
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 7 -8 Новн Сад, 31 а в гу ст  1938 Год. II

Осми Конгрес правника
У уверењу да ће се осми Конгрес правника одржати октобра 

месеца 1937, као што је било предвиђено, Уредништво је крајем 
септембра месеца прошле године издало нарочити број „Прав- 
ничког гласника“, посвећен Конгресу. У њему је преко свога стал- 
ког сарадника г. Милована Кнежевића, судије Окружног суда у 
Новом Саду, поздравило Конгрес, указало на његов велики значај 
за развитак наших правних и социјалних установа и за развитак 
нашега законодавства и пожелело му срећан и успешан рад. Уред- 
1ШШТВО је том приликом дало израза, нарочито, задовољству, што 
he Конгрес овога пута заседавати у Новом Саду, средишту нека- 
дашње Војводине, чија улога у развитку права и правних уста- 
нова, у свим подручјима наше земље, како је то истакнуто и у 
овогодишњој Споменици Конгреса, није била незнатна.

Овом приликом ми можемо само поновити поздравне речи 
које су Конгресу упућене преко нашега сарадника прошле ro- 
дине, са уверењем, да ће се поједине секције Конгреса при ра- 
справљању тема које су стављене на дневни ред и при доношењу 
конгреских одлука руководити м>'дрошћу и умереношћу и да у 
својим захтевима према законодавцу неће ићи у крајности; да 
ће имати, нарочито, у виду да Конгрес правника није још никакво 
законодавно тело, чије би се одлуке могле одмах и у дело спро- 
водити; да ће, напротив, бити утолико више изгледа за успех, уко- 
лико одлуке Конгреса буду биле умерније и такве да их законо- 
давац може усвојити.

Према одлуци Сталнога одбора Конгреса правника, Конгрес 
he се одржати у Новом Саду 10 и 11 септембра о. г. Члански улог 
за Конгрес је за учеснике-правнике 60 динара, a 50 динара за чла- 
кове њихових породица, без обзира на то да ли су чланови 
државни чиновници или нису. Нико не може бити учесник Кон- 
греса док није члан једнога од Удружења правника у Београду, 
Загребу или Љубљани. Позивају се господа правници са правног 
подручја Апелационог суда у Новом Саду да на Конгресу узму 
учешћа у што већем броју.

Стални одбор Конгреса правника је за референте по поједи- 
ним темама одредио ову господу:

1. Како да се у новом Грађанском законику уреди правни по- 
ложај ванбрачне деце? — Референти: г. г. д-р Драгољуб Аранђе- 
ловић, проф. Универзитета из Београда; д-р Бертолд Ајзнер, проф. 
Универзитета из Загреба; Милош Јовичић, претседник Апелацио- 
ног суда из Београда.
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2. Које се законодавне мере могу препоручити за одршавање 
недељивости сељачког поседа. — Референти; г. г. д-р Милан Ив- 
шић, проф. .Економ.-комерц. високе школе у Загребу; д-р Антон 
Урбанц, адвокат из Љубљане; д-р Живојин М. Перић, проф. Уни- 
верзитета из Београда; д-р Радмило Белић, шеф отсека Београдске 
општине; Јован Димитријевић, судија са Умке; д-р Мехмед Руж- 
дић, адвокат из Травника.

3. Реформа прописа Грађанског парничког поступка о пре- 
суди услед изостанка ^ пропуштања. — Референти: г. г. д-р Јован 
Савковић, касац. судија из Новог Сада; д-р ,Срећко Цуља, проф. 
Универзитета из Загреба; д-р Мирослав Муха, касациони судија 
из Загреба; д-р Видан О. Благојевић, адвокат и прив. доцент Уни- 
верзитета из Београда; Будимир Плакаловић, судија Окружног 
суда из Београда и д-р Дионис Година, адвокат из Београда.

4. Треба ли повишавати казне у Кривичном законику за изве- 
сна кривична дела и да ли треба смањити размак између макси- 
малне и минималне казне? — Референти: г. г. д-р Миодраг Аћи- 
мовић, проф. Универзитета у Суботици; д-р Данило J. Данић, 
касациони судија из Београда и Бранко Гослар, заменик државног 
тужиоца из ЈБубљане.

5. О потреби кодификације радног права. — Референти: r. г. 
д-р Иво Политео, адвокат из Загреба; Душан М. Јеремић, начелник 
Мин. соц. политике из Београда; д-р Милан Бартош, проф. Уни- 
верзитета из Београда; д-р Стојан Бајич, судија Окружног суда и 
прив. доцент Универзитета из Љубљане; д-р Јанко Кестл, помоћ- 
ник Управника пензионог завода за намештенике из Љубљане.

6. О упослењу стручног правног особља. — Референти; г. г. 
д-р Хинко Кризман, бив. министар и адвокат из Вараждина; д-р 
Рудолф Андрејка, начелник државне статистике из Београда; Сто- 
јан Јовановић, судски инспектор Министарства правде.

Предавање: Улога Војводине у  развоју нашег права, одржаће 
д-р Илија Пржић, доцент Универзитета из Београда.

Уредништво
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Неколико случајева из најновије праксе 
Касационога суда

1. У својој пресуди од 7 марта 1938, бр. Г. II 361/1933 (Игњато- 
вићева Збирка за год. 1938, св. 7 и 8, случај 122) Касациони суд је 
навео, да је према устаповљењу првостепенога суда лнквидација 
целокупнога ii покрстног и непокретног иметка овршеника С. Ж., 
које сачињава нагодбену масу у поступку радн поравнања ван сте- 
чаја, поверена Ликвидацноном одбору — тужитељу у овом спору. 
Дужност би ликЕИдационог одбора била, да према споразуму са ду- 
жником, читаву његову нмовину уновчп и да из утекле куповнине 
Еоровнике намири. Дужнпк С. Ж. се до коначно спроведене ликви- 
дације одрекао свих својих права која му као власнику иметка npii- 
гадају, a за себе је задржао при одлучивањима, која би Ликвида-
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ЦиоМ одбор 1шао Да доШси, ća^to саветујући глас. Један део по- 
кретнина које је дужник С. Ж. на тај начин уступио Ликвидационом 
одбору да са љима слободно располаже, али које су иначе остале у 
његовом поседу (кућни намештај), запленио је за своје потражи- 
вање веровник Д. Б., те је тужилац, Ликвидациони одбор, у излуч- 
ној тужби тражио, да се заплењене покретнине испод судске за- 
бране разреше. Првостепени суд је тужбу делимично уважио, неке 
од покретнина исиод забране разрешио, док је призивни суд прво- 
степену пресуду преиначно и тужиоца са тужбом одбио, са образло- 
жењом" да Лшсвидациони одбор није стекао право власништва или 
неко друго стварно право на заплењеним локретнинама, него да је и 
иосле споразума дужника са Ликвидационом одбором њиховим вла- 
сником остао" дужник С. Ж., иако ограничен. Касациони суд је реви- 
зију тужгптеља одбио ii оставио на снази пресуду иризивнога суда, 
усвајајући образложење призивнога суда да Ликвидациони одбор 
није стекао право власништва, нити какво друго стварно право које 
би га овлашћивало на покретање излучне тужбе, него да је он само 
опуномоћеник вровннка и дужника С. Ж., на чијој су имовини на- 
1'одбени веровници стекли уговорно заложно право.

Што овом приликом хоћемо да у вези са том пресудом Касацио- 
ног суда нарочито истакнемо, то је, да је Касациони суд раније, у 
Еише махова,усличним случајевимадоносио сасвим сулротне одлуке 
овој и Ликвидациолом одбору признавао лраводаусвојеиме може— 
не истина локретатл нзлучпе тужбе, јер се о таквим тужбама није 
радило; — али, лхто је joni много вил1е, да може тражлти брисање 
укњижених заложлих права на лекретлинама дужниковим, лротив 
кога тече лоступак ради лоравлања ван стечаја, са којим је склол- 
љен слоразум ради уловчења његове имовиле. Касациони суд је, 
усвајајућл тужбу Ликвидал,иопога одбора, пзрил;ао брпсање и так- 
Бих заложних лрава, која су укњижела на основу уговора са ду- 
жником, у свима случајевима, у којима Je добила лотврду тврдња 
Ликвидал,ионога одбора, да је веровник, који је укн>ижел.е за- 
дожнога права спровео, имао знања о томе, да је Ликвидационом 
одбору дужнкк раније ставио на раслоложење своје некретпине и 
овластио га да са овима слободло располаже и да их уновчи. У сво- 
јој пресуди, донеселој 12 оепт 1933 год. лод бр. Г. 642/1931, Каса- 
цпони суд је за такву своју одлуку дао, између осталог, ово образло- 
жен>е: ,",Како су се лрема садржили луномоћи дужлици одрекли 
лрава да својим иметком слободно и неограничено раслолажу, у 
којем одрицању је садржано и одрпцан^е од права да свој иметак 
могу оптеретити, јер оптерећење иметка онемогућује Ликвидал;ио- 
лом одбору да са овим слободно раслолаже и да га уновчи; како је 
међу стралкама неслорно да ликвидал;ија имања дужпикова у вре- 
мену оснивања лрава залога, одлосно лодзалога, у корлст тужепих, 
(новембра 1926) није јол1 била довршела, правилно је судио Апела- 
циони суд када је, лреиначујући пресуду лрвостеленога суда, изре- 
као, да је Ликвидациони одбор властан да лобија заложно и лод- 
залождо право тужелих, јер дужницн, лосле луномоћпја издатог 
Ликвидационом одбору, нису више били власни, да, без лри- 
станка овога, са лекретнинама слободно располажу и ове оптере-
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hyjy. Чињеница да су некретнине оптерећене тек пошто је поступак 
ради поравнања ван стечаја већ био окончан, не може бити од ути- 
цаја на решење спора, јер овлашћење Ликвидацпонога одбора траје 
до коначне ликвидације имања ДЈ^жникова, без обзира на то да ли 
је поступак ванстечајног поравнања окончан пли није. Како је 
Апелапиопи суд без повреде формално-правних проппса установио 
и злу веру другередне тужене Пучке банке д. д., правилно је изре- 
као да је како заложно право првореднога туженог, a тако и оврпшо 
подзаложно право другоредне тужене неваљано п одредио љихово 
брисање.

Чињеница да се у конкретном случају радн о адвокатском хо- 
норару лрвореднога туженога, не утпче такође на решење о спору, 
јер у вуномоћију, које је од стране дужника бнло издато Ликвида- 
ционом одбору, ннје у погледу адвокатскога хонорара и права 
дужника да овај слободио углављују и дају право за љегово хипо- 
лекарно оснгурање, учшвен шткакав изузетак.“

Настаје питање да ли је била потреба да Касациони суд своју 
досадању праксу у овом питању мења п заузпма друкчнје стаја- 
лиште, које тепЈко да he припомоћи да се поверење у сталност ii 
стабилност праксе Касационага суда у правничким кругов1ша, a ii 
у публици, учврстн. Нарочпто не онда, када разлози које Касациони 
суд у потврду свога стајалишта даје, ннсу ни блпзу тако несум- 
1БИВИ, како би се то из образложења пресуде Касацнонога суда 
могло извести. Према образложењу Касацнонога суда веровници су 
на иметак дужника С. Ж., па и на покретнине које чпне предмет 
излучне тужбе, стекли заложно право. Неспорно је, међутим, да су 
покретшше (кућнп намештај) остале у поседу дужника С. Ж., a 
правии је пропис, да се заложно право на иокретнпнама стнче пре- 
дајом њнховом у посед веровнирса, те стога iiii у конкретпом слу- 
чају 0 стицању заложнога права не може бнти говора. Правна је 
ирирода ручне залоге, сем тога, у томе, да се она даје за случај ако 
дужник свој дуг не буде о року платпо п веровник овлашћује да сс 
из ручие залоге нампрн, док је у копкретном глучају Лнквпдациони 
одбор овлаштен да нмовину дужнпкову уновчп п дугове наилати, 
пошто су потражнвања веровника већ одавна бнла досиела ii iio- 
стала платнва. Ако еу, пак, веровннци, како се истиче у пресудп 
hCacamioHor суда, стеклп на покретнннама дужнпковпм заложно 
ираво, i:aKo су онда могли бпти у исти мах само оиуномоћеници 
веровника и дужнпка да имовпну овога уновче. Постојп, сем тога, 
чнтав ннз курпјалнпх одлука у којпма се пстиче, да се нзлучна 
тужба не мора осниватп само на праву власшпптва, него на сва- 
Еом праву „које је iio својој материјалној садржпнп способпо да 
сиречп да сепокретннне нзложејавнојпродајн;стална је, пак, судска 
пракса, каже се у тнм рсуријалним одлукама, да заплена иорфетшша 
i;oje се налазе у поседу овршеннкову, нема дејства ирема трећем 
лицу које пскаже да оне, с обзпром на његово ираво, пе стоје оврше- 
нику на расположењу.“ (К. 17 јан. 1901, Г. 541. М. 19047; К. 31 
март 1900, I Г. 71, M."l80S2; К. 19 нов. 1890, Г. 207. 13355).

Наше је мишљетБе, према томе, да Касациошг суд ннје имао 
разлога да мења своје досадашње стајалиште у овом питању, јер је
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OHO било основано на сталној куриЈалноЈ пракси и на здравом схва- 
1ању овога проблема.

2. Тужнтељ је у тужби навео да је акционар трговачке фнрме 
„Икарус“ а. д. у Земуну. 20 јулија 1927 год. фирма је закључила 
са Миннстарством војске и морнарице (Одељење за ваздухопловство) 
уговор за подизање фабрике за израду аеронланских ратних мо- 
тора. У т. 13 уговора регулисан је начин исплате поручених мотора, 
то је Ваздухопловна команда у Петроварадину, у име аванса, испла- 
тнла „Икарусу" своту од 15,313.105 дин. и 50 пара. Цео тај аванс 
узео је, међутим, самовласно нз касе „Икаруса" I р. тужени д-р 
Г. Д. II пренео га на свој лнчнп рачун код филијале Српске банке 
д. д. у Новом Саду. Затим je са француском фирмом „Гном-Рон- 
Јупитер" д. д. из Париза основао друштво „Индустрија аероплан- 
ских мотора у Раковици" н то са новцем који је од Ваздухопловне 
кодшнде примно „Икарус“ н уплатио 7,500.000 дин. на рачун свога 
дела акцпја. Касннје је тај уговор са пристанком Ваздухопловне 
команде пренет на фирму „Ипдустрпја аеропланских мотора у Ра- 
ковнци д. д.“ те је на оригиналан уговор склоп.љен са „Икарусом“ 
наведена клаузула, потписана по д-ру Г. и д-ру Д. Д. да: „све оба- 
везе овога уговора преузнма „Индустрнја аеропланских мотора д. д. 
у Раковнцн". Но како Мпннстарскн савет тај пренос није одобрно, 
он је већ н зато без важности. Тај пренос је главна скунштнна 
„Икарусова“ 13 нов. 1932 године, додуше, одобрпла, али је то на- 
хснадно одобрење неваљано, јер је уговор у то време већ био извр- 
шен II штета постојала.

Пре.ча yroBoiiy „Икарус“ је требао нзлифероватн 400 ратннх 
мотора у вредности од 200,000.000 динара, док је испоруку пзвр- 
шило друштво „Индустрнја аеропланских мотора у Раковнцп д. д. 
п зарадило на њој своту од 00,000 000 динара. Како је у то вре.ме 
аужитељ био власник 500 ко.чада акцнја „Икарусових“ т. ј. Vio свнх 
акција, он је лично оштећен са 6,000.000 динара, јер толико отпада 
на његов део од зарађеннх 60,000.000 дпн. Сем тога тужени д-р Г. Д. 
подигао је неовлаштено као ировнзнју за своје жиро-нотпнсе меннца 
„Нкарусовпх“ своту од 1,358.514 динара ii то без до-зво.те управпог 
одбора II главне скупштнне, и како је тн.ме чиста дибнт „Икарусова" 
умањена, од које би тужитоЈву ирппало такође 10%, тужнте.л> јс 
тражио да се туЈкенн, као крнвцн за штету, осуде да му илате 
своту од 6,135.854 днн. главннце са 5% камата од дана тужбе н све 
парннчне трошкове.

