

Да ни ло Зо ло (Ри је ка, 1936) је, на жа лост, не до вољ но по знат на шој
струч ној јав но сти, за раз ли ку од го ди ну да на мла ђег ко ле ге са исте ка -
те дре уни вер зи те та у Фи рен ци, не дав но пре ми ну лог An to nia Kas se sea,
ра ни јег Пред сед ни ка Три бу на ла за бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу. Упр кос
чи ње ни ци што Д. Зо ло, по ре де ћи ову дво ји цу, пре ма на шој оце ни, не у -
по ре ди во објек тив ни је при сту па до га ђа ји ма ко ји су за де си ли др жа ве на
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, по себ но срп ски на род.

Но, то ни је слу чај и у све ту. Да ни ло Зо ло, про фе сор фи ло зо фи је ме -
ђу на род ног  пра ва уни вер зи те та у Фи рен ци, је ве о ма по знат и при су тан
не са мо у сво јој зе мљи, не го и на ско ро свим ва жни јим уни вер зи те ти ма
Ве ли ке Бри та ни је и САД, као и у др жа ва ма Ју жне Аме ри ке.
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Књи га ко ја је пред мет овог при ка за пр ви пут је об ја вље на у Ита ли -
ји 2000. го ди не, а свет ски зна чај је до би ла са ен гле ским из да њем у Лон -
до ну и Њу јор ку 2002, под не што измењеним на сло вом.* За и ста је ште -
та да се тек са да об ја вљу је и на срп ском је зи ку, али мо ра мо до да ти, за
уте ху, да ни је баш ни шта из гу би ла од сво је ак ту ел но сти.

„Ко ка же ху ма ност – по ку ша ва да те об ма не”, по зи ва се аутор на
по зна ту Пру до но ву ми сао. Ово је и мо то ко ји про жи ма три основ не те -
ме ко је из ла же и ела бо ри ра. Све се, на вод но, за сни ва ју на ху ма но сти,
али аутор у то ме ви ди за пра во не што дру го, пре све га ин те ре се САД и
зе ма ља чла ни ца НА ТО пак та. Те три цен трал не те ме, ка ко аутор на во ди
у пред го во ру ко ји је мар та 2012. го ди не на пи сао за срп ско из да ње књи -
ге, су:
а) уло га ко ју је од и грао пре ма Ср би ји (од 1993. до да нас) Ме ђу на род ни

кри вич ни три бу нал, осно ван ad hoc за бив шу Ју го сла ви ју;

б) екс пли цит на по вре да По ве ље Ује ди ње них на ци ја и ме ђу на род ног пра -
ва на ко ју су се Сје ди ње не Др жа ве (и НА ТО) од лу чи ле на па дом 1999.
го ди не на Ср би ју – на зи ва ју ћи ху ма ни тар ном ин тер вен ци јом по кољ
хи ља де не ви них осо ба за ко ји су по ста ле од го вор не;

ц) стал но за по се да ње од стра не Сје ди ње них Др жа ва вој не ба зе Camp
Bond steel сме ште не у ср цу Ко со ва и са тим по ве за на не за ви сност од
Ре пу бли ке Ср би је, ко ју је Ко со во уни ла те рал но про гла си ло у фе бру -
а ру 2008.

На ве де не те ме су из ло же не у не ко ли ко по гла вља ко ја за по чи њу из -
ла га њем јед ног објек тив ног при сту па у са гле да ва њу бит ног до при но са
за пад них си ла у на стан ку бал кан ских про бле ма. За тим, сле ди ела бо ра -
ци ја три основ не те ме, кроз под на сло ве ко ји већ са ми по се би мно го го -
во ре: Раз ло зи ра та; Рат про тив пра ва; Ме ђу на род на „по ли тич ка прав -
да”; По сле ди це ра та. На кра ју, по сле за кључ ка, да та је и хро но ло ги ја
зна чај них до га ђа ја ве за них за на ше про сто ре „од Ко со ва по ља до Си је -
тла” (1389–1999).

Као што се већ мо гло за кљу чи ти, књи га је из у зет но кри тич ки ори -
јен ти са на у од но су на по ста вље не те ме, али не са мо у од но су на не по -
сред не по сле ди це кон крет них до га ђа ја, не го и уоп ште, на трај не и не са -
гле ди во штет не гло бал не по сле ди це, пре све га у обла сти ме ђу на род ног
пра ва. Суд би на ме ђу на род ног пра ва је угро же на – док је ius gla dii (право
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ма ча), ка ко су ста ри Ри мља ни на зи ва ли пра во си ле, у ве ли кој ме ри пре -
у зе ло функ ци је ме ђу на род ног пра ва. Но, и са мо по сто ја ње ове књи ге и
њен са др жај го во ре да са ова квом прак сом ни ка да не мо же би ти по ми -
ре ња. 

