
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 10 Новн Сад, 31 октобар 1939 Год. Ш

Постанак и смисао §-а  547 Гр. п. п.
Судити значи мислити. Без дубљег и свестраног разумевања 

нема добре пресуде. Нарочито нема добре одлуке без мирног раз- 
мишљања. Наш законодавац је у новом Иарничном иоступку про- 
пнсао разне начине поступка, и то делом с обзиром на правну 
природу спорног предмета, a делом с обзиром на његову економску 
вредност. Као узор поступка узет је онај који се води пред зборннм 
судом првог степена. Тај је најопширнији, али зато и најдуготрај- 
нији. У њему је начело усмености п непосредности вешто повезано 
са начелом писменог расправљања. Начелу економичности расправе 
поклоњено је много више пажње у поступку који је прописан за 
среске судове, нарочито подврстама тог поступка т. зв. маличном 
поступку II поступку у стварима због сметања поседа.

I Опште је познато у нашнм правничким редовима да је про- 
пис § 547 нашег Грађанског парннчног поступника иреузет из 
аустриског законодавства, јер је цео тај параграф веран иревод §-а 
453 аустриског Гр. п. п. од 1 августа 1895 године. Међутим, сра- 
змерно мален број наших правника зна, да је тај § 453 аустриског 
Гр. п. п. добио свој садржај који одговара нашем данашњем §-у 
547 Гр. п. п. тек 1914 године. Првобитни текст §-а 453 аустриског 
Гр. п. п. садржавао је, наиме, само првн став тога параграфа, који 
говори 0 лреиначењу тужбе којим се п1>екорачује граннца вредно- 
сти маличне стварн означена у § 543, али није садржавао други, 
данашњи став, који говори о таквој измени тужбе којом се огра- 
кичава, сннжава тужбенп захтев на граннцу маличне ствари, или 
испод те гранпце. Тај други став, као додатак првом ставу, уза- 
коњен је у  бившој Аустрији т. зв. Новелом о растерећењу судова 
од 1 јуна 1914 год. (Лист држ. закона бр. 118).

Наведену допуну законског текста изазвало је животно иску- 
ство стечено петнаестогодишњом применом тог законског прописа. 
Тој допуни претходила је разлнчита судска иракса у случајевима 
када је тужплац током поступка снизио свој првобнтни тужбени 
захтев до границе маличне ствари, нли нспод те граннце. У таквим 
случајевима некн срескн судови прнмењнвали су маличнн посту- 
пак, a друш су настављали редован постЈ^пак као да није ни било 
снижавања тужбе. Та разноликост судске праксе била је тако 
упадљива, да се је тадаљи Миннстар правде, у јесен 1912 годпне, 
нашао побуђенпм да од Врховног суда тражи објашњење, како 
имају поступатн срески судовн у случају снижења ТЈ^жбеног за- 
хтева током поступка на границу маличне ствари, или испод те 
границе. На тражење Министра правде бечки Врховни суд у
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својој пуној седници од 18 фебруара 1913 год. донео је своју на- 
челну одлуку ове садржине: „Ако се услед с н и ж е њ а  захтев 
тужбе предате код с р е с к о г  суда током поведеног редовитог по- 
ступка снизи до границе означене у § 448 (543) Гр. л. п. или 
испод те границе, н е  н а с т у п а  н и к а к в а  п р о м е н а  у ре д о -  
в н т о м  п о с т у п к у  с р е с к о г  с у д а . “ Уједно је Врховни суд 
наредио да се та његова одлука као правно правило уврсти у 
Збирку начелних одлука (Јудикатенбух). Бечки Врховни суд је 
ту своју одлуку опширно и темељито образложио. Обим овог листа 
не дозБољава нам, a и сврха овог чланка не изискује потребу, да 
се овде у  целости нзнесе образложење горње одлуке Врховног суда. 
Кога интересују детаљи тог образложења може их чнтати у Збирци 
одлука бечког Врховног суда под бројем 1648, св. XIV, издање 
Манц-ово од 1914 год.

Упркос начелне одлуке,. којом је Врховнн суд јасно и несум- 
њиво изрекао да ни у среском суду снижење тужбеног захтева 
после наступиле литис пенденције нема никаквог утнцаја на врсту 
већ започетог поступка, и ту своју одлуку темељито образложио, 
аустрискн законодавац, непуних шеснаест месецн после објаве те 
начелне одлуке, донео је изрнчити законскн пропис, као став други 
§-а 453 (547), којим јасно наређује, да се у случају сннжења туж- 
беног тражења у току поступка пред срескнм судом до или испод 
границе, постављене у §-у 448 (543) Гр. п. ii., правна ствар има 
даље расправљати ii решити по поступку у маличннм стварнма. 
Овако допуњену садржнну § 453 аустрпског Гр. п. п. преузео је 
наш југословенски законодавац и уврстно у § 547 нашег Гр. п. п.

II. Смисао пропнса §-а 547 Гр. п. п. није у чдњеници што 
закон у малнчннм стварима дозвољава пренначење тужбе, већ у 
п 0 с л е д II ц a м a које чињенпца пренначења тужбе пма на по- 
ступак који је у току. Појам преиначења тужбе, начин н границл' 
преиначења, законодавац је прописао раније у §-у 330, a тај пропнс 
услед пропнса §-а 527 важп н за поступак пред среским судом.

Пропнс става 1 §-а 547 Гр. п. п., посматран са гледишта преи- 
начења тужбе, у стварп је само допуна начела садржаног у ставу 
3 §-а 330 Гр. п. п., по којем суд у пзвесннм случајевима може 
дозволнти препначење тужбе ii протнв воље туженнка, a пропнс 
става 2 §-а 547 Гр. п. п., посматран са пстог гледишта, у стварн 
је само прнмена начела става 4 §-а 330 Гр. п. п., по којем се сужа- 
вање тужбеног захтева не сматра препначењем тужбе. Бптно ii ново 
у §-у 547 Гр. п. п. је то, што закон наређује да у с л е д ii р е н н а- 
ч е њ а  т у ж б е  п о  с т а в у  1 п р е с т а ј е  в а ж н т п  м а л и ч н н  
п 0 с т у п a к II да се овај замењује редовитпм поступом за среске 
судове, a услед п р е и н а ч е њ а  т у ж б е  п о  ст.  2, п р е с т а ј е  
р е д 0 в II т н п 0 с т у п a к ii замењује се багателннм поступком.

Наредба да се услед повншења тужбеног захтева иреко гра- 
нице маличне стварн ствар има расправљатн по редовптом поступку, 
проппсаном за среске судове, a не по маличном, стварно отежава 
препначење тужбе током маличног поступка, јер расправљање по 
редовнтом ПОСТЈЧ1КУ среског суда траје внше времена од оног по 
малнчном поступку. Сем тога туженику даје могућности јаче упо-
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Требе rtpafeitiiX ЛеКова, који су у  маличном поступку ограничени 
и прописом §-а 595 Гр. п. п. сведени на врло уску границу. Ирема 
томе пропис ст. 1 §-а 547 Гр. л. п. израз је оног духа, који црове- 
јава кроз прописе којн уређују поступак пред зборним судом, a 
који даје странкама могућност пуне употребе свих правних лекова. 
Пропис ст. 2 истог §-а сушта је противност законодавчеве широко- 
грудности, садржане у пропнсу става 1 тог §-а, јер наредбом о 
примени малнчног поступка одузима тужитељу могућност редо- 
вцте употребе правних лекова, ограничујући га на случајеве из §-а 
594 Гр. п. п. Из прописа ст. 2 §-а 547 не избија само аверзија 
законодавца протнв преиначења тужбе, већ је он у очитој опреци 
са пропнсом става 4 §-а 330 Гр. п. п., који говори о том да се сужа- 
вање тужбеног захтева не сматра пренначењем тужбе; у опреци 
је и са чнтавим нпзом ранијих пропнса истог закона, који су про- 
писи остали нетакнути и поред раније споменуте новеле о расте- 
рећељу судова, од којих неки прописи претстављају основне прин- 
ципе на којнма почива читава зграда новог Постуиника. Од тих 
прописа ваља нарочито поменути пропнс §-а 49, који одређује да се 
вредност спорног лредмета гледе судске падлежлости оцењује чо 
времеду лодлолхења тужбе; затлм пролис §-а 56 Гр. л. л., ло којем 
је вредност слорног лредмета лаведела у тужбл, лзузев случаја 
§-а 55, обавезна гледе падлежности л за суд л за туженог. У олреци 
је л са § 26 Гр. л. л., којп одређује да суд којл је био падлежап 
у часу лодлошења тужбе, задржава своју падлежност иако током 
лостулка ластуле лромене околлости које су меродавне за одређи- 
вање ладлежлостл. Закон код rope озпачених §-а нигде ле лрави 
разлике између стварпе л месне падлежлости, a лозпато је да 
стварпа надлежност има лресудлл утицај л ла врсту лостулка. 
Једлом речју, без заколског лроллса садржапог у ст. 2 §-а 547 
Гр. л. п. пе бл се дл код сресклх судова лосле стављања ларплце 
у ток, услед снлжења т\'жбелог захтева до маличле гралице или 
лслод ње, могао лрлмепдтл малпчли постулак, као л1то се такав 
лостулак ле може лрлмеплти код зборног суда. Па ллак је тај 
лроплс ст. 2 §-а 547 Гр. л. л. потпуно схватљив када се уважи да 
члтава зграда Грађапског ларнлчног лоступника из 1895 год., 
дакле л пашег југословелског од 13 јула 1929 год., лочива на узору 
лостулка предвлђеног за зборле судове л да тај лостулак увелшсо 
заостаје за развојем еколомског л соцлјаллог живота.

Из свега тога следл да је како лропис ст. 1, a тако и олај 
ст. 2 §-а 547 Гр. п. п., само лзузетак од олштег лравпла, л да су 
оба као таквл лрллудле лрлроде, једнако обавезлл како за стралке, 
тако л за судове. To важл де само за постулак лред лрвостепенлм 
судом, већ л за лрлмену дравнлх лекова лротлв одлука како лрвог 
тако л вллгах судова. Услед тога евелтЈ’алла логрел1ка суда о лрл- 
мелл маллчлог постулка, улркос повлл1ењу тужбеаог захтева у 
смлслу ст. 1 §-а 547 Гр. л. л., не одузлма туженлку лраво на уло- 
требу редовлтлх лравпих лекова л мимо лроплса §-а 595 Гр. д. л., 
ако је он лезадовољал са одлуком првог суда. Исто тако евентуална 
грешка суда ло лрпмелл редовптог лостулка, улркос чињенил;е 
да је тЈ'жбенл захтев у првом степену снижен на маличну границу

18*



или испод ње, не даје незаДовољној страни право да против Тако 
донесене одлуке првог суда употреби правни лек на другом. основу 
осим оног који је означен у §-у б9б.

Тако су схватили и примењивали тај законски пропис после 
новелисања сви внши судови у бившој Аустрији; тако исто су га 
примењ1шали н наши судови у Словенији, Далмацији, пре сту- 
пања на снагу нашег новог Гр. п. п. Такво тумачење дају том 
пропису и наши признати тумачи закона Верона, Цуља. Према 
томе жзгледа да је Касациони суд у Новом Саду у својој одлуди 
од 23 септ. 1938 год. бр. Рек. 279/1937, објављеној у Правничком 
гласнику за месец фебруар 1939 под бр. 1б2, и у збирци Игњато- 
вића под бр. 278 из 1938, заузео погрешно становнште када каже 
„да се рок за улагање правног лека у маличним стварима има 
рачунати од дана уручења отиравка првостепене одлуке, a не од 
дана објављнвања, ако је срески суд погрешно ствар расправљао 
по редовитом поступку место по маличном".

Овде треба нагласити да се пропис §-а б47 Гр. п. п. ни путем 
аналогнје не може прнменитп на пренначење тужбеног захтева 
током поступка пред зборннм судом, јер се у §-у б47 Гр. п. п. 
говорн само 0 среском суду, и јер је xaj пропис уврштен у  отсек 
Грађанског парничног поступка који говорп о маличном поступку. 
Тај се иропис у поступку пред зборним судом не може применити 
путем аналогије, јер се начело садржано у том пропису косп са 
напред назначеним законскнм пропнснма §-а 26, 49, бб, б6 и 
330 Гр. п. п.

Ипак снижавање тужбеног захтева у поступку пред зборннм 
судом I и II степена на своту испод бОО днн. има ту правну по- 
следицу, да у случају става 3 §-а б96 Гр. п. п. искључује могућ- 
ност уиотребе правног лека ревизнје, a у случају сннжавања на 
парничш! трошак током првостепеног или другостепеног поступка, 
искључен је свакн редовити правни лек против другостепене 
одлуке у тако сниженом спору с обзиром на пропис §-а 622 Гр. п. п. 
Зато је напред иоменута одлука новосадског Касацноног суда по- 
грешна и са гледпшта прописа §-а 622 Гр. п. п., у претпоставцп да 
су чињеничнн наводн садржанп у образложењу те одлуке о сни- 
жењу првобнтног тужбеног захтева од 9410 дин. главннце на пар- 
нични трошак нстиннтп. д . р  и в а ж  Л р у д а л
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Ни крив ни дужан
Ова изрека (фраза) дугује свој постанак, без сумње, судском 

поступку. Тај поступак, већ у примитивним почецнма, могао је 
бити у току због кривпце нлп дуговања, илн крнвице н дуговања 
у нсти мах. Према томе је одбрана могла гласитн: нисам крнв, 
нисам дужан, илп ннсам пи крнв ни дужан.

Из суда је та изрека (фраза) прешла у живот, где се често 
чује у случајевпма, када неко сматра да (било којнм начином) неза- 
служено пати. Ту се више н не мнсли на првобитно значење речи 
„крив“ и „дужан“, на та два правна термина, без којнх не бнсмо 
ншхада дошли до свести о правди и правици.
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Има правних изрека и пословица (многе их је наш славни 
Валтазар Богишић саопштио у задњем поглављу свога Законика), 
које се (понекад дословно) подударају са изрекама и пословицама 
других народа, алн изреку „ни крив ни дужан“ залуд ћемо тра- 
жити у  нама познатим културним језпцима.

Такова изрека (фраза) на пр. у немачком језику посве је и 
немогућа, јер у немачком језпку за речн „крив“ и ,дужан“ , од- 
носно' „крнвица" и „дуг“  постојп само један израз ,,schuldig“ , од- 
носно „die Schuld", што је свакако сиромаштво правне терминоло- 
ги.је. Ист1ша, додуше, од речп „die Schuld“  погтала нова реч „der 
Schuldner“ значи само дужника („debitor"), док 5н одређени облик 
придева „schuldig“ -„der schuldige", илп „schuldiger", значио само 
кривца. (Видп немачко-српскп речник Јована Кангрге).