Туженп су т[)ажнли да се тужитељ са тужбом одбије ii осуди 
iia плаћање трошкова, јер му, пре свега, педостаје актнвна легпти- 
мација за покретање отштетпе парннце иротив чланова управног 
одбора, јер чланови управног одбора акционарског друттва стоје 
у правном одпосу пскључпво са друштвом, a ннкако не са поједн- 
пнм акцнонарнма. Тужнтељ не може днзати тужбу ни зато, тврде, 
даље, туженн, јер је у спору туженнх Ђ. Ћ. н Д. К. протнв њега, 
нравоснажном пресудом пзабранога суда изречеио, да тужнтељ 
својих 500 комада акција губн у њнхову корнст. Према томе тужи- 
тељ Hiije уопште више акцнонар д. д. „Икарус“. Нема тужитељ 
право на тужбу нн зато, јер се у снпднкатном уговору од 16 фебр.
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1932 год. одрекао свакога права на отштету и тужбу и кривични 
прогон против туженог д-ра Г. Д. Тужени су навели, даље, да уго- 
вор који је склопљен са Командом ваздухопловства 20 јунија 1927 
год., није склопио „Икарус“ у властито име, него у име друштва 
које се тек имало основати, a како је то друштво и основано, „Ика- 
рус“ је био дужан препустити сва права и обвезе које истичу из 
уговора томе новом друштву т. ј- „Индустрији аеропланских мотора 
у Раковици д. д.“

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, одбио је тужи- 
теља са тужбом и осудио га да плати трошкове, a Апелациони суд 
је ту пресуду у  целости потврдио.

Касациони суд, одбијајући ревнзију тужиочеву, дао је у својој 
пресуди ове разлоге: He упуштајући се у расматрање основаности 
приговора тужених да ли је тужитељ у см. прописа §-а 189 Трг. зак. 
био властан да покрене отштетну тужбу непосредно против чланова 
управног одбора „д. д. Икарус“, Касациони суд је нашао, да је 
тужба, све ако би се тужитељу право на такву отштетну тужбу 
према члановима управе и признало, неоснована. У см. прописа 
§-а 189 Трг. закона, претпоставка је за покретање отштетне тужбе 
iipoTiffi чланова управе деоничарског друштва да је расположење 
улраве, на основу којег се тражи отштета, у противности са законом 
или са основним правилима друштвеним. У конкретном случају 
таква повреда са стране чланова управе не постоји. У самом уго- 
вору који је 20 јунија 1927 године склопљен између „Икаруса“ п 
Државног ерара, истакнуто је да се уговор закључује у име дру- 
штва за подизан>е фабрике за израду аеропланских мотора и да 
се фирма „Икарус" обвезује да he одмах приступити организовању 
засебне фабрике мотора, која је касније стварно и подигнута. Када 
je, дакле, у самом уговору са Државним ераром бнло предвиђено да 
израду II лиферовање мотора има извршити једно сасвим ново ii 
друго предузеће, онда ое не може примнти као основана тврдња 
тужитељева, да је фирма „Икарус", кривицом своје управе ли- 
шена једне зараде (по тврдњи тужител>а 60,000.000 дин.) која по са- 
мом уговору није требала ни припасти „Икарусу“ него друштву за 
кзраду мотора које се тек имало основати и које је доцније и осно- 
вано. Није од значаја за решење спора чињеница, да у време скла- 
пања уговора са Државним ераром (20 јуна 1927) друштво „Инду- 
стрија аеропл. мотора д. д. у Раковици“ није још било постојало. 
Нема таквога правнога пропнса који бн забрањивао да „Икарус“, 
као акционарско друштво, узима на себе обавезу да ће неко ново 
друштво тек основати и да склапа уговоре са обавезом да нх после 
вренесе на то ново друштво и да на рачун тога друштва прима ii 
авансе и нрипушта му чнсту зараду, која по смислу уговора од 20 
јунпја 1927 II не припада „Икарусу“, него том новом друштву које 
се доцније имало подићи. У радњн чланова управе „Икаруса“ нема, 
дакле, никакве незаконнтости како то тврдп тужптељ. Свота од 
1,358.514 дин. 07 пара прнзната је д-ру Г. Д. на рачун провизије за 
љегове жиропотпнсе на меннцама „Икарусовнм“, које он није бно 
дужан давати без нарочите награде. Та нсплата накнадно је одобрена 
II од главне скупштине „Икарусове", те нп у тој радњи тужених
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иема противправности нити она стоји у  противности са основним 
тгравилима друштвеним.

3. Тужитељи су у тужби навели да су 10 јунија 1931 год. са 
1'уженом фирмом склопили споразум, у см. којега су од тужене 
купили један динамо-мотор за свој млин у 0., a тужена се обавезала 
да изврпш све потребне радове, како би погон у млину, који је дотле 
вршен сисаћим гасом, био вршен електричном енергијом. Тужена 
је ове радове и спровела, али не савесно, јер је млин, који је у шгон 
ПЈ’штен 10 јунија 1931 год., већ после неколико дана изгорео. Бу- 
дући да је у млину већ постојала електрична инсталација у сврху 
осветљења, тужена Je, уводећи инсталацију за електрични погон, 
испресецала жицу која је служила као спроводник за осветљење, 
не затворивши струју, те је услед укрштаја спроводника старе и 
нове електричне инсталације наст\'^пио „кратки спој“ и услед њега 
пожар, те се тако проузроковање пожара има приписати једино 
несавесној монтажи тужене фирме. Како је тужитељима, као вла- 
сницима млина, пожаром проузрокована штета у износу од бЗО.ООО 
динара, тражилн су тужитељи, да се тужена осуди да им је ту 
своту дужна исилатнти. Тужена је порекла да би пожар наступио 
њеном кривицом и да би штета износила своту коју тужитељи по- 
тражују.

Првостепени суд, Окружни суд у Суботици, на основу исказа 
преслушаних стручњака, у вези са исказима преслушаних сведока, 
установио је као чињеницу, да је пожар наступио услед „краткога 
споја“, за који сноси сву кривицу тужена, јер електричну инста- 
лацију за погон млина није спровела прописно, те је тужену осудио 
да у име отштете плати своту од 390.346 динара. Услед призива 
тужене Апелацнони суд у Новом Саду iio предлогу тужене, пре- 
слушао је као стручњака join и Г. Ф., стручњака за млинове и iio- 
жарне штете, a no службеној дужности Ђ. М., овлаштенога електро- 
инжињера, који су обоје дали мишљеље, да се пожар није ни у ком 
случају десио услед „кратког споја“ и да се он не може довести у 
каузалну везу са пропустом тужене. Апелациони суд је на основу 
исказа оба ова стручњака, те на основу исказа стручњака Ж., који 
допушта могућност да је „кратки ciioj“ изазван пожаром, a не iio- 
жар „краткнм спојем", установио као чињеницу, да тужитељима 
није успело доказати да за пожар терети кривица тужену, те је 
туагитеље са отштетгош захтевом у целини одбио и осудио их да 
плате трошкове.

Касациони суд, одбијајући ревизију тужитеља, дао је у својој 
пресуди ове разлоге; Жалба тужитеља да је Апелациони суд по- 
вредио форм. правне прописе тиме што је, противно пропису §-а 
578 Грађ. п. п., као стручњака преслушао Г. Ф. у М. Ђ. и за под- 
логу пресуде узео у обзир и њихова мит.љења, није основана. Про- 
1ШС §-а 576, да странке у призивном поступку смеју своје захтеве 
оснивати само на оним чињеницама и доказима које су према садр- 
жинп парничних списа и пресуде већ изнеле пред првостепеним 
судом, не односи се на преслушање стручњака, као доказно срет- 
ство Грађ. п. п. У смислу посл. става §-а 447 Грађ. п. п. суд може 
на место првобитно постављеног вештака поставити другога. У см.,
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пак, става 2 §-а 459, одустанком странака од вештачен.а не дира се 
у право које по §-у 247 припада претседннку већа да по службеној 
дужности нареди да вештаци даду своје мншљење. У см. §-а 575, 
права која по §-у 247 припадају претседнику већа у поступку пред 
вфвостепеним судом, припадају и претседнику већа у постулку 
пред призивним судом. Како је, пак, правни пропис да се не могу 
сматрати новим доказом они доказп, које је суд властан одредити 
во службеној нужности, то се ни доказ који је спроведен у призив- 
ном поступку преслушањем стручњака Г. Ф. по предлогу тужене н 
М. Ђ. по службеној дужности, не могу сматрати новим доказом, 
чије би се узимање за подлогу пресуде признвнога суда противило 
иропису §-а 576 Грађ. п. ii. Најпосле, § 582 посл. став Грађ- п. п. 
прописује да ако је у првом степену изведен доказ вештака може га 
прнзивни суд поново известп средством других вештака.

Призивнп је суд, дакле, и у конкретном случају бно властан да 
при установљењу одговорности тужене узме у оцену и нсказе ввг 
штака, који су преслушани у призивном поступку. Како, пак, оба 
та вештака исказују да се пожар нн у ком случају не може довестн 
у каузалну везу са пропустом п кривицом тужене, a то не искљу- 
чује ни стручњак Ж., призивнп суд није из таквих мшпљења извео 
погрешан закључак, нитн је при установљењу чнњеничнога стања 
ствари, a нн иначе, починио такве формалне грешке, које би се могле 
с успехом нападати.

4. У предмету Рек. 146/1937 Касациони суд је, уважујућп ре- 
курс туженика, нашао, да признвни суд нпје нмао разлога укидати 
ирвостепену пресуду ii враћати предмет првостеиеном суду радп 
установљења још некпх чињеница, него је ствар, будућн се ради 
само 0 правном питању, могао решитп у мерптуму предмета. Стога 
је предмет враћен призпвном суду, поред свега тога што је туженп у 
своме рекурсу тражио да Касацпонн суд, укидајућп закључак npir- 
гивнога суда, спор решп у главној стварн, одржавајући на сназп 
првостепену лресуду којом су тужнтељице са тужбом одбијене.

Бечки Врховш! суд је, међутпм, у слнчним случајевпма, рекурс 
жалиоца по службеној дужности одбацивао, налазећи да је он iio 
својем предлогу ir разлознма у стварн ревпзнја — тражи се одлука 
ревизионога суда у главној ствари — a да ревизпји протнв закљу- 
чака прнзивнога суда нема места. Једна од таквпх одлука бечког 
Врховнога суда објављена је у Glaser—Unger-овој Збнрци (Neue Folge) 
вод бр. 5012. У њој ее, нзмеђу осталога, каже: Правни лек којн је 
поднесен протнв закључка прпзивнога суда, којнм је пресуда прво- 
степенога суда укинута н ствар враћена на ново расправљање ii од- 
лучпвање, назван је, .додуше, ревизпскнм рекурсом, али је он, у 
ствари, ревпзнја, јер се осннва на 3 л 4 т. §-а 503 Гр. п .п. п садр- 
жп предлог да се наиаднутп закључак укпне. првостепена пресуда 
потврдп п да се тужба у сваком случају одбпје. Успркос, међутим, 
прописа §-а 502 Грађ. п. п., према коме је ревнзија допуштена само 
против пресуда признвнога суда, жалнлац тражи да се закључак 
врнзнвнога суда, којпм се првостепени поступак оглашава мањка- 
В1Ш, замени одлуком треће пнстанције у главној ствари. To је, ме- 
ђутим, процесуално немогуће, јер решавање ревпзпскога суда у
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главној ствари претпоставља и одлуку призивнога суда у главноЈ 
ствари, док таква одлука у конкретном случају iie постоји. Рекурс 
се, према томе, указује и iio форми и по садржинн потпуно iio- 
грешан.

У сваком случају Касациони суд, када већ рекурс ннје одбацио, 
иако је и за то имао разлога, правилније је поступио када је пред- 
мет вратио призивном суду да о њему реши у главној ствари, него 
да је 0 њему сам решавао. У случају Рек. II 103/1937, донео је Каса- 
циони суд, не враћајући предмет призивном суду, сам пресуду у 
главној ствари, будућп је чињенично стање ствари било довољно 
рашчишћено, што, међутим, према наиред наведеном, није правилно.

5. У предмету Рек. 65/1937 Касациони суд је изрекао да се и 
Еод прорачунавања рока од више недеља, у којем се одговор на 
тужбу има предати, као и код рокова који се рачунају по данима, 
не рачуна дан којега је суд туженику наложно да одговор на тужбу 
нма предати (ст. 2 §-а 189 Грађ. п. ii.). С.

Оцене и прикази
Д -р Д вм итрвје К ириловвћ: С рпски народни сабори . 

Списн б еч к е  Д р ж а в н е ар хн в е. Кв>вга др уга  1875—1894. 
Н овв Сад 1938. Стр. IV + 266 . Ово је друга књига списа 
бечке Државне архиве коју писац објавлзује за последње две го- 
дине. Прва књига објављена је 1937 г. У њој су били објавлЈСни 
списи који се односе на рад сабора од 1861—1875 год. У овој 
другој књизи објављена су 92 акта, од којих су нека за освет- 
л^ење некадашњих наших народно-црквених односа од прворедне 
важности, док су друга чисто административне природе. Ипак, ве- 
лика већина их је такова да се издавачу мора одати свако при- 
знање на труду који је уложио око преписа тога историског и 
правног градива. Иако нисмо имали прилике да поједине преписе 
упоређујемо са оригиналима, ми не сумњамо, познајући савесност 
i'. Кириловића, да је он у том погледу уложио сву пажњу, како се 
при преписивању не би поткрале грешке, које, као што знамо, 
могу често да буду фаталне и за ствар, a и за самога писца.

Списима претходи преглед рада наших народно-црквених са- 
бора од 1871— 1892 год. од г. Кириловића, који је писац пропра- 
тио, местимице, својим примедбама и резоновањима. Оно са чим 
се у тим примедбама г. Кириловића не можемо, међутим, сложити, 
то су они крајњи закључци до којих писац долази проучавајући 
рад сабора у овом периоду нашег некадашњег народно-црквеног 
живота. По мишљењу г. Кириловића за пропаст, т. ј. за укидање 
автономије од стране мађарске владе, које је, како је познато, 
уследило пред рат, 1912 r., кривицу имају да понесу некадашње na
me народне странке и њихови вођи, који, својим бескомпромисним 
ставом, нису умели да воде рачуна о стварним приликама; уносили 
у автономно уређење цркве демократска схватања и у дугогодиш- 
њој јаловој борби за автономију истрошили и своје и народне нај- 
6o.%e снаге. По г. Кириловићу, Суботићу, Милетићу, Политу и
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Јаши Томићу само је „изгледало" да је борба за автономију 
„прави рад за образ народа“, a нису примећивали „да би народни 
образ био светлији да су много мање писали гравамина, a много 
више прионули око стварног културно-економског подизања Ha
mer народа“. По г. Кириловићу није имао право д-р Полит када 
је узрок пропасти автономије тражио на страни „која је била 
изван српских домашаја“, јер је узрок пропасти автономије, по 
писцу, лежао у самом д-ру Политу и у онима који се налазили 
око њега. У вези са узроцима који су довели до укидања автоно- 
мије, писац нас упућује на чланке Јакова Игњатовића „Јади срп- 
ски“, који су објављивани у „Нашем Добу“ за год. 1886, који се 
у тим чланцима показао, бајаги, као проницав и далековид поли- 
тичар, пророчки претсказујући пропаст автономије „ако остане 
по старом.“

Тешко је, међутим, поверовати да је писац у својим закључ- 
цима у погледу узрока који су довели до укидања автономије на 
правом путу, када се у потврду свога стајалишта позива на по- 
менуте чланке Јакова Игњатовића и на Јакова Игњатовића уоп- 
ште. Jep ко да поверује да је Игњатовић, заједно са владајућим 
круговима у некадашњој Мађарској, чијим је водама он у то 
време дубоко пливао, озбиљно и искрено мислио на осигурање 
наше народно-црквене автономије и нашег народнога бића уоп- 
ште, када се у истим тим његовим чланцима, на које нас г. Кирило- 
вић упућује, могу читати и овака места: „Знају ли они (народна 
опозиција) да када је Немањићка држава на врхунцу била, под 
моћним цар-Душаном, да Београд није био град државе српске, као 
год ни Мачва, већ у рукама државе Угарске . . .  На Цетињу и у 
Београду још нас називају Војвођанима, a Војводине нема, нити 
је по државном праву Угарске бити може. Jep кад би ње било, она 
би (Угарска!) најпре морала у расуло пасти. Само нам праве апе- 
тите, a на глад јела никаква; не знају да нам тиме услуге не чине, 
јер они (т. ј. Мађари), међу којима и с киме живимо, држе то за 
пркос и сепаратистичке тежње, па и за гравитацију Великој Србији 
in spe, која би убитком Угарске Банат, Бачку и Срем апсорби- 
рала. . . .  Правите државоправне опозиције, жалосна вам мајка, a 
не знате ни мађарски устав нити историју развитка му, па нит сте 
ироштудирали историју отаџбине, која је исто тако ваша као и
мађарска__  Опозиција је у јавном мњењу Мађарске навукла
љагу на српски народ да није лојалан, да је сепаратиста, да rpa-
Битира Србији, и напослетку Русији__  Они увлаче у заједницу
уједињења српског Банат и Бачку, a историчког српског права на 
то ни откуд немају, па немају ни моћи“.