Књи га је на ме ње на не са мо прав нич кој и по ли тич кој јав но сти, не го
и нај ши рем кру гу чи та ла ца. За адво ка ту ру би мо гла чак пред ста вља ти
не за о би ла зну струч ну ли те ра ту ру у обла сти ме ђу на род ног и, на ро чи то,
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва. 

Уме сто пре по ру ке, при зна ћу да сам из да ње ове књи ге, та да на ен -
гле ском је зи ку, ко ри стио и у сво јој док тор ској ди сер та ци ји.
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Др Недељко Јованчевић, адв. 
Главни и одговорни уредник

Проф. др Зоран Стојановић, Коментар Kривичног законика,
Четврто измењено и допуњено издање, 

„Службени гласник”, Београд, 2012, 1099 стр.

Недавно се појавило четврто (измењено и допуњено) издање позна -
тог Коментара Кривичног законика проф. др Зорана Стојановића. Овај
кратак приказ има за циљ да скрене пажњу нашој стручној и научној
јавности на појаву овог новог, знатно допуњеног издања (проширен је за
преко две стотине страница), а не да детаљније улази у његово при -
казивање и анализу. 

После изласка из штампе трећег издања уследиле су у септембру
2009. године бројне измене и допуне Кривичног законика, па је Комен-
тар, пре свега, било потребно ажурирати са тог аспекта. Неке од тих
новина изазвале су одређене проблеме у тумачењу и примени, па се
зато аутор Коментара посебно бави њима. Полазећи од тога да циљ ко-
ментара није да се бави критиком појединих законских решења, аутор
је и код таквих решења која заиста заслужују критику (било због су-
штинских или легислативно-техничких пропуста), настојао да нађе при-
хватљиво решење за њихову примену. Осим тзв. кућног затвора, и неких
других мање значајних новина у општем делу, ту је и већи број потпуно
нових или значајно измењених кривичних дела којима се у Коментару
посвећује нарочита пажња. Нека од њих имају изузетан значај у пракси
(нпр. кривична дела у вези са опојним дрогама или недозвољеним држа-
њем и ношењем оружја). Осим тога, детаљније су објашњене и неке од-
редбе Кривичног законика које нису мењане (на пример, кривично дело
крађе). Данас се у већој мери може узети у обзир и судска пракса која
је у међувремену настала у примени Кривичног законика. То се на-
рочито односи на поједина кривична дела, па је и у том погледу Комен-
тар значајно обогаћен. У Коментару је узет у обзир и већи број нових
или измењених и допуњених закона који су релевантни за тумачење и
примену одређених кривично-правних норми. 

Као посебну вредност овог коментара истичемо да је он нашао праву
меру између онога што је основна сврха сваког коментара, а то је помоћ
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судској пракси у примени Кривичног законика и решавања неких
теоријских питања. У области кривичног права теорија и пракса се
преплићу, тако да се приликом  давања одговора и решавања неког
проблема мора поћи како од теорије, тако и од праксе. То се у неким
ранијим нашим и страним коментарима посебно наглашавало у
њиховом поднаслову („научни и практични коментар“). Иако се то данас
подразумева код вредних коментаторских дела (нарочито у немачкој
кривичноправној литератури), то треба истаћи као једну од каракте -
ристика коментара професора Стојановића. С једне стране, он је врло
употребљив за праксу (што му је и основна намена) али, с друге стране,
он се заснива на уважавању ставова савремене теорије кривичног права.

Остваривање настојања да се да што више одговора на спорна
питања, као и да се све одредбе Кривичног законика детаљно објасне,
води изузетно обимним коментарима. У страној литератури постоје и
коментари који су написани на више хиљада страница (али су, по
правилу, дело више коаутора). За коментар професора Стојановића
могло би се рећи да по обиму (1100 страница) спада у коментаре који
су у том погледу нашли праву меру. Претерано обимни коментари имају
и један недостатак, а то је теже сналажење у њему и извесна непре -
гледност. У вези са тим, треба посебно истаћи нешто што је у нашој
коментаторској литератури ретко, а то је да је овај коментар и у
техничком смислу урађен тако да олакшава примену кориснику. Између
осталог, у тексту су болдом наглашене кључне речи што омогућава брз
преглед и сналажење приликом тражења одређеног питања. Иначе, нису
сви институти општег дела и поједина кривична дела обрађена у истој
мери. Аутор се држао критеријума да важнијим институтима општег
дела и важнијим кривичним делима посвети довољну пажњу, док је оним
кривичним делима која су у пракси ретка, а и за теорију не представљају
изазов, посветио мањи простор. 

