
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНЖ
Бр. 9 Новв Сад, 30 септембар 1938 Год. U

Реформа прописа Грађ. п. п. о пресудд 
услед изостанка и пропуштања*

Добро Je учинио Стални одбор Конгреса правника, што је на днев- 
ни ред овогодишњег конгресног заседања ставио и једно литање из 
Грађанског парничног поступка. Од свих Закона које смо из аустри- 
ског законодавства примили, ни један није био изложен толикој и 
ааквој критици као што је то случај са Грађ. парн. поступком; a 
међу његовим установама ни једна више, него пресуда која се до- 
носи на основу изостанка и пропуштања варнпчних странака. До- 
аерали смо дотле, да данас нема скоро стручнога чланка о Грађ. 
иарн. поступку у којем пнсац не запне за пресуду због изостанка и 
пропуштања и не тражи њену главу, тако да су те сталне н свако- 
дневне јеремијаде о пресуди због изостанка и пропуштања почеле 
постајати већ досадне. Било би, међутим, занимљиво и за наше при- 
лике веома поучно, израдити једну листу свих примедаба и заме- 
рака које су се чуле на рачун нашег новог законодавства, a специ- 
јално на рачун нашег Грађ. парн. постушча. Из ње би се видело, 
какви су  се све разлози могли чути код нас протнв новог законо- 
давства и против Грађ. парн. поступка н са каквнм методима н са 
колико стручнога знања је он критикован. Таква би смотра, нама 
се чини, показала да код нас и у стручним и научним методима вла- 
дају још непрестано прилике које је тешко наћи у научним среди- 
пама велнкога и образованога света ii да оне још непрестано чине 
једну особитост овога краја Европе.

Нека нам је допуштено да овом приликом укажемо само на 
неке од тнх особитости, које he за лотврду нашега мллЈљења бити, 
држлмо, сасвнм довољне. Код нас се на лр. ла нал1им лравнлм ску- 
повима могао чути, a у тако звалим стручлим налислма могао чи- 
тати л тако левероватан разлог лротлв нашега повог законодавства 
п лротнв Грађ. ларп. лостулка, да је он лреузет из закоподавства 
једне земље, са којом је налге ллеме стајало у дугом и крвавом рату, 
који разлог са улотребљивошћу Грађ. л. л., који је пал;лопалло леу- 
тралан, нема, разуме се, ннкакве везе; ло да је илак, већ само по 
себи, то довољно да се он алатемлл1е и осудл па смрт лли на вечито 
ироголство. Од стулања на снагу палшх новлх закола никла је код 
кас и лол1ла у борбу лротпв њлх, a спецлјалло лротив Грађ. парн. 
поступка, чнтава фаланга крлтичара и реформатора од којих се
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неки заносе амбшџгјом да поберу лаворже славе не толико истрај- 
ним и мучним проучавањем и објашњењем његових прописа, него 
на много јефтинији и мање трудан начин, рушећи, са невероватним 
самопоуздањем, његове установе и прописе, које су тек од јуче по- 
чели да сричу. Међу тнм многобројним реформаторима Грађ. парн. 
поступка, чији број прети да с дана на дан постане све већи, ви са 
запрепашћењем срећете и такве, који у  својим књижницама немају 
ни оригиналног немачког текста Грађ. парн- поступка, са којим ипак 
зато врше несметано упоређења; a нашто би им и служио, уосталом, 
немачки текст, када они немач1чи језнк тако слабо познају, да нису 
у  стању разумети ни његове најпростије п најелементарније рече- 
нице. To су, даље, реформатори, који не само што не познају ори- 
гинала закона и немачког језика, па ни нашега закона, него који, 
ако им је потребно да убију смпсао и углед Закона, не презају ни од 
љегова извртања, претстављајући његове установе и прописе онако, 
како они у ствари не изгледају, него како је то њима воља. To је 
она врста реформатора Грађ- парн. поступка, који у својим рефор- 
маторским умствовањима пишу на пр. како he пресуда због изо- 
станка и пропуштања онога тренутка из система Грађ. парн. по- 
ступка изчезнути и постати беспредметном, када се из њега уклони 
прво рочиште; као да странке са првог мернторног рочиште не могу 
изостати и као да питање контумације не би и у том случају оста- 
јало на дневном реду у  своме пуном значају; који тврде да суд у 
случају изостанка туженика са првога рочишта има сматрати исти- 
нитима наводе тужбе, a не усмене наводе тужиочеве; да суд о приго- 
Еору да се тужба одбаци зато што странка нема способности да буде 
странка, што није парнично способиа, или што лице које приступа 
као застулник није за то овлаштено, „из процесне економије", одлу- 
чује на првом рочишту само онда, ако те приговоре уважи и тужбу 
одбаци, иако се у §-у  334 Грађ. парн. пост. каже јасно и несумљиво 
да се 0 тим приговорима има на првом рочишту одмах и расправљати 
и одлучивати. Ти реформатори Грађ. парн. пост. пишу, даље, сасвим 
слободно, да се у пракси, сем приговора отклоњиве ненадлежности, 
сви остали приговори јављају врло ретко и скоро никако и да је 
узимање у  обзир чињенпца које су код суда опште познате у  пракси 
скоро немогуће итд. нтд. На другнм странама уноси се у  критику 
појединих пропнса Поступка толнка мера личнога самопоуздања, да 
је при таквим методима људима скромнијима, којима је више стало 
до ствари, него до личне славе и лажнога успеха, стварно и беспри- 
страсно дискутовање врло тешко и скоро немогуће. Тако смо у  на- 
писима неких наших критичара и реформатора Грађ. парн. пост., 
који болују од тога претераног самопоуздања, да не кажемо уобра- 
жења, могли не једанпут прочитати, како Бечки врховни суд, који 
већ четрдесет година примењује Грађ. парн. пост-, нема ни појма о 
неким његовим основним установама и прописима, и како је крајње 
време да му о њнма ми, одавде из Југославије, који смо исти тај 
Боступак иочели тек од јуче срицати, дамо упутства и објашњења.

Благодарећи тим и таквим методима, код нас су и појмови у 
погледу пресуде због изостанка и пропуштаи>а данас већ у  толикој 
мери искривљени и посувраћени, да човек, коме је у део пала та не
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лака дужност да о н>ој да свој реферат, има пуне руке посла да 
ствари бар приближно иостави на своје место и унесе у  сав тај хаос 
бар нешто реда и система. У нашем реферату који је објављен у 
Споменици ми смо се трудили да укажемо на та погрешна мишљења 
о установи пресуде због изостанка и пропуштаља према којима се, 
пре свега, свака пресуда због изостанка и пропуштања, скоро без изу- 
ветка, дретставља као оличење неправде и незаконитости, којом се 
неуки и недужни туженици, због закашњења од свега неколико тре- 
нутака, на преваран начин, како се у тим извештајима каже, осу- 
ђују на неповратан и непоправљив губитак права и читавих имања, 
која судови мирно и без икакве гриже савести досуђују срећним и 
блаженим тужиоцима. Таква неправда је онда, дабогме, за те кри- 
тичаре контумационе пресуде сама по себи довољан разлог да траже 
њену главу и њено немилосрдно укидање и прогањање, на вечито, 
из система нашега Грађ. парн. пост. Показали смо у нашем рефе- 
рату да је установа пресуде због изостанка и пропуштања претстав- 
љена на такав начин сасвим тенденциозно и произвољно и да она,- 
ни у  закону, који се хотимице претставља страшнијим него што 
јесте, a ни у пракси, не изгледа ни налик тако опасна. Указали 
смо, пре свега, на то, да свакидашње искуство учи да се, на- 
рочито код среских судова, огромна већина пресуда због изо- 
станка са стране туженика уопште не доводи у  питање и не напада, 
нити призивом, нити захтевом за повраћај у  пређашње стање; 
да пресуда због изостанка и пропуштања, према томе, у највећем 
броју случајева постаје коначна и правоснажна, према којој туже- 
ник остаје до краја пасиван и непомичан, удовољавајући пресуди 
добровољно или пуштајући да против њега буду предузете и извр- 
шне мере. Извели смо из тога закључак, да је у највећем броЈу слу- 
чајева сам изостали туженик са пресудом донесеном у његову от- 
суству задовољан и да би било крајње неекономично и апсурдно 
тражити од тужиоца да своје тужбене наводе и у таквим слу- 
чајевима доказује; да их доказује дугим и скупим доказним 
средствима, чије би трошкове морао и против своје воље сно- 
сити туженик који се не брани и који ни по коју цену неће да се 
брани. Сви ти, дакле, случајеви, који се у пракси јављају у  огром- 
ној већини, у којима оправданост пресуде санкционише и одобрава 
сам туженик, морају се из броја пресуда због изостанка и пропу- 
штања, када је реч о њеном оправдању, издвојити и признати, без 
даљега, оправданима и основанима, јер их таквима признаје и сам 
тужешпс. Ако је туженику лраво да буде осуђен несаслушан и без 
одбране, онда то мора бити право и законодавцу, који исто тако 
ue онемогућује туженику да се појави на суду и да тамо тужиочево 
иотраживање призна, и онда ако оно у ствари не постоји.

После елиминисања овога претежнога броја пресуда које сама 
изостала странка признаје оправданима, остао би само онај мањн, 
и то често далеко мањи број контумационих пресуда код појединих 
судова, где изостала странка не остаје индиферентна, него се против 
ње буни, било на тај нач1ш што је напада правннм леком, призивом, 
било што тражи да се она стави ван снаге повраћајем у пређашње 
стање. Да ли је пресуда због изостанка и пропуштања у' том мањем

15*



232

броју случајева, који њен значај и опасност коју она у  себи, бајаги, 
крије, слабе и умањују са више од 50%, a понекад н са 70, 80 па чак 
и 90% таква, да она скоро у  сваком поједином случају, као што 
претстављају њени противници, значи за изосталог туженика, од- 
носно тужиоца, губитак права који се не да исправити, долази је- 
дино у питаље када је реч о њеном оправдању или неоправдању у 
систему Грађан. парн. поступка- Показалж смо, да би и у  том далеко 
мањем броју случаЈева постојао разлог за њено уклањање из Грађ. 
парн. поступка само онда, када против ње не би у закону био пред- 
виђен никакакав начин којим се њене штетне последице дају укло- 
нити, или ако тај начин не би био такав да одговара потребама ствар- 
нога живота. Закон је, међутим, ту репаратуру предвидео ii то на 
више начина. Она се састоЈи, пре свега, у томе, што је против пре- 
суде због изостанка и пропуштања странци допуштен правни лек —  
призив, ако суд није узео у  обзир оне формално-правне и матери- 
Јално-правне прописе које је био дужан узети у обзир по службеној 
дужности; ако није узео у обзир чињенице које су код суда опште 
познате, као и ставове искуства, који се у  примени изједначују са 
правнжм правилима; изостала је странка власна да против пресуде 
због изостанка и пропуштања тражн обнову спора у границама које 
је закон поставио и, најзад, изостала је странка власна да тражи 
стављање ван снаге пресуде захтевом ради повраћаја у лређашње 
стање, ако правни лек не би могао иомоћи. Указали смо у нашем 
реферату, даље, на познату чињеницу, да пресуда због изостанка и 
иропуштања већ самим тим остаје без штетних последица за из- 
осталу странку, ако су услови повраћаја у пређ. стање регулпсани у 
закону тако, да је нзостала странка у могућности да издејствује 
стављање ван снаге иресуде у свима случајевима, у којима може да 
докаже да је нмала озбнљну вољу п иамеру да на рочиште iipii- 
ступи, илн нзврши за рок везану иарничну радњу, али да то није 
могла да учпни из разлога којн леже ван њене воље н кривице. Под 
таквим условима, лресуда због нзостанка и иропуштања не само 
да није од штете, него се њоме, наиротнв, постижу огромне уштеде 
u у новцу II времену, јер омогућавају, у највећем броју случајева 
изостанака, доношење извршнога наслова без контраднкторнога iio- 
стуика II без скупнх ii дугнх доказних СЈјвдстава, којнх се сама изо- 
стала странка одриче. Иод таквнм условима не може бити нн речи о 
томе да се пресуда због нзостанка ii иропуштања из система Грађ. 
парн. иостуика прогонн.

Да ли су услови иод којима се у  нашем Грађ. иарн. поступку 
дозвољава повраћај у иређашње стање регулисапп у Закону тако, 
да је поред ibiix мигуће ставитп ваи снаге пресуду због нзостанка 
II лроиуттања у свима случајевима, у којнма је нзостала странка 
суду хтела да пристуии нлп да иариичну радЈву изврши, алп то није 
могла да учинн пз разлога који стоје ван њене воље и крнвнце, је- 
дини је, ирема томе, ироблем који код нросуђнвања оправданостн 
пресуде због изостанка и пропуштања може доћи озбнљно у обзир. 
Показали смо да су се аустриски судови, иод утицајем субјек- 
швне доктрине аустрпске процесие науке, ii ту потпуно сна- 
шли II да повраћај у иређашрве стање дозвољавају и поред садашн>е
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законске стилизације —  непредвиђен или неотклоњив догађај —  и 
из разлога субјективних, који леже у личности изостале сранке, те 
да то питање у  аустриској теорији и пракси не чини випте проблем 
око кога ломе копља реформатори Грађ. парн. поступка. Дали смо у 
нашем реферату израза нади, да наши судови не могу бити ниуко- 
лиЕо мање способни да закон примењују у таквом блажијем и ху- 
манијем смислу, ако буду хтели да схвате, да је та блажија и хума- 
нија мера при просуђивању услова за повраћај у пређашње стање 
била воља и нашег законодавиа; да у  закону, упркос порицања не- 
ких доктринера, постоји ипак favor restitutionis; воља законодавца да 
суд повваћај у  пређашње стање дозволи у  свима случајевима, у 
којима је по својој увиђавности, која се не може од стране против- 
ника нападати, нашао да је он оправдан. Ако је суд при томе отишао 
и предалеко и показао и великодушности, или се задовољио са 
мање вероватности, Закон iie признаје противнику право жалбе, јер 
се повраћај врши увек и у његову корист. Тек ако би се показало да 
су пашп судовн непоправљпво неспособнн да примењују то блажнје 
мернло, могло би се говорпти не о томе да се установа пресуде због 
изостанка и пропуштања, из Грађ. парн. пост. уклони, него да се 
услови за повраћај у  пређ. стање редпгују у  закону тако, како би у 
њнма дошло још вшпе п јаснпје до пзраза то субјективно мерило. 
Могло бп се помшпљати и на то да се сам приступ на прво рочшпте 
и услови изостанка регулипту у  закону блажије. У угарском Грађ. 
г;.п. 113 год. 1868 (Зак.чл. LIV) иостајао је пропис да се пресуда због 
изостанка са првог рочишта може донети тек онда, ако туженпк не 
приступи суду још за два сахата после тренутка у којем је требао 
приступпти, па би се слична установа могла примити н код нас. 
Таквом реформом постале бн саме собом беспредметне све жалбе, 
које укидање иресуде због изостанка п пропуштања оснивају је- 
дино II искључиво на том, што постоји могућност да странка услед 
закашњења од неколико тренутака буде коптумацирана.