Веран оваквим схватањима, која стоје у идеалној сагласности 
са некадашњом мађарском државном идејо.м, Јаша Игњатовић је у 
питањнма организовања и сређивања наше народно-црквене авто- 
номије имао слична гледишта. У истим тим чланцима „Јади срски“, 
он ће у погледу автономнога уређења Митрополије карловачке 
стављати мађарској влади у Пешти овакав предлог: „Репрезента- 
тивну систему и парламентарну форму у автономији сасвим од- 
етранити..........  У праву свом успостављеној хијерархији већи
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утицај уступити, јер вођством њеним њен би аукторитет у цркви 
и автономији био прегнантнији изнутра и споља. Но како се 
„гарда не предаје“ онда ништа друго не би остало, већ да се је- 
дан провизориум уведе, ма тај носио привремено име октројке; и 
ту би требало иницијативу да узме хијерархија“. 25 година доц- 
није мађарска је влада дословце усвојила овај предлог некадаш- 
њих наших владиноваца и опортуниста, чије је гласило био Јаша 
Игњатовић, и краљевском наредбом од 11 јула 1912 год. рад неких 
наших автономних власти и органа коначно суспендовала.

Далеко је, према томе, од стварности указивати на Јашу Иг- 
њатовића као човека чије би идеје одвеле биле спасу и очувању 
каше народно-црквене автономије; чије би умерењаштво и брига 
о сачувању у потпуности интегритета земаља круне Св. Стевана, 
одвели били обезбеђењу наше народности и нашега народнога би- 
ћа. Још је даље од стварности због укидања автономије кривити 
наше некадашње народне странке и њихове вође и оглашавати њи- 
хову борбу за автономију јаловом и таквом која се састојала нај- 
више у писању гравамина. Наш народ у овим крајевима живео је 
око половину века пре рата под оним и онаквим автономним уста- 
новама, какве су извојевале биле наше крајње национално опреде- 
љене странке, на челу са њиховим вођима, Милетићем, Суботићем, 
Политом, Јашом Томићем и др. И ма колико да су те автономне 
установе биле крње и недовршене (r. Кириловић каже „у повоју"), 
несумњиво је да су оне баш својим демократским карактером, 
учешћем читавога нашег народа, и сељаштва, у народно-црквеној 
самоуправи, од општине до Нар.-цркв. сабора, у највећој мери 
допринеле развитку и одржању националне и верске свести на- 
шега народа у овим крајевима. Да су оне, преко народне основне 
и средње школе, са народним наставним језиком, наш народ у 
овим крајевима од нациналне пропасти управо спасле.

Што је, пак, иста та наша народно-црквена автономија пред 
сам рат делимично суспендована, за то најмању кривицу могу по- 
нети наше народне странке и њихови вођи, који су све своје снаге 
и животе били искрено посветили томе, да автономију у народном 
духу у потпуности изграде и среде. Ако у томе нису успели, него 
ако су дочекали да виде порушено и оно на чијем су изграђивању 
радили више од половину века, кривицу за то треба тражити не у 
њима, него сасвим на другој страни. Пре свега у оном режиму не- 
кадашње Угарске, који се, непосредно пред рат, био већ толико 
осилио, да је посегао био за уништењем читавога нашег народног 
бића. У томе му је као главно средство имало да послужи уки- 
дање наше на демократској основи и у националном духу изгра- 
ђене автономије, у којој је режим гледао главну сметњу за оства- 
рење својих циљева. О тим плановима некадашњега угарског 
државног режима је, уосталом, сам г. Кириловић дао последњих 
година врло речитих докумената. Узрок укидању автономије тре- 
ба, затим, тражити у оној сталној тежњи реакционарнога дела 
наше бивше црквене јерархије да се по сваку цену ослободи огра- 
ничења у управи црквеној, које јој је наметало њено демократско 
уређење; која је, одувек, позивајући се на епископалан карактер
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и учешћу широких слојева народних у управи црквеној. Савез 
мађарске владе и реакционарнога дела наше бивше црквене јерар- 
хије, како је једном приликом рекао Милетић, или бар претходан 
споразум реакционарно расположенога дела наше бивше црквене 
јерархије са мађарском владом, био је, свакако, један од главних 
узрока који је довео до укидања наше народно-црквене автоно- 
мије, a не претераност наших народних странака и њихових вођа.

Посматрајући, пак, данас, после извршенога уједињења, бор- 
бу некадашњих наших странака које су биле опредељене без 
компромиса национално, колико нам се фигуре њихових вођа, са 
визијама Уједињења народа преко рушевина Турске и Аустро- 
угарске, чине дивнима и горостаснима. И колико се према њима 
губе и ишчезавају сићушне личности некадашњих наших влади- 
новаца и опортуниста, на челу са Јаковом Игњатовићем, чија је 
главна брига, како смо видели, била у томе, да крајња српска 
опозиција не навуче у јавном мњењу Мађарске на српски народ 
„љагу да није лојалан, да је  сепаратиста, да гравитира Србији и 
напослетку Русији . Д -ji Јо ва ш  С а в к о в и А

Судска грађанска пракса
У првој СБ. Правннчког гласнпка од о. г. Уредппштво је обја- 

внло да he нћи за тјвг да, по могућству, објављује све важнпје 
('■длуке грађанских п крпвичног Bcha Одел1ен.с Б. београдског Каса- 
циопог суда у Повом Ca,\v. Како је б[)ој тпх одлука, међутнм, толико 
1’еликн, да иростор лпста iie допушта да се one објаве све заједно са 
образложе1Р>ем, У])едишитво је Јгрпморано да пеке од њнх, као што 
то чшш II у  овом броју, објављује само у изводу.

141
Правни је iipoiiiic да је матп, ако се дете палазп код и>е на од- 

гоју, власиа да у пме и у 1шет[)есу детета иокрене iiapiiiiii,v 1)ади 
пздржавапЈа протпв оца, као ii iti)otiib cbiix oiiiix који cy no закоиу 
обавеанп иа пздржаван.е. (Закључак Одељења Б. београдског Каса- 
цпоног суда у Новом Саду од 23 октобра 1937, бр. Рев. 854/1930).

142
'Гушбу ради нздржава11.а незаконптога детета подноси редовно 

матн, је]) ако дете пздржава матп, оида је она влаона да тражп од 
оца детињег oiio што врти уместо n>(>ra. IIo право iia 11здржаван>е 
iipoTHB ванорачпог оца ирипада самом детету, те стога тужбу ради 
издржаваН)а може iioaiitui и дете у своје име. (Пресуда Одељеља Б. 
београдског Касационог суда у Новом Саду од 14 марта 1938, бр. 
Рев. 435/1930).
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143
Mahexa пије такав рођак ко,)у би ласторак био дужан пзд1)жа- 

вати без противредпостп. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у Ново.м Саду од 21 дец. 1937, Gp. Г. 733/1933).
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Правно је правило да после развода брака трошкове издржа- 

iiaaa и васплтања заједничке деце имају сиосити оба родитеља у 
саразмеру њихових прихода, ако за то недостаје прнход из дечје 
пмовине. Терет издржавања деце пада на деду детињег са очеве стра- 
не, који у погледу те обавезе ступа на место оца детињег, ако отац де- 
тшви ради и прпвређује у његовом кућанству и економији, с обзи- 
ром на протвредност коју од рада свога сина добива. (Закључак Оде- 
љења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 18 (|)ебр. 
1938, бр. Рев. II 569/1936).

145
Касацнони суд је нашао да није оправдано да се женско дете, 

Еоје је навршило 13 годша, предана нздржавање оцуЈер се оно још 
од рођења налазн код матере, која за све то време са мужем није 
живела у заједници. И, како се отац поново оженио, и има са дру- 
roM женом II дете, Касацпонн суд је нашао да не би било целисходно 
дете од матере одЈ^зети и дати на негу и издржавање иосве туђем и 
1-гепознатом свету. (Закључак Одел>ења Б. београдског Касационог 
суда у  Новом Саду од 11 фебр. 1938, бр. Рек. 271/1938).

146
Правно је правило да на изд1)жавање овлаштеио лнце мора 

издржавање иримити, у првом р)еду, у ирироди, a да новчану про- 
'гавредност издржавања може тражити само у случају, ако је зајед- 
нички живот са лицем које теретн обавеза и-здржавања немогућап. 
(Пресуда Одел>е1ва Б. београдског Касационог суда у Новом Саду 
од 18 марта 1938, бр. Рев. II 231/1937).

147
Ако је тужени, као отац, знао, да му се кћи, тужитељица, као 

малолетна уписала на филозофски факултет, те јој слао месечно 
издржавање, a нпје се протнвио да опа настави школовање на фа- 
култету II као пунолетна, опда је дужан помагатн школовање кћерн 
на универзитету и после њепе пунолетности, све до времена до ко- 
jera се факултет најрапије може свршити. (Зак.ључак Одељења Б. 
београдског Касацноног суда у Новом Саду од 4 марта 1938, бр. Рев. 
241/1937).

148
У см. ст. 3 §-а 181 Ванп. ност., штићеннк he се од страпе стара- 

тељског суда уиутптн на парнпцу само у случају, ако отац ван- 
брачнога детета не нрнзнаје очннство. — Подносилац рекурса може 
рекурс оснпвати п иа новим читвеницама и доказнма, ако је поби- 
јани закључак био доносен тако, да рекурент није нмао могућностн 
да се пзјасни о ономе што је бпо предмет закључка (§ 614 Грађ. 
IV. п.) (Закључак Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 1 марта 1938, бр. Рек. 84/1937).
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149
„Exceptio plurium  concumbentium” није no AyCTp. грађ. зак. разЛОГ 

да се латернитетска тужба одбије. — После стављања ван крепости 
Минист. наредбе бр. 3982/1916, остали су шгледу права на досуђење 
порођајних трошкова меродавни ошпти прописи приватнога права, 
лрема којима матери вапбрачног детета лриладају трошкови лоро- 
ђаја и бабиња само онда, ако је од стране детињега оца била заве- 
депа обећањем желидбе или кривпчппм делом. (Пресуда Одељења 
Б. београдског Касациолог суда у Новом Саду од 23 фебруара 1938, 
бр. Рев.II 367/1937).

150
Пролисом §-а 2 Закона о лунолетпости лису стављени ван 

снаге слецијални лролиси других закона, лрема којлма лице и лре 
лавршене физлчке лунолетпости може лостати лунолетно. (Закљу- 
чак Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 4 
фебр. 1938, бр. Рек. 255/1937 као и закључак од 4 фебр. 1938, бр. 
Рек. 143/1937).

151
Чланом 2 Закона о лулолетности пије стављен вад снаге лро- 

лис Зак. чл. XXIII из год. 1894, да желска лица удајом и лре лавр- 
шеле физлчке пулолетлости лостају лулолетнима. (Закључак Оде- 
љења Б. београдског Касацполог суда у Новом Саду од 11 марта 
1938, бр. Рек. II 135/1937).

152
Ако је у бракоразводлој ларнлл,и л муж, тужитељ, лроглашен 

кривпм, али без лротивтужбе, којом би бло тражеп развод из криви- 
це мужевљеве, таква лресуда у логледу крлвице мужевљеве пе чилл 
лресуђену ствар. (Закључак Одељења Б. београдског Касациопог 
суда у Новом Саду од 29 марта 1938, бр. Рев. I 286/1936).

153
Било да се муж лоллом болешћу заразио лре стулања у брак, 

било лосле стулања у брак, он је тпме тешко и памерно ловредпо 
сулружанске дужности, јер је злао да је лолном болешћу заражел 
и да од ње лије пзлечел. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
цполог суда у Новом Саду од 16 фебр. 1938, бр. Г. 769/1934).

154
За решавање захтева о лрлвремепом сулрушком издржавању 

ладлежан је, ако је бракоразводна парпица у току, лскључиво бра- 
коразводни суд; и у случају ако је бракоразводна ларница локре- 
иута пстога дана кад л ларнил;а ради лр1шременог издржавања. (За- 
Еључак Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 
22 марта 1938, бр. Рек. 40/1937).
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Раније шкренута бракоразводна парница пред црквеним су- 
дом, не чнни разлог парничне зависности за бракоразводну пар- 
пицу покренуту доцније пред грађанским судом. (Пресуда Одељења 
Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 20 дец. 1937, бр. 
Г. 71/1938).

155

156
Погрешна је изрека призивнога суда да се парница ради зајед- 

вичке теков1ше може покренути и пре него што је бракоразводна 
парш1ца покренута. (Решење Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 17 марта 1938, бр. Г. 213/1934).

157
При одређивању висине привременог издржавања за жену, 

имају се у обзир узети личне и имовинске прилике обеју странака, 
те ако жена има довољно властитог иметка, муж може бити и осло- 
бођен дужностн издржавања. (Пресуда Одељења Б. београдског Ка- 
сационог суда у Новом Саду од 18 фебр. 1938, бр. Рев. II 699/1936).

158
Изгубљена исправа о продатој некретгани, у којој је било, на- 

водно, уведено само то да се „продаје једно јутро“, не одговара Мин. 
нар. бр. 4420/1918, јер се тим изразом не утврђује идентитет продате 
пекретнине; утолико мање, јер према установљењу нижих судова 
аужитељ има више јутара земл>е. Чнњеница, пак, да су странке 
знале 0 којој се земљи ради, сама iio себи не може се сматрати до- 
Еољном за утврђење идентнтета некретнина, јер се тачна ознака не- 
кретиине мора видети из саме нсправе. (Иресуда Одељења Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом СадЈ' од 16 марта 1938, бр. Г. II 
797/1934).

159
Ако се млински уређај може од млинске зграде одвојити без 

повреде суштине зраде, јер је за зграду причвршћен само шара- 
фима, онда он није могао постати власништвом власника некрет- 
КБне, те се задржано право власништва продавца млинскога уређаја 
може са успехом остваривати. (Пресуда Одељења Б. београдског 
Касационаг суда у Новом Саду од 23 марта 1938, бр. Рев. II 
841/1936).