Са задовољством се може констатовати да је ново издање Коментара
професора Стојановића још у већој мери постало корисно средство и
незаобилазна литература за сваког онога, па наравно и за браниоца у
кривичном поступку, ко настоји да се озбиљно бави материјом
кривичног права.
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IN MEMORIAM

ЂОРЂЕ ВЕБЕР (1940–2012)

У Новом Саду је 29. јула 2012. године, у 73. години живота, изненада
преминуо Ђорђе Вебер, један од најугледнијих војвођанских адвоката,
ранији председник Адвокатске коморе Војводине и носилац низа других
високих и одговорних функција у адвокатури Војводине, Србије и
Југославије.

Ђорђе Вебер рођен је 5. јануара 1940. године у Новом Саду. Мату -
рирао је 1959. године у новосадској гимназији „Светозар Марко вић”, а
дипломирао је 1964. године у првој генерацији студената новосадског
Правног факултета. За време студија активно и успешно се бавио
спортом (веслање).

После приправничке праксе у Скупштини Општине Нови Сад и код
адвоката Станка Кромпића, 1967. године положио је адвокатски испит
и у Новом Саду отворио адвокатску канцеларију. Од тада, па све до
одласка у пензију 30. 09. 2009. године, непрекидно је водио адвокатску
канцеларију у Новом Саду.

У адвокатској пракси определио се за грађанско и привредно право
и у овим правним областима постао један од најреспектабилнијих
стручњака.

Још од приправничких дана био је посвећен професионалним пита -
њима адвокатуре и ангажован у раду Адвокатске коморе. У Адвокатској
комори Војводине био је: дисциплински тужилац (1979–1982), заменик
председника првостепеног Дисциплинског суда (1982–1985), члан друго -
степеног Дисциплинског суда (1985–1988), секретар Управног одбора
(1988–1992), члан Уређивачког одбора Гласника АКВ (1973–1984),
председник Етичког одбора (2001–2004), члан и председник Комисије
за доделу повеља и плакета (2001–2004, 2007–2010)), председник и
заменик председника Савета Адвокатске коморе Војводине (2007–2012). 

Председник Управног одбора и Адвокатске коморе Војводине био је
у два мандата (1992–1995 и 1995–1998).
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Био је председник председништва Савеза републичких и покра јин -
ских адвокатских комора Југославије (1994–1995) и председник
Адвокатске коморе Југославије (1999–2000), председник Адвокатске
коморе Србије и Црне Горе (2003–2004), члан Управног одбора Адво -
катске коморе Србије (1998–2002) и делегат у Скупштини Адвокатске
коморе Србије.

Активно је учествовао у раду Међународне уније адвоката и Конфе -
ренције председника европских адвокатских комора (Бечки адвокатски
разговори).

Добитник је највиших признања Адвокатске коморе Војводине (пла -
кета са захвалницом АКВ, повеља са захвалницом Гласника АКВ) и
Адвокатске коморе Србије (повеља АКС).

Ђорђе Вебер је по многим својим особинама био нарочит и непо -
новљив. Радило се о личности живог духа и брзе мисли, оригиналног
стила и упечатљивог наступа. Био је омиљен, сваки скуп освежавао је
новим идејама и начином њиховог представљања. Изнад свега, био је
оличење савесности и честитости – несебичан, пожртвован, доброна -
меран и поуздан. Располагао је ретким спојем темперамента и анали -
тичности. Његова запажања била су проницљива, свеобухватна и тачна.
Свему чега би се подухватио посвећивао се у потпуности: породици,
адвокатури, адвокатској комори, пријатељима, спорту, грађењу и при -
роди. Имао је природан шарм и пленио својом непосредношћу и
луцидношћу. Када бисмо на три битне одлике наше професије, које чине
право, моралност и обичаји пренели разликовање онога што је Рудолф
Јеринг назвао субјективном иманентношћу, могли бисмо за Ђорђа
Вебера да кажемо да је имао и правно осећање или правни такт, да је
имао осећање моралности или изражену савест и да је имао осећање
прикладности или пристојности или социјални такт. Упркос томе што је
хитро реаговао никада није био површан. Упркос томе што је често умео
да се нашали, никада није прешао меру којом би некога повредио.

Смрт Ђорђа Вебера велики је губитак за адвокатуру у целини и за
Адвокатску комору Војводине посебно. Његов допринос праву, етици
професије и угледу и унапређењу рада Адвокатске коморе Војводине
остаће трајно забележен и запамћен.

Др Слободан Бељански
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