Занпмљиво је да наша реч „недужан" (у Вуковом речнику је 
iteiia) не значи онога којп није д,ужан, него онога који није крив, 
који је невпн. Исто тако од немачке пменице „die Schuld“  начињени 
придев „schuldlos", који би таман требао да значи онога који није 
Hii крив Hii дужан, значи само онога који није крив; који је невин, 
без кривнце, на правди Бога (види цитнрани речник), као што то 
всто значи II француска х)еч: „innocent".

Према томе .јасно .је, да се изрека „пн крнв ни дужан“ иа 
немачком .језнку не може исказати, сем можда ошпирним описом, 
који би био без ефекта.

Али строго узевши не бп се могла та изрека исказатн ни на 
француском, па ни на итали,јанском .језику. Постоји, додуше, у та 
два језика посебан израз за реч „д.уг“ , a посебан за реч „кривица", 
п то на француском: „1а dette“ -„crime“ , a на италијанском „debito“ - 
„со1ра“ , постоје ii изрази за појам „дужник: „đebiteur“ -„debitore“ , као 
II за појам „крив“  придеви; ,,coupable“ -„colpevole“ , али не посто.ји 
придевни облик, ко.ји би одговарао нашо.] речи „дужан“ , у италијан- 
еком никако, док би се у франц,уском .језику морао описати глаго- 
лом: „qui doit“ .

Из двомислености немачке речи „die Schuld", као и из тога што 
реч „недужан" значи заправо „некрив", логично следи, да између 
речн „крив“ II „дужан“ постоји сродност и да су те речи донекле 
синонима. To потврђу.је и значење речн „крив“  по Вукову речнику. 
По томе речнику реч „крив“ значи, додуше, у првом реду кривца 
(,,.reus“ ), али ређе и дужника („debitor"). Ту Вук цитира изреку: „.ја 
сам теби нешто крив", што .је сварсако фигуративно речено, када 
дужник СВО.Ј дуг жели да по.јача до степена кривице.

Ту је народ интуитивно осетио да .је кривична неправда тежа 
од прпватно-правне неправде. Ову .је истину Франц Лнст у своме 
Казненоме праву овако дефинисао; „Свака кривична протуправна 
радња по себп .је способна да буде кажњена, али ни.је свака од свагда 
важећег права оглашена као кажњива. Само тамо, где последица 
неправде прнватно-правнога деликта, то .јест дужност на пакнаду 
штете затаји или ни.је довољна, налази се законодавац побуђен да 
прпбегне претњп казпом. Кривпчна неиравда се према томе од прп- 
ватно-правног деликта не разликује к в a л п т a т и в н о, него 
к в а н т н т а т и в н  о.“



ПТта су TO приватно-правни деликти, на које Лист у  сад цпти- 
раној дефпницији указује? To је онај део приватнога врава, о коме 
под насловом „0  накнади штете“ говори Огз у свом X X X  поглављу 
(поглавито у §§ 1294, 1311), a наша Предоснова у XXXI поглављу 
(поглавито у §§ 1241 ц 1281). Тн деликти претстављају према сте- 
пену кривице читаву скалу од нехотичне непажње п мале немар- 
ности („culpa levis“ ), те грубе кривице илн велике немарности („culpa 
Iata“ ) или злонамерности (,,dolus“ ), све до дела забрањенога кривпч- 
шш законом.

Иако цитирана дефиниција има у  виду те приватно-правне де- 
ликте, она ипак доказује да су интереси, које штнти крнвпчни закон, 
уопште важннји од оних које штити грађанско право, a то се даје 
закључити II пз оне народне речи коју смо по Вуку напред навели.

«

У молитви „Оченаш“ -у у црквено-словенском тексту читамо: 
„И опростп нам долги напгја, јакоже ii мп опрошчајем должником 
нашим“ , док у српском тексту стоји: „п опрости нам грехе наше, јер 
II ми опраштамо свакоме дужнику својему“ . (Лука, XI 4, Вуков 
превод). Француски је текст деследнијн: „Pardonne-nous nos oifensees, 
comme nous pordonons a ceux, qui nous ont offensees” .
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Наш народ je y  нзреци „Ш1 крив нп дужан“ уочпо две важне 
категорије, категорију кривнчног ii категорију грађанског права. 
To желимо истаћп са утолико већпм признањем, јер се најважнпји 
део правнога царства дели баш на те две категорпје.

Hiije лако, чак није нп могуће разгранпчптп те две категорије. 
И сам Крнвнчни закон код извеснпх делнката нмовне прнроде 
(осталп нас овом прплнком не пнтересују), оставља оштећеннку на 
вољу да предложп крпвпчно гоњење. Таковн деликти као да стоје на 
самој срединн кривпчне и приватно-правне неправде. Једно се, ме- 
ђутим, може са спгурношћу тврдптп, да посто.јн велика област ци- 
вплнога права, која са крпвпчнпм правом нема ннчега заједничког. 
За област крнвичног права то бпсмо тешко могли тврдитп. Jep је 
свако крнвпчно дело, такорећп, у пдеалном стпцају са повредом из- 
веснпх прнватних права. У псти мах, када је настало извесно кри- 
Бпчно дело, скоро се увек рађа ii приватно-правнп захтев. Могли 
бисмо чак pehn да је свакп крпвац уједно н дужнпк, алп обратно 
то нпуколико нпје случај.

У везп са овпм желимо .још указатп ii на то, да у нашем језику 
постоје два разна пзраза за остварпвање крпвичнпх и прпватно- 
правннх захтева. Тп су пзрази; „тужпти“ п ,,дужнтп“ . Први израз 
као да је однео победу над друпш, јер се пстп употребљава ii у слу- 
чају остварпвања прпватно правних захтева.

У богатству наше народне мпслп, пз ко.је би се могао саградптп 
не само спстем етнке н филозофије, него п систем права, што је 
уосталом, II међу другпма, успепшо нзвршпо г. д-р Фердо Чулпновић 
у своме делу „Народно право“ , вреди пстаћи н напред поменуту из- 
реку тнм пре, јер је другп народи немају.

Д -р Jonan Пш-виички
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Глосе
Да ли народни посланик има права да говори у Скупштини и 

у Сенату? Зар се — рећи he неко — може уопште поставити тако 
питање? Може. И поред тога што је право говора народним по- 
сланицима и сенаторима загарантовао сам Устав. Члан 70 Устава 
Краљевине Југославије (т. зв. септембарски Устав из 1931 године) 
гласи овако: „У Сенату и у Народној скупштини имају права да 
говоре. . .  њени чланови, чланови владе и владини повереници, 
за то Краљевим указом одређени“ . Међутим, стварно немају они 
права да г о в о р е у  Скупштини и у Сенату, где се решава о суд- 
бини народа, бар не за време рада. Народни посланици и сена- 
тори имају права и — ми би додали — уједно и дужност да 
р а с п р а в љ а ј у  и одлучују о законском предлогу. Ако ће неко 
говорити само да говори, a не да расправља, тај ће кочити рад 
Скупштине и Сената. Кочење рада се у парламентарној пракси 
зове опструкција. Опструкција на основу Уставом загарантованог 
„права говора“ , када „овлаштени“ дозлогрђују својим говорима. 
Практикована је и т. зв. техничка опструкција: звиждање, лупање 
скамија и слично.

Члан 240 Грађ. п. п. боље се изражава, ма да је Грађански 
парбени поступак много мањег ранга од најосновнијег државног 
закона, од Устава: „Пред парничним судом странке р а с п р а в -  
љ a ј у .. Штета што Грађ. п. п. није до краја доследан. У §-у 
580 каже се на пр. већ овако; „Затим ће суд саслушати г о в о р е 
странака“ .

Да ли може неко бити материјално одговоран, па чак и каж- 
њаван, ако испуни своју дужност? Може. Када дужник намири 
потраживање, испунио је д у ж н о с т .  На то га упућује и сам 
назив: „дужник“ . Али ако дужник при томе остале своје креди- 
торе оштети, биће због „испуњавања дужности“ у смислу кри- 
вичног закона кажњен. И наша Предоснова истиче у §-у 9 ово: 
„Свако треба да врши своја права и испуњава своју д у ж н о с т  
тако, како захтева поверење и поштење. Стога нарочито није 
допуштено вршити своје право једино у циљу да се другоме на- 
несе штета“ . Боље би одговарала, можда, оваква стилизација: 
„Стога нарочито није допуштено вршити своје право, нити испу- 
њавати своју дужност једино у циљу да се другоме нанесе штета“ .

У образложењу законског предлога и у правној литератури 
расправља се само о т. зв. установи злоупотребе п р a в a (види 
„Образложење Предоснове Грађ. Законика Краљевине Југосла- 
вије“ од Професора Ж. М. Перића). Корисно би било, можда, 
расправљати и о у с т а н о в и  злоупотребе испуњавања д у ж-  
н о с т и. Злоупотреба испуњавања дужности као установа слабо 
се, или никако не третира, a правосуђе има се таквим злоупотре- 
бама доста посла. Нема, ваљда, стечаја без парница због злоупо- 
требе испуњавања дужности.



Да ли би се у начелу могао отворити стечај —  уполико то сам 
закон не искључује —  против саме стечајне масе? Зашто да не, 
ако се маса код немарног, несавесног руковања презадужи? Редак 
случај, можда ће га у пракси једва бити, али сасвим ипак није 
искључен.
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Да ли је оврха и у интересу овршеника? У субјективном 
смислу не увек, али у објективном смислу јесте, јер ако не би 
постојала могућност да се потраживање утужи и судска пресуда 
изврши, не би било кредита, a кредит је заједнички интерес кре- 
дитора и дужника, чак је он махом више потребан дужнику, него 
на пр. кредитору капиталисти.

Предоснова жели одредбама из цитираног §-а 9 да доведе у 
склад поштење, морал и право. Међутим, ипак има понекад дис- 
хармоније између морала и права. Неморално је на пр. ако веров- 
ник тражи враћање зајма само зато, да дужника шиканира, ма да 
му новац није моментано потребан. Суд ће и поред изричитих 
одредаба о корисној и лепој „симфонији" морала и права веров- 
нику новац досудити, па ће туженог осудити на накнаду трошка. 
Неморално је на пр. и то, ако се ђувегија жени да се дочепа 
мираза и мираз потроши. Брак је  ипак пуноважан.

Бива, дакле, да се законска правда покаткад изопачи у не- 
правду. Римљани су имали за то ову изреку: „Summum ius summa 
iniuria” . Да ли he се и како ће се судија у конкретном случају 
снаћи? Он дели право и правду, не сме дакле дозволити да се 
правда претвори у неправду. Шта ће урадити? Знамо из правне 
литературе за један случај „храбрости“ судије. Случај се десио у 
Енглеској. Лондонски Lord lustice требао је једном, пре много го- 
дина, у неком спору од велике вредности да примени мађарски 
закон. Да би се добро упознао са одредбама страног закона, са- 
слушао је као сведока-стручњака једног универзитетског профе- 
сора из Будимпеште (Шварц Густава) и након тога је метнуо 
мађарски закон на страну, са мотивацијом, да би се његовом при- 
меном у конкретном случају учинила највећа неправда.

Како стојимо са моралом и законом у погледу лажи? Ко у 
пристојном друштву лаже, бива кажњен по друштвеним прави- 
лима морала: презирањем, искључењем из друштва и слично. 
Кривични закон већ није увек тако ригорозан. Узмимо случај 
преваре: ако ко нешто слаже, па услед тога с л у ч a ј н о настане 
ма и каква штета, неће бити кажњен. Неће одговарати чак ни 
цивилно. Треба —  да се тако изразимо —  комбиновано да лаже: 
тако да лаже да тиме некога доведе у заблуду те да штета на- 
стане на тај начин. (Чл. 334 Крив. зак.)



Политика, морал и право? Бизмарк је рекао: „Macht geht vor 
Recht” („Ко je јачи, тај тлачи“ )- Макијавели поучава у његовој 
књизи „И Princiipe" владаоца да буде мудар, — моралан не мора 
бити. Циљ оправдава средство. Мафија је била тајно политичко, 
разбојничко друштво у Сицилији, које је постојало од средине 
прошлога века. Да наставимо? д .р  Ђ ока ПавловиТк
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

У чланку ,.Постанак п смисао §-а 547 Гр. п. п.“ објављеном на 
првом месту у овом броју Правничког гласника, писац, крнтнкујућн 
закључак Касавдшног суда бр. Рек. 279/1937 од 23 септ. 1938, на- 
лази да је Касациони суд погрепшо када је, дајући места рекурсу 
туженикову, вратио предмет признвном суду, јер да овај правнн лек 
ннје смео као одоцњен a limine одбацнти. Писац, позивајући се на ст. 
2 §-а 547 Гр. п. п., нстиче да је закључак Касационог суда погрешаи 
зато, јер по нстом законском пропису, ако се ограннчењем тужбе- 
пога тражења у току поступка пред среским судом умањи износ 
или вредност спорног предмета до илп пспод границе постављење 
у §-у 543, онда се ттравна ствар нма даље расправљати н о њој 
одлучитп по поступку којп вреди за маличне предмете.

Позивају се, ме^тнм, на ст. 2 §-а 547 Гр. п. ii., писац није 
ннуколико успео да решп тешкоће коЈе се јављају у вези са подно- 
шењем правнога лека у ствари коју је срески суд расправљао п о- 
г р е ш н 0 по маличном, или по редовном поступку. Jep ако је јасио 
да је предмет у см. ст. 2 §-а 547 Гр. п. п. сннжењем главнога пред- 
мета на 500 или испод те своте маличан, случај је сасвим Д1)уго- 
јачији ако је тужитељ вредност спора означпо са бОО или испод 
500 динара, a туженик т\’ вредност у см. прописа ст. 1 §-а 543 
оспори II суд, уваживгап приговоре, нађе да вредност ciiopa ирелази 
500 дин. и да предмет нпје маличан. Илн ако сам суд, без приговора 
туженнковог, предмет расправља као редован, иако га је требао 
расправљатн као малнчан ii обратно. Настаје питање да ли се рок 
за улагање правнога лека у таквим случајевима —  у случају који 
писац помиље раднло се само о благовремености правног лека — 
има рачунатн од проглашења (§ 546), или од дана уручења ирво- 
степене пресуде странкама. Странка је, пре свега, у свима случаје- 
Бнма где је пптање да ли је предмет маличан још код првостепенога 
суда било спорно, у неизвесностн чега да се држн. Али ако она н 
тамо где то питање није бнло спорно, држећи се поступка суда 
који је предмет расправљао као немаличан, поднесе призив у року 
од 15 дана од уручења пресуде, она увед ризикује да призивнн суд 
предмет огласп маличнтг ii да правнн лек, којп је у том случају 
требао бити предат у року којп тече од проглагаења пресуде, огласи 
одоцњенпм II опет га a limine одбаци.

