НОВО ИЗДАЊЕ

РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –
април, 2013. године, обим: 184 стране
Цена: 2.200 динара са ПДВ
У овој књизи чији је аутор судија Вр
ховног касационог суда Стојан Јокић, за
окружен је тематски рад о разграниче
њу судских надлежности – између свих
степена судова опште и посебне надле
жности – Привредног, Управног суда и
Суда за прекршаје, па је тако обухваће
но разматрање законске регулативе и
праксе за свеукупну грађанску материју,
у смислу примене и тумачења члана 6.
Европске конвенције о људским прави
ма, што представља садржину грађан
ских права.
Књига је резултат највећег степена
стручности коју је аутор уложио у раз
јашњење непрецизних законских нор
ми, правних празнина и неправилног
судијског тумачења у примени норми
при разграничењу стварне и месне суд
ске надлежности. Намењена је судијама
и адвокатима, али и другим учесницима
у судским поступцима. Правници ће, ко
ристећи се овим приручником, лакше
разрешити неке веома сложене дилеме.
Рад је написан у два основна дела.
Први се односи на разграничење ствар
не надлежности, а други на разграниче
ње месне надлежности.
У сваком одељку наведен је, језиком јасним не само судијама већ и другим учесницима у по
ступку, законски основ за разграничење надлежности са потребним образложењем. Веома добро
је обрађена судска пракса са специфичним примерима у различитим чињеничним и правним ситу
ацијама. По утврђењу битних елемената и одлучивању да ли су судови стварно надлежни за суђе
ње, све судије и други учесници у поступку имаће, с обзиром на свеобухватну судску праксу, много
лакши задатак.
Уз добро обрађених више од 140 судских одлука виших, апелационих судова и одлука При
вредног апелационог и Врховног касационог суда, којима су решени настали сукоби стварне или
месне надлежности, и наведеним правним схватањима апелационих судова и Врховног касацио
ног суда, овај рад представља значајан допринос правној литератури код нас. Вредност рада се
највише огледа у томе што представља складан спој неопходних теоретских разматрања и јасних
смерница за практичан рад. У питању је практичан водич за сваког судију, адвоката и правника да
би се на најбољи начин обезбедио ефикаснији поступак за решење грађанских спорова, са што
мањим бројем негативних сукоба, који воде одуговлачењу поступка и који у овом тренутку постоје
као проблем у нарастању. Примери судске праксе су адекватни, занимљиви и илустративни, тако
да тексту дају посебну карактеристику.