160
Сметање поседа је све оно што омета, угрожава и отежава по- 

седовање н што стоји на путу мирном поседовању. Сметање поседа 
може бити почињено и речима, претњом, ако је тужени изјавио да 
не дозвољава да тужитељ држи земљу у иоседу, јер he га иначе 
убити. — Старатељ секвестра није поседник, него само детентор не- 
кретннна, чије му је управљање поверено. (Решење Одељења Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Саду од 29 дец. 1937, бр. Рев. II 
320/1935).
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У CM. прописа Закона о ликвидацији аграрне реформе, уколико 

се некретнина експроприше у корист аграрног субјекта (§ 62), бри- 
cahe се истодобно сви терети у земљишним књигама, a за наплату 
хипотекарних веровнш^а служиће отштета која се плаћа за експро- 
врисана имања (§ 48), као што се и са некретнина, продатих на 
судској дражби, бришу сви терети, a за њихову наплату служи ку- 
повна цена. Док некретнина није експроприсана, хипотекарни ве- 
ровник има право на искоришћавање некретнине, јер се забрана 
отуђења и оптерећења односи само на супстанцију некретнина, a не 
и на 1ВИХОВО искоришћавање, дотле док некретнине ужива њихов 
бивши власник. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда 
у Новом Саду од 10 фебр. 1938, бр. Г. 509/1934).

162
Продавац не одговара за штету што купац није могао иско- 

ришћавати земљу која је узета под удар аграрне реформе, ако је 
купац приликом склапања уговора знао да су купљене некретни- 
пе под аграрним теретом и ако их је са тим теретом купио. (Пре- 
суда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 22 
дец. 1937, бр. Г. II 545/1933).

163
ДароБни уговор, уколпко једна од уговарајућнх странака нпје 

пмала делатне способностн, неваљан је и онда, ако је одобрен са 
стране највише аграрне власти. (Закључак Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 22 јан. 1938, бр. Рек. 46/1937).

164
Правно је правило да закупннк, којп је земљу узео лод закуп 

само на једну годпну дана, има право тралгптн, ако није противно 
утоворено, да му се закупнина саразмерно снизи, ако су приходи од 
закупног добра услед елементарннх непогода спалн внше од поло- 
вине. Али је о томе своме захтеву дужан закуподавца што пре изве- 
ститп, но свакако лре лего лио је ллод са земље скллуо, да би се 
хлтета могла благовремело усталовлтл. (Пресуда Одељења Б. бео- 
Ј-радског Касацлолог суда у Новом Оаду од 7 дец. 1937, бр. Г. 
622/1933).

165
Нема таковога лравлога ЛЈххллса, лрема коме ле бл блло мо- 

гућло комлензлратл лотраживање, за које постоје закопскл условл 
за комлензал;пју, са клрлјом, јеј) је л клрлја лотраживање у новцу. 
(Пресуда Одељења Б. београдског Касацлопог суда у Новом Саду од 
1 марта 1938, бр. Рев. I 929/1936).

166
Ллчнл дужлпк, п код хилотекарплх амортпзацполлх зајмова, 

одговара за дуг читавлм својлм иметком, без обзлра па то што је за



oCttrypalte Дуга дао још и хипотекарну залогу и каква је судбина ту 
залогу постигла. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда 
у Новом Саду од 3 марта 1938, бр. Г. I 566/1934).

167
Посредовање око продаје земље није такав рад за који би адво- 

кату припадала награда, уколико она није напред уговорена. (Пре- 
суда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 23 
дец. 1937, бр. Г. 547/1933).

209

168
У првом реду је адвокат одговоран за награду и трошкове свога 

заменика, a странка тек у случају ако се они од адвоката не могу 
11аплатити. Адвокат, лрема томе, није овлаштен да тражи од своје 
странке накнаду парничшх трошкова насталих у парници у којој 
ra  његов заменик тужи ради наплате награде и трошкова замене. 
(Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду 
ОД 24 фебр. 1938, бр. Г. 357/1934).

169
У см. окружнице Мин. унутр. послова бр. 47300/904, општински 

бележник је могао примати приватне послове од странака са 
лодручја друге полиличке општине само у случају, ако је странка 
била поседник у бележниковој општини, или је тамо боравила. (Пре- 
суда Одељења Б. београдског Касационог суда од 30 нов. 1937, бр.

646/1933).

170
Ннје од значаја за одговорност обдарених према веровницима, 

да ли је при лреносу лрава власништва па обдарепе лостојала зла 
лли добра памера код дародавл;а или код обдарених, ако се дугови 
дародавца лз његове имовине ле могу наллатити. (Пресуда Одељења 
l'j. београдског Касацлолог суда у Новом Саду од 9 фебр. 1938, бр. 
Г. 341/1934).

171
Правно је правило Да објективну одговорпост ле лскључује лро- 

лупЈтање родитељског надзора, ако је дете у таквом добу да не ра- 
сполаже лотреблом разборитол1ћу да би могло схватитл и лредви- 
дети лретстојећу оласпост, као што је у конкретном случају дете од 
4 годипе; стога је ТЈ^женл за Л1тету одговоран. (Закључак Одељења 
Б. београдског Касациолог суда у Новом Саду од 3 марта 1938, бр. 
Рев. 396/1935).

172
Тужепог теретл одговорност за лехат лио је једлу врећицу ме- 

така сакрио у кревет, где лх је оштећелл дечко пагаао, хтео један 
метак лререзатл, услед чега је овај ексллодирао л однео му руку. 
(Пресуда Одељења Б. београдског Касацлоног суда у Новом Саду 
ОД 28 јан. 1938, бр. Г. 215/1934),

14
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173
Ослобађајућа пресуда кривичног суда у погледу одговорности 

туженога за штету није обавезна за грађански суд. (Решење Оде- 
л.ења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 3 фебр. 1938, 
бр. Г. 208/1934).

174
Одговорност за штету у см. прописа Закона о ауторском праву 

(Зак. чл. XVI из год. 1884). (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 20 дец. 1937, бр. Г. II 83/1934).

175
У см. начелне куријалне одлуке бр. C21 од 3 октобра 1916, за 

време постојања јавног друштва, чланови тога друштва могу своја 
лотралхивања, која проистичу из друштвенога односа, остваривати 
само против друштва, a не и против чланова друштва. (Пресуда 
Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 3 фебр. 
1938, бр. Г. 359/1934).

176
Правни је пропис да се на основу пресуде донесене против јав- 

ш г трговачког друштва, иако његови члановн за обвезе друштва од- 
говарају солидарно, не може одредити извршење против појединих 
чланова друштва. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од i l  марта 1938, бр. Рев. II 191/1935).

177
За прекид застарног рока довољпо је ако се рекламација учинн 

у записнику на жељезничкој станици, који је станица дужна же- 
љезничкој дирекцији пос-лати по службеној дужности. — Камата 
на отштетну своту припада од дана рекламације у см. §-а 282 Трг. 
зак., као и у см. чл. 37 Бернске међународне конвенције од 23 окт. 
1924, озакоњене 7 окт. 1928. Ако рекламацпје није бнло, камата тече 
од дана тужбе, сем ако тужитељ камату у тужби ннје тражио, нитн 
задржао на њу право. (Пресуда Одел>ења Б. београдског Ка- 
сациопог суда у Новом Саду од 19 окт. 1937, бр. Рев. 439/1937).

178
Ако пуномоћије за даваље меиичне изјаве даје лице које је пп- 

смено, али услед болести није сиособно да niiuie, онда није потребно 
да та пуномоћ буде оверена, јер се пропис §-а 98 Мен. закона односи 
само на случај ако је лице ко.је даје пуномоћ неписмено. (Пресуда 
Одељења Б. београдског Касацноног суда у Новом Саду од 1 фебр. 
1938, бр. Г. 342/1934).

179
И приговори које је тужепп ставио тек на усменој расправп 

г.однесени су благовремено, ако је туженом орнгинална меница прп- 
казана тек на усменој расправи. — Соиственнк менице није вла-
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отан Да МениДу ибпуни Друкчије него што је међу странкама уго- 
ворено. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 31 дец. 1927, бр. Н. Г. II 938/1934).

180
И стечајни се дужник може менично обвезати, само се такав 

дуг, с обзиром на пропис §§-а 2 и 3 Стечајнога закона, не може из 
стечајне имовине наплатити. (Пресуда Одељења Б. београдског Ка- 
сационог суда у Новом Саду од 4 априла 1938, бр. Г. II 759/1934).

181
Веровник, који својим обавезама из ванстечајног поравнања и 

након позива у см. 3 ст. §-а 62 Закона о принудном пор. ван стечаја 
ве удовољи, губи право према веровнику, према коме својој обавези 
иије удовољио, да плати само квоту, односно неисплаћени део 
квоте, јер у том случају постаје плативо цело потраживање. (Пре- 
суда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 2 
марта 1938, бр. Рев. II 693/1935).

182
По §-у 27 старог Стеч. закона може се побијати и оврха вођена 

ради наплате јавних дажбина. — Код извршења које се изводи по 
службеној дужности, будући да ннтересе молиоца извршења заступа 
изаслани извршитељ, знање о обустави плаћања извршеникова, до 
кога је дошао изаслани извршитељ у току овршног поступка, има 
се сматрати знањем самога тражиоца извршења. (Пресуда Одел>ења 
Б. београдског Касацноног суда у Новом Саду од 15 дец. 1937, бр. 
Г. II 720/1933).

183
Наследна парница није париица ради установљења правнога 

односа, иако се њоме тражи да се установи карактер оставинског 
иметка и наследно право тужитеља, јер се њоме смера реализовање 
наследно-правних потраживања. (Пресуда Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом СадЈ  ̂ од 8 дец. 1937, бр. Г. 551/1933).

184
Ако жена на оставинској расправи прихвати опоруку, у којој 

јој муж оставл>а на доживотао плодоуживање читав свој иметак и 
кзјављује да другога захтева нема, има се сматрати да се одрекла 
и захтева на заједничку тековину. (Пресуда Одел>ења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 29 јан. 1938, бр. Г. 530/1933).

185
Трогодшпњи рок за побијање тестамента у см. §-а 1487 Аустр. 

Г/рађ. зак. почиње тећи од дана када је тестаменат био по суду про- 
глашен. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду ОД 24 фебр. 1938, бр. Г. 280/1934). .

14*
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ise
He чинн усмени тестаменат писменим чињеница да је тестатор, 

Eojz је нначе- изјавио да своју усмену изјаву сматра последњом 
вољом, додао још и то „да се његово очитовање забележи да се не бн 
заборавило". (Пресуда Одељења Б. београдског Касацпоног суда у 
Новом Саду од 17 јан. 1938, бр. Г. 754/1933).

187
У см. прописа §-а 145 старог Грађ. п. л., у поступку пред сре- 

счшм судовима размак времена између уручења позива за прво 
рочнште и дана рочишта мора бити најмање 8 дана, изузев случај 
ако се позив има туженом уручити у седишту суда, или случај 
хитности. (Решење Одељења Б. београдског Касационог суда у 
Новом Оаду од 31 јан. 1938, бр. Г. II 255/1934).

Касациони суд услед ревизионе молбе туженога пресуду првостепенога суда 
Јч:ида и упућује га да спроведе расправу у мернтуму предмета.

Трошпови ревизнонога поступка установ.твавају се за тужител,а у своти од 
170 дин. (динара четири стотине и седамдесет), a за туженога у своти од 6G0 
дин. (дпнара шест стотина и шездесет).

Р А З  Л 0311;
На молбу тулситгља туженол! је платежним палогом од 27 јулија 19.32 нало- 

звено да тужитељу илати своту од 13.750 дин. Услед благовремено поднесенога 
противљења Срески суд је одредно мериторно расправљање спора, на које ту- 
жени није приступио. Позив за рочиште уручен је био туженом 28 априла 1933 
год., док је прво рочиште би.чо истакнуто за 5 мај исте те 1933 год. Пре ро- 
чишта тужени је, подиосећи лекарско уверење којим доказује да је болестан, 
тражио да се рочиште одгоди, али је Срески суд молбу одбио, донео против туже- 
нога пресуду због нзостанка и осудио га да утужену своту исп.чати. Окружнн, 
i.ao призивни суд, одбио је призив туженога и осудио га да платн трошкове. Оба 
доња суда су поступак, изузев платежни налог, спровели по прописнма новог 
Грађ. парн. пост.

Тужени се у  ревизиопој молбн жали да је прнзивнп суд, потврђујући прво- 
степену пресуду, повредно формално-правне пропнсе и та му је жалба основана. 
У см. прописа чл. 16 Уводног закона за новн Грађ. парн. поступак, прописп VIII 
главе Зак. чл. ] из год. 1911 о платежнпм налознма остају на сназн. Према томе 
се и у конкретном случају имао по прописнма старога Грађ. парн. пост. не само 
издати платежнн иалог, пего се iio тим проппснма н.мао и спор расправити, и то 
како код првостепенога, a тако н код прпзпвнога суда. Ппак, будући да је 
лризнвкп поступак епроведеи по прописима новог Грађ. парн. поступка, што је 
у првом реду иогрешка суда, Касапиони суд је примпо ревнзиону молбу туже- 
нога као благовремено предату, нако је она поднесена код првостепеног, a не 
1;од прнзивпог суда. Касациони суд је, примајући ревизиону молбу, морао ува- 
жити жалбу тужепога да је лризпвни суд са повредом формалпо-иравних про- 
ииса одбио његов прнзив и потврдно пресуду Среског суда донесену услед из- 
останка.

У см. nponiica §-а 145 старог Грађ. парн. поступка, у поступку који је 
прописан за Среске судове, размак времепа између уручења позива за прво ро- 
чиште и самога дана рочпшта, мора битп најмање 8 дана, пзузев с.лучај да се 
1Г03ИВ тун-.еноме има уручнти у седишту суда и случај хптиости. У конкретном 
с.чучају, међутнм, то је међувреме п-зноснло са.мо 6 дана, иако доњи судови 
ничим нису образложили зашто би се у овом случају радило о хитностп. Сем 
тога, туженп је лекарскпм увереп>ем од 2 .маја 1933 године истављеннм, дакле, 
трн дана пред рочиште, доказао, да је претрпео озледу леве ноге у  то.чикој мери, 
да му је по лекарском уверењу потребно било најмање 15 дана лечења да бн се 
могао и лагано кретатн. Прк таквом стању стварн оправдана је агалба туженога 
да он не само да ннје могао лично приступитн на рочцште од 5 маја, него да се 
није могао благовремено постарати ни за правозаступника и издати му по-

I
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требне информације за одбрану и вођење спора. Како, дакле, у конкретном слу- 
чају нису постојали услови за изрицање пресуде услед изостанка, због чега се 
ТЈ’жени у см. ирописа §-а 477 старог Грађ. парн. иост. призивом могао жалити, 
то је ваљало жалбу туженога уважптн и, укидајући ирвостепену пресуду, Сре- 
ски суд упутити да о предмету спроведе мериторну расправу.

Расположоње о ревизионим трошковима оснива се на пропису §§ 543 и 503 
Гра)> парн. iiocT.

188
Редовни грађ. судови нису надлежни да расправљају спорове 

у којима Државни ерар тЈ)ажи од чнновника повратак бесправно 
примљенога додатка iia скупоћу. (Пресуда Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 30 дец. 1937, бр. Г. 205/1934).

189
За домара ннсу меродавни прописи Закона о чељадима (Зак. 

чл. XIII из год. 1876), јер домар не врши иослове домазлука и газ- 
дпнства власника куће, иего вриш сиецијалну службу, бринући се 
за одржавање кућног реда, чистоћу и мнр станара. Спорови, дакле, 
којпма се тражп псељење домара н предаја стана у посед, спадају 
у стварну надлежност редовиих судова. (Закључак Одељен,а Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Садл̂  од 24 пов. 1937, бр. Рек. II 
303/1936).

190
Ciiop (4 иакиади штете кију проуз[)окују државни opraiiii својим 

незакиинтим радом у см. §-а 78 Закоиа о чиновиицима, спада у 
стварну над.зежн()ст редовних судова ii онда, ако предмет отштете 
сачињавају трошкови проузроковани током управног ciiopa. (За- 
кључак Одељења Б. београдског Касациопог суда у Новом Саду 
од 31 дец. 1937, бр. Рек. II 222/1936).