У конкретном случају, који је Касациони суд решавао, тужи- 
лац је код Срескога суда снпзно тл’жбу на парннчне трошкове, чнјн 
износ је прелазно 500 динара, те је гшсац мишљења да је изван
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сваке сумње да предмет снижавањем тужбенога захтева на парничне 
тропгкове постаје маличан, и да је призивни суд био у праву када 
је правни лек као одоцњено предат одбацио. Да предмет снижава- 
њем тужбенога захтева на парничне трогакове постаје маличан, није, 
међутим, изречено у  ст. 2 §-а 547 Гр. п. п., нпти уопште ма у којем 
другом пропису Гр. п. п., него се то стајалиште даје само извести из 
извесних прописа Гр. п. п., ако се онн тумаче тако како то писац 
жели. Ипак зато то јесте и остаје само једно гледиште. a да је мо- 
гуће II противно гледигате, за то је најбољи доказ бечкн Врховни суд, 
који је све до своје пленарне одлуке од 24 јан. 1923 стајао на про- 
тивном стајалишту, да предмет снижавањем на парничне трошкове 
постаје маличан само онда, ако и захтев гледе парничних трошкова 
не прелази гранпчну вредност маличнога предмета. Али како код 
нас пленарна одлука Касационог суда у том гштању не постоји, a 
и да постоји она за доње судове законскн не би била обавезна, 
значи да странке и после одлуке првостепенога суда могу остатн 
у  неизвесности да лп he вшпи судови предмет огласпти маличннм 
или неће ii зато, да бп своја права у погледу правнога лека очувале, 
улажу правнн лек према томе, како је суд, чпја се одлука напада, 
предмет квалификовао.

Да стајалиште Касационог суда, које је добпло израза у цптп- 
раној одлуцп, нпје усамљено, као што тврди г. Иван Хартман, судија 
Окружног суда у Новом Саду, у  своме чланку ,,Нешто о малнчном 
поступку", објављеном у Правосуђу за јулн-август о. г. (стр. 343), 
доказују многе одлуке бечког Врховног суда, донесене у случајевпма 
где су доњн судовн п о г р е ш н о  оглашавали предмет немаличним, 
иако је он по мпшљењу призивног, односно Врховног суда, имао 
бити третиран као малнчан. Тако се на пр. у одлуцп објављеној у 
Глазер-Унгеровој Збирцп под бр. 333R, која се, пако из 1906 год., 
још наводи II у најновпјпм коментарпма аустр. Грађ. поступка, 
каже између осталог: „Ако је првостепенп суд уместо по багател- 
iioM, расправљао н решавао, без замерке странке, по редовном по- 
ступку, призиву пма места по §-у 462, a не по §-у 501 Гр. п. п. 
Зато прнзпвни суд нпје био овлаштен да такав прпзив као недо- 
путтен одбацн.“ У одлуци бечког Врховног суда од 23 окт. 1928, 
р:оја је унесена у Judikatenbuch под бр. 27 каже се: ,.Код багателнпх 
ствари, које су погрешно схваћене као стварп са небагателном вред- 
ношћу, не добива прпмену ст. 2 §-а 502 Гр. п. п. (према коме ревп- 
зији нема места). У таквпм случа.јев1ша нма се пресуда прпзивнога 
суда заједно са поступком који јој је претходно укпнути ii ствар 
вратпти прпзпвном суду да је поново peiiiii.“

Види се, дакле, да је ii бечки Врховнп суд у многнм својнм 
одлукама заузео нсто стајалпште као и новосадскп Касацнонн суд; 
да се грешке суда не могу увек рачунатп на терет странцп п да ii 
он дозвољава да странка правнп лек улаже према томе како је суд, 
ма II погрешно, предмет схватпо, a не према томе како га је стварно 
требао схватити. У пнтању снпжења тужбенога захтева на пар- 
нпчне трошкове наш Касацпонп суд нпје. како је речено, још донео 
своју начелну одлуку, те је његово стајалпште, да се, можда, не- 
тачно гледпште суда не може рачунати на терет странцп утолцко 
оправданије.
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Ако је на дан смрти усвојиоца био у току поступак ради успојења, про- 
писан Уредбом Мин. правде бр. 3546/1884, онда уговор о усвојењу има дсјство 
са даном када је склопљен, иако је одобрен после смрти усвојиоца. (Пресуда Ка- 
сационог суда у Новом Саду од 10 маја 1939, бр. Рев. II 800/1937).

435

436
Свота од 100 динара месечних, досуђена по рекурсном суду .за издржавање 

малолетннце, толико је минимална, да се, без обзира па имовинске прилике 
туженог, више снизити не може. (Закл>учак Касационог суда у Новом Саду 
ОД 9 јуна 1939, бр. Рек. II 110/1939).

437
Купопродајни уговор, склопл>ен од стране општинског претставништва, 

који подлежи одобрењу Банске управе, није без одобрења прикладан да се иа 
основу љега укњижи право власништва на некретнине. Стога је такво укњижење од 
почетка неваљано, те се може тражити његово брисање. (Решење Касацнопог 
суда у Ново.ч Саду од 21 јуна 1939, бр. Рев. 138/1936).

438
На некретнпнама. чпју поделу тужитељи траже, забадежено .ie 

у см. чл. б! Уредбе о ликвидацији стања створеног ратом ограни- 
чење, према коме тужитељима од дана регаења о преда.ји оставине 
па за време од 3 године припада само право ужнвања и увраве 
наслеђене некретнине. Зато тужитељи, будућн још нису власници 
некретнине, не могу тражитн укидање заједнице. СПресуда Каса- 
дионог суда у Новом Саду од 4 септ. 1939, ф. Рев. II 150/1935).

Касациони суд ревизију тужитеља одбија и одобрава пресуду призивног
суда.

Осуђује тужитеље да прворедној туженој супр. Егете Андрије рођ. Гођа 
Јелисавети плате, у року од 15 дана под претњом оврхе, 510 дин. (пет стотина 
и десет динара) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Тужитељице су тужбом тражиле да се тужени под претњом принудног 

извршења обвежу да су дужни трпети да се некретнина, уписана у зк. запи- 
снику града Вел. Бечкерека бр. 5271, под топ. бр. 8593/— 8595/ 186, према при- 
ложеном нацрту подели у две једнаке парцеле; да се парцела под топ. бр. 
8593—8595/186/а укњижи на њихово име, a друга под топ. бр. 8593— 8595 
/186/6, на име прворедне тужене; да и.м је прворедна тужена ту парцелу 
дужна предати у посед, платити 2270 дшара са 5% камата од 1 авг. 1933 у 
име изостале користи, и да су им обе тужепе дужне накнадити све парничне 
трошкове.

Тужена првог реда навела је у своју одбрану, између осталога, да тужи- 
тпљице не могу тражити ра-звргнуће заједнице, јер да су оне у см. чл. 51 Уредбе 
0 ликвидацији сгања створеног ратом само плодоуживаоци некретнине чију 
поделу траже, a да изосталу корист не .могу тражити због тога, јер плодоужи- 
вање некретнине припада уд. Стојко Етелки рођ. Сивери, које је и у .земљ. 
књизн укљижено, те би изосталу корист, ако би такве било, могла траигити 
само она.

Првостепени суд, Срескн суд у В. Бечкереку, одбио је тужитељице са 
тужбом и осудио их да плате трошкове, a призивни је суд ту пресуду у 
целини потврдио.

Није основана ревизиска жалба тужитељица да је призивни суд повредио 
правне прописе. Према правилном установљењу призивног суда на некретнини, 
чија се подела тражн, забележена је у см. чл. 51 Уредбе о ликвидацији стања 
створеног ратом на терет тужитеља ограничен.е у том смислу, да тужитељима 
од дана доношеша решења о предаји оставнне па за вре.че од 3 године припада
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само право уживања и управе наслеђене некретнине. Како је, пак, правно пра- 
вило да укидање заједнице могу тражити само власници некрегнина, a тужи- 
тељи у време када је првостепена пресуда донесена то још нису били, правилно 
је поступио призивни суд, када је, потврђујући првостепену пресуду, тужитеље 
са тужбом ради развргнућа заједнице одбио.

Правилно је призивни суд одбио тужитељице и са захтевом ради исплате 
нзостале користи, јер се из приложеног зк. записника внди да плодоуживање 
некретнине припада још увек уд. Стојко Етел poh. Сивери, те би према пра- 
Билној изреци призивнога суда само она била власна да изосталу корист по- 
тражује, ако би такве стварно било. Да је право плодоуживања овлаштене пре- 
стало, јер да се иста преудала, Касациони суд није могао узеги у расматрање, 
јер тај навод износе тужене први пут у ревизискоме писмену, a и да су га 
1£знеле раније, о њему се, без увлачења у парницу на плодоуживање овлаштене 
уд, Стојко Етел не би могло мериторно решавати.

Расположење у погледу сношења трошкова ревизискога поступка оснива 
се на прописима §§-а 152 и ИЗ Гв. п. п.

439
Из чпњенпце да је тужнтељица своје право плодоуживања не- 

кретнина припустила снну п да их је овај кроз дуже време ужнвао; 
да плодоуживање није дала земљишнокњижно оснгурати, још се не 
може нзвестп закључак да се тужитељнца права плодоуживања 
одрекла, ннтн да је оно аутоматски престало. (Пресуда Касационог 
суда у  Новом Саду од 19 јуна 1939, бр. Н. г. 804/1934).

Касациони суд ревизију тужене не уважава, пресуду призивнога суда 
одобрава

Осуђује тужену да тужитељу у име трошкова ревизискога поступка плати, 
у року од 15 дана под претњом оврхе, 386 дин. (динара три стотине оса.чдесет 
н шест).

Р А З Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да тужена бесправно држи у поседу не= 

кретнину, уписану у земљишно-књижном улошку бр. 7389 општнне Станишић, 
парц. 6р. 4472, у површини од 2000 кв. хв„ коју неће да јој врати у  посед. Она, 
тужитељица, међутим, као удова пок. Хабербуш Јосифа, има право доживот- 
пога плодоуживања на ту некретнину. 1919 године она је била дала, истина, 
земљу на уживање своме пок. сину, мужу тужене, али само до опозива, и како 
јој је син умро, a не пристаје на то да ју  даље ужива тужена, она ју  ужива 
без икаква права. Тужена је у своју одбрану навела да се са тужитељицом спо- 
разумела да н даље остане у поседу и уживаљу земље, с тим да је дужна испла- 
титп дугове мужевљеве у ианосу од 30.000 дпн., a и друге који још буду евен- 
туално искрсли.

Првостепени суд, Срескн суд у Сомбору, уважно је тужбу и тужену осудио 
у см. тужбеног захтева, a призивни је суд призив тужене одбио и у целини 
потврдио првостепену пресуду.

Жалба тужене да је призивни суд повредио правне прописе није основана. 
Према правилном установљењу призивнога суда тужена је своју одбрану осни- 
вала на томе, ,да зем.ву држи по изрнчитом личном споразуму са тужител>ицом, 
али ту своју тврдњу није успела да докаже. To установљење призивнога суда 
тужена ревизн.шм не напада, те је зато оно ii за овај Касацнони суд меродавно. 
Тужена се, међутим, у ревизноној молбн жали да је призпвни суд ловредио 
материјално право тиме, што је пропустио да изрече да је удовнчко право пло- 
доуживања тужитељичино престало већ сами.м тим, што је она некретнину још 
1919 год. предала на ужпвање сво.ме сину, који ју је и уживао пуних 10 година, 
a после њега она, тужена, чнтаве четнри године, и да таква предаја од стране 
тужпте.1>нце значи управо коначно одрицање од права уловичког плодоуживања 
на спорне некретнине. II та је жа.лба тужнтељичнна неоснована. Meby странкама 
је неспорно ла је тужптељицн после смрти мужевл>еве са стране наследнпка 
прнзнато удовичко право плодоуживања и на спорну некретнпну н да га је 
она тнме стекла, иако је пропустнла тражити да се то њено право на некретнцни
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li Грунтобно осигура. Из сале, пак, чи&енице, да је тужитељица земљу дала 
своме пок, сину на уживање и да су је он, као и тужена, кроз известан број 
годнна и уживали, још се не може извести тај закључак, да се тужнтељица 
свога права плодоуживања одрекла или да је оно, као што хоће тужена, само 
од себе и аутоматски престало. Тужена је, напротив, била дужна да докаже да 
је то одрицање од стране тужитељице било изрично, било факто конклуденте 
одиста уследило, за чега она, према правилно установљеном и ревизијом не 
нападнутом чињеничном стању ствари није пружила доказа.

Тужену, која са ревизијом није успела, ваљало је осудити да плаги тро- 
шкове ревизискога поступка у смислу §§ 152 и 143 Гр. п. п.

440
Правни је пропис да родитељи, услед погибије њиховога сина несрећним 

случајем, могу од одговорног лица тражити накнаду само таквог издржавања, 
од којег су отпали и на које се умрли могао према њима по закону обвезати. 
(Гешење Касационог суда у Новом Саду од 5 априла 1939, бр. Рев. II 367/1935).

441
Правни је лропис да дело мушкарца, којим он, користећи се неискуством 

полно непорочне девојке, ову заведе, обећавајући јој брак, сачишава приватно- 
иравни деликт, који обвезује мушкарца на накнаду штете. Правни основ отштете 
је у томе, што је мушкарац, одузимајући девојци част и добар глас, знатно 
смањио њене изгледе за удају. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 7 
јуна 1939, бр. Рев. II 941/1938).

442
Правни је пропис да власник на основу правичностн одговара .за штету 

коју је проузроковала домаћа животиња и онда, ако је све учинио да уклони 
опасност коју она може да проузрокује, сем ако се утврди да је оштећени био 
сам крив. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 24 јан. 1939, бр. Рев. I 
344/1937).

443
Према правилном тумачењу чл. 25 Закона о судијама редовних судова, у 

вези са чл. 14 исгога закона, за одговорност Државе за штету коју је нанео 
грађанину судија при вршењу службене дужности, потребно је да је судија при 
пршењу службе поступио неправилно т. ј. да је тај судски рад у најмању руку 
био последица нехата било којега сгепена. Добронамерно, пак, заузнмање по- 
погрешног правног стајалишта, нарочито када за такав правни случај нема 
уопште, или нема одређеног и јасног законског прописа; када не постоји начелна 
или друга одлука Касационог суда, која би била обавезна за ниже судове, не 
може се сматратн таквим неправилним р?.до.м, за који би Држава могла одго- 
варати, јер му недостаје главни критериј за одговорност-нехат најнижег степена. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 17 јуна 1939, бр. Рев. I 14/1935; 
Закључак Касационог суда у Новом Саду од 17 јуна 1939, бр. Рек. I 20/1939).