Истакли смо у нашем реферату, даље, да се по нашем мип1љењу 
реформа Поступка у погледу пресуде због изостанка и пропуштања 
ие састоји у томе да се она из снстема Грађ. парн. поступка по сваку 
цену уклони, јер то не би водило никаквој практичној сврси, него 
да се услови иод којима се она доноси регулишу у закону тако, да 
скрпвају најмање опасности за изосталу странку п да одговарају 
природиом реду ствари. Указали смо на то. да бн у ту сврху, како 
ми мислимо, ваљало вратити се, ире свега, на првобнтни текст 
аустриске зак. Пведоснове и у Закои унетп, да се код потпуне кон- 
тумацп.је (§ 492 Гр. парн- пост.) пстинитима имају сматратп —  ако 
већ хоће да се прибегне таквој зак. фикцији — не усмепи наводн 
дошавшег тужпоца, него његови наводи тужбе, о којнма је туже- 
1ШК прописнпм уручењем на време обавештен. Истакли смо, затнм, 
да нема ннкаквог стварпог разлога третнратп положај тужиоца ii 
тужепика у погледу нзостанка по сваку цену једнако ii да би се 
у  погледу тужпоца ваљало такође вратитп на ирвобитнн текст 
аустрпске Иредоснове и сматрати да је тужнлац услед изостанка са 
првог рочншта тужбу повукао, a не да се чпњеннчни наводн туже-
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никови имају сматрати према њему истинитима. Дали смо израза 
мшпљењу, да би најцелисходније било нормирати случај потпуне 
контумације у  Закону тако, да услед изостанка туженикова са првог 
рочшпта постоји претпоставка да туженик пристаје да суд пресуду 
донесе у смислу тужбених навода и без његова саслушања, но да је 
он ту претпоставку властан да обори захтевом за швраћај у пређ. 
стање, пошто увери суд да је на рочиште хтео да приступи, али да му 
је то било немогуће услед узрока који стоје ван његове воље и кри- 
вице. Под истим условима властан је и тужилац да обори претпо- 
ставку да је изостанком са првога рочишта хтео тужбу да повуче. 
Таквом редакцијом сама по себи би отпала потреба да се у  Закон 
уноси толиЕо оспоравана фикдија о признању или истинитости на- 
вода тужиочевих. У.утарском Парн. поступку из год 1911 постоји у 
погледу изостанка тужиочева једно, такође, доста практично ре- 
шење, према коме се, ако тужилац изостане, има позив на 
прихватно рочиште на молбу туженика разрешити, против ко1е 
одлуке суда тужилац не може стављати захтев ради повраћаја 
у  пређ. стање. Дејства предаје тужбе и покретања парнице остају, 
м еђ у тт , на снази, ако тужилац у  року од 15 дана од пропуштенога 
рочшпта тражи да суд позив у  суд понови. Истакли смо у  нашем 
реферату, најзад, да установа пресуде због изостанка постоји у  ве- 
ћини Поступака модерних земља и да то није била сметња да они 
зато кроз читав низ деценија ипак добро функционишу. Овом при- 
ликом додајемо, да је Конгрес међународног савеза адвоката, који је 
септембра 1937 год. заседавао у  Паризу, изјаснио се безусловно за 
пресуду због изостанка и то ону која се доноси по најкраћој про- 
ледури, без права изостале странке на опозицију.

Прочитавши реферате господе корефераната у Споменици, ви- 
димо да су неки од њих за то, да се туженику да могућност да пре- 
суду због изостанка може порушити противљењем, према угарском 
Грађ. п. п. из год, 1911, односно према чехословачкој Основи за 
Грађ. парн. пост. Ми, међутим, са подручја Апелационога суда у  
Новом Саду, који смо кроз дуги низ година судовали по том мађар- 
ском Парн. поступку, не можемо овом приликом прећутати, да смо 
у  току своје дугогодишње праксе имали прилике уверавати се не 
само 0 користи противљења- за туженика, него и о свој неправед- 
ности и штетности те установе, ако не за изосталог туженика, али 
у  сваком случају за дошавшег тужиоца, као и за све остале пар- 
ничне странке чији предмети код истог суда чекају своје хитно ре- 
шење. He подлежи сумњи да је за заштиту права изосталога туже- 
ника најпоузданије средство дати му могућности да може сваку 
пресуду због изостанка, без изузетка, порушити већ самнм тим, што 
ће суду предатн један поднесак од свега једнога или два реда, без 
икаквог образложења, н тражити да суд пресуду која је против 
њега пала стави ван снаге. По таквом противљењу туженик има мо- 
гућности да сваки судски позив на прво рочиште баци хотимице у 
кошар, па да спокојно чека да против њега падне пресуда због изо- 
станка, и да је онда руши противљењем, прнморавајући суд да 
пстиче рочиште за контрадикторну расправу спора; да, на тај на-
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чин, добива у  времену, понекад, и више месеци и да се онда на но- 
Еом рочишту поново не појављује, него да пресуду због изостанка, 
која је одржана на снази, напада сада призивом, из разлога из којих 
ју  је могао нападати и раније, када је она пре можда више месеци 
донесена. Ако оваква установа противљења увек добро долази не- 
савесним туженицима, она никада не иде у  прилог тужиоцима, који- 
ма Je свима стало до тога да хитно дођу до правоснажног изврш- 
ног основа, и да своја потраживања што пре наплате, a ни другим 
парничарима, чији предмети због таквих несавесних туже- 
ника морају месецима да чекају да би дошли на ред и били ра- 
слрављени. Поменули смо у  нашем реферату извештај проф. По- 
лака, према коме се у Немачкој ни најсавеснији адвокати не устру- 
чавају да чине употребу од опозиције, да би права својих странака 
заштитили, a под режимом Угарског Грађ. п. п. из год 1911 коитра- 
дикција је била свакодневно средство огромнога броја туженика за 
добивање времена и за одуговлачење парнице, којим се они у изо- 
биљу служили. И ми смо зато у на,шем реферату дали израза ми- 
шљењу, да Грађ. парн. пост. при регулисању начина за уклањање 
последица изостанка и пропуштања мора водити рачуна о целини и 
0 огромној већини и маси случајева, a не о изузецима, и да не сме 
омогућивати нееавесним туженицима да у противљењу имају поу- 
здано средство за одуговлачење спора на штету противника и на 
гатету свих осталих парничара. Зато држимо да имају право они, 
који мисле да у сврху уклањања последица изостанка и пропу- 
штања треба омогућити изосталој странци једино повраћај у пре- 
ђашње стање, који случајеве изостанка третира индивидуално, a не 
шаблонски, II повраћају даје места само тамо, где странка успе да 
увери суд да на рочиште није приступила не зато што није хтела, 
него зато што јој то није било могуће из разлога који стоје 
ван њене воље и кривице. Најмање би, пак, установа противљења 
пристајала у наш процесни систем, који у својим основним устано- 
вама, концентрисању расправе у  првој инстанцији, ограниченом 
призиву, ограниченој ревизији, строгим роковима и строгнм после- 
дицама пропуштања на свима линијама, почива на принципу нај- 
веће процесне енергије и убрзања поступка, тако да би таква уста- 
пова каква је противљење могла само да паралише оно што се оста- 
лим установама, које све служе највећем убрзању поступка, дугом и 
мучном борбом, најзад, извојевало.

На завршетку нека нам је слободно дати израза нади да he 
секцпја за расправљање овога проблема Грађ. п. п. учииити са своје 
стране све да се оно расправи у духу помирљивости и обостраних 
иопуштања; да he у  сваком случају водити рачуна о томе, да Конгрес 
правннка није још никакво законодавно тело, које је кадро да своје 
закључке одмах спроведе и у дело, него да he, напротив, законодавнп 
чинноцн, од којих то зависн, утолико пре iiaahii у  сусрет конгре- 
окнм одлукама, уколико оне не буду биле претеране и ишле у  крај- 
ности, него такве, да их законодавац може усвојити-

Д -р  ЈоЂ ош  Савкови%
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Да ли у парницама које настају услед 
приговора поднетих против платних налога 

треба примењивати нови или стари 
Грађански парнични поступак?

Чланом 16 Уводног закона за Грађ. парнични ш ступак остав- 
љена је на снази глава VIII Зак. чл. I из 1911 год. т. ј. §§ 588— 605. 
Када, дакле, странка поднесе молбу за издавање платног налога на 
хериторији Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду, 
иримењиваће се §§ 588— 605 Зак. чл. I из 1911 год., па he се у 
смислу тих лрописа издати платни налог, a и поднети контрадик- 
ција, ако противна странка платннм налогом није задовољна.

Слорно је литање који he се постулак лримењлвати ла парплл;у 
која се рађа услед колтрадикл;ије т. ј. да ли Зак. чл. I из 1911 год., 
или лови Грађ. ларничнл лостулак. Једло Behe Одељења Б. београд- 
ског Касалјиолог суда у  Новом Саду лод број Рек. 368/1936 год. од 
29 марта 1938 год. заузело је становилие, да па ларнице лостале 
услед колтрадикл;ије треба лрпмењлватл лролисе Зак. чл. I из 1911 
год., лoзивajyhл се ла чл. 16 Уводног закопа за Грађ. л. п., па је 
ЛОНИЛ1ТИЛО закључак Окружног суда у Белој Цркви л улутило Окр. 
суд да лрименл лроллсе Зак. чл. I лз 1911 год. Налхе је скромно 
мил1љење да стоји ближе закопском лроллсу оно лравло стајалил1те, 
лрема коме се у ларллл;ама које се рађају услед лретовора лротив 
ллатпих лалога, донеселих па оспову Зак. чл. I из год. 1911, лма 
лримењивати пови, a пе стари Грађ. л. л. To своје гледллие ми осли- 
вамо ла овим разлозима;

Правлло је да када један закон доблје обавезпу снагу он лма 
да се лрлмењује на све бyдyhe случајеве, сем лзузетака. Изузеци,. 
лак, морају битн у заколу тачно лаведепл, јер је код изузетака апа- 
логија лскључела.

Чладом 16 Уводлог закопа за Грађ- ларллчнл лостулак остав- 
љена је ла спазн само глава VIII Зак. чл. I лз 1911 год., a у ст. 1 
чл. 36 истог закола се каже: „Уколико није у  cлeдehим члаповлма 
Л1ТО друго лаређело, лроллсл ловог Грађапског ларпичпог постулка 
Behe се лрлмењиватл ла лравне слорове, у  којлма је ла дал када 
je тај закол добло обавезпу слагу Beh лодлесен одговор па тужбу 
(лриговор ла тужбу, одлосло лротуслис) лли је Beh лочела усмена 
слорпа распЈ)ава (раслрава о главпој стварл). Ови he се слоровн 
претресатл л одлучлватл ло досадал1њлм лроплслма ..

У горњем случају све радње се одлгравају у времелу важења 
новог Грађ. л. л., па се од старог могу лрлмеплти само они његовн 
лроплси, којл су изрнчлто члалом 16 Уводлог закола остављелп ла 
слазл, a то су §§ 588— 605 Зак. чл. I лз 1911 год. Када се лротив 
ллатпог палога лоднесе благоврелтело коптрадлкцлја, ллатлл лалог 
је стављел вал слаге, јер се ол касллје лресудом пе одржава на 
сназл литл уклда, јер је колтраднкцнјом већ укипут, те се одређује 
рочил1те ло тужби. На том роч1Ппту тек ластаје лочетак спора те 
je јасло да се ла даљи ток раслрављања нма прлменитн нови



Грађ. п. п, У §-у-37 Уводног. закона се каже изричито, да се про- 
писи новог закона имају нримењивати ако је у поступку о платеж- 
ким налозима (чл. 16 бр. 1) молба да се изда платни надог подне- 
сена пре ступања на спагу новог закона, a контрадикција против 
платног налога поднесена благовремено тек после ступања на снагу 
новог закона, или ако расправа одређеиа услед контрадикције бла- 
говремеоно поднесене лре ступахБа на снагу новог Грађ. п. п. на 
дан његовог отупања на снагу још није отпочела.

Ако би се прихватило противно становиште, онда би тужилац, 
чијим интерееима више одговара примена старог Грађ. п. п. (јер 
може добити извршиву пресуду по § 415; јер ревизији до 5000 
динара вредности парн. предмета нема места (§ 521); јер је до 
25.000 дин. ревизиони суд Апелациони, a не Касациони суд), могао 
избећи примену новог Грађ, п. п. и своја потраживања остваривати 
платним налогом, ш д  претпоставком да постоје услови да се платни 
налог може издати. Тужилац би могао да иде чак тако далеко, да 
измени и стварну надлежност суда предвиђену новим Грађ. ii. п. 
II да подноси молбе за издаван>е ллатних налога код Среског суда 
до 25.000 дил., јер се онда не би могао лрименити пи § 44 новог 
Грађ. п. л. У већини случајева бл, дакле, зависило од воље тужиоца 
који he on Закон изабрати и своје лотраживање остваривати; п.лат- 
ним налогом, ако његовпм интересима влше одговара стари Грађ. 
л. п., или редовном тужбом, јер he се у  том случају имати лриме- 
лити лови Грађ. л- п.

Зато мислимо да је чл. 16 Уводпог закона оставло па снази 
само §§ 588— 605 Зак. чл. I нз 1911 год. т. ј. лоступак о ллатшш 
палозима и да по лоднбтој контрадикцији после ступања ла снагу 
ловога Грађ. л. п. треба лримењивати нови Грађ, л. п.

‘Р а д Е г в о је  Г . K o p a k
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Осми Конгрес правника
Осми Конгрес правника Краљевине Југославије одржан је у 

Новом Саду 10 и 11 септембра о. г. у соколском Спомен-дому 
Краља Александра Ујединитеља, по програму који је био раније 
објављен. Конгрес је 10 септембра у 10 часова пре подне от- 
ворио његов потпретседник, г. д-р Стеван Адамовић, претседник 
Адвокатске коморе у Новом Саду. Пошто је  поздравио изасла- 
ника Њ еговог Величанства Краља, изасланика Народне скуп- 
штине и њеног претседника, изасланика г. Министра Правде, бана 
г. Светислава Рајића и остале изасланике и претставнике власти и 
установа, као и чешке и бугарске изасланике, г. Адамовић је одр- 
жао пригодан говор, у коме је истакао значај досадашњега и бу- 
дућега рада Конгреса правника и високу сврху к о јо ј он има да 
служи. После тога су Конгрес поздравили: писмом г. претседник 
Министарског савета д-р Милан Стојадиновић; изасланик Мини- 
стра Правде Стојан Јовановић, инспектор Министарства правде; 
изасланик Народне скупштине и њенога претседника г. Стевана 
Ћирића, г. Милан Секулић, народни посланик и јавни бележник;
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г. д-р Бранко Магарашевић у име Града Новог Сада; Русомир Јан- 
ковић, претседник Касационог суда у Београду; д-р Александар 
Андрејевић, касациони судија у Београду, у име Криминалистич- 
ког удружења у Београду; Лазар Лилић, у име Удружења адво- 
катских приправника са подручја Адвокатске коморе у Београду; 
д-р Андреас Бедржик, професор Карловог Универзитета у Прагу; 
д-р Кирил Барженка у име чехословачких адвоката; Никола Ико- 
вомов, судија Касационог суда у Софији; Асен Касабов, у име бу- 
гарских адвоката. После поздравних говора изасланика секретар 
Сталнога одбора г. д-р Илија Пржић одржао је предавање о улози 
Војводине у развоју нашега права, a затим се прешло на избор 
прочелника појединих секција и њихових заменика и перовођа, 
па је тиме отварање Конгреса завршено.