191
Уста14овл>ен,е чнњенице, да лн је пеко погрешпо опорезован и 

зад>’жеп, пе спада у делокруг редовних судова; нсти тако iiii уста- 
новљењо чињенице да лн је пеко правплпо 1)аздужеи или није. 
(Пресуда 0;i,(UbPii>a Б. беог1)адс4сог Касационог суда у Нивом Саду 
ОД 3 фебр. 1938, бр. Г. 262/1934).

192
CiiopoBir, којима се тражи сниже1ве у бракораз15одшЈ.м спору 

досуђепог коначиог изд])жавања, спадају у нскл>учнву стварпу 
надлежност ок1)ужног суда, који је поступао у бракоразводном 
спору: (Закључак Одељења Б. београдског Касационог суда у 
Новом Саду од 23 окт. 1937, бр. Рек. 379/1936).

Рекурс тужитељев уважа, побијани закључак Апелационог као призивиог 
суда укида и ствар враћа Апелационом суду на даљи законски поступак.

Р А З  Л ОЗИ:
Тужитељ је поднео тужбу Окружном суду са захтевом: да се дужности да- 

л,ег плаћаља издржаваља тужопој разреши, односно да се ово снизи на 10 ди- 
нара месечно.



Како према чл. б Уводног закона за Гр. п. п. „Док се за целу државу не 
донесе закон о надлежности и поступку за спорове који проистичу из брачног 
сдноса, a нису имовинско-правне природе, остају на снази прописи који о томе 
uocToje“ ; како се тужбом тражи да се тужитељ разреши дужности плаћања 
издржавања, a ствар није чисто имовинско-правне природе; како не само споровн 
којима се тражи разрешавање од обавезе нздржавања, већ и спорови којима се 
тражи снижавање или повишење коначног издржавања жене спадају у искљу- 
чиву падлежност суда који је надлежан за решавање бракоразводних спорова, 
a у овом случају је развод брака изрекао Окружни суд у Новом Саду, па је за 
решаваље и овога спора надлежан Окружни суд у Новом Саду, ваљало је ре- 
курс тужптеља уважити и ствар вратити Апелационом као призивном суду на 
морпторно решавање.

0  трошковима Касациони суд није решавао с обзиром на 2 реч. ст. 1 §-а 
1E4 Гр. п. п.
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193
За делегирање суда са подручја разних Одељења Касационог 

суда, надлежно је веће шесторице судија састављено у см. прописа 
§-а 104 Закона о уређешу ред. судова. (Закључак Одељења Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Саду од 28 јаи. 1938, бр. Р. 
7/1937).

194
Ако тужитељ тужбу снизи на парничне трошкове, одлука о 

меритуму ствари не може внше бити предмет диспозитива пресуде, 
вего само њеног образложења. (Пресуда Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 16 фебр. 1938, бр. Г. II 427/1934).

195
У С.М. ст. 3 §-а 40 Грађ. п. п., Касацнонн суд не сме донетн 

одлуку у см. ст. 1 и 2 истога §-а, ако јој у погледу разлога ништа- 
Еости, на основу кога се тражи поннштај проведеног поступка, 
отоји на путу која друга правоснажна одлука, донесена по том 
питању било од истога, било од другога суда. (Закључак Одељења 
Б. београдског Касацноног суда у Новом Саду од 8 фебр. 1938, бр. 
?. 1/1937).

196
Нема таквог правиог правила по коме бп суд био дужан да 

одреди поново преслушање већ преслушаног сведока, ако је после 
брижљиве оцене доказа већ стекао своје убеђење. (Пресуда ОдеЛ)ења 
Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 15 дец. 1937, 
бр. Г. II 8/1934).

197
Апелацнонн суд довољно је образложио зашто је од иреслуша- 

1ГИХ сведока поклонио вере исказу сведока С. Т., јер је он при по- 
дели некретнина између браће и оца бно прнсутан, док остали све- 
доци 0 подели немају непосредног знања. (Пресуда Одељења Б. бео- 
1’радског Касационог суда у  Новом Саду од 21 "фебр. 1938, бр. Г. II 
156/1934).



Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија и осуђује га да тужитељу, 
у руке правозаступника му, у року од 15 дана под претњом оврхе, плати у име 
ревизионих трошкова 1418 дин. (динара хиљаду четири стотине и осамнаест).

Р A 3  Л 0 3 Н;
Тужитељ је у тужби навео да му је његов отац, тужени, поклонио у тужби 

наведене некретнине и предао му их и у посед, но како неће да му нзда исправу 
шособну за гр. препис, тражио је да га суд на то обвеже. Тужени је у  своју одбрану 
иавео, да је некретнине предао тужитељу у посед и на уживање до опозива и 
тражио је противтужбом да се тужитељ обвеже да му некретнине у посед врати. 
У току поступка код првостепеног суда тужитељ је тужбу снизпо и тражио 
само посед некретнине у износу од 3/4 јутра. Странке су код првостепеног суда 
склопиле и судску нагодбу, у см. које тунсени пристаје да тужитеАу остави на 
уживање 3/4 јутра зем/Ђе коју му је предао у јееен 1921 год. Првостепени суд 
јс на основу исказа преслушаних сведока устаповио, да је тужени тужитељу у 
јссен 1921 год. предао некретнину уписану у гр. ул. општине Стара Паланка бр. 
908 под топ. бр. 3885/2, допуњујући, на тај начин, нагоду коЈу су  странке скло- 
пиле. Тужени је против тога регаен.а првостепенога суда уложио рекурс, који je 
рекурсно веће Апелационога суда уступило призивном већу, да га реши као при- 
siiB, сматрајући да је тужени управо напао призивом судску нагоду, која има 
дејство пресуде. Призивно веће Апелационога суда, међутим, нашло је, да се 
уток туженога не може сматраги призивом, те је, укидајући решење уточнога 
већа, предмет вратило првостепеном суду да га реши у меритуму, будући да 
спор судским поравнањем, које није добило дејство пресуде, није коначно 
рсшен.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, донео је пресуду, 
којом је туженога обвезао да тужнтељу преда у посед некретнине уписане у  
гр. ул. општине Стара Паланка бр. 908 под топ. бр. 3885/2. Првостепени суд је 
па основу исказа преслушаних сведока и исказа тужител»ева под заклетвом, 
кс»га је на његов исказ и заклео, установио као чињеницу, да је та напред поме- 
нута некретнина предата тужитељу и у посед у  јесен 1921, те је обвезао туже- 
нсга да некретнину тужитељу преда у посед и да .му плати изосталу корист. 
Апелацнони суд је у главној ствари нрвостепену пресуду потврдио, док је у  по- 
гледу изостале користи пресуду делимично преиначио и ову услед погрешке у  
рачунању снизио.

Жалба туженога да је Апелациони суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Апелациони суд је, нарочито на основу исказа преслушанога сведока С. 
lU., као и исказа сведока Г. В., С. Ш. и М. П., установио као чињеницу, да 
предмет нагодбе чини некретнина уписана у гр. ул. општине Стара Паланка 
бр. 908 под топ. бр. 3885/2 и да је тужитељу у јесен 1921 год. била у посед пре- 
дата та зе.мља. Апелациони суд довољно је образложио зашто је  поклонио вере 
исказу сведока С. III., јер је оп при подели некретнина из.међу браће и оца био 
присутан, док сведоци, на које се позива тужени, при подели земље нису били 
нрисутни, него и.ч је, по њихову исказу, по.знато само то, да је тужитељ у 1920 
год. обрађивао и земљу у њихову суседству. To, међути.м, још не дока.зује, да је 
тужитељу и при деоби припала земља у суседству С. Д., a не земља чији је иосед 
тужитељу досуђен, која лсжи у средини између брата тужитељева J. и туженога.

Како је тужени са ревизионом молбом одбнјен, ваљало га је осудити да 
плати трошкове ревизионога поступка у см. § 543 и 508 Грађ. парн. пост.
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198
He .може се оцена исказа преслушаннх сведока у см. §-а 534 

старога Грађ. п. п. нападати на тој основи, што је суд исказима 
једннх сведока, који су и иначе одређеннји и потпомогнути исказом 
стручн/ака, поклош10 више вере. (Пресуда Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 20 дец. 1937, бр. Рев. II 178/1937).

Касацнони суд ревизиону молбу тужених одбија
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Р А З Л О З И :
Тужитељ је утужио меницу која гласн на 150.000 динара, услед чега је 

Скружни суд меничним налогом наложио туженима као прихватницима да ту 
своту тужитељу са прип. исплате. Тужени су у приговорима навели, да су 27 
фебруара 1925 год. склошшн са тужитељем уговор у см. којега су од тужитеља 
примили предујам од 150.000 динара на који су дали меницу и за то се обве- 
зали да из мајдана у Добри, у Србији, ваде и ломе камен и да га пиферују ту- 
житељу у шлепове на Дунаву, који је вожен даље за београдску Општину. Они 
су тужитељу изпиферовали камена у  количини чија вредност, заједно са дру- 
гим противпотраживањима која имају према тужитељу, премаша своту од 
150.000 динара коју су од тужитеља примили, тако да тужитељ њима дугује са 
свотом од 47.025 динара. Првостепени суд је менични платежни налог оставио 
у целини на снази, док је Апелациони суд услед призива тужених првостепену 
иресуду делимично преиначпо и менични платежни налог одржао на снази само 
до своте од 105.099 динара. Услед ревпзионе молбе тужених и придружења ту- 
житеља, Касацнони суд је пресуду Апелационога суда разрешио и упутио га на 
даљи поступак, ио у истом разрешавајућем решењу изрекао је да се чиње- 
нично стање ствари, установљено у пресуди Апелационога суда у погледу свих 
осталих ставака, има сматрати коначно пречишћеним, те се Апелациони суд у 
своме даљем поступку има ограничити само на то, да установи, колико су ту- 
жони новога камена, који су сами из мајдана извадилн н нзломили, стварно 
лиферовали; упућен је Апелациони суд да установи и то, колико тужени потра- 
жују за стари камен, који су преузели, a који су имали у шлепове само утова- 
рити.

Апелациони суд је, на основу сагласних навода обеју странака, уетановно 
i:ao чињениду, да су тужени тужитељу лиферовали камена, који је утоварен у 
ш.лепове п одпесен и предат београдској Општини, свега у колнчини од 14.916.74 
кубних метери. На основу пак, преслушаних стручњака и сведока, установио је 
као чпњеницу, да је у време када су тужени преузели посао, било на дунавској 
обали већ израђенога камена, који су тужени према погодби у шлепове утова- 
рили, свега 4000 кубнпх метери и да су тужени, када се та количина одузме од 
14.916.74, лиферовали тужитељу камена који су сами извадили и изломили у 
количини од 10.916.74 кубних метери. Рачунајући 44 динара по кубном метеру, 
како су туженн погодили, као и призната им противпотражнвања, која се у ко- 
рист тужених имају одбити, Апелациони суд је нашао да тужени дугују тужи- 
тељу још са свотом од 105.099 дпнара, да које је меннчни платежни налог оста- 
Бло на снази.

Жалба тужених, да је Апелационн суд пресуду донео са повредом правних 
прописа није основана. Апелациони суд је на основу исказа преслушаних све- 
дока, те стручњака Т., ценећи њихове исказе у  см. прописа §-а 270 Грађ. п. п. 
установно као чнњениду, да је од 4000 кЈ^бних метери већ и.звађенога камена, 
који су тужени преузели, само незнатан део, око 20 кубних метерн, била земља, 
док да је осталп део био чист камен. Туженп то установл>ење нападају на тој 
ос-нови, да је Апелациони суд из чнњеница извео погрешан закључак и да је 
оно установљено у противностн са списима. У лротпвности са сппсима бн, пак, 
бкло утолико, што су неки од преслушаних сведока, Р. К. н д р . псказалн, да је 
у  количнни од 4000 кубпих метери било много земље. Како, међутнм, од сведока 
3ia чнјим исказима Апелациони суд осннва чшвенично установл>ен>е, J. Р. потвр- 
ђује да Je земља бнла засебпо слагана, у правилннм гомнлама, 4nia је лужина и 
1||ирпна била по четири метра, a внсина 1—1.50 метерн и ла је, пре.ча то.ме, 
вомље могло бпти у  свсму око 20 кубнпх метери; како код .\пела)1иоиога суда 
преслушани сведок М. каже да је земље било мало, јер је мајдан начнњен у 
стени, установљење Апелацпонога суда да је земље бпло око 20 кубпих мотерп 
Hf стоји у противпостн са списима, ннти је Апеладиоип суд из чнњоница извео 
1фав закључак, него јс Апелацнонн суд исказн.ма тдх сврдока, као олређенн- 
ји.ма, потпомогнуто.м псказом стручњака Т., насупрот сведоцима туженога. по- 
Елонио више вере. Такво установљење са, пак, у  смнслу прописа 534 §-а Грађ. 
парн. пост. ревизионом мо.пбом не може нападати.

Како је Апелациопи суд, према томе, без повреде правних прописа уста- 
новио, да је старога ка.чела бнло 4000 кубних метерп, a тужени признају да су 
тужптељу укупно лдферовали свега 14.916.74 кубна иетера, онда је без значаја 
за решсње спора питазве да ли су тужени од 1 до 29 новембра 1925 извадили још
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иску количину камена, јер тај камен по установљењу Апелационога суда ту- 
игитељ није уопште лиферовао. Исто тако је без значаја ча решење спора пи- 
тање да ли су тужени из количине од 4000 кубних метери до 1 новембра 1925, 
као што тврде, утоварили само 300 кубиих метерн, јер за крајњу количииу 
(14.916.74) по туженима лпферованога камена ни то не може бити од иажности.

Тужитељ одговор на ревизиону молбу није предао, зато му нису досуђени 
никаквн твошковн.

199
У CM. §§-а 609 II 670 старог Грађ. ii. ii., преслушање страпака 

може се одредити само као допуна другог доказа и 'само у интересу 
одржања брака. (Пресуда Одељења Б. београдског Касацноног суда 
у  Новом Саду од 13 дец. 1937, бр. Г. II 169/1934).

Ревизиона молба тужитеља се одбнја и тужитељ осуђује да плати туженој 
у  име трошкова ревизионог поступка 450 динара, за 15 дана вод прстњом при- 
иудног пзвршења.

Р A 3  .Л 0 3  И:
Тужитељ је тражио развод брака на основу § 77 тач. а) Зак. о браку. Прво- 

степени суд је тужбу одбио, устаповивши да пије тужена иапустила тужител.а, 
uero он њу, т.е да ни познв тужитељев за успоставу брачне зајодннце ннје био 
озбиљан. Апелациони суд је ту пресуду потврдио из пстнх разлога.

Пресуду Апелациопог суда иапада тулштељ ревизноном молбом због tio- 
вреде формално-правннх прописа, почињсне тпмс, што суд пије одредио ii|)C- 
слушање тужнтеља у доказ околиости, да су деца из ирвог брака тужене своји.м 
нолодношлјивнм владањем њвга управо нстисла нз заједничког стана.

Жалба није основана, јрр суд у см. прописа §-а 669 у г.ези са §-ом 670 
Грађ. II. п може преслушање странака иод заклетвом у брачннм спорови.ма од- 
редити само као допуну .другнх доказа и то само у сврху одржаља брака. Ирема 
томе, призивна суд наведенн доказ није нн с.мео одреднти.

Расположеи.о о трошкови.ма оснива се на проинсима §§-а 543 и 508 Гр. ii. п.

200
Олуча.ј у коЈем не продлеже разлози за С1шжеи>е дису1уен()1’ 

издржавања у см. §-а 413 старог Грађ. п. ii. (Пресуда Одељења Б. 
београдског Касациоиог суда у Новом Оаду од 27 дец. 1937, бр. Г. 
223/1934).