444
Вођење преписке по диктату и преписивање у адвокатској канцеларнји није 

посао вишег намештеника, него технички посао, зато и тужитељица не спада 
међу више, него међу ниже помоћно особље, какво предвиђа § 206 Закона о 
радњама. (Закључак Касационог суда у Бово.м Саду од 9 септ. 1939, бр. Рек. 
150/1939).

445
Радник, ступајући на посао, не може се унапред одрећи права на награду 

за прековремени рад, које му даје Закон о заштити радника. Но када напусти 
посао и принадлежности прими, a не задржи себи право да награду за преко- 
времени рад тражи, има се сматрати да се тога права одрекао. (Закључак Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 22 авг. 1939, бр. Рев. I 84/1938).
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Наступа случај раскида уговора, ако лекар специјалнста изгубн 
право на вршење специјалне праксе, због које је код Окружног уреда 
био ангажован. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 26 Јуна 
1939, бр. Рев. II 682/1935).

Касациони суд услед ревизије туженог пресуду призивнога суда преина- 
чује, тужитеља са тужбом одбија и осуђује га да туженом, у року од 15 дана 
под претњом оврхе, плати у име првбстепених трошкова I8i'< дин. (динара 
хиљаду осам стотина седамнаест), у име призивних 670 динара (шест стотина 
и седамдесет), у име ревизионих 335 динара (три стотине тридесет и пет), 
a Државном ерару у  име идеалних такса 124 динара (сто двадесет и четири). — 
Део ревдзије туженога у погледу приговора стварне ненадлежности суда, који се 
има сматрати рекурсом, Касациони суд по службеној дужности одбацује.

Р A 3  ЛО З И:
Тужитељ је у тужби навео да је код тужежог Окружног уреда за осигурање 

радника на основу уговора скдопљеног i  марта 1931 год. био при.мљен за лекара 
специјалисту за дечје болести. У смислу тач. lO уговора уговорни одношај могао 
се у свако доба разрешити отказом како са стране Уреда, a тако и са стране 
лекара. Отказни је рок био утврђен са 3 месеца и отказ се морао дати написмено 
и уз назнаку отказних разлога. У истој 10 т. Ј’говора предвиђено је било да се 
у тамо тавсативно наведеним случајевима уговорни однос може на штету 
лекара раскинути и без отказа и без права лекара на какву огштету, Иако, 
међутим, није на<;тупио ниједан од тих случајева, тврди тужитељ, тужени 
Уред га је 27 маја 1933 год. известио да га са истим даном разрешава дјжности 
уредског лекара и да све Уредске стварн има још истога дана предати главном 
лекару Уреда, што је он и учинио. Како је уговор могао бити разрешен caiio 
уз тромесечни отказ, за које му време у име берива припада 7.500 динара, 
тужитељ Je тражио да се тужени осуди да му ту своту заједно са парничним 
трошковима исплати. — Тужени Уред је у своју одбрану навео, да је по при- 
знању самога тужитеља он у см. уговора бно примд>ен за лекара специЈалисту 
за дечје болести, и како је према решењу Лекарске коморе Дунавске бановине, 
a на своју сопствену нолбу, пресгао бпти лекар специјалиста, да је Уред био 
у праву да уговор баш у см. његовог 10 чл. без тромесечнога отказа и без права 
тужитеља на отштету раскине. Првостепени суд, Срески суд у Суботици, ува- 
жио је тужбу делнмично и ТЈ'жени Уред осудио да тужитељу плати своту од 
С900 дин. и парничне трошкове. Призивни суд, Окружни суд у Суботици, одбио 
јв призив туженог и у свему потврдио првостепену пресуду. Тужени је дигао 
и приговор недопустивости редовног правног пута, али је првостепени суд тај 
прцгоБор одбио коЈи зак.гучак је призивни суд такође потврдио.

Жалба туженога Уреда да је призивни суд, одбијајући му призив и по- 
тврђујући првостепену пресуду, повредио правне прописе основана је. У см. 
чл, 1 уговора од 1 марта 1931 год., који је за однос странака меродаван, тужи- 
тељ је био ангажован код туженога Уреда не за лекара ОЕШте лекарске праксе, 
него за лекара специјалисту за дечје болести, те је неспорно да је само ту 
праксу код уреда и вршно. Према даље.м неспорном чињеннчном стању ствари 
тужитељ је пре 27 маја 1933 године, када је од туженог Уреда без отказа отпу- 
штен, по сопственој молби, изгубио био право на назив специјалисте па и на 
право да као лекар специјалнста за дечје болести ту специјалну праксу даље 
вршн. Према томе се и т. 3 а) уговора, да се уговор раскида без отказа ако 
лекар нзгуби право вршења лекарске праксе, има разуметн само тако, да се 
уговор раскида без отказа ако тужигељ изгубн право на вршење праксе због 
које је уговором и ангажован, a то је право на вршење праксе лекара специја- 
листе за дечје болести.

Како су оба доња суда приговор туженога због недопустивости редовног 
пута одбили, то је питање тога приговора правоснажно решено, те је тај део 
ревизије, који се има сматрати рекурсом, по службеној дужности одбачен.

Расноложење о трошковима оснива се на прописима §§-а 152 и 143 Гр. п. п.
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За случај болести државног саобраћајног особља, без обзира на врсту и 
узрок болести, ако је болест настала док је службеник био у државној служби, 
одговара у см. прописа Закона о државном саобраћајном особљу Болеснички 
фонд, који се има утужити према прописима Наредбе Министарства саобраћаја 
бр. 16276/1922 од 30 маја 1922 год. код изабраног суда, против чије пресуде има 
места жалби на Касациони суд у Београду. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 23 марта 1939, бр. Рев. I 361/1936).

4 4 7

448
Адвокат, који је уговорио хонорар по старом Закону о адвокатима, може 

тражиги да му се хонорар исплати и онда, ако противна странка, која је пар- 
ницу изгубила, адвокату исплатн на руке досуђени трошак, уколико не постоји 
противан споразум. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 21 јуна 1939, 
бр. Рев. II 463/1939).

449
Према сталној судској пракси, која се развила у вези са § 98 ст. 2 и § 102 

Трг. зак., по смрти члана јавног трговачког друштва преостали чланови могу се 
са наследници-ча споразумети да друштво настави рад, у противном случају 
наследницн су власни да траже развргнуће друштва. Како се, пак, iro §-у 108 
Трг. зак. странке могу и по развргнућу друштва споразумевати о начину ликви- 
дације и о личности ликвидатора, a у току спора оне питање ликвидациЈе нису 
иомиаале, нити о њему расправљале, те како се издавање удела пре извршене 
ликвидације не може остваривати, ваљало је тужбу, уколико прелази захтев за 
развргауће, одбити. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 15 јуна 1939, 
бр. Рев. I 808/1938).

450
Како је у см. прописа §-а 14 т. lO Закона о и.здавању земљишта великих 

иоседа у четворогодишњи закуп од 20 .чаја 1924 аграрни.« интересентима забра- 
1вено издавање аграрне земље у закуп, то се за потраживања која потичу из 
законом забрањеног уговора не може пружити судска заштита нитн аграрном 
интересенту, a нвти трећем лицу, какво је тужитељ, који тражи да суд изрече, 
да по туженом заплењени вангрунтовни плодоужитак припада њему, као закупцу 
аграрне земље. (Пресуда Касационог суда у  Новом Саду од 31 маЈа 1939, бв. Рев. 
II 815/1935).

451
Државна хипотекарна банка само предајом заложеног јој имања може 

одмах извршни.4 путем наплатити своје потраживање. Пред.чето.ч извршења, 
према правилној изреди рекурснога суда, не може битн остала незаложена и.чо- 
вина дужникова, било покретна, било непокретна, док Хипотекарна банка iiap- 
ннчннм путем не стекне извршни наслов, да би тек на основу овога могла тра- 
жити извршење и на стварима које јој нису предате. (Закључак Великог суда 
у Подгорпцн од 6 априла 1939, бр. Рек. 6/1939).

452
Како се пореза која није исплаћена на дан плативости може наплатити 

ор.ршним путем на основу самога исказа о неуплати порезе; како је тужитељица 
порезу исплатила у време када је рок плаћања већ био протекао, она је као 
реалан јемац (купац некретнина) ступила у сва права Државнога ерара и, као 
и овај, има и она овршан наслов за своје потраживање. A како је против лич- 
ног дужника већ вођена оврха ради намирења без успеха, тужитељица није 
била дужна да исказује да је оврха ради наплате порезе остала без успеха 
(Случај § 8 Закона о побијању правних дела ван стечаја). (Пресуда Касационог 
суда у HoBOii Саду од 18 септ. 1939, бр. Рев. II 840/1935).



Ако распоредно решење донесено по ст. Извршном закону није 
било прибијено на судску таблу, нити стављено странкама на увид, 
рок за рекурс почиње тећи од дана уручења решења странкама. 
(Закл>учак Касационог суда у Новом Саду од 30 јуна 1939, бр. Рек. 
107/1939).

Касациони суд услед рекурса Државног ерара решење Окружног суда од 
29 јуна 1937, бр. I. Пл. 626/32-2 укида и тај суд упућује да уток Државног 
ерара, поднесен против закључка Ореског суда у Апатину од 8 маја 1937, бр. 1. 
770/1936, узме у мериторно расматрање.

Р А З  Л О З И :
Према извештају Среског суда у Апатину од 7 марта 1939 год, бр. И. 770/36, 

није се могло установити да ли је побијано распоредно решење прибијено на 
судску таблу и да ли став.гено странкама на увид у судској писарници. Зато 
у конкрешом случају за поднешење рекурса против рапореднога решеаа не 
вреде прописи §-а 199 старог Нзвршног закона, него је Државни ерар могао 
yiOK поднети у року од S дана од уручења нападнутог решења, како га је 
стварно и поднео. Зато Окружни суд није могао уток као одоцњено предат одба- 
цивати, него га је морао узети у мериторно расматрање, на што је овим каса- 
ционим закључком и упућен.

453

454
Према § 264 Вп., у вези са чланом 46 Уводног закона за Вп., имају сиро- 

'1адски столови вршити послове старатељске власти у досадашњем делокругу и 
110 досадашњим пропнсима, али по Поступку предвиђеном у трећем делу Вп. 
Према §-у 146, пак, истога закона, за послове који спадају у делокруг штит- 
ничке и скрбничке власти, надлежан је онај срески суд, који је за лице за које 
сн треба старати опште месно надлежан у грађанским парницама. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 9 јуна 1939, бр. Рек. II 114/1939).

455
Према ст. 3 § 266 Ванп. пост. суд he, јжолико не постоји спор о самом 

праву сувласништва, поступити по Ванпарбеном поступку, кад се у  питању 
редовног управљања и искоришћавања заједннчке ствари гласовн тако поделе 
да нема законске већине, a no Грађ. зак. има судија да о томе одлучи. He стоји 
стајалпште рекурсног суда да се заједница не може тако укинути да свака 
странка свој део добије у искључиви посед н власништво, јер се према томе 
стајалишту заједница не би никада могла укинути на тај начин што би се 
некретнина поделила у природи. 0 томе такође одлучује суд, но у см. ст. i 
Bii. само у случају, ако је спорна и величина сувдасничких делова. (Закл>учак 
Касационог СЈ'да у Новом Саду од 19 маја 1939, бр. Рек. II 33/1939).

456
Веровннк, пре него што је обављен поступак ради замене дуж- 

иичкпх исправа пред општинском влашћу у см. чл. 36 Уредбе о 
ликвидацнјн земљорадничких дугова од 2б септ. 1930, парницу радп 
наплате потраживања не може покретати. (Закључак Касацпоног 
суда у Новом Саду од 26 јуна 1939, бр. Рек. 89/1939).

Касациони суд рекурс тужитеља одбија и потврђује закључак признвнога
суда.

Р А З  ЛОЗИ:
Правилно је призивни суд првостепену пресуду као и просгупак којп јој 

је прегходио укинуо и тужбу одбацио, јер тужител> није исказао да је претходно 
пред ошптинском влашћу обављен поступак замене дужничких исправа у см. 
чл. 36 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова од 25 септ. 1936 год.,
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као и ПравиЛника од 23 нов. 1938, бр. 120.300. Како је, пак, тужениг земљорад- 
ничким уверењем исказао да је земљорадник, тужитељ пре обављенога претход- 
нога поступка парницу ради наплате потраживања није могао покретати.

457
Истина да је веровник био дужан да дужника, који је зашти- 

ћени земљорадник, позове да стару меницу замени новом, али је 
призивни суд установио да дужник камату на дужну своту није 
платио, услед чега је веровник био у праву да потраживање утужи. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 4 септембра 1939, бр. 
Рев. II 550/1935).

Касациони суд ревизију туженог одбија и потврђује пресуду призивног
суда.

Р А З Л О З И ;
Против меничног платежног налога који.м је обвезан да тужитељу плати 

3470 дин. меннчне главнице са прип., тужени је поднео приговоре, којима је 
тражно да се менични платежни налог стави ван снаге, јер дуг потиче од пре 
20 априла 1932 год., a он је према приложеном уверењу заштићени зем.го- 
радник. Како је, пак, тужите.ч>ево потраживање увек признавао, то га ни пар- 
нични трошкови не могу теретити.

Првостепени суд, Срески суд у В. Бечкереку, уважио је приговоре и ме- 
нични ппатежни налог ставио ван снаге, док је призивни суд, Окружни суд у 
Петровграду, лризив тужитеља уважио, менични платежни налог у целини 
оставио на снази и туженог осудио да плати трошкове.

Није основана ревизиска жалба туженога да је призивни суд преиначу- 
јући првостепену пресуду повредио правне прописе. Истина да је тужитељ у 
см. ст. 8 чл. 3 Уредбе о заштити замљорадника од 3 авг. 1934 г. био дужан 
позвати туженог да стару меницу замени новом, али је призивни суд као чиње- 
ницу установио и то, да тужени својим дужничким дужносгима није удовољио 
и утолико, што камату на утужену своту благовремено није исплатио. Како ту- 
жени то установљење призивног суда ревизијом не напада, пресуда призив- 
нога суда је на закону основана.

458
Тужба, познв на рочиште и остале судске одлуке имају се 

странкама које станују у Немачкој уручивати у см. чл. 1 Хашке 
конвенције од 17 јула 1905 год. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 15 септ. 1939, бр. Рек. 146/1939).