Тај исти дан, 10 септембра, у 3 часа п. п. отпочео је рад у сек- 
цијама, који је  у току после подне и завршен. Увече истога дана 
одржан је у великој дворани Спомен-дома свечани концерт по на- 
пред утврђеном програму. 11 септембра у 9 часова пре подне ре- 
диговане су резолиције појединих секција, које се имале предло- 
жити пленуму Конгреса После подне истога дана у 5 часова, Кон- 
rpec је усвојио предложене резолуцијсЈ изузев резолуцију четврте 
секције, заједно са одвојеном мишл>ен>ем једнога од референата, 
која је једногласно одбијена. Резолуције које је Конгрес усвојио 
гласе:

1. Р е з о л у ц и ј а  I с е к ц и ј е ,  по питању: како да се у новом 
грађанском Законику уреди правни положај ванбрачне деце?

Конгрес правника сматра да наше законодавство треба да 
што пре побољша правни положај ванбрачне деце. При томе 
треба:

1. да се сваком ванбрачном детету обезбеде сретства издржа- 
вања, васпитања и напретка,

2. да треба разликовати од оца признату ванбрачну децу од  
иепризнате,

а) да се код признате деце олакшаним поступком омогући 
усвојење од  стране оца и тиме ставе у положај усвојене деце са 
свима правима према усвојитељу и њ еговој родбини,

б) да се непризнатој деци судским путем тражи и утврди из- 
државалац:

3. да ванбрачно дете има према матери и њеној родбини сва 
права брачне деце.

2. Р е з о л у ц и ј а  I I  с е к ц и ј е  по питању: које се законске 
д;ере могу препоручити за одржање недељивости сељачког поседа?

Конгрес правника Краљевине Југославије види опасност за се- 
Јвачку привреду у комадању сељачких поседа до најмањих мера.

Конгрес налази да су разлози за стварање ситних поседа сле- 
дећи:

1. uiTo не постоје правна ограничења за деобу у  нарави само- 
власничке сељачке имовине међу баштинике;

2. што постоје исти позитивни прописи Грађанских законика 
3ćt сељачку имовину као и за грађанско-индустриску имовину;
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3. што се позитивни прописи Грађанских законика примењују 
и на наследство сељачке имовине, те се тиме уводе деобе сељачких 
поседа и у нарави бар на толико „нужних" делова иза смрти са- 
уовласника, колико је  законских његових баштиника, без икаква 
обзира да ли су исти привређивали за живота на сељачком дому 
или не;

4. што се позитивним законима спречава обитељско власни- 
штво за оне сељачке поседе, који су једном унесени у земљишне 
књиге („грунтовнице") као самовласништво.

Ради спречавања споменутих опасности Конгрес правника пре- 
иоручује следеће законске мере:

1. да се обзиром на претежно сељачку структуру наше земље 
приступи што пре доношењу засебног сељачког Законика, који би 
имао садржавати посебне прописе како за сељачку имовину, тако 
и за социјално-привредне односе нашег сељаштва;

2. да се при изради сељачког имовинског права узме за осно- 
вицу јужнословенско обичајио и писано право о сељачиом оби- 
тељском власништву („задруга"), водећи рачуна о односима који 
постоје у појединим правним подручјима и коначно

3. да се прописи сељачког имовинског права што пре допуне 
иосебним законима о „унутрашњој колонизацији" и о „сељачкој 
вересији" (пољопривредном кредиту), како би се тиме могли успе- 
шно спроводити у живот прописи о чувању сељачких поседа про- 
7ИВ непотребних сеоба и о стварању нових сељачких домова, 
a нарочито у  погледу сељачке вересије;

а) да има остати на сиази одредба § 4 7 1  Срп. грађ. пост. о 
егзистенционом минимуму; проширити га на целу земљу и оси- 
гурати га за дужнике Аграрне банке, како за садашње, тако и за 
будуће;

б) да се известан минимум сељачког поседа не може продати 
ни за јавне дажбине, ни за тражбине настале из кривичног дела и 
за трошкове кривичног поступка.

3. Р е з о л у ц и ј а  III с е к ц и ј е  по питању реформе прописа 
Грађанског парничког поступка о пресуди услед изостанка и про- 
пуштања.

Конгрес правника Краљевине Југославије закључује следеће:
1. да се систем контумације у Грађанском парничком по- 

ступку и надаље одржи.
2. Конгрес ипак сматра да су последице овог система сувише 

тешке и да их треба уклонити или на тај начин што he се услови 
повраћаја у пређашње стање ублажити, или што he се против пре- 
суде због изостанка и пропуштања дозволити контрадикција.

4. Р е з о л у ц и ј а  V с е к ц и ј е  о потреби кодификације раднога 
права.

Осми Конгрес правника Краљевине Југославије по предњем 
питању доноси cлeдehy резолуцију:

1. с обзиром да у  Краљевини Југославији нису испуњене све 
потребне социјалне и економске претпоставке за кодификацију
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раднога права, то Коигрес налази да још  није време за кодифи- 
кацију раднога права.

2. Конгрес налази да би садање радничко законодавство —  не 
дирајући у његове тековине —  ради лакшег и тачнијега примењи- 
вања требало технички скупити у један зборник, чија би се при- 
мена имала најефикасније осигурати.

3. Да би се осигурала лакша оријентација у правилној при- 
мени радничког законодавства, Конгрес налази да би требало оси- 
гурати стално и званично објављивање одлука о примени овог 
законодавства донетих од  стране судова и управних власти.

4. Конгрес налази да би законодавни фактори имали да про- 
дуже да, путем нових текстова, врше интервенцију у корист за- 
штите радника у радним односима.

5. Да би се уклонила данашња недовољна примена радничког 
законодавства, Конгрес налази да је  потребно:

а) створити курсеве за усавршавање у тој материји свих сада- 
њих службеника, који се баве применом радничкога законодав- 
ства;

б) увести на нашим правним факултетима катедре за радно 
право и завести обавезне испите из те материје како на диплом- 
ским правничким испитима, тако и на судском и адвокатском 
испиту и

в) примену радничког законодавства поверити првенствено 
функционерима који су свршили правни факултет.

5. Р е з о л у ц и ј а У Ј  с е к ц и ј е п о  питању о упослењу струч- 
ио-правног особља.

Учесници осме скупштине Конгреса правника констатују, да 
је  и у нашој држави број  дипломираних правника, који чекају на 
запослење у државној, самоуправној или приватној служби, из 
године у годину све већи. Ова појава већ данас преставља важан 
проблем, чијем решавању треба још  сада приступити. У циљу 
решавања овог проблема т. ј. да би се запослио што већи број  
правника осми Конгрес правника предлаже:

1. да се сва места у државној и самоуправној служби, за која 
je  прописано, или је  по природи посла потребно да их заузимају 
правници, искључиво правницима попуњавају;

2. да се сва водећа места у државној пореској служби као и 
места општинских бележника у већим местима, резервишу за прав- 
нике;

3. да се отклоне сметње које спречавају адвокате и јавне 
бележнике да запосле већи број  дипломираних правника, као што 
је  на пример узимање за пореску основицу број  запослених адв. 
приправника;

4. да се буџетом повећа број  приправничких места;
5. да се омогући примање дипл. правника у правну вежбу у 

државној и самоуправној служби и преко буџетом предвиђенога 
броја, с тим, да се таква правна вежба сматра државном службом, 
a сиромашним вежбеницима омогући вршење правне вежбе дава- 
љем новчане помоћи из буџетских уштеда;
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6. да се иа свт а правним факултетима стварно изједначи 
иачин полагања дипломских испита;

7. да се у будуће онемогући државним службеницима да исто- 
времено буду и редовни слушаоци правног факултета.

Пошто су резолуције усвојене, извршен је избор почасног 
гфетседника Конгреса у лицу г. д-ра Стевана Адамовића. Скуп- 
штина је после тога донела одлуку да се у год. 1939 Конгрес 
одржи у Рогашкој Слатини и Марибору. За претседника Конгреса 
за идућу годину изабран је г. Метод Доленц, професор Универзи- 
тета из Загреба; за чланове Сталнога одбора: r. г.: д-р Стеван 
Сагадин, претседник Државног савета; Божидар Прокић, судија 
Касационог суда, Влада Симић, претседник Адвокатске коморе; 
Михаило Златановић, судија Апелационог суда; Стојан Јовановић, 
инспектор Министарства правде и уредник „Правосуђа“ ; д-р Ми- 
лан Бартош, професор Универзитета; д-р Илија Пржић, професор 
Универзитета, сви из Београда; д-р Иво Крбек, професор Универ- 
зитета; д-р Иво Спевец, адвокат; д-р Владимир Луначек, секретар 
Зрговниско-индустриске коморе; д-р Мирослав Шантек, апела- 
циони судија и д-р Маријан Хорват, адвокат, сви из Загреба; д-р 
Рудолф Сајовиц, професор Универзитета; д-р Јуре Адлешић, адво- 
кат и претседник општине; д-р Антон Урбанц, адвокат; д-р Стојан 
Пајић, судија и приватни доцент; д-р Франц Орожан, судија Окр. 
суда, сви из Љубљане; д-р Даворин Сењор, судија Окружног суда 
из Марибора; д-р Јован Савковић, судија Касационог суда из 
Новог Сада и Михајло Бабовић, судија Окружног суда из Сремске 
Мнтровице.

11 септ. увече одржан је у хотелу „Слободи“ банкет, који је 
у почаст чланова Конгреса приредила Дунавска бановина и град 
Нови Сад. На њему је узело учешћа око 250 званица, које су у 
1јајбољем расположењу остале на окупу до после пола ноћи. У 
понедељак, 12 септ., једна група учесника направила је излет до 
Београда, где је  разгледала јесењи сајам; друга група је  отишла 
аутобусом преко Карловаца, манастира Крушедола, Ирига на 
Венац, док је трећа група, такође аутобусима, отишла до Вуко- 
вара и Борова, да тамо разгледа фабричка постројења фирме 
„Бата“ .

На Конгресу је узело учешћа преко 400 правника, што је 
према знатном броју правника • којих има у нашој земљи врло 
мало. За време Конгреса могле су се на свим странама чути сасвим 
умесне примедбе, да је  тако слабом одзиву узрок, пре свега, у 
томе, што Конгрес није у томе погледу био довољно припремљен, 
ни у Сталном одбору, a ни у месном одбору који је био образован 
н радио у Новом Саду. Док је сва пажња овога последњега од- 
бора била сконцентрисана на техничке припреме Конгреса (ста- 
нови, исхрана, дочек, концерат, банкет, излети итд.), овај одбор 
f'Hje са својс стране учинио ништд да би се правништво са по- 
дручја Апелационога суда у Новом Саду за Конгрес заинтересо- 
вало и на њему узело учешћа у што већем броју; да би на Конгрес 
дошло спремно, са пречишћеним појмовима о свим темама о ко- 
јима се на Конгресу расправљало и да би, нарочито, у појединим



секцијама иступило са одређеним ставом, за или против, и узело 
у дискусији по појединим рефератима живога учешћа. Да је  тако 
учињено, извесно да се не би догодило да у појединим секцијама 
не присуствују више од 3— 4 човека и да на тих неколико људи 
спадне и редиговање важних резолуција Конгреса у име прав- 
ништва читаве наше земље. Било би, међутим, неправедно твр- 
дити, да је за тако слаб одзив крив само нехат конгреских одбора, 
јер његове узроке треба тражити и у крајњем немару и неинтере- 
совању нашега правништва за сарадњу на вишим и не свакидаш- 
њим циљевима који испуњавају програм конгреских заседања. 
Sap није најречитији доказ за оваку нашу тврдњу чињеница, да 
на овогодишњем конгреском заседању од судија Касационог и 
Апелационог суда у Новом Саду, који на својим плећима треба 
да носе велики део терета стручнога дела Конгреса, учествује 
само њих неколицина, a сви остали светле својим отсуством и 
равнодушношћу према конгреском раду. Зар није карактеристично 
за наш нехат и неинтересовање за циљеве Конгреса, када на њему 
од 2000 правника, колико их отприлике има на подручју Апела- 
ционог суда у Новом Саду, учествује само једна двадесетина, a 
сви остали показују за његов рад беспримерну равнодушност и 
неинтересовање. Зато се утолико више мора са похвалом истаћи, 
да је од 44 јавна бележника, колико их има на подручју новосад- 
ског Апелационог суда, на Конгресу узело учешћа њих 14, што је 
свакако доказ лепога интересовања за рад Конгреса и за његове 
високе циљеве.

С правом је, дакле, за време заседања Конгреса истицано, да 
се у будуће учествовање нашега правништва у раду Конгреса не 
сме оставити случајности, него да оно мора бити из раније систе- 
матски и најбрижљивије припремљено. С.

ždž

Судска грађанска пракса
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Право служности колскога пута може се стећи и његовом по- 
временом употребом, ако се по природи послужнога земљишта, као 
што је у конкретном случају виноград, не долазп до њега колима 
преко целе године, него само или највише у јесен када се врши 
берба вннограда. (Закључак Одељења Б- београдског Касацноног су- 
да у Новом Саду од 20 јуннја 1938, бр. Рев. II 113/1938).

Касациони суд пресуду призивнога суда укида и упућује суд на даљи 
поступак.

Р А З Л О З П :
Тужитељица је у тужби навела да је власница винограда, уписаног у зем- 

Л)Ишнокн>. улошку града Суботице бр. 29826, но да колима може до винограда 
долазити само преко земљшита тужених; да је тако до земљишта кроз дуги 
11ИЗ година (преко 32) и долазнла, ii 'она и њени правни претходници, и да је, 
на тај начин, на колски пут стекла право службености. Тражила је да се тужени 
обвежу да су јој то право дужни признатн и трпети да се право службености 
1:олскога пута у ширини од једнога хвата у корнст свагдашњега власника пар- 
целе бр. 9379 и грунтовно упише, те да су јој дужни платити парничне трош-
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кове. Тужени су порекли да је тужитељица стекла право службености да колима 
ирелази преко њихових земаља, те су дигли противтужбу и тражили да се ту- 
житељици под претн.ом глобе од 2000 дин. забрани употреба пута и да се осуди 
да је дужна накнадитн нанесену штету, јер је, пролазећи кроз винограде 1-во 
и И-го р. тужених, повредила чокоће.

Првостепени суд је тЈ^жби дао места, док је призивни суд првостепену пре- 
суду преиначио и тужитељицу са тужбом одбио.

Основана је жалба туаштељнчнна да је призивни суд погрешно изрекао да 
она право службености не би могла стећи већ само по томе, што спорним путем 
иије пролазила преко целе године, него само у јесен. Правни је, међутим, пропис, 
да се право службености колскога пута може стећи н његовом повременом (пе- 
риодичном) употребом, ако се по природи послужног земљиџиа, као што је у 
icoHKpeTHOM случају виноград, не долази до љега колима преко целе године, него 
само, или највише, у јесен када се врши берба винограда. Сама та чињеница, 
дакле, да је тужите.Ђица према установљењу призивнога суда долазила у свој 
ВЕНоград преко земљишта тужених само у јесен, није сметња да тужитељица, 
ако иначе постоје услови за стицање права службености, ово не стече.

Како, међутим, признвни суд није установио чињенично стање ствари у 
томе погледу, да лн Je тужитељица пут употребљавала кроз време од 32 године 
(иако само у јесен) и то на начин којим је право службеностн у см. 37 Кури- 
јалне начелне одлуке могла стећи, ваљало је предмет вратити призивном суду 
да чињенично стање ствари у гоме погледу установи и донесе нову одлуку.