Касационн суд ревизиону молбу тужитеља одбнја и ос-уђује ra да туженој, 
у руке правозаст.упннка јој, плати, у  року од 15 дана нод претњом оврхе, 501 
дин. (динара нет стотина и четирн).

Р А З  Л ОЗИ:
Тужитељ је у тужбн навео, да је у бракоразводној парппцн, којом jfi opai: 

разрешеп из његове кривнце, осуђен да туженој у н.ме коначног нздржавања 
плаћа месечно своту 200 дннара, a за мушко детс такође 200 динара. Како јо, 
међути.м, живот од тога времепа (пресуда је у бракоразводној парници допе- 
сена јуна 1923) зиатно појефтинио, a тужена међувре.мсно наследила */„ i;ylic са 
двориштем н башто.м и 3 јутра 1038 кв. хватн оранице и нешто винограда; како 
јо дете одрасло и способно за зараду, a за зараду јс сиособна и тужена; тужител. 
со поново оженпо то и.ма и из другога брака дете, a зарада .чу је слаба, јер су 
наднице спале, тражио је да се досуђепо издржавање за жену и дете у см. §-а 
413 Грађ. п. п. снизе на свега 200 динара месечинх. Тужена је у своју одб1)ану 
навела да је досуђена свота од 200—200 динара тако незнатна да пн нз ње пије 
кадра да издржава себе и дете; да она не стоји у саразмери са приходом ту- 
житељевим, који, заједно са оцем, ужива 30 јутара земље; она је наследила, 
встина, од оца 4 јутра земље, алп је та земља врло лошега квалнтета те доноси 
незнатан приход; стално је болешљпва те мора да троши на лекаре и па апо- 
тску, a услед живчане слабости лекари су јој забранили тежи посао; кућа и



земља су оптерећени дуговима, a морала је платитн и оставинску пристојбу као 
и порез и прирез на земљу; дете похађа школу те на њега тропш данас још 
гише него што је трошила у време кад је тужитељ осуђен на издржавање; сем 
тога дете је болешљиво и за лечење његово, услед тешке болести коју је преку- 
жило, морала се задужити са leoo дин.

Првостепени суд, пошто је преслушао сведоке које је тужена предложила, 
Јстановио је на основу њиховпх исказа као чињеницу: да тужена дугује за ле- 
чење детета лекару 1560 дннара, a Првој тнтелској штедиониди 1780 дин. и да 
услед тога, иако је од оца наследила 4 јутра земље, њен приход није довољан за 
издржавање аено и детета, док да тужител>, у заЈедници са оцем, ужива 30 ју- 
тара оранице. Услед тога је првостепени суд тЈ^житеља са тужбом одбио и осу- 
дио га да плати трошкове. Апеладиони су је признв тужитеља одбио и потврдио 
првостепену пресуду. Установио је, даље, да не стоји навод тужитељев да је дете 
њему додељено и да неспособност за рад тужитељ није доказао.

Жалба тужител>ева да је Апелациони суд повредно правне ирописе није 
основана, јер је Апелациони суд правилно установио да се материјални положај 
тужене није у тој мери поправио, да би било разлога да се свота, која јој је за 
Ездржавање, њено и детета, досуђена, снизи. Устанрвио је, даље, да тужитељ у 
заједници са оцем ужива 30 јутара оранице, a то установљење тужитељ не на- 
пада у см. прописа §-а 534 Грађ. пард. пост., те Je оно и за Касадиони суд ме- 
родавно. Услед тога је ревизиону молбу тужитеља ваљало одбити и осудити га 
да плати трошкове ревизионога гостувка у см. §§ 543 и 508 Гр. п. п.
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2 0 1
Касациони суд је по службеној дужности узео у обзир да 

обновитељ парнице није у тужби тражио — у см. прописа §-а 569 
старог Грађ. п. п. — да се ван снаге стави и пресуда Апелационога 
суда, него само пресуда првостепенога суда. Зато је одржао на снази 
иресуду Апелацнонога суда, којом је обновнтељ са тужбом одбијен, 
нако из других разлога. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 16 дец. 1937, бр. Г. 45/1934).

Касациони суд ревизиониу молбу обновног туженога одбија.

Р А З Л О З И :
Против пресуде Апелационог суда поднео је обновитбљ парнице ревизију. 

Жали се како због повреде формално-правних тако и због повреде матернјалних 
правних правнла.

Касациони суд, узевши у расматрање нападнуту пресуду, нашао је, да је 
Авеладионн суд у истој погрешно нанео да је обновитељ тражио да се како 
пресуда Окружног суда у Сомбору бр. 902/1924, као и пресуда Апелационог 
суда у Новом Саду бр. Г. 1822/1925 огласе за неважеће, јер је обновитељ у пети- 
туму своје тужбе ради обнове тражио само да се пресуда допесена у основној 
парнидд под бр. Г. 902/1924 стави ван крепости. Како, према томс, обновитељ 
инје означио да напада пресуду 11 степеног суда, те ннје тражио да се п ова 
стави ван снаге, иако је ово коначна и правомоћна пресуда, огрешио се о про- 
писе §-а 569 Гр. п. п., па је тужбу већ из тих разлога на основу §-а 571 Гр. п. п. 
вал.ало до службеној дужности одбацити. Стога је нападнуту пресуду, која од- 
бацује обновну тужбу, ваљало одобрити, но из тнх разлога.

С обзиром на горње правио стајалиште Касационог суда, постале су жалбе 
обновитељеве у меритуму спора беспредметне, па их зато Касациони суд није 
узео нн у расматрање.

202
Питаље да ли је туженн меннцу иотпнсивао као акцептант само 

pro forma, да се уштеде трошкови нове интабулицнје, није питање 
правно, него чињенично. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 21 марта 1938, бр. Рев. 121/1936).
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203
Питање објективне одговорности власника пољопривредних 

справа за штету, насталу употребом справа, правно је питање, у 
погледу кога нема места обнови парнице. (Пресуда Одељења Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Саду од 2 фебр. 1938, бр. Г. II 
279/1934).

204
Дозвољена је обнова спора ако се странка тек по правоснаж- 

ном решењу спора „сетила“ да постоје неке исправе које у основ- 
ној парници ннје уштребила. (Пресуда Одел>ења Б. београдског 
Касационог суда у  Новом Саду од 4 дец. 1937, бр. Рев. ббЗ/193С).

20б
He може се применити ст. 4 §-а o9G новог Грађ. ii. п., ако је 

призивни суд, укидајући првостепену пресуду, изразио, додуше, 
своје правно схватање, али се првостепени суд у новој иЈЈвсуди 
није држао тог правног сватања, јер се на новој расправи појавиле 
околности, услед којих је првостепени суд могао заузети друкчије 
гледиште од оног које садржи укидајући закључак призивног суда; 
призивни суд, пак, то гледнште прнхвати и потврди иресуду прво- 
степенога суда. У  таквом случају ревизија није допуштена, ак(?"је 
вредност парн. предмета испод 5000 динара. (Закључак Одељења 13. 
београдског Касацпоног суда у Новом Саду од 6 дец. 1937, бр. 
Рев. II б03/193б).

206
Молба за долуну пресуде у см. §-а б!9 Гр>ађ. п. п. има се под- 

нети оном парнпчном суду који је донео иресуду чија се надопуна 
1 ражи, a не парничном суду првога степена. (Закључак Одељења 
Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 11 фебр. 1938, 
бр. Рек. 87/1937).

207
У CM. 38  Одлуке пуне курнјалне седнице, ако распоредно ре- 

шење ннје објављено, него достављено, онда .је уточнп рок 8 дана, 
1СОЈИ се има рачунати од дана уручења решења. (Закључак Одељења 
Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 10 фебр. 1938  
бр. Рек. 2 8 2 /1 9 3 7 ) .

208
Чл. 2 т. 11 Закона о извршењу н обезбеђењу, иако је овај чл. 

стугаш на снагу Фпнанс. законом за год 1934/3б, није могао ставити 
ван снаге прохшс §-а 352 Закона о радњама (да је за извршење пре- 
суда обртних власти надлежна управна власт), јер је Закон о 
извршењу II обезбеђењу, иако доцнији, генералан, a Закон о рад- 
њама специјалан закон. (Зак.твтчак Одељења Б. београдског Каса- 
дионог суда у  Новом Са,ду од 28 јан. 1938, бр. Рек. 23б/1936).
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209
У CM. чл. 46  Уводног закона за Закон о ванпарничном по- 

ступку, на подручју Апе.лацнонога суда у Новом Саду данашњн 
сирочадски столови вришће старатељску власт у досадашњем делс 
кругу и по досадашњим проиисима о њиховом уређењу све дотле, 
док се уредбом Миннстра правде њихова надлежност не пренесе на 
редоБне судове. Под „досадашњпм прописима" пмају се разумети и 
прописи §-а 198 Зак. чл. XX из год. 1877 о надлежности старатељ- 
ске Бластн. (Закључак Одељења Б. београдског Касационог суда у 
Новом Саду од 21 дец. 1937, бр. Рск. 2 6 7 /1 9 3 7 ).

210
Правилно је рекурснп суд, јер шстоји случај т. 2 ст. 2 Bamr. 

ноступка, упутио молитеља за развргнуће заједнице па иут iiaj)- 
нице. (Закључак Одељења Б. бсоградског Касацноног суда у Повом 
Саду од 29 јан. 1933, бр. Рек. 3 6 6 /1 9 3 6 ).

211
У см. §-а 1Г) Банп. иоступка има места ревизиско.м рекурсу 

иротив другостеиенс иотврђујуће одлукс само онда, ако јо она у 
којој битпој тачци у очитој опрецн са aaiajiioM, илп са cxaiBCM 
списа, плн ако је вочшвепа ништавост. (ЈЈакључак Одељења Б. бео- 
градског Касаццоног суда у Повом Саду од 22 марта 1938, бр. Рек. 
4 8 /1 9 3 7 ) .

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

78
§ 314  Кр. 3. 280 , 281, 336  бр . 6 п  337  бр . 2 0. кр. п . — За дел о  

и з  § 314 Кр. 3. и отребно је  д а  се  у ст ан ов н  д а  је ел ек т р и ч н а  ст р у ја  
одузета (уп отр ебљ еп а), a н и је довољ но д а  се устаи ов и  сам о  та око.ч- 
н ост , да је ел ек тр и ч н и  ciioj исЈ^ључен и з  са х а т а  ii п р п в еза н  са жи- 
цом у л ц ч н ог ел ектричног осветљ ењ а. — Ко у к р адои у  ел ек т р и ч н у  
f'lpyjy уп отр еби  у  CBt)jy к ор и ст, с.матра се п оч ш ш оц ем , a ои ај који  
је сп ајао  ж и ц у  с а  у.11нчиим ел ек тр и ч н ог осветљ ењ а у циЛ)у крађо  
ст р у је  —  ал и  б ез  уп отр ебс у св о ју  к орн ст  —  см атра се  и ом агачем .

II Г Е 0 У Д . 4 :
Кнсацнони суд устаноилаиаа да је просудо.ч Окружпог суда као ииокосиог 

суда у II. 0. од 3 феоруара 19.37 годпне Број Кзп. 128/193В повређси закон у 
§ 33G бј). 0 0. кр. п., a решењем Аиелационог суда у Н. 0 . од 20 априла 1937 
године број Кппа 55/1937 повређеп закон у § 399 од. 2 0. кр. п. у вези § 337 
бр. 1 сл. а) н бр. 2 С. кр. п.

С TiiM у везп, a на основу § 357 од. 3 С. кр. п., попиштава rope наведене 
одлуке судова уколико се односе на опт. К. В. и Д. Н. и ствар упућује Окруж- 
ко.м суду као-пнокосном суду у Н. С. на нови претрес п одлуку.

Захтев за заштиту закоиа у осталом делу одбацује.
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£*АЗЛОЗИ:
Главнн државнн тужилац својнм актом од 22 јула 1937 године број Кнс. 

215/1937 лоднео је захтев за заштиту закона, тражећи да овај Касациони суд 
уетанови да је пресудом Окружног суда као ннокоспог СЈ̂ да у Н. С. од 3 фебр. 
*1937 године Број Кзп. 128/1936 повређен закон у §§ 336 бр. 6 0. кр. п. u у 
§ 337 бр. 2 С. кр. п., a решењем Апелационог суда у Н. С. од 20 априла 1937 
годш е Бр. Кппа 55/1937 да је повређен закон у §§ 399 од. 2 0. кр. ii., и у § 399 
од. 3 С. кр. п. у вези §§ 398 од. 4 и 408 од. 2 С. кр. п.

Повреду закона из § 336 бр. 6 0. кр. п. налази Гл. држ. тужилац у томе, 
што Je пресуда Окружног суда о одлучним чињеннцама (§§ 292 бр. 2 и 293 
C'. кр. п.) нејасна, непотпуна и што гледе одлучннх чињеница, нема никаквих 
разлога, те тако ни у диспозитиву нн у разлозима пресуде ннсу утврђене 
одлучне чињенжце, на којнма би се по правилиој примени закоиа морала за- 
сниваш пресуда.

Захтев за заштиту закона у том делу је основан.
Окружнн суд оглас-ио је оптужене К. Е. и Д. Н. кривима и то К. Е.; што 

је месеца октобра 1935 године позвала опт. Д. Н., те је овај искључио електрични 
спој са сахата и исти привезао са жицом уличног електричног осветљења за 
iteHy вепику кућу у С., a опт. Д. Н. што је ово на позив опт. К. Е. урадио, — 
чиме су починили дело крађе из § 314 од. 1 ст. i Кр. з., па их је казнио и то 
опт. К. Е. са 10 дана строгог затвора, a овт. Д. Н. са 8 дана затвора.

Према § 314 од. 1 ст. l  Кр. зак. дело крађе постоји ако учинилац туђу 
покретну ствар, чија вредност није већа од 1000 дин., одузме другом у намери 
да њеним дрисвајањем прибавн себи нли другоме противправну имовинску 
корист. Према § 281 бр. 1 С. кр. п., ако суд нађе да је оптужени крив, навешће 
у пресуди — поред осталог — нарочито и околности од којих зависи примена 
извесног става Крнвичног закона, a према последњем одељку тога параграфа 
1>ресуда је без вредности ако из ње нзостане оно што је у § 281 бр. 1 С. кр. п. 
наведено.

Нз напред наведеног диспозитива пресуде Окружног суда види се да он 
не садржи оне околности које чине бнтна обележја дела крађе i[ од којих зависи 
примена § 314 од. 1 ст. 1 Кр. зак., по коме је у предметном случају дело квали- 
фиковано, па да према томе }ie одговара пропису § 181 бр. 1 С. кр. п., наиме: 
у диспозитиву ннје наведена радња одузимања електрнчне струје, јер самим 
тнм што је електрични спој искључен из сахата (струјомера) и привезан са 
жицом уличног едектричног осветљења, одЈ^зимање струје ннје довршено, него 
тек стварпом њеном у п о т р е б о м  за осветљење илн друге сврхе, a о тој упо- 
треби се у днспозитнву ништа не помнње; даље, у днспозитиву нису наведене 
такве околности из којих се видц да електричиа стрз’ја која је у питању, прет- 
ставља за оптужене т у ђ у покретну ствар, јер се не види о чијој се заправо 
слектрнчној струји ради; исто тако не види се, даље, ни то да ли су овако пз 
слектричног сахата ископчану струју употребила о б a оптужена, у коме- слу- 
чају бн били саизвршпоци дела, илн је cipj'jy Ј'потребл>авала само опт. К. Е., 
a опт. Д. Н. јој описаним нскопчавањем из сахата и спајањем са жицом улич- 
ног електр. осветљења само омогућио да се том струјом на описани начин ко- 
ристи, у коме слЈ^чају бн пзвршилац дела била са.чо оптужена Е., a опт. Н. би 
био само по.чагач; није, затим, у диспознтиву ништа наведено ни о томе, с 
какБом н а м е р о м  је ископчавање струје из сахата н спајање са жнцом јм ич- 
iior електрнч. осветљења извршено, парочито да лн с онаквом намером како је 
претпоставља § 314 Кр. зак.; н, најзад, није у диспозитиву наведено ни то да 
ли вредност одузете струЈе ннје већа од 1000 дин., што је бнтнн услов за при- 
мену става првог одељка првог тога параграфа. Свега тога у диспозитиву пре- 
суде Окружног суда нема, a у смнслу § 260 бр. 1 С. кр. п. он би то морао садр- 
жаватн, па је тако одлука суда у погледЈ' одлучних околностн на којима би се 
по правилној 1111имени закоиа морала заснивати пресуда — нејасна и непотпуна, 
чиме је остварена иовреда формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. Како, пак, 
вапред паведеие околиости — сем тога да штета не достиже суму од 1000 дин. 
—  нпсу установљепе нн у образложењЈ" пресЈде Окр. суда, то је поменута по- 
вреда закона и у том погледу остварена.

