ПРАВНО СХВАТАЊЕ

Решење (одлука) суда којим се одређује висина трошкова кривичног поступка и
наређује исплата истих, није решење о управљању поступком. Оно представља извршну
исправу у смислу члана 13. став 1. ЗИО. Наведене одлуке подлежу могућности давања
клаузуле правноснажности и извршности у складу са чланом 15. став 1. ЗИО и члана 193. став
4. ЗКП; подобне су за извршење, јер садрже све елементе предвиђене чланом 17. став 1. ЗИО.

О б разло же ње

Први основни суд у Београду покренуо је поступак за заузимање правног става о спорном
правном питању у вези примене одредбе члана 13. став 1, члана 15. став 1. и 4, а у вези члана 17.
став 1. и 2. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.31/2011).

Спорно правно питање гласи:

Да ли је решење суда којим се одређују трошкови кривичног поступка и наређује
исплата истих, извршна исправа, да ли иста подлеже могућности давања клаузуле
правноснажности и извршности, с обзиром да се истим управља кривичним поступком и не
доставља дужнику, већ рачуноводству суда на спроводођење, те углавном постаје
правноснажно даном доношења, те уколико подлеже, да ли је иста подобна за извршење?

Одредбом члана 12. Закона о извршењу и обезбеђењу извршење се одређује на основу
извршне или веродостојне исправе, ако овим законом није другачије прописано.

Решењем суда донетог у кривичном поступку ради накнаде трошкова вештака, који су
одређени на основу члана 193. ЗКП-а и Уредбе о накнадама трошкова у кривичном поступку и на
основу кога је наређена исплата вештаку не представља решење којим се управља поступком.

По члану 193. ЗКП став 1. трошкови кривичног поступка су издаци учињени поводом
кривичног поступка од његовог покртање до његовог завршетка, и издаци за предузете истражне
радње пре истраге. Ставом 2. утврђује се да трошкови кривичног поступка обухватају између
осталог и трошкове за вештаче (тачка 1.) и награда и нужни издаци браниоца (тачка 7.). У ставу 4.
наведеног члана трошкови из става 2. тач.1. и 7, у поступку због кривичног дела која се гоне по
службеној дужности исплаћују се из средстава органа који води кривични поступак унапред, а
наплаћују се доцније од лица која су дужна да их накнаде по одредбама тог закона (окривљених).

Према закону (ЗКП) постоји обавеза означеног извршног дужника, он је водио кривични
поступак, да унапред исплати средства за трошкове вештацима као и награду и нужне издатке
постављеним браниоцима и постављеним пуномоћницима оштећеног као тужиоца. Донете одлуке
– решења којима се одређују трошкови кривичног поступка садрже утврђење висине одређених
трошкова и наредбу благајни извршног дужника за исплату утврђених износа. Ради се о акту судске
власти, судије, у складу наведених законских одредби кроз налог рачуноводству свога суда за
исплату одређеног износа.

Одлука којом се управља кривичним поступком односи се на решење којим се одређује
бранилац по службеној дужности или вештак. Овакво решење је претходило доношење спорних
одлука.

Чланом 17. Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђено је да је извршна исправа подобна
за извршење ако су у њој назначени извршни поверилац и извршни дужник, предмет, врста и обим
испуњења обавеза, осим ако овим законом није другачије одређено. Ставом 2. је предвиђено да ако
у одлуци као извршној исправи није одређен рок за добровољно испуњење обавезе, тај рок износи
три дана од дана достављања одлуке извршном дужнику.

Како извршни дужник није поступио по решењу суда у законом предвиђеном року од три
дана, решење је снабдевено клаузулом правноснажности и извршности, ради се о подобној извршној
исправи за извршење.

Према члану 13. тачка 1. ЗИО извршна исправа је између осталог и правноснажна одлука
суда. Прописано је сходно члану 15. ЗИО да је судска одлука којом је наложено испуњење
потраживања, извршна, ако је постала правноснажна и ако је протекао рок за добровољно
испуњење. Рок за добровољно извршење тече од дана достављања одлуке извршном дужнику, а
завршава се протеком последњег дана рока одређеног судском одлуком, ако законом није другачије
одређено.

Спорна решења достављају се означеном извршном дужнику и то рачуноводству, ради
добровољног извршења. Наведене исправе подобне су за извршење у складу члана 17. став 1. и 2.
ЗИО по протеку законом одређеног рока. Ради се о трошковима кривичног поступка (за вештака и
браниоца по службеној дужности) да је створена обавеза државе (дужника потраживања) која се
исплаћује из средстава органа (члан 193. став 4. ЗКП). Извршење се спроводи у складу члана 23.
став 1. и 2. ЗИО.

Извршење као санкција због неизвршења судске одлуке спроводи се преко суда.

Правни став заузет је на седници Грађанског одељења 20.11.2012. године.