213
Правни је пропис да се ваљаност грунтовно укњиженога права 

власн1штва може оспоравати само тужбом, односно противтужбом, 
али не приговором. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 27 јунија 1938, бр. Н. г. 463/1934).

Касациони суд услед ревнзнЈе тужптељице пресуду признвног суда пре- 
иначује, тужбу уважава и осуђује туженог да је тужител>ици дужан у року од 
i5 дана под претњом оврхе предати у супосед половину некретнила уписаних 
у земљишнокњижном улошку општине Сечањ бр. 869, 871 и 918 и платити јој 
у истом року под претњом оврхе 482 (четири стотине осамдесет и два) дцнара 
1физивних и 422 (четири стотнне двадесет и два) динара ревизионих трошкова.

Р А З  ЛОЗИ:
Тужитељица је у  тужби навела да је власница некретнина, уписаних у гр 

улошку оштине Сечан. бр. 869, 871 и 918 у једној половини, но да тужени, који 
је сувласник истих тих нзкретнина у другој половини, поседује бесправно и њену 
половнну и, упркос њених дозива, неће да ју  јој преда у посед. Тужитељица 
је у току спора признала да је са туженим живела у ванбрачном однооу и да 
јој је половину некретнине тужени дао у сврху да са њимс ванбрачни живот 
продужн. Но како је даровни уговор извршен и некретнине на њу грунтовно 
вреписане, туЖени не може ваљаност даровања нападатн на тој основи да је 
иравни посао неморалан. Тужени је тврдио да некретинне није дао зато да тужи- 
тељица живи са њиме у ванбрачном односу, него да је хтео да их дарује тужи- 
тељици да би она остала доживотно код њега, са њиме склопила брак и до смрти 
га дворила и неговала. За разлаз је, међутим, крива тужитељица, јер га је без 
разлога од себе отерала, зато јер је са својом законито.ч женом, која је живела 
у Румунији, имао састанак, са којом је после брачну заједницу и успоставио и 
еа коЈом и данас живи.

Првостепени је суд тужитељнцу са тулгбом одбио и осудио да плати трош- 
кове, a призивни је еуд првостепену пресуду у  целости потврдио. —  Жалба 
тужител,ице да је призивци суд повредио правне прописе основана је. Правни 
jt) пропис да грунтовном власнику некретннне, међу оста.лим правима, прнпада, 
у првом реду, право да некретнине поседу ј̂е. Тужени своје право на посед, 
према праву тужитељице, оснива на томе, да тужитељица право власништва 
на некретнине није могла уопште стећи, јер је у  грунтовницу ушла преварним 
иачином и себе означила као купца некретнина у уговору против његове вол>е, 
и што је пренос власништва зависио од услова које тужитељица није исдунила.
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Како је, међутим, правни пропнс, да се ваљаност грунтовно укн.иженога права 
власништва може оспоравати само тужбом, односно противтужбом; како је и у 
вонкретном случају тужени био дужан тражити не приговором него протнвтуж- 
бом да се тужитсљичино право власништва огласи неважним, право власништва 
тужитељичпно остало је у крепости, те како јој по праву власништва прнпада 
и посед, ваљало јој је овај, преиначујућн пресуду прнзивнога суда, и досудити.

Тужитељици, која је са тужбом успела, ваљало је досудити и парничне 
трошкове у све трн инстанције у  см. прописа §§-а 143 н 152 Грађ. п- п.

214
Земљишнокњижни суд није властан да у см. §-а 114 Закона о 

земљпшним књигама вршн у своме делокругу и такове псправке, 
које могу бити од штете за лица која су међувремено, поуздајући 
се у  јавне књиге, стекда земљишно-књижна права, a која на такве 
исправке не лрнстају. (Закључак Одељења Б. београдског Касацио- 
ног СЈ"да у Новом Саду од 7 маја 1938, бр. Рев. 81/1938).

Касациони суд рекурс одбија и потврђује закључак Окружног суда.

Р А З  Л О З Н :
Земљишнокњижна власт у Перлезу иоднела је 4 дец. 1936 год. службени 

взвештај, да прилпком отписа парцеле бр. 1674 у површини од 2 јутра и 149 
кв. хватн из грунтовнога улошка општпне Орловат бр. 568 и преноса у гр. уло- 
жак исте општине бр. 1710, у корист власника 0. 'Б., хипотекарно заложно право 
до своте од 45.000 дин., укњнжено у корисг Великобечкеречке штедионнце под 
Ц 3, погрешко.ч ннје пренесено у гр. у.ложак 1710. Срески као земљишнокњижни 
оуд одредио је у с.ч- §-а 114 Зак. о земљ. књ. рочиште ради сас.тгушања заин- 
тсресованих и, пошто је установио да је пропуст учнњен, донео је закључак, 
којим је погрешку исправио и одредио да се заложно право до своте од 45.000 
дин. у корист Великобечкеречке штедионице упише и у гр. ул. 1710, и то са 
рангом испред хипотекарннх права која су међувремено у истом гр. улошку 
укњижена. Услед рекурса једнога од заинтересованих веровника, Прве тителске 
штедиопице д. д., Окружни суд у Панчеву укинуо је закључак земљишнокњиж- 
ног суда у делу којим је у кориет Великобечкеречке штедионице одређен првен- 
ствени ред, те је упутно земљпшнокњнжнн суд да изда даља наређења ради 
Орисања уписа.

Рег.урс Велнкобечкеречке штедионице ваљало је као неоснован одбити. 
Пропис ст. 3 §-а 114 Закона о земљ. књигама, да се погрешка која се опази тек 
iio изпршеном упису може iio налогу земл.ишнокњижног суда исправитн, a ако 
би имала какву правну последицу да суд мора преслушати учеснике, не значн 
да је зе.чљишнокњижни суд властан да у своме делокругу вршн и такве 
ксправке, које могу ићп на штету лица која су међувремено, поуздајући се у 
јавне књиге, стекла земљншнокњижна права, a која на такве исправке не при- 
стају. Пропис §-а 114 Закона о земљ. књ. има само то значење, да је земл>ншно- 
књижнп суд властан да и такву исправку спроведе у своме делокругу, но само 
онда, ако се међу заинтересованнм лицима у томе погледу постнгне споразум. 
Ai:o таквога споразума нема, онда зем.гишнокњижнн суд о реду првенства не 
може решаватн у своме делокругу, него се сукоб међу заинтересованнма има 
решити парничннм путем, a земл>ншнокњижни суд је дужан да на земљ. књ. 
листу забележи само датум када је захтев ради нсправке земљишнокњижној 
власти приспео.

215
У CM. Уредбе о заштнтн новчаних завода н јбпхових веровнпка 

од 23 нов. 1934, II бр. 41032 К.: „јемцп ii садЈ^жнпцп завода, који је 
тражио илн добно одобрење за одлагање плаћања, не одговарају за 
обавезе завода строжпје него сам завод, ако је завод главни дуж- 
ник.“ (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 1 априла 1938, бр. Н. г. II 812/1934).
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Касациони суд пресЈ’ду Апелационога суда укида и упућује суд на даљи 
1:остудак.

Р А З  ЛОЗИ;
Тужнтељ је тражцо да ее тужени осуди да му плати сноту од 126.727 ди- 

iiapa са прнп., јер је по прпложеној јавнобележничкој исправн тужени примио 
солидарно јемство за то, да he му Прва србобранска штедионица д. д., код Koje 
ie тужитељ имао улог, овај нсплатити. Плативн део улога, заједно са каматама, 
износи утужену своту. Тужени је приговорио да је за расправу спора надлежно 
трговачко веће Окружнога суда и да тужитељ од њега наплату улога не може 
тражити, јер му га ни главни дужник, Прва србобранска штедионица, није дужна 
исплатнти, будући ова ужива законску заштиту и погодност одгоде плаћања. 
Ирвостепепи је суд тужби дао места и осудио туженога да утужену своту 
ксплати, a Апелацпонн суд је призив туженога одбио и у свему потврдио прво- 
степену пресуду.

Није основана ревнзиона жалба тужепога да је у конкретном случају за 
расправл>ање спора Оило надлежно трговачко веће Окружног суда јер у см. §-а 
47 т. 1 Грађ. п. п., пред трговачко веће Окрузкног суда спадају спорови у слу- 
чају ако је тужба управљена против трговца, или је посао за тужену странку 
трговачки. Тужени, међутим:, нити је трговац, нити је посао који чини предмет 
парнице за н>ега, који се у спору не јавља као заступник новчаног завода, него као 
приватно лице, трговачки посао. У см., међутнм, Уредбе о заштити новчаних завода 
и љихових веровпика од 23 новембра 1934, II бр. 41032 К: „јемци и садужници 
завода, који је тражио или добио одобрење за одлагање плаћања не одговарају за 
обавезе завода строжије него сам завод, ако је завод главни дужник- Али се 
према њима могу вршити обезбеђења."

Како Апелациони суд није установио да ли Прва србобранска штедионица 
д. д. ужива законску заштиту п да ли је добила право одлагања плаћања, тре- 
бало ,је предмет вратити Апелационо.ч суду и упутити га да то установи. Уко- 
лпко бп нашао да Прва србобранска штедионица стоји под заштитом, туженн би 
ci; могао, додуше, осуднтп иа псплату своте за коју је узео солидарно јемство, 
али бп тужитељ на основу те пресуде могао против туженог спровести само мере 
обезбеђења за досуђено му потраживање, a оврху ради намире би могао водити 
само у оној мерн, у којој бп то могао водити према главном дужнику, Првој 
србобранској штедпонпцн д. д.

216
Општнна је дужна да за извршене и преузете мерничке радове 

хонорар мернику нсплатн и онда, ако виша управна власт уговор 
ннје одобрнла, јер је дужност општине била да се постара за то 
да уговор пре пзвршеннх н преузетнх радова добнје одобрење. (Пре- 
суда Одељења Б. београдског Касацпоног суда у Новом Саду од 21 
марта 1938, бр. Рев. II 905/1936).

Касационн суд ревнзиону молбу туженога уважава, пресуду Апелацноиога 
суда преиначује н тужену општину обвезује да тужитељу у року од 15 дана под 
нретњом оврхе плати у име главнице 63.931 динар, са 8% камате од 1 септембра 
1931 год., у пме првостепенпх трошкова 4566 дин., у име призивних 2334 дин., a 
у нме ревизионпх 1422 дин.

Р А З Л О З И :
Тужнтељ је у тужбп навео да га је тужека општнна као овлаштенога гео- 

метра овластила да у њеном атару извриш обележавање општннских путева; да 
ji: он иоверени му iiocao тачно према уговору и нзвршио, који је општина као 
нсправан ii при.мила п требала да му хонорар најдаље до 1 дец. 1931 године 
исплати. Како то неће да учини, тужитељ је тражио да суд општину обвеже да 
-чу је дужна исплатити 63.961 динар, са 8% уговорепе ка.мате од i дец. 1931 го- 
диие. Тунгена општина је тражпла да се тужптељ са тужбо.м одбије и осудн да 
илати трошкове. Прн-знала да је тужитељ обавио у тужбн наведене радове; није 
порекла нн да би тужитељу прнпадала ут}’жена свота, али је тврдила 
да нсилата тужнтељевога xoHopajja не теретн општииу, него поједине власнике

16
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земљишта, a дужност би тужене општине била само та, да на основу исказа, који 
би тужитељ саставио, од појединих власника новац убере и преда га тужитељу. 
Но како је Кр. банска управа поништила одлуку општинскога одбора, којом је 
овај решио да се спроведе обележавање путева, то тужитељ не може ни зато 
тражити наплату свога потраживања. Првостепени је суд уважио одбрану ту- 
жене II тужитеља са тужбом одбио, установљавајући, да је тужитељ поверени му 
посао, додуше, извршио, но да тужитељ не стоји у правном односу са општи- 
ном, јер се није општина обвезала да тужитељу хонорар исплати, него да је она 
била дужна да га само убере од појединих власника некретнина, које граниче са 
обележеним општинским путевима. Но све да се општина и обвезала да тужи- 
тељу хонорар исплати, она му га не би била дужна исплатити, јер та теретна 
обвеза тужене није добила потврду од стране надлежне више управне власти, 
како то прописује § 24 Зак. чл. XXII жз год. 1886. Апелацнони суд је пресуду 
Окружнога суда у целини потврдио, усвојивши у свему разлоге I ст. суда.

Жалба тужитељева да је Апелациони суд, потврђујући првостепену пресуду, 
иовредио правне прописе основана је. У см. т. 6 Услова за обележавање општин- 
ских путева, који у см. на њима наведене клаузуле општинскога одбора важе 
као уговор: „општина плаћа за све радове и трошкове за извршење посла по 
јутру приватнога поседа, без интравилана и винограда, према уговореној цени“ . 
У т. 7 истих Услова каже се, дал>е, само то, да је тужитељ дужан сачинити спи- 
сак земаља по власницима и површинама са разрезом трошкова и предатн га 
отптини ради убирања, али се ни у тој тачцп Услова не каже, да he тужена 
бвти дужна тужитељу хонорар исплатити тек када, и уколико, буде трошкове 
од појединих власнпка убрала. Према томе је у см. уговорних услова тужена 
дужна тужитељу хонорар исплатити непосредно, без обзира на то када he га и 
уколико he га она од појединих власника земљишта убрати. Чињеница да уговор 
који је тужитељ са туженом склопио није виша управна власт у см. прописа 
§-а 24 Зак. чл. XXII из год. 1886 одобрила, не решава општину обавезе да ту- 
житељу хонорар исплати. Тужена признаје, a то су доњи судови установили и 
као чињеницу, да је тужитељ поверене му радове извршио, да ux је општина као 
псправно извршене и преузела, те је дужност општине била да се постара за то, 
да уговор пре извршених и преузетих радова добнје од више управне власти 
своје одобрење. Како ни свота коју тужитељ потражује није спорна, ваљало је 
ревизију тужитеља уважиги, пресуду Апелационог суда преиначнти и тужитељу 
своту која му прппада досудити са 8% камате која је у уговору, у случају одоц- 
њене исплате, предвиђена.

Трошкови су тужитељу досуђени у см. прописа §§ 143 и 152 Грађ. п. п.

2i:
Правни је пропис да је намештеннк, када покреће тужбу ради 

исплате ненсплаћених му берива, дужан већ у тужбп нсказатн да 
је прнликом отпуста пз службе задржао себп право да неисплаћена 
му берива накнадно судским путем остварује, јер се иначе нма 
оматрати да нх се приликом напуштања места службе одрекао. (Пре- 
суда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 20 
јунија 1938, бр. Рев. 720 /1936).

Касациони суд ревизиЈу тЈ'жите.га одбнја и осуђује га да туженом у року 
15 дана под претњо.м оврхе платн 1652 дин. (динара хиљаду шест стотнна педе- 
сет и два) ревизионих трошкова.