Повреду закона из § 399 од. 2 С. кр. п. налази Главни држ. ТЈ^жилац у 
томе, што је Апелационн суд напред поменутим својим решењем одбацио при- 
зив опт. К. Е. као очигледно неосвован, a требао је првостепену пресуду на
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основу наведеног законског прописа iiOHBinfHTH и уПуТиТи сТвар ис¥ом Суду 
па нови претрес.

Захтев за заштиту закона је и у том делу основан, јер према оном што је 
напред речено, у првостепеној пресуди су одлучне чињенице заиста непотпуно 
установљене, нарочито што се тиче питања да лж у радњи за коју су оптужени 
оглашени кривииа стоје сви битни елементи дела крађе из § 314 од. 1 ст. 1 
Кр. 3. {§ 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п.) и да ли се опт. Д. Н. појављује као саизвр- 
шилац дела или као помагач у смислу § 34 од. 3 Кр. з. (§ 337 бр. 2 С. кр. п.).

Касациони суд је зато на основу свега изложенога захтев за заштиту за- 
кона у назначеним правцима уважно и пресудио као у диспозитиву. Како су 
оптужени К. Е. и Д. Н. пресудом Окр. суда којом је повређен закон осуђени 
на казну, те тако постоји случај из § 357 од. 3 С. кр. п., то је Касациони суд 
на основу овог потоњег законског прописа наведене одлуке судова којима је 
повређеп закон, уколико се односе на поменуте оптуженике, поништио и упу- 
тио ствар Окр. суду као инокосном суду у Новом Саду на нови претрес.

Главни државни тужилац налази да је Окружни суд повредио матери- 
јални закон из § 337 бр. 2 С. кр. п. тиме, што је на дело за које су оптуженн 
оглашсни кривима погрешно применио § 314 од. 1 Кр. з., уместо § 334 од. 1 
cr. 1 Кр. 3., и то у  погледу опт. К Е. као извршиоца дела, a у погледу опт. 
Д. Н. као помагача у смислу § 34 од. 3 Кр. з. Апелациони суд, пак, поменутим 
1-војим решењем повредио је — по вахсђењу Гл држ. тужиоца — закон у § 399 
од. 3 С. кр. п. у вези §§ 408 од. 2 и 398 од. 4 С. кр. п., када ннје првостелену 
иресуду поништио по службеној дужности и на инкриминисано дело применио 
каведени законски пропис из § 334 од. 1 ст. 1 Кр. з.

Захтев за заштиту закона у том делу није основан. Главни државни тужи- 
7.ац, наиме, за оправдање свога захтева у истакнутом правцу наводи такво чиње- 
нично стање које у побијано^ пресуди Окр. суда уопште није установљено, док, 
међутим, повреда материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. коју Гл. држ 
гужилац истиче, мора да извире из оних чињеница које је Окружни суд утвр- 
дио, a не из оног чињеничног стања за које Гл. држ. тужилац налази да резул- 
твра из спроведеног доказног поступка. Исто то важи и у погледу решења Апе- 
лационог суда, јер је у смислу § 399 од. 3 С. кр. п. и за овај потоњи меродавно 
>>но чињенично стање које ,је установио првостепени суд, те једино на основу 
if-era има да цени да ли постоји повреда материјалног закона и да, уколико нађе 
да она постоји, сам изрече пресуду у ствари, ако су у првостеиеној пресуди 
утврђене чињенице, на којима се по правилној примени закона мора заснивати 
пресуда.

Из тих разлога је Касациони суд захтев за заштиту закона у том делу на 
темељу § 357 од. 2 С. кр. п. као неоснован одбацио. (Број Кно 18/1937).

79
§ 336 С. кр. п. 260 п 262 Кр. 3. — Повреда из § 336 бр. 6 

С. кр. п. због противречности, остварена је само тада, када она 
иостоји у погледу одлучне чињенице. Оптужена, која је оштеће- 
номе предала известан лек, и при томе му препоручила да баш тај 
лек употреби, и то након што је претходно прегледала његову рану, 
не значи само набавку лека, него и лечење у смислу § 262 Кр. з., 
ie  тако нема места примени § 260 Кр. з. — Нема повреде из § 336 
бр. 6 0. кр. п. када суд, дод.уше, није изричнто оценио известан део 
одбране оптужене, али када се види да је то ипак у својој пресуди 
1шплнците учинио. — Апелациони суд не може расматрати пре- 
суду првостепеног суда у погледу повреде из § 336 бр. 6 0. кр. л. 
све ако она и постоји, ако л^алилац у свом правном леку није, поред 
осталих повреда, и ову изричито навео.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд захтсв за заштиту закона одбацује.
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Р А З Л О З И ;
Главни државни тужилац поднео је захтев за заштиту закона, тражећи 

да овај Касациони суд установн да је пресудом Окружног суда као инокосног 
суда у П. од 15 марта 1937 године Број Кзп. 479/1936 повређен закон у § 336 
бр. 6 С. кр. п., затим у § 262 од. 1 Кр. з. у вези § 337 бр. 2 С. кр. п., те у 
§ 34 од. 3 Кр. 3. и у § 3 С. кр. п. у вези § 1 Уредбе од 2 i нов. 1929 бр. 94220 
0 Пословном реду за редовне кривичне судове, a решењем Апелационог суда 
у Н. С. од 21 маја 1937 број Кппа 70/937 да је повређен закон у § 399 од. 3 
С. кр. п. у везн §§ 398 од. 4 и 408 од. 2 С. кр. п.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налазн Главни државни 
тужилац у томе, што је у диспозитиву напред наведене пресуде Окружнога суда 
у П. установљено да је оптужена С. J. с а м а  с п р е м и л а  лек и продала га 
оштећеном Р. Ч., док је у разлозима пресуде утврђено да је оптужена н a б а- 
в и л a лек за лечење ране оштећенику те му га продала за 50 динара, iia да је 
тако одлука суда о одлучним чињеницама — диспозитивни део пресуде — у 
иротивречностн са чињеничним стаљем изнетим у  разлозима пресуде.

Захтев за заштиту закона у том делу није основан.
Тачно је да је у диспозитиву пресуде Окружног суда речено о предметном 

леку да га је оптужена сама спремила, a у разлозима да га је она набавила, 
дакле да је у погледу те околности диспозитив пресуде у противречности са 
разлозима. Тачно је да би та околност претстављала одлучну чињеницу када 
би се радило о делу из § 260 од. 1 Кр. з. у том случају, наиме, ако би се узело 
да је оптужена сама справила лек, она би била непосредни извршилац тога дела; 
уколико би се, пак, узело да је она лек о коме је реч само набавила од лица 
које га је изложило продаји, она би била само помагач у смислу § 34 од. 3 
Кр. 3. у односу према овом потоњем лицу, које би било извршилац дела. Међу- 
тим, како у предметном случају — према ономе што he ниже бити изложено — 
§ 260 Кр. 3. не може доћи до примене, околност у погледу које постоји против- 
речност није од одлучне важности, па према томе нема ни повреде формалног 
закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., јер се према томе законском пропису против- 
речност мора односити на одлучне чињенице. Са гледишта § 262 Кр. з., наиме, 
који је Окружни суд применио на дело за које је оптужена оглашена кривом, 
нема разлике да ли извршилац дела лечи леком који је сам справио, или леком 
који је од другог кога набавио.

Из истих разлога неоснован је захтев за заштиту закона и у погледу по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. н. у  вези § 34 од. 3 Кр. з. Та 
би, наиме, повреда постојала, када би се радило о делу из § 260 Кр. з., што, 
међутим, овде није случај.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. види Главни државни 
тужилац и у томе, што је Окружни суд на дело за које је оптужена оглашена 
кривом погрешно применио § 262 од. i Кр. з., уместо § 260 од. 1 Кр. з.

Захтев за заштиту закона је и у том делу неоснован.
Окружни суд огласио је оптужену С. J. кривом што је неустановљеног дана 

1935 године у А., иако нема никакве стручне спреме, продала за 50 динара лек, 
који је сама спремила, оштећеном Р. Ч., да он са овим леком лечи рану на 
нозп, па је оштећени лек и употребио, дакле немајући стручне спреме лечила 
другог за награду и тиме починила преступ означен у § 262 од. 1 Кр. з.

Из овакве стилизације диспозитива јасно се види да је Окружни суд томе, 
ufTO је оптужена оштећеном продала лек ради лечења његове ноге, дао тај 
смисао, да је она тиме овог потоњег лечила у смислу §-а 262 од. 1 Кр. з. To из- 
лази, нарочито, и из образложења пресуде, у коме се наводи да је суд чиње- 
Ш1ЧНО стање опнсано у диспозитиву установио, међу осталим и на основу исказа 
сштећеног Р. Ч., који је, пак, према записнику о главном претресу, односно за- 
инснику од 6 децембра 1935, код Среског суда у А. исказао: да је оптужена по- 
четком октобра 1935 године бнла дошла до њега да види рану коју је имао на 
нози и да му је, чим је рану видела, рекла да се oii ништа не брине, јер да она 
има неку бабу у К., која има добар рецепт за лек против рана и да he она тај 
лек набавити и донетн му; да му је после месец дана доиста донела једну 
теглицу’ са леком за рану и да је на њено наваљивање прпстао да купи тај лек 
и дао јој 50 дин. с тим, да he јој дати још 50 динара када се излечи; да је тај 
лек и употребио, али да му је рана, чим је тај лек на њу ставио, пошла на rope. 
Олтужена је, према томе, пpoдajyhи omieheHOMe поменути лек, у ствари овога
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лечила, т. ј. сама му НреИоруђиЛа да баш тај лек употреби, и fo  након што је 
претходно прегледала његову рану. Продаја лека у предметном случају, дакле, 
нб значи само набавку лека него и наговарање —  саветовање —  да се он упо- 
треби за лечење одређене, конкреше, болести, a то значи лечење у смислу § 
262 Кр. 3. Према томе нетачно је тврђење Главног држ. тужиоца да се на дело 
оптужене нма применити § 260 од. 1 Кр. з., који овде, поред тога, не може доћи 
до примене и зато, што уопште није утврђено да Je лек о коме је реч такав да 
јс могао бити од штетних последица по здравље онога који га употребн, јер у 
том погледу није доказнн аоступак ни спровођен, нити је лек у погледу његове 
штетностн вештачки испитиван.

Најзад, повреду закона у § 3 С. кр. п. и § 1 Уредбе од 2 i новембра 1929 
бр, 94920 0 ПослоБном реду за редовне крнвнчне судове види Главни државни 
тужилац у томе, што Окружни суд није проверио одбрану оптужене: да је и она 
боловала од ране на нози и да се излечила истим леком који је препоручила и 
тужитељу, и у ту сврху преслушао као сведоке кћерку оптужене С. и ону жену 
из К. од које је оптужена ло кћерцн наводно лек набавила. Уколико би се та 
одбрана установила као нстиннта, по нахођењу Главног државног тужиоца, дошла 
6ii — поред осталих, утврђеннх околности — у пшање и кривнчна одговорност 
оптужене, u то с обзиром на § 19 од. 1 Кр. з., будући да у том случају није могла 
знати да чпнц какво кривично дело, већ је намера њена била да л1омогне оште- 
hCHOM, пошто је и себе тнм леком нзлечлла.

Захтев за заштиту закона ни у том делу није основан.
Раздагање Главног државног тужиоца своди се, у суштини, на то, да је 

лресуда Окружног суда остала непотпуна у погледу одлучне околности: да лн 
се оптужена налазила у заблуди о томе да инкриминисаном радњом чини кри- 
Еично дело, те да ли тако постојн околност која искључује њезину кривичну 
одгоБорност. Према томе, радидо би се овде у ствари о повредн формалног за- 
иона из § 336 бр. 6 С. кр. л. Међутим, из образложења пресуде Окружног суда 
види се да је суд постојање дела и кривичну одговорност оптужене, онако како 
је 10 изложено у диспозитиву пресуде, установио на основу оцене свих доказа 
кзнетих на главном претресу, л1то значи да је ценио и одбрану оптужене и да 
јс нашао да је она неоснована. Истина да то у  разлозима пресЈ^де није изри- 
чито речено, иако је то Окружни суд требао да учинл, али, када се има у виду 
да нн сама оптужена, нити њен бранилац, ни у току извиђаја ни на самом пре- 
тресу, нису уопште тражпли да се спроведу докази у истакнутом правцу и да 
cj се са донесеном пресудом задовољилн, јасно је, да ни они сами ту одбрану 
кису узлмали озблљно, па стога нема повреде закоиа у томе л1то се суд -на 
такву одбрану у разлозима пресуде ннје посебнце осврнуо, него је то учинио 
caiio имплнците, назначивл1л да је чињенлчно стање утврдно на основу оцене 
свих доказа изнотлх на претресу. Према томе, нелравллност коју је почлнио 
Скружпл суд није такве прлроде да би се могла лодвестн под појам повреде 
<f’opMaaHor закона лз § 336 бр. 6 С. кр. п.

Што се тлче релЈења Алелационог суда у Н. С. од 21 маја 1937 број Кппа 
"0/1937, Главнл државнп тужилац лалазл да је њоме повређен закон у § 399 од. 
3 С. кр. п. у везл §§ 398 од 4 и 408 од. 2 0. Кр. п. зато, Л1Т0 је Апелацнонп суд 
лрпзпв државпог тужиол;а лзјављел протлв првостелеле пресуде одбацио као 
очлгледно неосповап, пако је овом потоњем повређен формални закон лз 336 бр. 
6 С. кр. п. н матерлјалнл закол лз g 337 бр. 2 С. кр. п. на начин како је то на- 
пред пзложепо. Тако је Апелацлонл суд, с једпе стране, у разлозлма свога ре- 
Јлења првостепепом лресудо.м лзврлхену ловреду закона у § 336 бр. 6 С. кр. п. 
одобрло. a с друге стране није по службелој дужностн лонлштло пресуду Окру- 
жног суда н улутио ствар лрвостеленом суду на нови претрес и одлуку — као 
в:то је морао учлплти — због повреде матерлјалног закона лз § 337 бр. 2 С. кр. 
ir. л зато Л1Т0 нпсу утврђеие члнЈеннл;е па којпма се по правилпоЈ пр71менл за- 
коиа мор.а заснлватл пресуда.

Захтев је неоспован.
Из сллса се, напме, видл, да је Државнл тужилад против пресуде Окружног 

суда изјавло само призив „због сувише благо одлереле казне, a у  цнљу по- 
оштрења лсте, те да бл се цнљ казне постигао". Лрема томе, призлв у погледу 
ловреде форма.лног закода лз § 336 бр. 6 С. кр. п. нлје био уопште изјављен, па 
се Апедациони суд нлје могао упустити у расматрање да лн таква повреда по- 
стоји или не постоји, будући да он у смислу § 398 од. 4 и 408 од. 2 0. кр. п.



