ДОКАЗНА СНАГА СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ
Исправа коју је у прописаном облику издао надлежни државни орган
доказује истинитост онога што се у њој потврђује или одређује, па у том смислу и
страна судска одлука има исту доказну снагу као и домаћа јавна исправа, под
условом узајамности, ако међународним уговором није другачије предвиђено, што
не треба поистовећивати са дејством стране судске одлуке као извршне исправе,
која се у том смислу изједначује са одлуком суда Републике Србије и производи
правно дејство судске одлуке у Републици Србији само ако је призна суд Републике
Србије.
Из образложења:
„Нижестепени судови сматрају недоказаним наводе туженог да је на основу
нагодбе која је закључена 04.07.2018. године, потврђена 06.07.2018. године решењем
које је правноснажно 18.10.2018. године, новирано потраживање тужиоца које је
предмет тужбеног захтева и тиме престало да постоји, и то зато што не прихватају за
доказ судске одлуке – закључак Трговачког суда у Загребу Ст --- од 01.03.2019. године и
решење истог суда Ст --- од 06.07.2018. године, јер не прихватају да имају карактер
јавних исправа. Ово стога што наведене судске одлуке Трговачког суда у Загребу нису
признате од стране суда Републике Србије.
Ревидент оправдано указује да нижестепени судови нису имали основа у
одредбама Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља из члана 86.,
да не прихвате за доказ у поступку одлуке Трговачког суда у Загребу. Ово стога што
наведени докази јесу стране јавне исправе, и у смислу одредбе члана 239. ЗПП у вези са
одредбама Закона о потврђивању уговора између Савезне Републике Југославије и
Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима („Службени
лист СРЈ - Међународни уговори“ број 1/98) из члана 20, као јавне исправе издате од
надлежних органа друге стране уговорнице имају исту доказну снагу као и домаће јавне
исправе. Доказну снагу судске одлуке судова Републике Хрватске не треба
поистовећивати са дејством стране судске одлуке, која се у том смислу изједначује са
одлуком суда Републике Србије и производи правно дејство судске одлуке у Републици
Србији само ако је призна суд Републике Србије, што су услови под којима се страна
судска одлука може извршити, односно под којима у том смислу производи дејство као
судска одлука у Републици Србији. Са друге стране, исправа коју је у прописаном
облику издао надлежни државни орган доказује истинитост онога што се у њој
потврђује или одређује, па у том смислу и страна јавна исправа има исту доказну снагу
као и домаћа јавна исправа под условом узајамности, како је то прописано одредбама
члана 239. ЗПП.“
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прев 213/2020 од 8.10.2020.
године, утврђена на седници Грађанског одељења од 7.12.2021. године)