Р A 3  Л 0 3  II:
Тужите.л> је навео у тужбн, коју је код Среског суда покренуо пошто је 

код Обртне власти са тужбом одбијен, да је код туженога парнога млина бпо 
кроз 13 година намештен као машиннста са .месечно.ч платом од 1700 дин., ста- 
UOM у наравн и споредним принадлежностима, но да је 7 априла 1933 год. из 
млина с noMohy комесара силом избачен. За време читавога свога намештеша 
тужитељ је, тврди он, радио у млину од јутра до мрака дневно око 18 часова, a 
од суботе на недељу често без прекида и по 30 часова, те му у см. пропнса §-а 
10 Закона о заштити раденика у име награде за прековре.мени рад припада 50%
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1шше од редовнога сахата, т. ј. 12 динара по часу. Радио је прековремено кроз 9 
година, 3 месеца и 7 дана и како је за то време радио 936 прековремених часова, 
припадају му 104,148 динара. Сем тога припада му и отпремнина у износу од 
четири месечна берива у своти од 8880 динара, те је тражио да му се обе своте 
досуде. Тужени је у своју одбрану навео да је потраживање тужитељево, с обзи- 
ром на пропис §§-а 246 и 330 Закона о радњама, застарело, јер није потраживано 
у року од 3 године; да тужнтељ награду за прековремени рад ни у току службе, 
a ни после, кад је место напустио, није тражио, a порицао је да је тужитељ уоп- 
iKTe прековремено радио.

Првостепени суд, Срески суд у Суботици, дао је тужби делимично места и 
обвезао туженога да плати тужитељуг у име награде за прековремени рад 12.159 
дпнара и парничне трошкове, као протувредност прековременога рада за три 
године пре предаје тужбе код Обртне власти. Са виш1:ом потраживања Срески 
суд је тужитеља одбио, налазећи да су она у см. прописа §-а 330 Закона о рад- 
њама, Kojii се има аналогно примењивати и на ниже особље, застареле. Призивни 
је суд првостепену пресуду преиначио и тужитеља са тужбом одбио, јер да ту- 
житељ, који је имао фиксна месечна берива и погодио рад без обзира на 
број часова које ће дневно радити, не спада међу оно помоћно особље чији је 
прековремени рад заштићен законом о заштити раденика.

Ревизиона жалба туженикова да је призивни суд повредио правне про- 
писе није основана- He упуштајући се у расматрање основаности ра.злога при- 
знвнога суда да ли је тужитељ био код туженога млина помоћно особље у см. 
Закона о заштити раденика, пресуда признвнога суда основана је већ и из тога 
разлога, што је правни пропис да је намештеник када покреће тужбу ради 
исплате неисплаћених му берива већ у тужби дужан исказати да је приликом 
отпуста из службе задржао себи право да ненсплаћена берива накнадно судским 
путем остварује, јер се иначе има сматрати да их се приликом напуштања места 
службе одрекао. Тужитељ то није исказао не само у тужби, него ни након по- 
ступка код доњих судова, иако је тужени у том иогледу ставл>ао приговор.

Тужитеља којн са ревпзијом није успео, ваљало је осудити да плати тро- 
шкове ревизионога поступка у см §§-а 143 н 152 Грађ. п. п.

218
Машиннста у парном млину и кад врши надзор над осталим 

помоћним особљем, спада у ниже помоћно особље у см. прописа 
Закона о радњама. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 20 јунија 1938, бр. Рев. 745/1935)-

Касациони суд ревизију туженога, одбија, a ревизију тужите-т»а одбацује.
Осуђује тужиоца да туженоме у року од 15 дана под претњо.ч оврхе плати 

280 дин. (динара две стотине и осамдесет) ревизионих торшкова.

Р А З  ЛО З И:
Тужитељ је у тужби навео да је тужени у његовом парном млину био на- 

мештен као .машиниста. 13 октобра 1932 године туженоме је служба отказана и 
тај је отказ поновљен 2 јан. 1933 год. с тим, да тужени место, као и стан који је 
уживао, има напустити 31 марта 1933 год. Туженн отказ није узео на знање, 
услед чега је тужитељ поднео тужбу При.мирно.м одбору суботичког Занатског 
удружења, као првостепеној обртној власти, са захтевом, да овај изрече да је 
отказ ваљан. Након предаје тужбе Прнмирном одбору, тужитељ је сазнао да је 
тужени починио на његову штету некоректности, услед чега настаје његово право 
да туженога у смислу §-а 239 Закона о радњама из службе н без отказа одмах 
отпусти, те је у то.м смислу и надопунио своју тужбу поднесену Примирном од- 
бору. Тужбу је Примирно.м одбору био предао и тужени и тражно је да се тужи- 
тељ обвеже да му је почев од 15 јануара 1933 год. ДЈ'жан платити по 400 динара 
месечно, са којо.м му је свотом плату пеоправдано снизио- При.чирни одбор је, 
наводи тужилац, донео одлуку и обвезао га, да је туженом дужан за три ме- 
сеца: април, мај ii јјч1и 1932 год., платити по 1700 динара месечно, 50 кгр. бра- 
вша и 50 кгр. мекиња, али Прн.чшрпи одбор ннје донео решење у погледу зах- 
тева тужитељева да је туженог властан без отка.за отпустити. Како одлука Прн- 
мирнога одбора не одговара пропнсн.ма Закона о радњама, тужитељ је тражио да
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ју суд стави ван снаге и изрече, да је тужнтељев отказ за 31 март 1933 године 
правоваљан, односно да је имао права да туженога отпусти и без отказа, већ 12 
априла 1933 год.; да је тужени дужан испразнити службеничкц стан у року од 
3 дана, те да тужитељ није дужан платити туженом накнаду од 400 динара ме- 
сочно. Тужени је порекао наводе тужитељеве да би извршио било какве непра- 
вилности на његову штету, које би му давале право да га без отказа отпусти, 
него да му је, будућж у см. Закона о радњама спада у више помоћно особље, ту- 
житељ дужан издати плату на отказно време од 3 месеца.

Првостепенн суд, пошто је спровео доказни поступак, одбио је тужитеља са 
тужбом, и осудио га да за тромесечно отказно време плати туженом по 1700 ди- 
нара месечно, 50 кгр. брашна и 50 кгр. мекиња; у име задржаних месечних 400 
динара за три месеца 1200 динара, те за месеце јануар, фебрЈ^ар и март 1933, 150 
кгр. брашна и 150 кгр. мекнња. Призивни је суд призив тужитељев одбио и пот- 
врдио првостепену пресуду. Услед ревизије тужитсљеве Касациони суд је пре- 
суду признвнога суда разрешио и упутно га да исходи решеље Мпннстарства 
трговине н индустрије у томе погледу, да ли се тужени у смислу Закона о рад- 
љама има сматрати вишим или нижнм помоћним особљем п да према одговору 
Министарства досуди туженоме неисплаћена берива према четрнаестодневном, 
односно тромесечном отказном року. Пошто је исходио одговор од Министар- 
ства, према коме машиниста, п кад вршн надзор над осталим помоћним особ- 
љем, спада у ниже помоћно особље, прнзивни је суд донео пресуду којом је ту- 
зкеном досудио берива за отказно време од 14 дана и досудио му своту од 2050 
динара, 25 кгр- брашна и 25 кгр. мекиња и осудно тужитеља да плати дели- 
мичне лрвостепене трошкове у нзносу од 550 динара. Призивне је трошкове међу 
странкама узајамно укинуо.

Није основана ревжзиона жалба туженога да је призивни суд повредио 
ггравне прописа, јер је призивни суд, држећи се упутства Касационог суда које 
му је дато у разрешавајућем решењу, a на основу мишљења Миннстарства 
трговине н индустрије, правнлно квалификовао туженога као ннже помоћно 
особље, коме припада отказни рок од 14 дана и досудио му берива која одгова- 
рају томе отказноме року. Жалбу тужнтеља је у смжслу прописа ст. 3 §-а 596 
Грађ. парн. пост. ваљало одбацити, јер је пресуда призивнога суда до досуђенога 
износа потврђујућа, a са вредношћу испод 5000 динара. Против такве пресуде, 
иак, у см. цитираног законског проппса, ревизија је искључена.

Туженога, којн са ревизијом ннје успео, ваљало је осудитл да плати тро- 
шкове ревнзионога поступка у см. §§-а 143 и 152 Грађ. парн. пост.
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219
У CM. Закона о заштити радшша од 2S фебр. 1922 год. прековре- 

менн рад постојп ако радник у инд\^стрнском предузећу радн не- 
дељно BHine од 48 часова. (Пресуда Одељен.а Касационог суда у  Но- 
Бом Садз" од 30 маја 1938, бр. Рев. II 167/1938).

Касациони суд ревизију тужене уважава н, преиначујући пресуду призив- 
нога суда, тужнтел.ицу са тужбом одбија и осуђује ју да туженој, у року од 15 
дана под претњом оврхе, плати 90 динара првостепених, 162 дннара призивнпх 
u 92 дннара ревпзноних трошкова-

Р А З  ЛО З П:
Тужихељица, пошто је са тужбом код Градског поглаварства у Суботпци 

одбпјена, тражнла је код Среског суда у Суботици да овај гужену обвеже да јој 
илатн своту од 542 динара главннце, са 5% камате од дана тужбе п иарничне 
трошкове. Навела је да је код тужене фабрике за прераду црева радила као 
фабрнчка раденнца и да јој за прековременн рад (раднла је дневно впше по i 
сахат) прнпада 542 динара. Туагена је навела да тужптел>ица npeKOBji.MeHO ннје 
уопште радила, јер је за све време за које тражи наплату прековре.менога рада 
радила недељно највпше 45 сахата, док је у смнслу §-а 6 Закона о заштити 
радника прековременн рад само онај, којп прелази 48 часова недел.но.

Првостепенн суд је тужитељпцу са тужбом одбио н осудио ју  да нлатц тро- 
шкове, док је призпвнц суд првостепену пресуду' пренначио п тужену осудно да 
тужпте.Ђпцц плати своту од 433 дин. 84 nape главнице са iipiin.
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Жалба ТЈ̂ жене да је призивпн суд повредио правне прописе основана је. У 
смислу §-а 6 Закона о заштити раденика од 28 (|ie6pyapa 1922 год. прековремени 
рад постоји ако радиик у индуструис1:ом предузећу ради недељно ннше од 48 
часова. Како је у конкретном случају песпорно да туаситољица педељпо нијо ра- 
дила више од 45 часова, то ирековременога рада у корист тужнтељице иема. 
Није од значаја за решење спора, ирема томе, да лп је тужнтељнца за рад иреко 
8 часова дневно дала свој прнстанак или пије, да ли је раднла суботом и да лн 
је петком раднла мање од 8 часова и како јој је тај рад обрачунаван. IIpoiinc 
т. 4 § 8 Закона о заштитн радника, будући да прековременог рада нема, не може 
се прпменити на конкретан случај.

Пз CBUX тнх разлога пресуду прнзивнога суда ваљало је иренначнтн, тужи- 
трљнцу са тужбом одбити ii осудити да плати трошкове све три инстанције.

220
За примену §-а 5 Уводног закона за Грађ. ii. ii. одлучна је 

чпњенпца, да ли је пресуда берзанскога суда донесена пре или после 
стуиања на снагу Уводнога закона. (Закључак Одељења Б. београд- 
ског Касационог суда у Новом СадЈ̂  од 8 јунија 1938, бр. Рек. 
111/1937).

Касациони суд рекурс туженога уважава и yiiyhyje Апелациони суд да ре- 
курс тужитељице подиесен против закл>учка Окружног суда у Новом Саду узме 
у мериторно расматрање.

Р A 3  Л 0 3  II;
Против туженога Ч. Д. донео је Изабрани суд новосадске продуктне и 

ефектне берзе 23 дец. 1935 год- пресуду, којом је исти правоснажно обвезан да 
тужитељици, фирми Р. Б. а. д. у Новом Саду, илатн 11910 динара главнице са 
прип. Туженн је жалбом, поднесеном Окружно.м суду у Новом Саду 10 јануара 
1936 године, у року од 15 дана по уручењу пресуде Берзанскога суда, напао iipe- 
суду и тражпо да се она у см. §-а 5 Уводног закона за Грађ. п. л. поништи, јер 
да се Берзански суд неоправдано огласио надлежним за расправљање спора; 
будући тужени није пристао на надлежност Берзанског суда; јер члан фирме 
Л. Д. није био овлашћен да склапа пос.доео у име фирме, чијн је члан тружени 
п да у име фирме уговара надлежност нзабраних судова; да ни за дугове фирме, 
Еоје је преузео Д. Д., тужени не може одговаратп.

Окружни је суд жалбп удовољно и поступак као н пресуду Берзаискога 
суда поништио, док је Апелациони суд услед рекурса тужител>ичина жалбу туже- 
нога поднесену против пресуде Берзанскога суда, као одоцњено предату, по слу- 
:ибеној дужностн одбацио.

Жалбе туженога да је Апелацпонн суд повредио правне прописе основапа 
јс Правилно је нзрекао Апелациони суд да се пропнс §-а 44 Уводног заксна за 
Г])ађ. it- п. односи на пресуде изабраннх судова образованих у см. четвртог от- 
сека седмог дела Грађ. п. п. (§§ 672—695), док да се не односи на пресуде 
судова продуктне и ефектне берзе, чије је побијан.е регулисано §-ом 5 Уводног 
закона за Грађ. п. п. Погрешно је, међутпм, нзрекао Апеладиони суд, да би се 
примена прописа §-а 5 Уводног закона имала равнати према томе, да ли је у 
поступку пред берзанским судом до ступања на снагу Уволног закопа (1 април 
1933) био у см. §-а 36 предат одговор иа тужбу нлк није. И, како је у копкрет- 
ном случају одговор на тужбу, односно мериторна одбрана, дата код Берзанскога 
суда пре 1 априла 1933 год., да би за нападање пресуде Берзанскога суда вре- 
деле прописн §§-а 94— 99 Зак. чл. LIX нз год 1881. Та је изрека Апелационога 
суда погрешна због тога, јер се пропис §-а 36 Уводнога закоиа односе на спо- 
рове који теку пред грађапски.м судовима и п>име се спорови који теку пред 
бсрзанским судовнма ни у ком погледу не регулишу.

Према томе је за примену §-а 5 Уводног закона одлучна једино чињеница, 
да ли је пресуда берзанскога суда донесена пре или после ступања на снагу 
Уводног закона за Грађ. п. п. Како је у конкретном елучају пресуда Берзанскога 
суда, која се жалбом напада, допесена 23 дец. 1935, то се у погледу нападања 
вресуде жалбом због ништавиости имају у свему применити прописи §-а 5 Увод-
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нога закона Грађ. п. п. Како је, пак, рок за предају жалбе због ништавности 
у см. истога 5 §-а 15 дана од уручења пресуде берзанскога суда, Апелациони суд 
је погрешно изрекао да би жалба била одоцњена, јер да би се у см. посл. ст. §-а 
96 зк. чл. LIX из год. 1881 она имала 'предати у року од 3 дана.

221
У случају Рев. 520/1937 Касациони је суд изрекао да ревизиски 

суд не може по службеној дужности узимати у обзир чињеницу да 
је призив био поднесен неблаговремено, поступак призивнога суда 
ионнштавати и призив као одоцњено предат одбацити, јер тај про- 
вуст призивнога суда не чини ништавост коју би Грађ. п- п. као 
такву предвиђао. Али је противник властан да тај пропуст призив- 
нога суда напада ревизијом на основу ревизискога разлога из т. 2 
§-а 597 Грађ. п. п., као формалну повреду поступка. У конкретном 
случају Касациони суд нападање противниково није уважно, јер је 
оно дато у одговору на ревизију, a не у ревизији, која није никако 
1Ш поднесена.