225

има да поступи по службеној дужности само у онде наведеним случајевима, a не 
и у случају повреде формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., за коју Главни 
државни тужилац налази да постоји a које, према оном што је напред речено, 
уошпте нема. Што се, пак, тиче повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. 
кр. п., већ је напред орбазложено да такве повреде Окружни суд није починио 
тиме што у предметном случају није применио § 260 од. 1 Кр. з., па следствено 
imje повредио закон ни Апелациони суд када због тога није по службеној ду- 
жности поништио пресуду Окружног суда.

Како је према свему нзложеноме захтев за заштиту закона у свему неосно- 
ван, Касациони суд га је на темељу § 357 од. 2 С. кр. п. одбацио. (Бвој КНо 
16/1937.)

80
§ 127 ОД. 2, 130 ОД. 1 Кр. 3., § 26 II 378 ОД. 2 С. кр. П. — Ако 

ср. судија држи да је за суђење надлежан окр. суд, упутиће ствар 
држ. тужиоцу, али само у том случају, ако његову надлежност није 
већ утврдио окр. или виши суд.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд утврђује, да је решењем Срескога суда Б. Т. од 11 априла 

1937 године бр. 25/1937 повређен закон у § 378 одељ. 2 С. кр. п., a решењем 
Апелационог суда у  Н. С. од 23 априла 1937 године број Кно 19/1937/23 повре- 
ђен закон у § 26 С. кр. п.

Ова пресуда нема дејства по оптужиника.

Р А З Л О З И :
Главни држ. тужилац поднео је овом суду под бројем Кнс. 292/1937 захтев 

за заштиту закона, у којем наводи, да је Окружни суд као зборни суд у С., 3 
децембра 1936 г. вод бројем Кзп. 918/1936 донео решење да се списи у кривич- 
ном предмету против Б. П. и др. уступе Среско.« суду у С. као надлежном, 
пошто се ради о делу из § 130 од. 1 Kn. з., но овај суд је ствар упутио Среском 
суду у Б. Т. као надлежном суду, јер је дело почињено на подручју тога суда. 
Међутим, Срески суд у Б. Т. решењем од 11 априла 1937 године бр. Кпс. 25/1937 
огласио се ненадлежни.м за решавање iio овом предмету, јер се дело окривље- 
них нма квалификовати као преступ и-з § 127 од. 2 Кр. з., a за то дело надлежан 
је Окр. суд као инокосни суд у С. Уједно се обратио Апелационом суду у Н. С. за 
решење сукоба о надлежности између Окр. суда у С. и среског суда, те је Апе- 
лациони суд својим решењем од 23 априла 1937 године бр. Кно 19/1937/23 
одлучио, да је за поступак у споменутом предмету надлежан Окр. суд као вло- 
коснн суд у С., јер се ради о покушају преступа из § 127 Кр. з. Према томе 
Срески суд у  Б. Т. је rope наведеним решење.м ковредио пропис § 378 одељ. II 
С. кр. п., јер је његову надлежност већ пре тога утврдио Окр. суд као зборни 
суд, дакле виши суд, a Апелационн суд је повредио пропис § 26 С. кр. п. јер 
по том пропису нема сукоба између Окр. суда као зборног суда и н>ему подре- 
ђених среских судова.

Овај захтев за заштиту закона је у целости темељит, јер у с.числу § 378 
одељ. II С. кр. п., ако срески судија држи да је за суђење падлежан окружни 
суд или судија појединац окр. суда, упутиће ствар држ. тужиоцу на даљи по- 
ступак, али само у том случају, ако његову надлежност за ту ствар није већ пре 
тога утврдио окружни или виши суд. У конкретном случају Окр. суд у 0. је 
јсш 3 децембра 1936 године под бр. Кзп. 918/1936 утврдио надлежност Среског 
суда, дакле пре него што је Срескн суд у Б. Т. донео нападнуто решење, те 
зато није могао по Окр. суду установљену квav^нфикaциjy без одржања гл. пре- 
треса променити, себе прогласити ненадлежним и целу ствар упутити држ. ту- 
жиоцу. A када је ипак тако поступио, повредио је пропис из § 378 одељ. II 
0. кр. п.

Но и Апелациони суд у Н. С. Je нападнутом својом одлуком повредио 
пропис из § 26 С. кр. п. јер је Окр. суд као зборни суд својим решењем од 
3 деце.мбра 1936 г. Бр. Кзп. 918/1936 установио надлежност среског суда. Тај 
Окр. суд је Биши суд за срески суд у Б. Т., јер је овај хијерархиски подређен 
Окр. суду у С. Па како је хијерархиски виши суд установио надлежност Среског



суда, не може хијерархиски нижи суд ту надлежност да побиЈа, што произ- 
лази и из одредбе § 378 одељ. II С. кр. п., т. ј. не може ни бити сукоба између 
хпјерархиски подређених судова и виших судова, зато § 26 одељ. II 0. кр. п. 
дозвољава сукобе само између среског суда и судије појединца при окружном 
суду; међутим, овде није тај случај, јер се судија појединац при Окр. суду 
у С. ннје о г л а с и о  н е н а д л е ж н и м ,  шта више судија појединац није ни био 
досада у могућности да донесе икакво решење.

Како је захтев за заштиту закопа у целости основан, то је Касациони суд 
iiopao установити у диспозитиву означене повреде закона.

Како закон није пресудом повређен, нити су оптуженици осуђени на казну, 
то је Касациони суд изрекао, да ова пресуда у смислу § 357 одељ. II С. кр. п. 
нема дејство по оптуженике. (Број Кно 9/1937). В ,
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Аутентична тумачења
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ СТАВА 8 ЧЛ. 3 УРЕДБЕ 0  ЛИКВИДАЦПЈИ BEM-

ЉОРАДНИЧКИХ ДУГОВА
•На основу чл. 56 став 2 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, a у 

споразуму са министром финансија и министром пољопривреде издаје.\£ аутен- 
тично тумачење става 8 чл. 3 поменуте Уредбе које гласи:

„За обезбеђење веровника по цесији, ломбарду односно реесконту служе сва 
она потраживања према Привилегованој аграрној банци која потичу из предатог 
јсј цедираног, ломбардованог односно реесконтованог потраживања".

Бв. 56867
3 јуна 1938 године 

Београд
Министар правде, 

М. Симоновић С . D .

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ СТАВА 1 ЧЛ. 4 УРЕДБЕ 0  ЛИКВИДАЦИЈИ ЗЕМ-
ЉОРАДНИЧКИХ ДУГОВА

На основу чл. 56 став 2 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, a у 
споразуму са министром финансија, министром пољопривреде и мннистром 
трговине и индустрије издајем аутентично тумачење става 1 чл. 4 поменуте 
Уредбе које гласи:

„Ако је дужник у међувремену од 20 априла 1932 до 26 септембра 1936 
године извршио какво плаћање по своме дугу, узеће се као основа за смањење 
по ставу 1 чл. 4 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова стање дуга после 
последњег плаћања извршеног пре 26 септембра 1936 године, у колико је то 
стање мање од стања дуга на дан 20 априла 1932 године."

Бр. 56869 
3 јуна 1938 године 

Београд
Министар иравде, 

Л/. Симоновић с. р.

АУТВНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ УРЕДБЕ 0  ЗАШТИТИ НОВЧАНПХ ЗАВОДА И
ЊИХОВИХ ВЕРОВНИКА

На основу чл. 71 Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веровника 
доносим следеће аутентично

Т У  М А Ч Е Њ Е :
Аутентнчном тумачењу става 2 чл. 17 Уредбе о заштитн новчаних завода и 

њихових веровника II број 9331/К од 30 марта 1938 године („Службене новине“ 
бр. 78-XXVI од 7 априпа 1938 године) додају се следеће речи: „без обзира када 
су ти трошкови досуђени".

II бр.25907/К
7 јула 1938 године Министар трговине и индустрије,

Београд Врбанић с. р.
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ЛУТЕНТИЧНА ТУМАЧЕЊА УРЕДБЕ 0 ЛИКВИДАЦИЈИ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ
ДУГОВА

На основу чл. 56 став 2 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, a у 
споразуму са министром финансија, министром пољопрнвреде и министром 
трговине и индустрије издајем следећа аутентична тумачења:

I) Аутеитичпо тумачење ст. (*) чл. 2 Уредбе о ликвидацији земљорадничких 
дугова, у везн ст (*) чл. 3 Правилника за њено извршење које гласи:

„И поред аутентичног тумачења ст. (‘) чл. 2 Уредбе издатог под бр. 12230 
од 22 II 1938 остаје на снази пропис ст. {*) чл. 3 Правилника за извршење 
Уредбе 0 ликвидацији земљорадничких дугова."

II) Аутентичпо тумачење сл. г) става (®) чл. 2 Уредбе о ликвидацији земљо- 
радничких дугова које гласи;

■ „Као сеоске дућанџије у смислу сл. г) става (*) чл. 2 Уредбе о ликвидацији 
земљорадничких дугова не сматрају се лица која се баве пословима сеоског ме- 
ханџије или сеоског кафеџије."

III) Аутентично тумачење сл. г) става (“) чл. 2 Уредбе о ликвидацији зем- 
ЈЂорадничких дугова које глаеи:

„За утврђивање да ли се једно лице у смислу сл. г) ст. (®) чл. Уредбе о ли- 
квидацији земл>орадничких дугова сматра сеоским занатлнјом или дућанџијом, 
није меродавно да ли је односно место проглашено селом, варошицом или градом, 
већ ово имају ценити општинске власти односно судови, расправљајући сваки 
случај посебно, узимајући у обзир месне прилике и обим рада занатлија и 
дућанџија."

IV) Аутентично тумачење ст. (*) чл. 2 Уредбе о ликвидацији земљораднич- 
i;ux дугова a у  вези чл. 14 Уредбе о изменама и допунама Уредбе о ликвида- 
пији земљорадничких дугова које гласи:

„Привилеуована аграрна банка може пред судом оспораватн земљорад- 
ничко уверење без обзира да ли је по оспоравању другог ког лица већ донета 
правоснажна одлука“.

V) Аутентичио тумачење чл. 3 става (®) Уредбе о ликвидацији земљорад- 
ничких дугова које гласи:

„Пропис става (“) чл. 3 Уредбе b ликвидацији земљорадничких дугова се 
односи и на дужнике и веровнике из Главе VII те Уредбе“.

VI) Аутептично тумачење чл. 17 Уредбе о изменама и допунама Уредбе о 
ликвидацији земљорадничких дугова које гласи:

„Пропис чл. 17 Уредбе о изменама и допупама Уредбе о ликвидацији зем- 
љсфадничких дугова се односи само на дугове из Главе VI Уредбе. Суд he и на 
захтев веровника извршити смањење дуга по Уредби“.

VII) Аутентичпо тумачење ст. Р) б) чл. 24 Уредбе о ликвидацији земљорад- 
ничкнх дугова које гласн;.

„Ст. Р) б) чл. 24 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова има се 
разумети тако да дужник има право на смањење дуга по чл. о смањењу дуга, 
само уколико његов дуг, с обзиром на ст. (‘) а) чл. 24 Уредбе, не прелази износ 
од 25.000 дннапа".

VIU) Аутептично тумачење ст. (®) чл. 3, чл. 25 и ст. (*) чл. 36 Уредбе о 
ликвидацији земљорадничких дугова које гласи:

„Приликом утврђивања имовног стања веровника и дужника, новчане уста- 
нове су дужне доставити судови.ма на њихово тражење податке о имовном стању 
веровника и дужника, без обзира на обавезу чувања пословне тајне“.

IX) Аутентично тумачење ст. (*) чл. 48 Уредбе о ликвидацији земљорад- 
ничкнх дугова a у везн чл. 41 Правилника за њено извршење које гласи:

„Има се ематрати да је веровник писмено опоменуо свога дужника када је 
препоручено писмо, адресовано на дужника, предато пошти".

X) Аутентично тумачење ст. р ) чл. 48 Уредбе о ликвидацији земљораднич- 
ких другова које гласи:

„Приликом продаје дужникове имовине тражилац извршења је пореска 
управа“.

Бр. 71577
јула 1938 године Министар правде,

Београд М. Симоновић с. р.
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t  Д-Р ТОДОР ПЕТКОВИЋ
(1889— 1938)

У недељу, седмог августа хиљаду деветстотина тридесет и осме године, прав- 
ниди Новога Сада испратили су тело свога најомжљенијег сарадника до куће веч- 
ног мира. Д-р Тодор Петковић, касациони судија, потпретседник Уређивачког 
одбора Правничког гласника н човек знатних судиских способности и великог 
морала, напустио је свој обилан рад већ у четрдесет деветој години.

Сви правници са подручја Апелационог суда у Новом Саду осећају неиз- 
меран губитак судије на тако високом постољу, на каквом је стајао д-р Тодор 
Петковић, a сваким даном he то још пише осећати, јер he се морати осетити от- 
суство човека-судије, који је приликом свога рада увек настојао да у себи прво 
преживи сваки догађај и тек затим доноси свој строго логачан суд. Гу- 
битком д-ра Тодора TlexKOBHha правнипи судиског и адвокатског сталежа HMahe 
довољно прилике да се уверавају, како свакога дана остаје све мање правника 
који су  у лрвом реду људи, a затим правници. и сваком том приликом Mopahe 
пред својим духовним очима оживљавати д-ра Тодора Петковића.

Поред сво.јих ирвокласних судиских одлика д-р IleTKOBHh је био научан дух, 
естета и сликар. Он ,ie своју интелектуалну сферу потпуно развио, и да га није 
толике године ометала физичка слабоот, он би био на много места обележен и 
ван свог рада у Апелационом суду у Новом Саду.

Удружење правника v  Новом Саду највише губи CMphy д-ра ПетковиФа. Ко 
се од правника у  Новом Саду ие ceha његовог истрајног ii обилног рада коЈи ie 
развијао трутем предавања у току неко.дико година п то не само на подручју 
правне науке, него и волитичких теорија, као и социологије и психологнје? Зар 
се моаге рачунати да ћемо ускоро имати joni .једну такву продуктивну и несе- 
бнчну интелигенцију, која је на уштрб свога здравља, сваке педеље, лругнма 
давала све што је могла дати, a да зато није била довољно награђена, чак ни вели- 
ким бројем слушалаца? Нажалост, са тим не можемо рачунати и Удружење 
правника још дуго he чекати на човека, ко.ш је бно толико лубоко човечан — нс- 
себичан да је од себе давао све што је могао дати. јер је био лубоко убеђен да 
је човек зато рођен> да у свом телесном животу најбоље изврши зaдahy коју му 
је природа наменила. Удружење правника је свесно да је изгубило своју лучу 
која је толико привлачила правнике од воље и амбиције као и људе из других 
професија, жељних да чу1у живу реч једне интелигенције каква је била интелн- 
грнција д-ра Петковића. Сви они, који су жедно слушали речи д-ра IleTKOBHha. 
иеће никада заборавити она његова нзлагања пуна логике, знања и духа, као ни 
пророчке опомене управљене младим правнидима, које су озбиљне и важне, јер 
су суштипа правничког позива; у  првом реду бити човечан, познавати социјалне 
законе, дух човека, a  затим примењивати законе, јер су опи на основу свега 
тога II постали.

Д-р Петковић је са неликом зебњом говорио о онима који су заборавили на 
суштнну правничког позива, a 'сваком том приликом би постајао толико про- 
рочки и високо продуховљен, да је сваки млади правник са извесним страхом 
контролнсао своје Ja и налазио радости ако је при том открио да није само прав- 
ник, iiero још и човек.

Млади правници Новог Сада остаће му за све то захвални и настојаће да 
своју интелигенцију доиеду на тај степеи који је подобан да плодио даје од себе 
свс за човека.

Жив је дух д-ра Тодора Петковића!

Катарииа Л еи гол д  Маривко-виЈЋ
адвокат

Власник „Правничког гласника": Владимир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник: Владимир Хаџи. —  Штампарско и издавачко д. Д- 

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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