Касациони суд рекурс одбија и потврђује закључак Апелациопог суда с 
том допуном, да се тужба, позив на рочиште итд. имају туженој фирми у 
Дрездену уручнвати у см. чл. i Хашке конвенције од 17 јула 1905 год.

459
Ннје властан претседник ошптине да покреће парнпцу као опу- 

номоћеник општински, ако је решење којим му је пуномоћ дата од 
стране Банске управе стављено ван снаге. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 30 јуна 1939, бр. Рек. 95/1939).

Касациони суд рекурс Државног ерара уважава, закључак Апелационог 
као рекурсног суда као и поступак који .му је прет.ходнио укида и одржава на 
снази закључак првостепеног суда, Окружног суда у Петровграду, којим је 
приговор тужени.х уважен, тужба одбачена и поступак поништен.

Осуђује тужитељицу да туженом Државном ерару платн, у року од 15 дана 
под претњом оврхе, у име првостепених грошкова 1664 дин. (хиљаду шест сто- 
тина шесдесет и чегири); у име троппсова ревизискога рекурса 3194 дин. (три
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хиљаде сто деведесет и четири), a у име таксе Државном ерару 750 дин. (седам 
стотина и педесет).

Р А З  Л О З И ;
Меленачка урбарнјална заједница, заступана по претседннку општине у 

Меленци, Б. М., навела је у тужби, да је она грунтовни власник 416 јутара 
1066 кв. хвати пашњака, који је све до 1932 год. несметано уживала. Те годнне, 
фебруара месеца, изашла је по наређењу Дунавске бановине нека шумска коми- 
сија и решила да се 87 јутара од тога пашњака у интересу поправке хигијен= 
ских и климатских лрилика бање „Русанде“ , као и поправке пашњака и сто- 
чарства, има у року од 40 година пошумити, a да се после то пошумљено зем- 
љиште има предати на испашу његовим власницима. Ускоро после изласка ове 
комисије један од одборника општине Меленачке, д-р. В. Б., заузео је само- 
власно тих 87 јутара, један део засадио багремом и воћем, a други шећерном 
репом и бостаном, и почео да земљиште искоршпћује као прави власник ц 
поседник. У јесен 1937, и у зиму 1938 Б. је наредио да се посеку око 200 старих 
багремовнх дрвета, која претстављају вредност од 30— 40.000 динара. II како 
нстж Б., као државни чиновник и управник бање „Русанде“ , држи ово земљи- 
ште у име Државног ерара, тужитељица тужи и Државни ерар и тражи да се 
обоје осуде да су јој дужни 87 јутара земљншга под у тужби наведеним парце- 
ларним бројевима предати у посед и платити парничне трошкове.

'Тужени су поднели лриговор да тужигељица нема способпоеш да буде 
парнична странка; да тужитељицу не може лред судом застулати лретседник 
олштине Меленцн, који нема лотреблог посебног овла1Лтен.а чланова Урбари- 
јалне заједнице за вођење ове парнице, него само овлаштење од општине Ме- 
ленци, која није власник слорног замљишга.

Првостелени суд, Окружни суд у Петровграду, уважио је приговор туже- 
них, поступак поништио н тужбу одбацио, док је Апелациоли суд у Новом 
Саду, као рекурсли суд, рекурс тужитељице уважио, закључак лрвостепенога 
СЈ̂ да прелначно и прнговоре тужелих одбио.

Оспована је жалба тужених да је рекурсни суд својнм преиначујући.ч за- 
кључком повредио правне прописе. Према закључку општинскога одбора општи- 
не Меленци од 30 дец. 1937 општински је одбор одлучио да се лротив баље 
„Русанда", односло тужених у овоЈ парници, Државног ерара л управника 
бање, покрене парница ради предаје у посед упарннченог земљишта, као и ради 
накнаде штете због извађених багремовнх дрвећа „на општинском земљилсту". 
Према том, дакле, закључку општинског одбора, који упарничено земљиште 
сматра општннским, претседннк олштиле Б. М. појављује се у овој ларници не 
као заступник и опуномоћенлк неорганизоване Урбаријалне заједнице, него као 
лретставник општине Меленци, који као такав има да слроведе одлуку општине 
0 покретању парнице, коју је општннски одбор у напред лаведеном своме за- 
кључку лзгласао. Тај општннски закључак, међутим, на основу кога претседник 
олштине покреће и водн ову ларнлцу — иако као тужлоца означава Меленачку 
урбаријалну заједницу — поништен је, како умесно истиче Државни ерар, 
одлуком Банске управе Дунавске бановине од 3i маја 1938 год. на тај начин, 
Л110 је Банска управа ставнла ван снаге одлуку Ореског начелства новобечејског, 
који је ломенути општинскн закључак, одбнјајућн рекурс бање „Русанда", у 
целлнл лотврдпо. II како, према томе, тај општински закључак, па основу кога 
се претседник општиле једино појављује као овлаштенлк за 'вођен.е парннце впше 
не лостоји, не постојл више нн овлаштење да се у овој парннци он појављује као 
општлнскн овлаштенлк л опуномоћеник, те је рекурсу туженога Државпога ерара 
ваљало дати места и, лренначујућн закључак рекурсног суда, његов постулак 
поништити II одржати на сназн првостепени закључак.

Расположење у погледу трошкова оснива се на прописима §§-а 152 и 143 
Грађ. парн. лост.

460
У см. т. 6. §-а 59 старога Гр. п. п. постојп разлог за искључење 

суднје ако је овај учествовао н у доношењу одлуке ннжега суда, 
a не и најннжега суда. (Пресуда Касацпоног суда у Новом Саду 
од 18 септ. 1939, бр. Рев. II 263/1935).
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Касациони суд ревизију тужене уважава, пресуду Апелационог суда преи- 
начује, тужитеља са тужбом одбија н осуђује га да туженом, у року од 15 дана 
под претњом оврхе, плати у  име трошкова поступка код Апелационог суда 399 
(три стотине деведесет и девег) динара, a у име трошкова постуцка код Каса- 
ционог суда 400 (четири стотине) динара.

Р А З Л О З И ;
Тужитељ је тужбом због ништавости, на основу §-а 623 Гр. п. п., напао 

пресуду Апелационог као ревизионог суда од 16 јуна 1934, бр. Г. 1711/1932, 
наводећи да је при доношењу пресуде учествовао као судија II. П., који је у 
истом спору као срески судија донео пресуду у првом степену. Апелациони суд 
је тужби дао места и пресуду заједно са поступком који јој је претходио пони- 
штио и тужену обвезао да плати трошкове.

Основана је жалба тужене да је Апелациони суд повредио процесуално- 
правни пропис. У см. т. 6 §-а 59 старога Гр. п. п. постоји разлог за искључење, 
ако је одлуку донео судија који је као члан нижега суда учествовао у доношењу 
нападнуте одлуке. Како судија П. П. није учествовао у  доношењу пре- 
суде нижега, призивнога суда, него у доношењу првосгепене пресуде, дакле 
најнижега суда, оправдано се жали тужени да разлог за његово искључење није 
постојао, услед чега је пресуду Апелацнонога суда ваљало преиначити, тужи- 
тел>а са тужбом одбити и осудити га да плати трошкове у см. §§-а 152 и 143 
Гр. п. п.

461
He може се изрећи спајање парнице ради развода брака, која се према 

пропису чл. 6 Уводног закона за Гр. п. п. има водити по старом, са парницом 
ради привременог супрушког издржавања, која се има водити по новом Гр. п. п. 
Зато је Касациони суд обе пресуде доњих судова укинуо, заједно са поступцима 
спроведеним од спајања парница и првостепени суд упутио да парнице. раздвоји 
и даље по закону поступи. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 9 јуна 
1939, бр. Рек. II 70/1939).

462
Како је тужитељ тужио Државни ерар, a не Болеснички фонд Државног 

саобраћајног особља у см. Наредбе Министра саобраћаја од 30 маја 1922 год. 
бр. 16276 и Правилника болесничког фонда, није дризивни суд могао изрицати 
недопустивост редовног правног пута и тужбу одбацити. На конкретнн случај 
не могу се применити прописи Зак. чл. XVIII из год. 1874, него цитирана мини- 
старска Наредба, и како Државни ерар није одговоран, он иије могао бити ни 
тужен. Зато је призивни суд требао спор решити у меритуму. (Закључак Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 17 јуна 1939, бр. Рек. I 35/1939).

463
Спор настао услед контрадикције, поднесене против платног 

налога, има се расправљатн по новом, a не по старом Грађ. парн. 
поступку. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 1б септ. 
1939, бр. Рек. II 143/1939).

Касациони суд рекурс туженог уважава, закључак рекурсног суда преи- 
начује и, изричући да је тужени призив предао благовре.мено, упућује призивнн 
суд да призив узме у мериторно расматрање.

Р А З  Л О З И :
Основана је жалба туженога да је призивни суд повредио пропис Гр. п. п. 

када му је призив као неблаговремено поднесен одбацио. У конкретном случају 
контрадикција против платног налога, који је донесен 19 маја 1937 год., подне- 
сена је са стране туженог 7 јуна 1937, те се, према томе, у с.м. ст. 2 чл. Уводног 
закона за нови Гр. п. иарница, настала поводом контрадикције, има расправ- 
љати по новом, a не, како то рекурсни суд нетачно констатује, по старом 
Гр. п. п. По новом Гр. п. п., пак, у см. §-а 512 призивни рок почиње за странке
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тећи не од проглашења пресуде странкама, него од &енога достављања. И у 
конкретном случају, дакле, све да је тужени при проглашењу пресуде и био 
присутан (а он према установљењу записника од 24 фебр. 1924 није био), рок 
за улагање призива имао би тећи од дана када је отправак пресуде туже- 
номе уручен, a не од дана када је пресуда странкама проглашена. Како је от- 
правак пресуде уручен туженом 27 марта 1938, a призив предат пошти 11 
априла исте године, призив је предат благовремено, услед чега је ваљало решити 
као у диспозитиву.

464
У см. чл. 28 Конвенције између Краљевине Југосдавије и Краљевине Ма- 

ђарске 0 извесним питањима Грађ. поступка и Приватног права од i l  нов. 1929 
год., правомоћна пресуда, доносена у питању развода брака од стране мађарских 
судова, чини за правно подручје Краљевине Југославије правомоћно пресуђену 
ствар. Таква пресуда чини правомоћно пресуђену ствар не само у питању раз- 
вода брака, него и у делу којим се у оквиру бракоразводне парнице решавају 
нмовинскц односи брачних странака, који се по природи ствари не могу излу- 
чити из њене правоснажности. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 31 
šiaja 1939, бр. Рев. II 39/1938).

465
Није у својој особи могао бити осуђен на плаћање парничних трошкова 

нзгубљене парнице старатељ именован за руковање заплењених некретнина. 
Такав старатељ је већ по своме делокругу, без нарочитог судског овлаштења, био 
вдастан да креће парницу ради наплате закупнине за под закуп издату запле- 
њену земљу. Зато се оврха и није могла одредити против старатеља лично, како 
је то правилно изрекао рекурсни суд. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 17 марта 1939, бр. Рек. II 340/1938).

466
Рок за предају правнога лека рачуна се од дана достављања 

исправљене пресуде странкама. (Закључак Касационог Суда у 
Новом Саду од 15 септ. 1939, бр. Рек. II I4 4 /I9 3 9 ).

Касациони суд рекурс тужитеља одбија и потврђује закључак Апелационог
суда.

Р А З  Л ОЗИ:
Према ст. 1 §-а 518 Гр. п. п. исправка се може одредити не само у извор- 

пнку пресуде, него и њеннм отправци.ча. Рок за улагање правнога лека не ра- 
чуна се, како то рекурент погрешно тврди, од дана уручења погрешне, него, 
како то Апелациони суд правилно изриче, од дана уручења исправљеног от- 
правка пресуде. Зато је Апелацнони суд умесно, преиначујући закључак прво- 
степенога суда, огласио признв тужених благовре.мено предатим.

467
Предмет је морао бити враћен Апелационом суду на нов посту- 

пак, јер је чињенично стање ствари установљено у противности са 
списнма, јер је из чињеница изведен погрешан закључак и јер је 
Апелациони суд исказе сведока оценио са повредом формално- 
правних прописа. (Решење Касацноног суда у Новом Саду од 29 
авг. 1938, бр. Рев. 375 /1 9 3 7 ).

Касационн суд услед ревизионе молбе тужених пресуду прнзивнога суда 
разрешава и упућује га на нов поступак и доношење нове одлуке, у којој he се 
решитн и 0 сношењу трошкова овог ревизионог поступка, који се за хужитеље 
установљавају у своти од 2380 дин. (две хиљаде три стотине и осамдесет), a за 
тужене у своти од 2070 дин. (две хиљаде и седамдесет).
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Р А З Л О З И ;
Тужнтељп су у тужби навели да су од пок. Ф. Л. 14 априла 1928 год. 

купили један магазин за куповну цену од lOO.OOO дин., коју су продавцу у 
целини исплатили, што им је овај у купопродајном уговору и признао. Некрет- 
нину су купили слободну од свпх терета, a како је на њој у корист Прве хрв. 
ипедионице укњижено заложио право у своти од 400.000 дин., тужитељи су 
тражили да се тужени, као наследннци пок. Ф., којн су за његове обавезе одго- 
ворни, осуде да су заложно право дужни брисати, нли ставити у судски полог 
своту од 100.000 дин. Тужени су пореклн да би куповна цена некретнине изно- 
сила 100.000 дин., како је она у купопродајном уговору означена, него су твр- 
дили да је она износила 270.000 динара и да од ове своте 150.000 дин. тужитељи 
нпсу нпкако исплатили. Тужитељи су после признали да је куповна цена била, 
пстина, 260.000 дин., на коју су своту гужбу у ногледу стављања те своте у 
судскп полог повисплн, алп су тврдили да су ту своту у це.лини нсплатили, 
делом самом продавцу, за његова живота, a дело.м после н>егове смрти. За жи- 
вота ОШ1 су продавцу, док је лежао болестан у суботичко,] јеврејској болници, 
15 апрнла 1928 год. предалн једну уложну кшижицу која је гласила на своту 
од 120.000 дин. па његово нме и била уплаћепа код Прве хрватске штедионице, 
остали, пак, део куповнпне иоплатнли су у готовом повцу, делом продавцу, a 
делом љеговој жени. Њој су псплатнли и своту од 20.000 дни., коју је она упо- 
требила на лечење и сахрану свога пок. мужа.

Првостепени је суд тужптеља са тужбом одбио, док је призивни суд прво- 
степену пресуду преиначио и тужене осудио да су укљижено заложно право 
дужни брисати, или ставити у судски полог исплаћену куповну цену коју је 
Апелациони суд установио у своти од 260.000 дннара.