222
У случају Ванп. 7/1938 Касационп суд је изрекао да ревпзи- 

скоме рекурсу на Касацпонн суд у ванпарнпчном поступку има 
места, ако је рекурсни суд, не упуштајући се у мериторно расма- 
трање, рекурс одбацио зато јер је рекурс поднесвн од лица које по 
нравном схватању рекурснога суда на подношерве рекурса ннје бнло 
овлаштено.

223
У предмету Н. Г. 903/1934 Касациони суд је нзрекао да је про- 

тав пресуде, којом је прпзивни суд, услед снижења тужбе на пар- 
ничне трошкове, решавао само о трошковнма, допуштена не реви- 
зија, него рекурс.

Исто стајалиште заузео је и Бечки врховни суд, који је својој 
одлуцн од 3 дец. 1912 бр. R. 1067 (Glaser-Unger 6154) дао овакво об- 
разложење:

Законодавац је у погледу одлучнвања о трошковнма хтео да 
нскључи ревизиски поступак не само онда, када се ради о томе да 
ли је износ трошкова правилно установљен, нвго и онда када је на- 
ваднута и сама правна основа која Je прпмљена при установљен.у 
лрошкова. To излази из општег прописа §-а 55, према коме се од- 
лука 0 трошковима, коју садржи пресуда, може нападати само ре- 
курсом, али и из образложења законске остсове (Mater. Bd. I стр. 
2i7), у  којем је та намера законодавца сасвим јасно изражена. За- 
конодавац полази од схватања да, с једне стране, разлозн процесне 
економије траже искључење призива, односно ревизије, само про- 
шв одлуке 0 трошковима. С друге стране, да су ннтересн странке 
itoja је осуђена да плати трошкове правом на рекурс довољно обез- 
беђени, јер се, по правилу, радн само о  правнпм разлагањима н сл., 
II јер је странци дата могућност да своје протпвразлоге саопшти ви- 
шој инстанцијп да бн их ова узела у  расматрање; јер је и самој 
вишој инстанцији дато право да нареди извиђаје н разјашњења



која су јој потребна за пречишћавање жалбених тачака (§§ 520 ст. 
2 и 526 аустр. Грађ. п. п.). Кад, пак, ревизиски рекурент мисли да 
би и поред напред изложенога правног стајалишта погрепшо при- 
зиБом названи правни лек требало третиратн као рекурс, на то се 
има одговорити, да се поднесепо писмеио јавља не само по своме 
називу, него п по читавој својој садржнни, a нарочито iio своме 
крајњем предлогу, као признв у см. §-а 467, услед чега не миже бити 
i'OBopa 0 једном само покрешком рђаво названом правном леку- Та- 
1;ав, пак, поднесак не може битн сматран као рекурс, јер Закон са- 
свим јасно правн разлику између призива п рекурса, пропнсује за 
сваки правни лек нарочити поступак н у §§ 471 ст. 2 и 474 Грађ. п. 
II. налаже да се призив има одмах одбацити ако се он из ма каквих 
разлога показује као недопуштен. Напослетку се не може уважити 
Ен правно схватање изражено у рекурсу, да је другостепени суд 
требао у см. прописа §§ 84 и 85 Грађ. п. п. постарати се да жалилац 
правнн лек означи правилно, јер се у конкретном случају не ради о 
уклаљању формалне грешке коју предвиђају поменута законска на- 
ређења. ___________
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

81
325 од. 2, 336 бр. 5 II 337 бр. 3 С. кр. п. —  Hiije остварена по- 

вреда из § 335 бр. 5 када одбијање предлога ннје било за одбрану 
од неповољна утицаја. —  Погрешпо изјављен правни лек не смета. 
—  Када је казна лшпен>а слободе опроштена, не може више бити 
предмет скупне казне.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд уважава ревизију оптуженог и-зјављену због повреде мате- 

ријалног закона из § 337 бр- 3 С. кр. п., те с позивом на § 346 одељ. III С. 
кр. п. поништава пресуду Окр. суда у погледу одмеравања укупне казне, и 
овтуженог на основу § 144 оде.Ђ. I применом §§ 70 и 71 бр. 4 Кр. з., a откло- 
ном §§ 62, 63 и 64 Кр. 3. и § 286 С. кр. п., осуђује на казну строгог затвора у 
трајању од 5 (пет) месеци.

Ревизију оптуженог у осталом делу одбацује, a призив његов као и призив 
држ. тужиоца не уважава, оставл>ајући иначе пресуду Окр- суда нетакнуту.

Р А З  ЛОЗ И:
Против пресуде Окр. суда и.зјавио је оптужени ревизију због повреде фор- 

малнога закона из § 336 бр. 5 и 6 С. кр. п. због повреде материјалног закона 
из § 337 бр. 1 сл. а) и б) С. кр. п. и призив због благе казне и примене § 71 
Кр. 3.

Оптужени повреду формалнога закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. налази у 
томе, што је одбијен предлог да се преслуша као сведок П. А., јер је његов исказ 
од важности с обзиром на колебљиве исказе оптужбе, особито М. Д. и што 
пије прочитан исказ Др. П. В.

Овај ревизиски разлог није основан, јер је и овај суд нашао да је ствар 
довољно расветљена, те је преслушање П. А. сувишно, па одбијањем тога пред- 
лога суд није повредио битна наређења закона нити начела поступка о одбрани, 
нити је пак одбијање предлога могло бнти за одбрану од каква неповољна 
утицаја на одлуку суда. У погледу читања исказа Др. П., оптужени тшје при- 
говорио оном решењу Окр. суда којим је одбијен тај предлог, међутим у смислу



252

закона таква повреда се само онда може узети у обзир, ако је оптуженнк илп 
бранилац приговорио том решењу.

Повреду закопа нз § 336 бр. fi С. кр. п. жалнлац впдп у томе, што је iipe- 
суда непотпуна, јер Окр. суд није дао разлоге зашто је иоверавао сумњином 
исказу М- Д. Даље суд није узео у расматрање чињеницу да нокац није б[)0- 
јен, мада су то тврдилн неки сјшдоци оптужбе н, иапослетку, пресуда је ii 
противречна, јер суд утврђује да је он — жалилац — прнзиао п прн.митак 
уложие Ењижице од 10.000 динара, када он то никада није признао, a и све- 
доци одбране су посведочили да уложна књпжица н>ему ни.је била предата.

Ни овај ревизиски разлог није основан, јер .је св. М. Д. дала објашњење у 
погледу њеног исказа на гл. претресу, iia када је суд поверовао њоно.м исказу, 
то значи да је усвојио 1вено објашњење. Та околност, пак, да ли је новац бро- 
,1ен био прилико.м предаје није од битне важности, jej) се ради о свотн од 
30.000 дпнара, a висина те своте није спорна, док у погледу прпмитка уложне 
књижице суд је дао темељите разлоге на основу чега је ту чнњеницу устано- 
Био, па када жалилац напада то установљење, он заправо напада право суда 
на оцену на гл. претресу изнесених доказа, која је у оквиру § 274 С. кр. п. 
слободна, и која не може бптн предмет ревпзије.

Повреду материјалног закона нз § 337 бр. 1 сл. а) 0. кр. п. налази опту- 
жени у томе, што иако се узме да је отац оштећене рекао; „ево тн мираз", не 
може се известн закључак да је он 30.000 динара примио као мираз, јер за 
сваки уговор је потребна сагласност обе странке, a она ннје утврђена.

Неоснован је и овај ревизнски разлог, јер је суд као чпњеницу установно 
да је жалилац прпликом ii[ie,iaje мираза овај н узео, те је тако ћутке дао своју 
сагласност.

Када је, дакле, ревн-зија оптуженога због rope означенпх повреда закона 
очигледпо неоснована, то ју  је Касацнонп суд на оспову § 346 одељ. II 0. кр. п. 
одбацпо.

Повреду материјалног закопа из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п. оптуженп на- 
лази у томе, што је осуђен н за дело нз § 302 Кр. з. иако је то дело амне- 
стирано.

Овако нзјављена ревизија ynyhvje на новреду закона пз § 337 бр. 3 С. кр- 
п. како у смислу § 325 одељ. II С. кр. п. погрешан назнв правпог лека не 
смета, то је Касациони суд овај правни лек узео у мериторно расматрање као 
повреду закона из § 337 бр. 3 С. кр. п. н нашао је да је овај ревизиски разлог 
основан из следећих разлога:

Жалилац је пресудом Окр. суда у Оуботицп број Кзп. 99/36—935 од 19 
новембра 1936 гол. био осуђен због дела нз § 302 одел>. I Кр. з. применом § 71 
бр- 3 Кр. 3. на казну затвора у трајању од 8 дана и iia повчану казну у нзносу 
од 420 дннара. Та је пресуда постала нравомоћна. Међутнм казна лишењп с.чо- 
боде за ово дело у смислу Указа о а.мнестијн и помиловању од 5 јануара 1937 
год. бр. 1330 т. В. одељ. I опрашта се, док се повчана казиа, која је изречена уз 
казну лишења слободе, као у конкретном случају, у смнслу одељ. II т. В. гор- 
if.er Указа не опрашта, a то значл, да је првостепенн еуд требао да нзврши 
само новчану казну од 420 дпн., док се казиа лишења слободе од 8 дана затвора 
нема извршити, јер је услед горњег Указа опроштена. Када Je Окр. суд у на- 
паднутој пресуди пзрекао једну скупну казну, која обухвата и казну лпшења 
(лободе по овом делу, оп је прекорачио сноју казнену власт, и тпме остварпо 
повреду материјалпог закона из § 337 бр- 3 С. кр. п., па је зато Касацпони суд 
уважио ову ревизнју, у том делу поништио пресуду Окр. суда п пзрекао нову 
казну као у диспозитиву, којом приликом је отклонно позив на §§ 62, 63 и 64 
Кр. 3. и § 2S6 С. кр. п., јер се те законске одредбе односе на скупну ка-зну, a 
скупна казна се може само онла изрећн, ако постоје две или впше казне лншења 
слободо, што овде није случај. Зато је Касацнони суд изрекао казну само за 
дело 113 § 144 Кр. 3., a иовчану казну за дело нз § 302 Кр. з. нма првостепенн 
суд да изврши незавпсно од ове казне.

Расматрајући и-зјављене прп-знве, Касациони суд је отклонпо као олакшппу 
добро владање, јер ,је оптужени лрж. службеннк, a држ. службенпци .морају 
битн доброг владања, па је као олакшпцу узео поод.маклост времеиа од почи- 
н.ења дела, нашао, да нма места npmieiiii § 71 Кр. з. п да по Окр. сулу одме- 
рена казна одговара тежшш дела и степену кривичне одговорности оптуженога, 
те зато изјављене призиве иије могао уважити- (Број Кре 118/1938).
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§ 336 бр- 6 С. кр. 11. 11 § 109 Кр. —  Подаци о бројном стан.у 
људетва у караулама претставЈБају војну тајну, док oiio што је 
оптужена изнела са гледпшта војпе тајне је ирелевантно. —  8а 
постојање дела из § 109 Кр. з. потребно је, намеђу осталог, да oiio 
што је саопштено одговара фактнчном т. ј. истнннтом стању.

П Р Е С У Д А;
Касациони суд ревнзију државног тужиоца одоацује.

Р A 3 Л 0 3 II;
Против пресуде Окружног суда изјавно је д])жавнн тужилад ревизију због 

повреде формалног закона из 1? 336 бр. 6 С. кр. п. коју налазн у томе, што је 
Окружнн суд оптужену у недостатку доказа ослободио од оптужбе, иако је иста 
и код Среског начелства у Б. и код Среског суда у Д. признала да је почниила 
дс-ло за које се оптужује. Образложење, пак, првостепене Дресуде, да нема 
доказа да је оптужена уходила места одређена за одбрану интегритета државе, 
вити да је прикупљала ма какпе податке у сврху издавања истих страној др- 
жави, те да је н>епо држање према мађарскнм поузданицима на граници прет- 
стављало само „обичне, безвредне разговоре“ , — да стоји у очнгледној коитра- 
дикцији са стањем ствари које је у списима утврђеио, т. ј са њеним нри- 
знањем.

Ревизпја није основана.
Према заш1снику о саслушању од 6 новембра 1935, наи.ме, оптужена је у 

иогледу граничнпх караула пред Среским судом исказала само толнко, да је на 
питање мађарских полициских органа ириликом првог свог прелаза граннце 
1931 годиие одговорнла, да и.ма једна караула код пустаре „Гете“ , друга код 
,.Бусиклице“ н трећа код „Удвара", a да у иојединнм караула.ма има по шест 
Еојника, но да се дешава да каткад има мање, a каткад више. Прнликом по- 
следњег прелаза, пак, да је на пнтање мађарског граничног војника одговорила 
о броју караула као и пре, затим да је командир страже код ,,Удвара“ каплар 
Д.. a код карауле „Гете“  каплар В., чије презиме да не зна, као ни уошпте име 
командира карауле „Бусиклице“ -

Према установљењу Окружног суда, Ј'темел>еном на записиику о вешта- 
чвљу, a иначе ненападнутом, једино подацн о бројном стању људства у карау- 
лама прстставља војну тајну, док је све остало што је оптужена у својем при- 
знању изиела са гледишта војне тајне ирелевантно.

Као што се из напред наведеног псказа оптужене види, она није признала 
вити да је с умишл.ајем прибавл>ала податке о бројном стању караула, нити 
да је то чннила радн саопштења ко.јој страној лржавн илн њеннм поузлани- 
цима посредно илн непосредно, што претставља битни елеменат дела нз § 109 
од. 2 Кр. 3., па према томе установл>ен>е Окружног суда у том погледЈ" није у 
протир.речности са прпзнањем оптужене, као што то жалилац тврди.

Сем тога, Окружни суд је умесно установпо да је оно што је оптужена по 
Бластатом признању приликом прелаза границе о бројном стању караула гово- 
рпла толико опћенито и неодређено, ца не претставља никакве конкретне по- 
датке односно одређене чињенице које би се могле подвести под појам оног што 
предвиђа § 109 Кр. з.

II најзад, Окружни суд је исто тако умесно установпо и то, да ничим није 
доказано да ни то што је оптужена саопштнла одговара фактнчном стању, т. ј. 
да је саопштила истииите податке, a само у том случају, под претпоставком да 
пначе постоје сви осталн елементн цнкримпнисаног де.ла, могло би се говорнти 
0 злочинству протип државе означеном у § 109 Кр. з., за које се оптужена гонн.

Како је према свему иможеноме ревпзнја државног тужпоца очнгледно 
неосноваиа, Касацпопн суд ју јс на те.че.Ђу § 345 од. 1 бр. 2 С. кр. ii. одбацио- 
(Број Кре 277/1936).
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§ 336 бр. 6, 337 бр. 1 сл. б) С- кр. п. —  Остварена је повреда 
закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. када је Окр. суд ослободио оптуже- 
ника на основу § 24 од. 3 ст. 2 Кр. з., a ннје расветлио да ли је 
iiocTojao противправни напад од страие оштећенога. —  У случају 
иримене § 24 од. 3 ст. 3 Кр. з. оптуженик се пма ослободптн од 
оптужбе, a не огласитн кривпм iia од казне ослободнти.

П Р Е С У  ДА:
Касациони суд увазкава ревизију државног тужиоца пзјавЈБену због повреде 

(}'Ормалнога закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., те, поннштавајући пресуду Окру- 
жног суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар истом Окружном суду 
iia нови претрес и одлуку.

Решење у погледу осталог дела ревизије отклања.

Р А З Л О З П :
Против пресуде Окружног суда као зборног суда изјавио је државни ту- 

жилац ревизију због повреде формалног закона из § 337 бр. 1 сл- б) С. кр. п.
Повреду формалног закона из §. 336 бр. 6 0. кр. п. државни тужилац 

налази у томе, што је одлука суда сама са собом у противречностн и што су 
разлози у противречностн са самом одлуком суда, уколико се из самог чиње- 
ннчног стања установљеног по Окружном суду не може исконструисати да је 
бнло противправног напада потребног за нужну одбраиу.

Овај ревизиски разлог је основан, јер из чињеничног стаља установљеног 
110 Окружном суду, које је меродавно и за овај Касационн суд, види се само 
то, да је оптужени био изгуран пз бараке, да је за њим истрчао покојни М. М. 
са К. С. и да је између њих настала гужва, у којој је оптуженн два пута уда- 
рио ножем покојног М. у трбух, али није расветљена та околност, да ли је у 
том моменту постојао противправни напад од стране покојног М. и К., да би 
сс могао установнтп случај нужне одбране, односно прекорачење исте из страха.

Како је ова околност од битне важности за установљење нужне одбране, 
односно прекорачење исте из страха, то је Касациони суд ту ревизију државног 
тужиоца уважио, те је пресуду Окружног суда поништио на основу § 350 
бр. 2 С. кр- п. и упутио ствар истом суду на нови претрес и одлуку.

5' с̂лед горн>е одлуке остали део ревизије државног тужиоца постао је без- 
иредметним, те је Касациони суд решавање његово отклонио.

Примећује се са стране овог Касационог суда, да навод државног тужиоца 
истакнут у оправдању ревизије, да се у случају прпмене § 24 од. 3 ст. з 
Кр. 3. оптужени има огласити кривим, a потом ослободпти од казне (§ 281 
бр. 3 С. кр. п.) није тачан, јер у закону стоји да се у таквом случају неће 
казнитп, што значи да постоји околност која искључује кажњивост, a у таквом 
случају има се оптужени ослободити од оптужбе на основу § 280 од. 1 ст. 3 
С. кр. п. (Број Кре 264/1937).
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214, 21б Кр. 3. 336 бр. 6, 337 бр. 3, 340 С. кр. п. —  Када је на- 

чињена и употребљена лажна јавна нсправа, a суд налазн да нема 
места примени прописа из § 215 од. посл. Кр. з.' дело се има р:ва- 
лифшсовати по § 215 од- 1 бр. i, a казна пзрећп по § 214 од. 2 
Кр. 3. —  Када је протпвречност прнвидна, a iie стварна, не постојн 
повреда закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. —  Остварена је повреда пз 
§  337 бр. 3 Кр. 3. када .је суд законом предвнђену новчану казну 
мимоишао. —  Када се ириговара погрешкама или" недостацпма по- 
ступка, чнњеннце се морају јасно н одређено навести.
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П р е с у д а  О к р у ж н о г  с у д а :
Оитужени М. Г. крив је:
I. што је неустановљеног дана и месеца 1931 године у П. на иотврдн при- 

јаве бр. 43058, са којом је прнјавио Окружном уреду за осигурање раденика у 
С. радника 0. J., која је стигла у Уред 24 јула 1931 год., — датум 24 јула 
1931 године преиначно тако, што је на цифри „24“ утиснуо штамбиљком цифру 
,.14“ , — дакле је праву домаћу исправу преиначио у намери да се таква пре- 
пначена исправа употреби као права, чиме је починио алочинство пренначења 
јавне исправе, предвиђено у § 214 од. 1 Кр. з„ a квалификовано и кажњиво по 
§ 215 од. 1 т. 1 Kn. 3.

2) у намери да се ослободи законске обавезе плаћања регресних трошкова 
у износу од 1294 дин., лечења радника 0. J„ кога је закашњено прнјавио Окруж- 
Уреду за осигурање радника у С„ услед чега је морао уплатити ове трошкове 
Окружном Уреду у смислу § 11 Закона о осигурању радника: а) неустановљеног 
дана месеца новембра 1933 год- приказао гореспоменуту преиначену потврду 
бр. 43058, за коју је знао да преиначена, општинској управи у П., кад је 
иста на основу платежног налога Окружнсг Уреда за оеигурање радника у С. 
бр. 16770 тражила од н>ега да платн означене трошкове у износу од 1294 дин.; 
б) својој жалби, коју је почетком 1934 године поднео Министарству Социјалне 
политике и народног здравља у Б., у којој је молио Министарство да га заштити 
од незаконитог тражења Окружног уреда и да га ослободи од плаћања регрес- 
1!их трошкова, приложио за доказ rope споменуту преиначену потврду број 
43058 Окружног уреда за осигурање раднпка у Суботици, за коју је знао да је 
преиначена, у два случаја употребио као праву, чиме је у два случаја починио 
злочинство уиотребе пренначене јавне домаће исправе, предвиђено у § 214 од. 2 
Кр. 3., a кажњиво по овом параграфу Кр. з.

Стога Окружни као кривични зборнн суд осуђује Г. М. оптуженика на 
основу §§ 214 од. 2, 215 од. 1 т. 1 Кр. 3- прнменом §§ 70 и 71 бр. 4 Кр. 3. и 
§ 286 С. кр. п. на два месеца затвора.

Р А З  ЛОЗ И:
. . .  Оглашујући опт. Г. М. кривим за напред наведена дела из § 214 од. I 

Кр. 3., казнимог по § 215 од. I т. i Kn. з. и § 214 од. II, казнимог по § 215 од. 1 
т. 1, у вези § 61 Кр. 3., све у вези § 62 Кр. з. суд му је при одмеравању казне 
i.ao ола[:шицу признао некажњен предживот и породично стање па му је при- 
MC-iioM односних зак. прописа и казну одмерио и то за дело означено у диспо- 
знтиву пресуде под I месец дана затвора, a за дело означено у диспозитиву 
пресуде под II месец и по дана затвора, —  укупно применом § 286 Кп. два 
месеца затвора, сматрајући да је ова казна у сразмери са почињеним крив. 
делима н крив. одноворношћу оптуженика за иста.

П р е с у д а  К а с а ц и о н о г  с у д а ;
Касациони суд уважава ревизију држ. тужиоца, изјављену због иовреде 

материјалног закона из § 337 бр. 3 С. кр. п., те поништавајући пресуду Окр. 
суда на основу § 351 бр- 5 С. кр. п., н то у погледу неодмерења новчане казне, 
овог оптуженог осуђује на основу законскнх прописа, наведених у пресуди 
Окр. суда, применом § 63 Кр. з. на новчану казну у износу од 300+300 (три 
стотине и три стотине) динара, укупно 600 (шест стотина) дин. коју је казну 
дужан да плати у року од 30 дана (тридесет) дана под претњом оврхе. У слу- 
чају ненаплативости новчане казне она се има претворити у казну лишења 
слободе тако, да се за сваких 60 динара има рачунати један дан затвора.

Све остале ревизије одбацује, a призиве не уважава, остављајући иначе 
пресуду Окр. суда нетакнуту.

Р А З  Л О З И:
Против пресуде Окр. суда изјавио је ревнзнју држ. тужилац због иовреде 

формалнога закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. зато, што је пресуда Окр. суда у 
иротивречности са самом собом, јер се дело под 2) у диспозитиву квалификује 
и кажњава по § 214 одељ. II Кр. з-, a у разлозима пресуде да се квалификује 
по § 214 одељ. II Кр. 3. a кажњава по § 215 одељ. I Кр. з.

Овај ревизиски разлог је неоснован, па га је Касациони суд иа основу 
§ 349 одељ. II С. кр. п. одбацио — јер је противречност само привидна, a не
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(£ стварна. Наиме no становншту овога суда § 215 Кр. з. обухвата не само прав- 
Јвење ИЈШ препначење јавне исправе, већ ii употребу исте, према томе нозив на 
одредбу § 215 одељ. I т, ј- Кр. з. је једна генерална одредба, којом је Окр. суд 
хтео само то да нагласн, да је фалсифпкована и употребљена једна јавна 
исправа. Одредба § 214 одељ. II Кр̂  з. проппсује казну за случај да јелажна или 
преиначена исправа употребљена без обзпра на то да ли је та нсправа ooirnia пли 
јавна. Недвојбено је да је употрепа лажне нли преиначене јавне исправе теже 
дело, јер закон н само прављење лажне илн пренначење јавне псправе стро- 
Јкије казни, него обичне исправе. Како се у конкретном случају указује тежа 
вазна она, коју предвнђа § 214 одељ. II Кр. з., јер Окр. суд инје нашао да 
кма услова за примену § 215 одељ. последњи Кр. з., јасно је, да када се Окр. 
вуд у днспозитиву своје пресуде код одмерења казне позпва iia § 214 одељ. II 
Кр- 3., он му је казну л по тој одредбп н одмерпо, a у разлозима своје иресуде, 
када се позвао на одредбу § 215 одељ. I т. i Кр. з., хтео је само да нстакне 
ту чињеницу да се ради о Једној јавној исправп, што се види нз тога, да се 
позвао и на т. 1, a не само на одељ. I § -215 Кр. з-, те зато нема оне 
повреде коју држ. тужплац нстиче.

Против пресуде Окруж. суда изјавио је држ. тужплац ревизнју и због 
повреде материјалног закона из § 337 бр. 3 С. кр. п. зато, што цако је казна 
сдмерена по 214 Кр. з., није изречена и новчана казна у смпслу § 63 Кр. з.

Ова је ревизија темељита, јер 1:ада закон за једно доло предвнђа новчану 
казну, та се новчапа казна не може iiiiMoiihu. У конкретном случају оптужени 
ј;: проглашен кривим за два дела, за која § 214 Кр. з. предвиђа новчану казну, 
зато је Касациони суд ову ревизију држ. тужноца уважно, пресуду Окр. суда 
у  том делу поништио л позпвом на § 63 Кр. з. изрекао новчану казну као у 
лиспозитиву ове пресуде, узевши у обзпр нмовно стање осуђеника н остале 
животне прплике које су од утпцаја на његову моћ плаћања.

Против пресуде Окр. суда изјавно је оптужени ревпзпју због повреде фор- 
калног закона из § 336 бр. 4, 5 и 6 С. кр. п. као п због повреде материјалног 
закона из § 337 бр. 1 сл. а) н г) п 2 н 3 С. кр- п.

Повреду формалног закона нз § 336 бр. 4 С. кр. п. жалилац налази у 
томе, што су пеки извиђајни списн чнтанн без иотребе, мада се он протнвио. У 
том погледу је и записиик мањкав.

Овај рсвизиски разлог је неоспован, јер жалилац не означава који су то 
списи чијем се прочитаљу он противио, међутим у смислу § 340 одељ. I С. кр. 
П-, ако жалилац приговара погрешкама нли недостацима поступка, мора да 
назначп поједпнце, јасно и одређено чињеннце које садржавају те погрешке или 
недостатке. У погледу мањкавостп записника о гл. претресу жалилац је само 
јсдноставно тврдно да је записнпк мањкав, но у том погледу нпје пружно ни- 
каква доказа на оенову којих би Касацпони суд могао повести поступак у 
смислу § 245 одељ. последњи С- кр. п.

Повреду формалнога закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. видн жалнлац у томе, 
inio је установљење суда у протнвности са садржпном; стручног вештачења од 
14 децембра 1935 бр. 384/1934 u са нсказпма свсдока Т. К., М. М. и Р. Л. као 
н списима 0. У. 3. 0. Р. н впшнх форума

Неоснован је п овај ревизиски разлог, из нстпх разлога којц су rope на- 
ведени, јер и овде жалплац не навађа никакве чињенице, како то проппсује 
§ 340 одељ. I С. кр. п.

Повреду материјалног закона нз § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. жалплац у 
главном налази у томе, што је проглашен крнвим, иако за то нема нпкаквих 
доказа.

Ннје темељит нн овај ревизнски разлог, јер жалилац напада опо чиње- 
1ШЧН0 стање које је Окр. суд установно, те таг;о оптужени својом ревизијом за- 
право напада оцену доказа,- a право суда на оцењпвање доказа у оквиру § 274 
С. кр. п. не може битн предмет ревпзнје.

Повреду формалнога закона нз § 336 бр. 5 С. кр. п. као п повреду мате- 
рпјалног закона нз § 337 бр. 1 сл. г) бр. 2 и 3 С. кр. п. жалплац нпје уопште 
оправдао нитн је упућпвао на то, у чему видп повреду закона (§ 341 бр. 2 
С. кр. п.), те зато Касацнонн суд у смпслу § 340 одељ. I С- кр. п. ову повреду 
кнје Hii узео у мернторно расматрање.

Како је ревизија оптуженога делом неоснована, a делом није оправдана, 
то ју  је Касационн суд на основу с 349 одељ. II одбацио.
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Против пресуде Окр. суда изјавили су призиве и то: држ. тужилац због 
Слаге казне, a оптужени због строге казне и непримене § 65 Кр. з. Касациони 
еуд, расматрајући ове призиве, усвојио је по Окружном суду установљене олак- 
шице, па је нашао, да одмерена казна одговара тежцни дела и стеиену кри- 
вичне одговорности оптуженога, a да за примену § 65 Кр. з. нема услова, јер 
кема искренога признања и кајања, a и дело није незнатне природе, те зато 
кије могао уважити изјављене призиве. (Број Кре 427/1937).

85
§ 336 6 С. кр. п. —  Нпје остварена повреда из § 336 бр. 6 С. кр п- 

7име што се Окр. суд ннје изрнчпто позвао ни на један број из § 
178 Кр. 3., али ако се из описа повреда —  који је у разлозима пре- 
суде потанко наведен — јасно впди да се ради о повреди из § 178 
од. 1 бр. 2 Кр. 3. —  Отежавна околност када муж липш жнвота 
своју жену.

П Р Е С У Д A ;
Касациони суд ревизију одбацује, a призиве не уважава.
Време које је оптужени провео у истражном затвору после објављења прво- 

степене пресуде не урачунава му се у казну.

Р А З Л О З И :
Против пресуде Окружног суда изјавио је државни тужилац ревизију због 

повреде формалног закона из § 336 бр. 6 С- кр. п. и призив због благо одмерене 
казне ради пооштрења, док је оптужени и.зјавио ревпзију због повреде материјал- 
ног закона из § 337 бр. 1 сл. г) ii бр. 2 С. кр. п. ii призив због строго одмерене 
казне ради ублажења.

Повреду формалног закона пз § 336 бр. 0 С. кр. п. налази држ. тужилац у 
томе, што ни у диспозитиву ни у разлозима нападнуте пресуде није наведено 
какве су природне повреде које је пок. Р. А. претрпела, тако да се не види да 
ли је повреда нз § 178 бр- 1, 2, 3 или 4 Кр. з. или, пак, из § 179 Кр. з., односно 
180 Кр. 3., па да је услед тога пресуда Окружног суда о одлучним чињеницама 
непотпуна.

Ревизија није основана. Истина да се првостепени суд нн у диспозитиву ни 
у образложен.у није позвао ни на једну од тачака наведених у § 178 од. 1 Кр. з., 
али се из описа нанесене повреде којн је у разлозима нападнуте пресуде по- 
танко наведен јасно види да се ради о повреди из § 178 од. бр. 1 бр. 2 Кр. з. 
т ј. 0 таквој, услед које је било опасности ло живот повређене. Околност, пак, 
што се Окружни суд није изричито позвао на наведени законски пропис, иако 
је то требао учинити, сама по себи нема обележја повреде формалног закона 
како је § 336 бр. С. кр- п. предвиђа.