Жалба тужених да је Апелациони суд, преиначујући првостепену пресуду, 
повредио правне прописе основана је. Међу странкама остала су спорна три 
питања од којих поглавито -зависи решење овога спора; i) Каква је куповна 
дена била уговорена за купљени магацин. 2) Да ли је продавцу пок. Ф. Л. 
била предата уложна књижица Прве хрватске штедионице у своти од 120.000 
дин. 3) Да ли је удова Ф. Л. своту од 20.000 дин., коју су јој тужитељи испла- 
тили, употребила на лечење и сахрану свога мужа

1. Прву чињеницу, да је куповна цена за магазин била уговорена у 
своти од 260.000, a не 270.000 дин., установио је Апелациони суд, у главно.м, 
на основу исказа тужитеља Ф. Ст., кога је на његов исказ и зак.лео. С правом 
се, међутим, жале тужени да Апелациони суд није имао довољно ослонца да 
на основу исказа преслушаних сведока поверује исказу тужитеља да је куповна 
цена била утврђена у своти од 260.000 динара и да га на његов исказ закуне. 
Од сведока којн су преслушанн делом код првостепенога, a делом код Апела- 
ционог суда, једино је сведокнља пок. уд. Ф. Л., жена продавчева, тврдила да 
је магазин продат за 260.000 дин., док су сви остали сведоци, ко.ји.ча Апела- 
циони суд не поклања вере, потврдили да је куповна цена била не 260.000, него 
270.000 динара. Тужени су, међутим, још приликом преслушања ове сведокиње 
код првостепенога суда лрнговорили да је она заинтересована, јер је још 29 
априла 1931 год. преузепа била гаранцију према тужител>има да he са парни- 
цом успети, да је купопродајнп уговор ваљан, да су тужитеуЛ>и куповнину у 
целини исплатили, те да he некрегнине бити pacrepeheHe. Приговарали су ту- 
женн, даље, да се исваз ове сведокиње показао неистинитим, јер је на пр. твр- 
ди.ла да је своту од 120.000 са уложне књижице подигла још пре свога одласка 
у Будимпешту и пренела га лично преко границе, док је према извештају погра- 
ничне полиције она се у нашу државу вратила тек 3 јунија 1928 год., a новац 
подигла два дана доцније, 5 јунија, и да се после тога у Будимпешту није 
впше уопште вpahaлa; услед противљења тужених првостепени суд је заклетву 
ове сведокиње суспендовао и она на свој исказ није ни доцније заклета. Дуж- 
нг.ст је, према томе, бнла Апелационог суда да образложи, зашто је, упркос свих 
тих околностн, ипак нашао да исказ те сведокиње поткрепљује исказ тужитеља 
Ф. С. и овога на његов исказ и у погледу висине куповне цене заклео. Противно, 
међутим, овом сведоку, сви остали сведопи ко.ји су се изјашњавали у шгледу 
куповне цене потврђу.ју да је она била уговорена у своти од 270.000, a не у 
сБоти ол 260.000 дин." f  0 потврђује, у првом реду, сведок Д. Г., кога Апелациони 
гуд сматра иотггуно незаинтересованим, али његовом нсказу ипак не поклања 
вере јер држи да је сведок своту могао и пречути. Исти сведок, међутим, који
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je преслушан ж код првостепенога и код Апелацпонога суда, каже, оба пута, 
саевим одређено и без колебања, да је куповнина била 270.000 динара, те се 
туженц с правом жале да је Апелациони суд без икакве стварне подлоге изре- 
као да би овај сведок висину куповне цене могао пречути. Да је куповнина 
била 270.000 дин., потврђује и сведок В. И. у своме првом исказу, датом код 
Окружнога суда 9 јунија 1932 год., те је Апеладнони суд пропустио да образ- 
ложи зашто ,ie потпуно игнорисао и исказ овога сведока, коме је иначе у 
погледу предаје уложне књижице продавцу локлонио пуну веру. Своту од 270.000 
дин. потврђује и сведок Ш. А. Апелациони суд није, међутим, дао образложење 
зашто је одбацио исказ овога сведока зато што је он намештеник тужених, док 
јс у погледу предаје уложие књижице поклонио пуну веру сведоку Б. А., који 
не само да је намештеник т}'житеља, него је и близак рођак жене тужител»а 
Ф. Л., који се није хтео послужити правом несведочења када је на то упозорен. 
Да је куповна цена била 270.000 дпн., потврђује, напослетку, и жена К. J., па 
је Апелациони суд пропустио да образложи, зашто је, упркос исказа свих тих 
сведока, међу којима је Д. Г. потпуно незаннтересован, a који сви Д. исказ 
јадногласно потврђују, ипак сматрао исказ тужитеља Ф. С. истинптим, иако је 
Oil потпомогаут исказом једнога јединога сведока уд. Ф. Л., коју првостепени 
суд на н>ен исказ није заклео.

2. У потврду тердње да је продавцу Ф. Л. предата уложна књижида 
од 120.000 дин., Апелациони суд је такође заклео тужитеља Ф. С., нашавшп да 
је његов исказ потпомогнут псказом неколидине сведока. Да је он потпомогнут, 
пре свега, псказом сведокин.е уд. Ф. Л., па онда исказима сведока В. И., уд. 
Б J. и К. А. Жалба тужених и у погледу оцене исказа ових сведока је осно- 
вана. Алелациони суд је на основу исказа тужитеља Ф. С., поклањајући му 
пуну веру, установио као чињениду, да је 13 апрпла 1928 год. Ф. С., тужитељ, 
лошто му је књнговођа Ф. Ш. донео из Суботице уложну књижицу на 120.000 
дин., истога дана лосле подне отишао у Суботпду продавцу Ф., ко,1л је тада 
лежао у јеврејској болници, с њиме се за магазин погодио н предао му уложну 
књижицу, као н кулопродајни уговор лотписан од два сведока који је и прода- 
вац одмах потпнсао; да су два дана доцније. у недељу 15 априла, огишли про- 
давцу Ф. у болниду сви тужитељи п тамо потписали уговор, a када су доцније 
дошли у посегу Ш. А. и Д. Г., да су уговор као сведоци и онп лотлисали. Из 
исказа, међутим, сведокиње уд. Ф. Л. излази да уложна књпжипа нпје предата 
продавцу 13 априла 1928 год. прилпком лрве лосете тужитеља Ф. С., него лри- 
ликом његове друге лосете, 15 алрила те нсте године, када је лрема исказу уд. 
Ф. уговор лотписао и продавац и Ty®HTevT> и када су га потлнсали и сведок 
Ш н Д. Сами тужнтељи у своме припремном спису од 22 апрпла 1932 год. 
тврде да је уложна књижица предата продавду плнликом лотписа уговова л 
од стране сведока Ш. п Д., a то се, по тврдњи самнх тужитеља, догоднло не 
13, него 15 априла 1928 год. Према томе је Апелалиони суд у противности са 
слисима установио, да п сведокнња уд. Ф. Л. потврђује тврдњу тужите.га Ф. С. 
да је оп уложну књнжлцу предао Ф. 13 априла 1928 год., када .ie продавцу сам 
отишао и са н>име се за магазин погодио. Нн пз исказа сведокиње уд. Б. J. 
не излази, како то Апелацпони суд установљава, да је она била присутна када 
су тужитељи отишли свн заједно продавцу да тговор потпилЈу, него да је л 
она била у посети код Ф. 13 априла 1928 год. када се тужитељ Ф. С. са Ф. за 
магазин погодио. П лри оценп исказа сведоклње уд. Ф. Л. у погледу предаје 
уложне књижиде, Апелациони суд лропустно је да образложи зашто ,|е узимао 
уопште у  обзир исказ овога сведока, не обазирућп се ла лриговоре туженпх 
и-знесене лод 1., међу којима је и гај да сведок на његов исказ ин,је заклет.

Да је уложна књижнца лредата Ф. Л. установно је Апелационп суд и на 
основу исказа сведока В. II., али у образложењу лресуде нн,је навео, зашто је 
поверовао лругом исказу овога сведока, иако је он у своме првом псказу све- 
дочло да му је пок. Ф. рекао да су му туженн осталн дужнн са 150.000 дпн. 
и да се не ceha да је том приликом било речи о некаквој уложној књпжнцп; 
да му је тужитељ Ф. С. рекао да је новац исплатно Ф. у Буднмпешти a не у 
Оуботидл; да је сведок рекао да је новац лсплаћен на ненадлежном месту и да 
,1е сведок тај свој нсказ прлликом свога трећега саслушања повукао. Није, даље, 
образложло Апелацнони суд зашто је поверовао исказу овога сведока да је 
уложна књижица од 120.000 дин. предата Ф., иако сведок у  сво.ме друго.м иска-зу 
каже да је видео само корпце на којима је стајало да је књпжнцу издала Прва
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хрватска штедионица, да Ф. књижицу није, међутим, пред њим отварао и да 
сам упис своте од 120.000 динара у уложној књижици није навео; није се, напо- 
слетку, Апелацпони суд осврнуо на чињеницу да сведок В. на свој другн исказ 
није заклет.

Да је уложна књнжпца Ф. предата, установио је Апелациони суд и на 
основу нсказа сведока К. А., но није узео у об.зир и оценно, да према иска- 
зима сведока уд. Ф. Л., Ш. А., Д. Г. и тужнтеља Ф. Л., сведок К. А. приликом 
пстписа уговора са њима у болницн 1сод Ф. иије био, ,јер га они међу лицима 
који су се у то време у болницн нала-зила уопште не по.мињу. Апелациони суд 
је, даље, у образложењу своје пресуде истакао да је поклонио вере исказу овога 
сведока, иако је он намсштеник тужптеља, али да њихов рођак није. Исти је 
сведок, међутим, због чега се тужени оправдано жале, нсказао, да му је жена 
тужитеља Ф. Л. тетка, алн да ипак xohe да сведочи, што је Апелациони суд 
такође пропустио да узме у расматрање. Није узео Апелациопи суд, даље, у 
расматрање приговор туженнх да су се тужитељи позвали на тога сведока више 
година пошто је парница већ била у тоду; да су у припремном спису од 28 
септ. 1935 год. тврдили да сведок раније није пријављен пропустом њиховога 
правозаступника, a да су доцније тврдили да се на тога сведока нису сетили 
па да га зато раније ннсу пријавили.

Основана је и жалба тужених да Апелацнони суд није дао образложење 
зашто нпје узео у обзир исказ незаинтересованога сведока Д. Г., који у своме 
другом исказу одлучно тврдп да приликом потписа уговора тужитељи нису 
дали Ф. уложну књижицу, јер би му Ф., кога је он у више махова посећивао у 
Будимпешти, то морао говорити.

Основана је и она жалба туженнх да је погрешно резоновање Апелационога 
суда да се из чињенице, да су тужитељи уложили новац у Прву хрватску ште- 
дионицу на име Ф. Л., мора нзвести са.мо тај '.закључак, да је књижица Ф. 
стварно и предата, јер су врло чести случајеви у животу да се новац улаже у 
новчане заводе на уложне књижнце на неко одређено име, али да он ипак 
доспе у сасвим друге и неовлаштене руке. Није одржив ни закључак Апелацио- 
нога суда да бн се исказ уд. Ф. Л. да је она своту од 120.000 динара употребила 
на лечење свога мужа, имао сматратн истннити.м већ и .зато, jen је пок. Ф 
писмом од 4 јуна 1928 тражио да .му К. J., одлазећи у Пешту, донесе своту од 
5000 пенге; да му је он ту своту, отпутовавши 6 јунија, и понео, која би свота 
могла бити само део оне своте од 120.000 дин. са уложене књижице, коју је 
уд Ф. Л. дан раније, 5 јуни,1а 1928' год., била извадила из Прве хрватске ште- 
дионице Да је та свота од 50.000 дин. дата К. J. из новца који је уд. Ф. по- 
днгла дан раније из Прве хрватске штедионице, тужитељи у току спора нису 
вружили никаква доказа; да се, међутим, радило о томе да К. J. донесе Ф. 
новац од своте од 120.000 дин., коју му жена буде извадила из Прве хрватске 
штедионице, за то је Ф. било сувишно обраћати се пнсмом на К. 4 јунија 1928 
год., кала му је жена дан раније, 3 јунија, отпутовала била из Будимпеште, па ie 
тај налог о олашиљању новца са уложне књижице могао и н>ој лично дати. Но 
све да је К. своту од 50.000 дин. однео из улога код Прве хрватске штедионице, 
н у том случају би остало нерашчишћено питање, на чега су употребљени пре- 
огталих 70.000 динара, када се узме у обзир да се Ф. већ 16 јуннја исте те 
године из Будимпеште вратио, a да је само месец дана иза тога и умро. Апе- 
лациони суд, изричући да тужитељи нису имали користи да уложну књижицу 
иредаЈу уд. Ф. Л., јер би иза н>е ту своту и тако као наследници наследили, 
није, на приговор тужених, установно, да ли су тужитељи у истини њени на- 
следници, a исто тако није узео у расматрање ни приговор да је уд. Ф. са 
свотом од 120.000 дин., ако је она н доспела у њене руке, могла слободно распо- 
лагати и да би је, како тужитељи примећују, могла -за живота сву и потрошити.

3. Оправдано се жале туженп, напослетку, да је Апелациони суд на 
једностран нсказ сведока уд. Ф. Л. установио, да је свота од 20.000 линара, 
боју су тужитељи исплатили уд. Ф. Л., употребљена па лечење и сахрану Ф., 
јер да туженп нсказу сведока нпсу приговорплн. Тужени су, напротив, приго- 
варалп читавом псказу овога сведока, тражили да му се не поклонп вера и да 
се сведок на нсказ не закуне, што је првостепени суд и уважио. Дужност he, 
према томе, бнтп Апелацнонога суда да упути тужптеље да те своје иаводе 
доказују редовнпм .дока.зним средствпма.

Расположење у погледу трошкова ревизионога поступка оснива се на про- 
ппспма §§-а 543 н 508 Грађ. п. п.
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Оправдано је призивни суд предмет вратио првостепеном суду, 
јер чињенично стање ствари у погледу за спор одлучног питања, 
да ли су тужитељеви свињи угинули крнвнцом туженога, није 
довољно расветљено. (Закључак Касационог суда у Новом Оаду од 
12 дец. 1938, бр. Рек. II 201/1938).

Касационц суд рекурс тужитеља не уважава, закључак Апелационог суда 
одобрава.