Псвреду овог потоњег законског прописа види државни тужилац и у томе 
што Окружни суд у обра.зложењу своје пресуде није одређено навео из којих 
разлога држи доказаннм да је пок. А. уопште умрла, као и то да је њена смрт 
наступила баш од задобивене повреде, па да је  зато нападнута и у том погледу 
о одлучним чињеницама нејасна и непотпуна.

Нн овај ревизиски ра-злог није темељнт. Установљавајући објективни чин 
дела, Окружнн суд се позвао на делимично признање оптуженог, исказ сведока 
М. Р. као п налаз н мишљење судског вештака Др. Р. Р., прн чему је на основу 
тпх доказа јасно и одређено установпо да је пок. Р. А. у.мрла услед повреде коју 
јој је нанаео оптужени, a која сама iio себн, додЈчие, нпје бпла безусловно смрто- 
иосна, алн је смрт проузроковала уелед тога што је повређена имала слабо срце. 
У том погледу нема, дакле, ни нејасноће ни иепотпупостн које државни тужилац 
у ревнзији нстиче.

Оптужени изјављене ревнзпје инје оиравдао, a ни у са.чој изјавп ннје 
војединце, јасно и одређепо павео у чс.му иалази повреде закона на које се у 
ревизији позива. Његова одбрана, нпак, упућује iia то, да повреду материјалног 
закона пз § 337 бр- l сл. г) (заправо сл. б) С. кр. п. налазн у томе, што га је 
суд огласпо криви.м нако је дело почннио у потпуно ппјаном стању, те пред- 
лежи околност која нскључује његову кривицу' (§ 22 од. 1 Кр. з.), a да повреду
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материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. видн у томе, што је Окружни суд 
на дело за које је оглашен кривим погрешно применио § 178 од. 2 Кр. з. 
уместо § 167 од. посл. Кр. з.

Ревизија није темељита, јер према чињеничном стању како га је уста- 
ковио Окружни суд, a које је меродавно и за овај Касациони суд, оптуженик 
у време извршења дела није био у толикој мери пијан да не бн био могао 
схватити природу и знача.ј свога дела, или према томе схватању да ради, односно 
да би му услед пића схватање природе a значења дела, или могућност рада 
нрема томе били битио смањени (5 22 од 1 и 2 Кр. з.), те тако не постоји 
оЕОлност која би искључнвала кривицу оптуженога како то овај истиче- Псто 
тако неоснована је ревизија оптуженога и у погледу квалификације дела, јер 
према меродавно установљеним чињеницама оптужени није извршио дело с 
умишљајем да пок. А. лиши живота, a § 167 Кр. з. и у последњем своме одељ- 
ку, чију примену жалилац тражи, претпоставЛ)а такав умншљај.

Како су према томе ревнзије држ. тужиоца и оптуженога у свему очи- 
гледно неосноване, Касациони суд их је на темељу §" 345 од. 1 бр. 2 С. кр. п. 
одбацио.

Узевши потом у расматрање изјављене призпве, Касациони суд је нашао: 
да поред олакшавне околности коју је правилно установио Окружни суд 

стоји као олакшица још и то, да је оптуженик дело починио у  напитом стан>у 
л након претходне препирке са пок. А.;

да, међутим, постојн и отежавна околност коју првостепенн суд није ува- 
жио: да је оптуженик лишио живота своју закониту жену;

да с обзиром на овако установљене олакшавне и отежавне околности изре- 
чена казна ипак одговара тежини дела и степену кривичне одговорности опту- 
женога,

па зато уложене призиве, нити држ. тужиоца нити оптуженога, на темељу 
§§ 334 од. 2 и 353 С. кр- п., није уважио.

Одлука 0 неурачунаваау истр. затвора темељи се на § 420 од. 2 С. кр. п., 
јер оптуженик са својим правнпм лековима није имао ни делимична успеха, a 
лочетак извршивања казне био је задржан и од стране оптуженога изјављеном 
ревизијом. (Број Кре 292/1936).

S6
§ 324, 269 од. посл., 336 бр. 5 бр. 6 С. кр. п- —  Није допуштено 

умножавање правних лекова. —  Суд није дужан да спроводи изли- 
шан поступак. —  Ревизија изјављена због повреде из § 336 бр. 6 С. 
кр. п. мора да одговара пропису из § 340 од. 1 С. кр. п. —  Код ста- 
рнјег малолетника се не може усвојити као олакшица то што је не- 
порочан. —  Дефлорација је код обљубе отежица.

П Р Е С У Д A :
Касациони суд ревизије одбацује.
Међути-м, призив државног тужиоца у погледу оптужених Ж. ЈБ., J. "B. и 

Ш. А. уважава, пресуду Окружног суда уколико се тнче против истих изречене 
вазне лишења слободе преиначује те ове оптужене на основу законских пропнса 
}1аведе1шх у пресуди Окружног суда осуђује и то: Опт. Ж- Jb. отклоном § 30 
бр. 3 Кр. 3. a применом § 286 од. 1 С. кр. п., на једну повишену казну робије 
у трајан.у од 3 (трн) године и 6 (шест) месеци, a опт. J. 'Б. н Ш. А. отклоном 
§ 71 бр. 4 Кр. 3., a применом § 286 од. l С- кр. п., на једну повишену казну 
робије од по 1 (једне) годнне и 6 (шест) .месецн.

Призив држ. тужноца у осталом делу, као н призиве оптужених не ува- 
жава, остављајућп нначе пресуду Окружног суда нетакнуту.

Р A 3 Л 0 3 II :
Против пресуде Окружног суда изјавпли су свц оптуженн, сем опт. J. Д., 

који је правомоћно ослобођен од оптужбе, ревизнју због повреде формалног за- 
кона нз § 336 бр. 5 II 6 С. кр. п. II ревизију због повреде материјалног закона 
113 § 337 бр. 1 сл. а) и б), бр. 2 II 3 С. кр- п., те призив због строго одмерене



казне ради ублажења, док је државни тужилац изјавио само признв због благо 
одмерене казне ради пооштрења.

Оптужени J. У. и J. К. изјавили су писм§ним поднеском под ред. бр. 19 
од 8 јуна 1936, a путем свога браниоца Др. Д. Е. ревизију још и због повреде 
формалног закона из § 336 бр. 4 С. кр- п. и због повреде материјалног закона 
из § 337 бр. 1 сл. г) С. кр. п.

Ову ревизнју Касациони суд је на темељу § 345 од. 1 бр. i С. кр. п. 
одбацио као недопуштену с разлога, што су ови оптужени писменом изјавом 
ревизије под ред бр. 18 од 7 jjTia 1936, сигнираном по њихову браниоцу д-р 
II. С., дакле ранијом, своје право улагања правног лека исцрпли. Према правил- 
нсм тумачењу § 324 С. кр. н., у вези § 269 од. посл. С. кр. п., како га овај 
Касациони суд стално примењује, због тога, што одбрану заступа више брани- 
лаца, број правних лекова се не сме умножавати. И.зјава правног лека може битн 
само једна, a ако има више бранилаца, имају ови међусобно утврдити који he 
од њих које побнјане тачке евентуално оправдатн.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 5 u 6 С. кр. п. налази оптужени 
у томе, што је Окружни суд одбио њихове предлоге ради саслушања сведока у 
cBjixy допуне доказаног поступка ради установљења важних околности, те што 
је Окружни суд, насупрот њихову противљењу, припустио заклетви оштећену 
и заинтересоване сведоке оптужбе.

Ревизија, која се заправо темељи само на повреди формалног закона из 
§ 336 бр- 5 С. кр. п., није основана.

Бранилац опт. Ж. Љ., J. 'Б., Ш. А. и К. С. био је, наиме, на гл. претресу 
ставио предлог да се саслушају сведоци К. Jb. из Ц. на околност, да се оште- 
ћена П. састајала са опт. Ж., a сведок М. К. и његова жена на околност, да се 
оштећена није бранила и да није насилно отета. Окружни суд, одбијајући тај 
предлог из разлога јер да је прва околност без важности, a потоња спроведеним 
доказима већ у довољној мери расветљена, није повредио формални закон из 
§ 336 бр. 5 С. кр. п., јер су наведени разлози у.чесни и јер суд није дужан 
да излишне доказе спроводи, те одбијајући да то учинн не вређа начела о 
ОЕтужби или одбрани, на која иначе мора већ по суштини поступка да пази.

Нема повреде формалногз закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. ни у томе, што је 
Окружни суд оштећену на њен исказ заклео, јер у смислу § 179 С. кр. п. суд 
ирема околностима појединог случаја слободно одлучује да ли he оштећеника 
којег је саслушао као сведока припустити заклетвн или Hehe, те што суд исказ 
сведока у смислу § 247 С. кр. п. цени по своје.м слободном уверењу, без обзира 
на то да ли је сведок положио заклетву или није, iia се тако несумњиво види 
да околност коју жалиоци истичу није могла за њих бнти ни од каква непо- 
вољна утицаја на одлуку суда.

Остали сведоци нпсу на своје исказе уопште заклети, јер то странке нису 
тражиле, па је тврђење жалилаца да су сведоци оптужбе, насупрот њиховом 
протдвљењу, припуштени заклетви, нетачно и у противности са записником о 
гл. претресу, који се у смнслу § 245 од. 1 С. кр. п. има сматрати доказом за 
оно што се на гл. претресу догодило.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр- п. налазн оптужени у томе, 
што Окружни суд није узео у оцену све исказе сведока и доказе, па да је услед 
тога одлука суда о одлучним чињеницама нејасна, непотпуна и у противреч- 
ности сама са собом, те да у пресуди нису наведени разлози о одлучни.м чиње- 
НЕцама, односно да су разлози делимично у противречностн са само.ч одлуко.м 
суда и, најзад, да постоји противречност између онога што се иаводи у ра:1ло- 
зи.ма 0 садржини исказа пред судо.м преслушаних сведока.

Ревизија у овом делу, овако изјављена и оправдана, недопуштена је, јер 
у њој нису појединце, јасно и одређено назначене чшБенице које би садржавале 
погрешке и недостатке истакнуте у ревизији; ннје наведено који су то искази 
сведока односно другн докази јсоји су на гл. претресу спроведени, a које Окруж- 
ни суд не би био узео у оцену; није иазначено које су то одлучне чињенице о 
којима у пресуди ннсу наведени разлози, односно којн су то разлози који би 
билн делнмично у противречности са са.мом одлуком суда, н, најзад, није ре- 
чено у чему се саст(>ји наводиа противречност нзмеђу оиога што се наводи у 
ра.злозима о садржинн исказа пред судом саслушаних сведозса. Тако изјављена 
11 оправдана ревизија не одговара прописнма § 340 од. i С. р;р. п., па ју је зато
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Касациони суд у том делу као недопуштену на темељу § 345 од. 1 бр. 1 С. 
кр. п. одбацио.

Повреду материЈалног закона п § 337 бр. 1 сл. а) и б) те бр. 2 и 3 С. 
кр. п. виде оптужени у томе, што је Окружни суд установио да у конкрешом 
случаЈЈ' постоји кривично дело, што је установио њихову кривицу, иако нема 
елемената дела из § 246 од. 2, односно § 209 бр. 1 Кр. з.; надаље зато, што је 
Окружни суд на дело за које су оглашени крнвима применио § 246 од. 2 Кр. з. 
II изрекао да је предметни случај „особито тежак“ , те што је својом одлуком о 
казни и мерама безбедности прекорачио своју казаену власт и што је установио 
да постоји дело и § 269 Кр. з., мада је обљуба извршена са пристанком 
огатећене.

Нн овај ревнзиски разлог нема темеља. Према чин-еничном стању, наиме, 
како га је установио Окружни суд, a које је меродавно и за овај Касационн суд, 
у радњама оптужених стичу се сва објективна и субјективна критерија дела 
за која су оптуженп оглашепи и кривима; на то дело је Окружнн суд правилно 
прнменио односне законскп прописе u, изрнчући казну, није прекорачно своју 
казнену власт, док мере безбедноетп протпв оптужепих уошпте није изрекао, 
пити је узео да у погледу дела из § 246 Кр. з. постојп особито тежак случаЈ, 
г.валнфнковавшн дело по првом одељку тога параграфа. Окружни је суд наро- 
чито установио да је дело обљубе над оштећеном Т. П. извршено насилно, па 
када оптужени усупрот томе тврде да је то учињено са њеним пристанком, они 
де заснивају ревнзију на повреди материјалног закона, него у ствари нападаЈу 
судиску оцену на гл. претресу изнесених доказа, која је слободна и која не 
може бити предмет ревизије.

Касациони суд је зато ревизију оптуженкх у том делу на темељу § 345 
од. 1 бр. 2 С. кр. п. као очпгледно неосновану одбацпо.

Узевши потом у расматрање изјављене прпзнве, Касационн еуд је нашао: 
да се опт. Ж. Љ. добро владање не може узети за олакшапну околност, као 

што је то учинно Окружнп суд, с обзпром на то да је у време нзвршења дела 
био старијн малолетник;

да у погледу тога оптуженога не постоји ппаче ннкакве околностн које бн 
оправдавале ублажавање казне прнменом § 30 бр. з Кр. з.;

да у корнст оптужених J. Ђ. н III. А. постојц само једна олакшица; добро 
владање, која, међутим, не оправдава прпмену § 7i бр. 4 Кр. з., па ју је зато 
овај Касациони суд отклонно;

да у погледу оптужених постојн као отежица околност да је оштећена 
дефлорнсана;

да је према томе против и-менованих оптуженика изречена казна и сувише 
благо одмерена;

да казна коју је Окружнн суд установио за остале оптуженике, који су 
оглашени кривима, с обзиром на правплио утврђене олакшавне околности, у 
свему одговара тежинп дела п степену њпхо1!е кривичне одгопорностп, —

па је на основу §§ 334 од. 2 ii 353 С. кр. п. признв државног тужноца у 
погледу оптужених Ж. Љ., J. Ђ. н Ш. А. уважио, пресуду ОкрЈ’жног суда, уко- 
лико се тиче против њих нзречене казне лншења жнвота, преиначпо и пре- 
судио као у диспозитиву, сматрајући да тако изречена казна у ссе.му одговара 
тежинн дела н степену крнвнчие одговорностн тнх оптужених.

У остало.м делу прнзпв државног тужиоца, као нн прпзнве оптужених, на 
темељу §§ 334 од. 2 и 353 С. кр- п. niije уважио, оставившц иначе пресуду 
Окружног суда нетакнуту.

Прилцко.\1 од.«еравања казне опту;кеннка Ж. ЈБ., J. 'Б. п III. А., Касацнонн 
суд је, iiocTynajyiiH ио § 2S1 од. 1 С. кр. ii., установпо ове казне: за дело из 
S 246 од. 1 Кр. 3. за свакога оптуженога ка-зну затвора у трајању од по S 
(осам) месецн, a за дело нз  ̂ 269 бр. 1 Кр- з. казиу робпје ii то: за опт. Ж. Љ. 
у трајању од 3 (три) тодине, a за оптужене J 'Б. п 111. A. у трајању од по i 
(једне) године, iia је, узевшн за основпцу ове потоњо казне као теже, нзрекао 
повншење казне као у диспсзнтнву ове нресуде. (Број Кре 232/1936).
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