Р A 3  ЛО З И:
Тужитељ је у тужби навео да је Б. Т., становнпк новосадски, на јавној 

дражби, која је одржана 27 августа 1935 год., узео од Команде првог ваздухо- 
пловног пука у Новом Саду помије у сврху исхране својих свиња. Тужитељ је 
са н>им направио споразум да му овај уступи половину помија које је пре- 
купио и тако је почев од 1 окт. 1935 носио помцје непосредно из кујне Команде, 
наизменце, једнога дана он, тужитељ, a другога Б. Свнње је тужитељ исхрањи- 
вао са помијама пз Ваздухопдовне команде до 23 дец. 1935 год. 20 дец. исте 
године угинуло му је 25 комада свнња разне величине и старости. Према ми- 
тљењу стручњака, преслушаних у току претходне судске смотре, угинуће свиња 
настало је услед неког оштрог средства које је, вероватно, бпло измешано са 
помијама. 29 децембра 1935 годнне угинуло је тужитељу још S ком. свиња, a 
сем тога и 2i прасе, јер услед угинућа матере праснци ннсу могли добивати 
спсу. Према миш.-вењу Ветерпнарског савета у- Загребу, коме се тужитељ био 
обратно, посгојн највећа врроватност да су свињи угинули услед тровања арсе- 
ном. Како је закуподавац одговоран за употребљивосг продате робе, тужите.Ђ је 
тражио да се тужени Државни ерар осуди да му је у име отштете дужан пла- 
тнтн 38.629 дин. са прип.

Тужени је порицао наводе тужбе и висину штете. Тврдио је да са тужи- 
тељем не стоји у правном односу, јер је помије узео на дражби Б., a и уговор 
је Команда у име државе са њиме сачинила. Порекао је да је тужнтељ хранио 
сриње са помнјама и пстакао је, да тужнтељ помије није дао анализовати, a 
да на претходну судску смотру он, туженп, није био позван.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, обвезао је Државни 
ej'ap да тужитељу плати утужену своту, док је Апелациони суд услед призива 
туженога пресуду првостепенога суда укинуо и упутио ra да ствар поново ра- 
справља и донесе нову одлуку.

Жалба тужитељева да је било непотребно предмет враћати првостепеном 
суду на поновно расправљање није основана. Оправдано је Апелациони суд 
предмет вратио да би се нзвело на чисто питање: да ли је у утроби угинулих 
свиња бпло н такве хране које није било у помијама, услед чега би могао бити 
доведен у  сумњу навод тужбе, којп је првостепенн суд прпхватио, да су свињн 
храњенп искључпво помнјама; да су свпњи могли упшути само од затрованнх 
помија и да су помије могле бнти затроване само пре њихове предаје тужноцу. 
Оправдано је предмет враћен првостепеном суду и услед прп.медбе Ветерпнар- 
ског савета да недостаје преглед хране и воде која је свињима давана и да је 
суд бпо дужан да цснп ту опаску, која може да и.ма утнцаја на уверење суда 
0 томе да ли су помије биле затроване нлп нису; утолико више, јер је Вете- 
pmiapcKn савет дао мншљење да постојн највећа вероватност да су свин.н уги- 
нули услед тровања арсеном на основу ирегледа хране, нађене у утроби, a не 
на основу прегледа еампх помија. Оправдано је враћен, напослетку, предмет 
првостекеном суду н у сврху да оцени нсказ сведока Б., према коме Je наредннк 
Б. рекао „да he тужилац проћи као и М., коме су свп свињи угинули", док је 
према образложењу пресуде првостепенога суда чињеннца да ли је помнје за- 
тровао Б. или ко други, за спор ирелевантна. Како је из свих тих разлога 
увпдање пресуде било оправдано, није ни од каквог значаја да ли је пресуда 
укинута још II из каквпх других разлога, стога се Касацпони суд у расматрање 
основаности тих жалби тужитељевих и не упушта.
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

469
Оцена доказа се има оснпватн на слободном уверењу суда. Лли 

то не значн да суд може неку чнњеницу истинитом нли ненстини- 
том утврдити самовољно, већ је дужан брижљивим нспитивањем 
свих доказа н логичкнм тумачењем установпти, коју чињеницу 
сматра доказаном, a коју не, па дати темељите разлоге о томе, a ти 
разлозн се не могу противити законима савремене науке.

П р е с у д а  О к р у ж п о г  с у д а  у С.:
Оптужени С. 'Б., вере рим. кат., poben у Ст. К., живи у М., стар 50 година, 

uo занимању ратар, ожењен, писмен, држављанин Кр. Југославије, осуђиван.
На основу § 280 од. 1 ст. 1 0. кр. п.
Ослобођава се од оптужбе.
По § 311 Кр. п. трошкове поступка сноси државна благајна.

Р А З Л О З И ;
Дрлг. тужилац оптужио је оптуженога, што је неустановл>еног дана месеца 

ошобра 1938 год., у М., у гостионици В. А „ пред Д. М., рекао следеће пзраае: 
,.Да су Немци заузели Чешку, и да he Мађари узети од Чех.а свој део, a затим 
да he дohи ред на Југославију и да he Мађари узети све до старе границе", — 
дакле lUTO је речју ишао за тим, да створи убеђење и расноложење код других, 
да се Краљевина Југославија издвоји из целине н споји са страном државом, 
i'a да је тнме починио злочин из чл. з зак. о зашт. јавне безбедпости и поретка 
у држави.

Оптужени је порицао дело. Тврдно је да је критичне вечери бно тотално 
пијан, да се не ceha шта је говорио, a најмање да је изговорио инкриминисане 
изразе.

Суд је спроведеним доказним поступком, a наиме из нсказа сведока Д. М. 
и В. J. утврдио као чињенично стање стварн, да су опт. С. "B. и сведок Д. М. 
у критично време заједно били у кафани сведокиње В. J.; да су тамо заједно 
пили алкохолно nnhe и били у напитом стању. Суд је узео за истинит нсказ 
сведока Д. М. о томе, да је оптужени С. изговориа инкриминисане изразе, али 
је нашао да у овим изразима не може постојати кривично дело из чл. 3 Зак. о 
зашт. јав. безбед. и поретка у држави, јер сматра да оптужени инкрими- 
писаним изразима није имао намеру да врши пропаганду пред сведоком 
Д М. који је иначе Србин пвавославне вере, a која ie намера основни н 
саставни елеменат истог дела. Напротив, суд сматра да је ово причање опту- 
женога под утицајем алкохола обнчно преклапање у циљу задовољен.а брбља- 
вости човека, који је иначе одат nnhy као обична сеоска пијаница. Према овоме 
кривично дело из чл. з Зак. о зашт. држ. може починитн онај, ко ма на коЈи 
иачин врши пропаганду, или нде за тим, да створн убеђење или расположење 
код других да се неки део Краљевине Југославије издвоји из целипе или као 
самостална држава, илп да се спојн са којом страном државом и т. д. След- 
ствено томе за постојање овог дела потребно је да учинилац свесно врши iinoiia- 
ганду или иде за недозвољеном сврхом означеном у цнтираном пропису. Како, 
међутим, овај суд у инкриминисаним изразима оптуженога није нашао посто- 
јање свесне намере и послелица које нз тога произлазе, стао је на становиште 
да оптужрнн није подузео радљу у иамерн означеној у чл. 3 цитираног закоиа. 
већ је за његову радњу утврдио, да има карактер само безазленог причања у 
прнлично напитом стању, па је са ових разлога морао оптуженога ослободити 
сваке кривице и казне.

Све остале одредбс ове иресуде оснивају се па oдгoвapajahим прописима.

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 повреде 

формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., те, iiOHumxaBajyhH пресуду Окружиог



298

суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар истом Окружном суду на 
нови претрес и одлуку. Решење у погледу осталог дела ревизије отклања.

Р А З  Л О З И :
Против пресуде Окр. суда изјавио је ревизију Држ. тужилац, пзмеђу оста- 

лога због повреде формалнога закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., коју повреду закона 
у главном налази у томе, што оно установљење суда, да је у питању само 
обично преклапање између напптих људи, противи се правилима логике расу- 
ђивања чињенипа обзиром на ефекат који су пзазвали ннкрнминисани нзрази 
на сведока Д. М.

Ова је ревнзија темељита. Наиме оцена доказа има се оснивати на слобод- 
ном уверењу суда у оквиру § 274’ С. кр. п., но то не значи да суд може неку 
чнњеницу истинитом или неистиннтом утврдити самовољно, већ је дужан 
брижљивим испитивааем свих доказа, изнесених на гл. претресу, логичким 
тумачењем установити, коју чињеницу сматра доказаном, a коЈу не, и датн 
темељите разлоге о томе, зашто је и на основу чега је установио извесну чиње- 
нкду, a ти разлози се не могу противити законима логике, ни податцима жнвот- 
ног искуства и савремене науке.

У конкретном случају Окр. суд је као чињеницу установно, да инкрими- 
нисане речп имају карактер само безазленог причања у  прилично напитом 
стању, односно да је причање оптуженог под утицајем алкохола обично пре- 
клапање у циљу задовољења брбљавости, те је суд извео! тај закључак, да опту- 
жени није имао намеру да врши пропаганду пред сведоком Д. М., који је иначе 
С])бин православне вере. Но Окружни суд није дао никакве разлоге о томе, на 
о^нову каквих чињеница је установио да Je no среди само безазлено причање, 
односно обично преклапање у  циљу задовољења брбљавости. Ако је те чиње- 
icnne темељио на томе, да је оптужени био под утицајем алкохола, a да је св. 
Д. М., коме су били намењени инкриминисани изрази, Србин православне вере, 
те да зато код оптуженога ннЈе постојала намера да врши проиаганду —  онда 
је Окр. суд неправилном дедукцијом пзвео такав закључак, који се противи 
законима логпке. Код инкримисаног дела не тражи се то, да је оптуженик са 
пропагандом и успео, већ је довољно само то, да пде за тим да створи убеђење 
да се неки део наше Краљевине пздвоји нз целине, a да ли ће његова радња 
имати успеха или не, то је ирелевантно. Сама та околноот да је Д. М. Спбип 
православне вере, a да је оптужени под утицајем алкохола изговорио инкрпми- 
нисане речи, још не оправдају то, да код оптуженика нпје постојала намера 
да врши пропаганду, нарочито када се узме у обзир време када је onrv- 
женп иикриминисане речи изговорио (* октобар 1938 год.): држање св. Д. М.. 
обзиром на исказ св. В. J., да се разговор водио у повишеном тону, те их је 
замолила да престану са разговором, јер се бојала да у  разговору не дође до 
свађе односно туче.

На основу rope изложеног Касациони суд је уважио ревизију држ. тужиоца, 
ггресуду Окр. суда поништио и ствар упутио истом суду на нови претрес, на 
којем he Окр. суд расветлити све оне чињенице, на основу којих he установити, 
да ли је или није постојала намера код оптуженога да вршн пропаганду, па he 
према резултату доказног поступка донети нову пресуду.

Услед горње одлуке остали део вевизн1е постао је беспредметан, па је 
рсшавање његово Касациони суд отклонио. (Кре 66/1939).

470
Питање заблуде је чнњенично пнтање. Оправдање правног 

лека не може се умножавати зато што један оптуженик пма внше 
браниоца. A  ако' Je ппак впше оправдања поднесено, узима се у 
расматрање само оно, које је на првом месту пменовани браиплац 
предао.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд ревизије државног тужпоца и оптуженога, као н прнзив 

omnrehcHor, одбацује, остале пвизиве, пак, не уважава.



Време које је оптуженик провео у истражном затвору по објављивању прво- 
степене пресуде не урачунава се у казну.

299

Р А З  Л О З И ;
Против пресуде Окружног суда изјавио је држ. тужилац ревизију због по- 

вреде формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. и призив због примене § 74 
Кр. 3. у блажем смислу и због благо одмерене казне ради пооштроња, док је 
оптуженик изјавио ревизију због повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 
С. кр. п., те призив због строго одмерене казне ради ублажења.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налази државни тужилац 
у томе, што је Окружни суд, установљавајуки као чињеницу да је пок. П. С. 
насрнуо био на оптуженога да га физички инзултира, позвао се на исказе 
сведока К. М. и других, док ie на другом месту у образложењу пресуде, при- 
ликом оцене исказа сведока Б., навео да је оптужени једини који тврди да је 
пок. био онај који је на н>ега насрнуо да га физички инзултира, па да је тако 
одлука суда о одлучној чињеници протнвречна.

Ревизија није основана. Из образложења првостепене пресуде види се, 
паиме, да је Окружни суд приликом установљавања чињсничног стања onhe- 
нито се позвао на исказе саслушаних сведока, не наводећн појединце које је 
чиаенице и на основу иеказа којих сведока усТановио, што, долуше, није пот- 
пуно у складу са прописима § 293 С. кр. п., али та неправилност ниЈе такве 
природе да би претстављала повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. 
Према томе, Окружнп суд чињеницу која се у ревизији истиче није установио 
на основу иска-за поменутих сведока, већ на основу тога, што је примио одбрану 
оптуженога у том погледу, не прихвативши нсказ сведока Б. из разлога које је 
Окружни суд потанко навео, па, дакле, нема противречности коју жалилац у 
ревизији истнче.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. види. даље, држ. тужи- 
лац у томе, што је Окружни суд, отклањајући исказ сведока Б. да је оптужеиик 
први започео напад то образложио тиме, iep да је поменути сведок био доста 
удаљен од места догађаја, a сведок К. да је био сасвим близу овоме, па да није 
јасно шта је Окружни суд тиме хтео pehii.

Ни овај ревизијски разлог ннје темељит, јер се из образложења побијане 
пресуде јасно види да се Окружни суд на том месту био позвао на исказ све- 
дока К. зато, да би доказав неверодостојност исказа сведока Б„ чији се исказ 
не слаже са исказом сведока К. у погледу чињенице да је пок. П. био почео са 
псовкама a не оптуженик. Окружни суд поклонио је вере исказу сведока К. 
зато, што је он био ближн месту догађаја, па је то смисао побијаног образло- 
жења првостепене пресуде у коме нема нејасноће.

Повреду формалног закона из § 336 бв. 6 С. кр. п. починио је Окружни 
суд — по нахођењу држ. •п^жиоца, најзад, и тиме, што у побијаној пресуди 
нема уопште разлога о одлучном чињеницама: да ли је окривл>еин пок. П. 
убио у јакој раздражености, и да ли је оптуженик сам клив за ово своје ду- 
шевно стање.

Ревизија је у том делу без основа, јер се из образложења првостепене пре- 
суде јасно види, да је Окружни суд потпуно одређено установио да је оптуже- 
иик инкриминисано дело извршио намах услед јаке раздражености, у коју ie 
био доведен без своје кривице, великнм увредама и нападима од стране пок. П., 
за које установљење је Окружни суд навео н разлоге, па тако нема у том по- 
гледу непотпуности коју државнн тужнлац у ревизији истиче.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. впди окту'женик у томе, 
што је Окружни суд одбио његов предлог да се преслуша лекар Др. Џ. у по- 
гледу тежнне повреда које је оптуженнк задобио од стране пок. П.

Ревизија је без основа, јер околност коју жалилац истиче у предметном 
случају Hiije од битне важностн, с обзиром на прилике под којима је дело 
учињено, као и с обзиром на остале утврђене околности.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. налазн, даље, оптуже- 
ник у томе, што је Окружнп суд одбио његов предлог да се саслуша Др. III. Н. 
као вештак психијатер'у погледу’ душевног стања оптуженикова у време почи= 
њења дела.
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Ни овај ревизијски разлог није основан, јер на главном претресу ни у 
току спровођења доказног поступка није се појавила сумња у погледу душевне 
поремећености оптуженога у смислу § 22 Кр. з. у време када је дело извршио, 
a околност да је тада бно у  јакој раздражености узета је у обзир приликом 
квалификације дела.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 0. кр. п. почннпо је Окружни суд 
— према нахођењу оптЈ^женога, најзад, тпме, што је Окртжни суд на дело за 
које је оптуженик проглашен крпвим погрешно применпо § 167 од. посл. Кр. з., 
уместо § 24 Кр. 3. у  вези § 20 Кр. з.

Ово оправдање упућује на то, да оптуженик сматра да постоји разлог који 
искључује његову крнвицу, јер да је дело починио у заблуди да је у време 
извршења дела противправни нападај протнв његова живота од стране пок. П. 
још увек постојао.

Ревизија, за коју се у ствари позива на повреду материјалног закона из 
§ 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п. није основана, јер према чињеничном стању како га 
је установио Окружни суд, a које је меродавно и за овај Касациони суд, опту- 
женик се у таковој заблуди није налазио, a питање да ли је заблл^да постојала 
или није, чињенично је питање a не правно.

Како су, према томе, ревизије држ. тужиоца и оптуженика у свему неосно- 
ване, Касациони суд их је на темељу § 349 од. 2 С. кр. п. одбацио.

Оптуженик поднео је у зак. воку оправдање изјављенпх правних лекова 
и путем другог свог браниоца Ђ. С., у коме се позвао и на повреду формалног 
закона из § 336 бр. 6 С. кр. п.

Касациони суд ово оправдање ннје уошпте узео у расматрање из следећих 
разлога;

Према § 269 од. посл. С. кр. п. због тога, што одбрану оптуженпкову засту- 
па. више бранилаца не сме се умножавати број говора, па браниоци имају међу- 
собно утврдити који he од њих о којем питању говорити. По аналогији овог 
законског прописа не може се умножавати не број оправдања изјављених прав- 
1шх лекова због тога што оптуженика бранн више бранилаца, B e h  морају међу- 
собно утврдити који h e  од њих о којој повреди закона датн оправдање.

У предметном случају оптуженикови браниодп 'Б. П. и Ђ. поднели су одво- 
јено оправдање о изјављеним правним лековима, a да ннсу постјшили по поме- 
нутом законском пропнсу, те су тако у ствари број оправдања умножнли, што 
по закону није допуштено. Касациони суд је зато расмотрио само оно оправдање 
које Је оптуженик тгоднео по бранпоцу Ђ., н то зато, што је именовани означеи 
за браниоца на првом месту, ir што је оптуженога на претресу пред овим судом 
он заступао.

Узевши потом у расматраље изјављене прпзиве, Касационн суд Je нашао,
да је Окружни суд умесно прнменио § 47 Кр. з. у блажем смислу нз теме- 

л-итих разлога наведенпх у првостепеној пресуди;
да је Окружни суд оптуженоме погрешно узео за олакшицу породично 

стање, јер је оптуженик према подацпма у смислу (р. бр. 2) удовац без деце;
да се, међутнм, оптужеиоме има узети за олакшавну околност што је нека- 

жњеног предживота и што је дело делимично прцзнао;
да се иорицање дела и околност да се оптуженик за дело не каје овоме ие 

може узети за отежицу;
да се с обзиром на напред установљене олакшавне околности казна коју је 

одмерио Окр. суд указује примереном тежини дела и степену кривичне одговор- 
онсти оптуженога,

rra вризиве на темељу §§ 334 од 2 и 353 С. кр. п. није уважио.
Одлука 0 неурачунавању истр. затвора темељн се на § 420 од. 2 С. кр. п., 

.јоЈ) оптуженик са својим правним лековнма niije успео. (Пресуда Касационог 
СЈда број Кре 106/ 1939 од 1 септембра 1939).



801

Пропис § 192 С. кр. п. не односп се само на случај ако у 
мишљењу једног вештака, или у нстоветном или заједничком 
мишљењу саслушаних вештака нма противречности, него очн- 
гледно II на случај ако су мишљења саслушаннх вештака међу- 
собно противречна.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд уважава ревизију државног тужиоца изјављену због повреде 

формалног закоиа из § 336 бр. 5 С. кр. ii. те, поништаваЈући пресуду Окружног 
суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар истом Окружном суду на нови 
претрес и одлуку.

Решење у погледЈ’ осталог дела ревизије отклања.

Р А З ЛО З И:
Протцв пресуде Окружног суда изјавио је државни тужилац ревизију, поред 

осталога и због повреде формалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. п., коју, између 
осталога, види и у томе, што је Окружни суд одбио његов предлог да се од Глав- 
ног санитетског савета или медицинског факултета кога од домаћих универзитета 
затражн мишљење о томе, да ли је код оптуженога у време извршења дела спо- 
собност да схвати природу и значај свога дела или да према томе схватању 
ради услед употребе алкохола била потпуно нестала, или је само била битно 
смањена (§ 22 од. 1 односно од. 2 Кр. з.).

Ревизија је основана.
У погледу степена пијанства опт. Д. С. у време иочињење дела за које се 

оптужује, саслушанн судски вештаци дали су противречна мишљења, док је 
судски вештак д-р Ш. Н. изјавио да је оптуженик у критично време услед упо- 
требе вел^ке количине алкохола био душевно растројен, са помућеном свешћу у 
толикој мери да није могао схватити природу и значај свога дела, судски вештак 
д-р 'Б. М. мишљења је да оцтЈ’женик у то време није био потпуно пијан, те да 
јс у њега схватање природе и значаја учињеног дела било само битао смањено.

Окружни суд је уважио мишљење судског вештака д-р Ш. Н., па је опту- 
женог на основу § 260 од. i ст. 3 С. кр. п. у вези § 22 од. 1 Кр. з. ослободио од 
оптужбе, и то с разлога: а) јер да је д-р Ш. специјалнста за душевне и нервне 
болести и према томе меродавнији као вештак за питања из области психијатрије 
од вештака д-р 'Б., који је лекар целокупног лекарства, и б) јер да сама та окол- 
ност да је оптуженик тежак ноторни алкохоличар са тешким променама ua жив- 
чаном систему, у вези са другим на претресу утврђеним чињеницама, посебице: 
да је оптуженик свакодневно пио и био у  напитом стању; да је шест недеља 
безуспешно лечен у болници; да услед претеране употребе алакохола има и 
заваљење јетре и атрофију очног живца, указује на lo  да је мишљење вештака 
д-р Ш. Н. тачно.

Окружнн суд, међутнм, поступивши тако, није се држао прописа § 192 
С. кр. п.* према коме се — ако у мlIШv̂ )eњy вештака има противречности или 
недостатака, или ако се појави основана сумња против тачности датог мншљења, 
и ако се ти недостаци или сумње не могу отклонити поновним саслушањем 
вештака — има затражити мишљење другог или више других вешгака, a ако су 
вевагаци лекари, може затражити мишљење Главног санитетског савета или 
меднцинског факултета кога од домаћих универзитета. У предметном случају, 
наиме, као што је напред наведено, постоје два противречна мишљења лекара- 
ввштака, па је Окружни суд био ДЈ’жан да поступи у смислу поменутог закон- 
ског пропнса, т. ј. да затражн мишљење другога или више других вештака, од- 
носно мишљење Рл. санитетског савета, или медицинског факултета кога од до- 
маћих универзитета. Пропис § 192 С. кр. п. не односи се само на случај ако 
у мишљену једног вештака или у нстоветном или заједничком мишљењу обојице 
вештака (§ 183 С. кр. п.) има противречности, него очигледно и на случај ако су 
мишљења саслушаних вештака међусобно противречна. С обзиром на то да се 
у случају 0 коме је овде реч ради о вештачењу из области психијатрије, то се 
— уколико у С. нема нарочитих вештака из те научне области — указује цели- 
сходним да се доступи по другом одел>ку § 192 С. кр. п.

4 7 1
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Ваљало Je стога ревизију држ. тужаоца у наведеном делу уважити и пре- 
судити као у диспозитиву.

Услед поништења првостепене пресуде постала је ревизија држ. тужиоца 
у осталом делу беспредметна, па је Касациони суд у том погледу отклонио 
решење. Ипак, у вези са оним делом ревизије држ. тужиоца који је изјављен на 
основу § 336 бр. 5 С. кр. п. због тога што је Окр. суд отклонио да саслуша као 
сведока Д. G., ваљало је напоменути да се пропис § 168 бр. 3 0. кр. п. односи 
само на испитивање браниоца о ономе што му је окривљеник као свом браниоцу 
поверио, a не односи се на чињеницу, да ли је окривљени био у канцеларији 
адвоката или није.

(Пресуда Касационог суда у Новом Оаду бр. Кре 94/1939 од 22 августа 1939).

Водна
установа.

задруга
472

Бого јево—Вај ска—Жива je јавно - правна

П Р Е О У Д А :
Касациони суд ревизију опхуженог одбацује, a призив држ. тужиоца не

уважава.

Р А З  ЛО З И:
Против пресуде Окружног суда изјавио је оптуженик ревизију због повреде 

формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. н због повреде материјалног закона из 
§ 337 бр. 2 0. кр. п., док је држ. тужилац изјавио' само призив због благо одме- 
рсне казне ради пооштрења.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налази оптуженик у томе, 
iUTO ra je Окружни суд огласио кривим, иако ннје починио дело за које се оп- 
тЈжује.

Ревизија није основана, јер се у н.ој не износи повреда закона, него се у 
ствари побија судијска оцена на гл. претресу нзнесених доказа, која је у оквиру 
§ 274 0. кр. II. слободна II не може бити пре,чет ревизије.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. види опет оптуженик 
у томе, што је Окружни суд на дело за које је оглашен кривим погрешно при.ме- 
нио § 319 Кр. 3. уместо § 318 Кр. з., a за гоаење овог потоњег дела да не.ча пред- 
Л1.га овлашћеног лица.

Ни овај ревизијски разлог ннје темељит. Према меродавном установљењу 
Окружног суда, наиме, оптуженик је новац о коме је реч утајио као овлаштени 
орган Водне задруге 13огојево-Вајска-Жива прп вршењу му службе. Како, пак, 
Бодне задруге у смислу прописа Зак. чл. XXIII из год. 1885 о водном праву 
и.мају карактер јавно-правних установа, то се и служба њених органа има сма= 
трати јавном службом у смислу § 14 бр. 3 Кр. з. ЈавнопЈ>авни карактер водних 
задруга види се, -чеђу осталим, нарочито и из дрописа  ̂ 122 цит. зак., према 
коме наплату доприноса ii њихових заостатака за водне задруге врши Мин. 
финансија преко органа позваних за наплаћивање непосредних пореза; затим из 
§ 117 цит. зак., према коме министарскн повереник нма да се позове на сваку 
седницу Одбора задруга, као и на скупштинску седннцу, где има право говора, 
па чак и право утока (жалбе) на Мин. грађевина, уколико донесенихг решељима 
не би вндео довољно осигураном судбнну одбранбених конструкција; најзад и из 

181— 183 цит. зак., који садрже прописе о вођењу водних књнга код јавних 
власти, из којих свих прописа јасно произлази да водне задруге постоје у оп- 
штем јавном интересу, a не у инетресу њихових чланова.

Како је према томе ревизија оптуженога у свему очигледно неоснована, 
Касациони суд ју је на темељу § 345 од. бр. 2 С. кр. п. одбацио.

Узевши ПОТО.Ч у расматрању призив држ. тужиоца Касациони суд је нашао:
да се оптуженоме, поред олакшавних околности које је установио Окружни 

суд, има узети за олакшицу и то да се ради о незнатној своти;
да према томе казна коју је изрекао првостепени суд у свему одговара те- 

жини дела и степену крцв. одговорности,
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па призив држ. тужиоца на темељу §§ 334 од 2 и 353 С. кр. п. као неосно- 
ван није уважио.

(Пресуда Касаццоног суда у Новом Саду бр. Кре 124/1939 од i септембра 
1939 r.).

473
За појам „провлачење" није потребно да се оптуженик чита- 

вим телом провуче кроз отвор, који није одређен за улазак, већ је 
довољно ако се ii једннм делом тела провуче, ако је тиме савладао 
извесну сметњу.

П Р Е С У Д А :
Касациони оуд поводвм ревизије држ. тужиоца изјављене због повреде ма- 

теријалног закона из §-а 337 бр. 2 С. кр. п. поништава пресуду Окружног суда 
на основу §-а 350 бр. 5 С. кр. п. и упућује ствар истом Ок1)ужном суду на нови 
прегрес и одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова оклања.

Р А З Л О З И ;
Против пресуде Окр. суда изјавио је држ. тужилац ревизију због повреде 

формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., због материјалног закона из § 337 бр. 
2 (J. кр. п. и призив.

ПовредЈ' материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. налази држ. тужилац 
у томе,. што суд дело није квалификовао по § 316 бр. 1 Кр. з., јер за појам 
провлачења није потребно да је кривац целим телом ушао у затворени простор, 
већ је довољно да је ушао само делимично, с обзиром да прозор није био одређен 
за улазак у просторије.

Окружни суд као чињеницу узео је да је оптужени кроз отворен прозор 
стана пружањем руке у собу са шиваће машине, која је стајала крај отвореног 
лрозора, одузео у пресуди наведене ствари и извео 3aKvT>y4aK, да, јер је оптужени 
и самим нагибом тела и пружањем руке могао доћи до украдених ствари, не 
постоји потребан елеменат за појам провлачења. Ово правно становиште Окру- 
жног суда није тачно, јер по становишту овога суда за појам провлачења није 
потребго да се кривац мора чнтавим телом да провуче у извесну просторију, 
већ Je довољно да се провуче ма и једним делом тела, на пр. х)уком кроз отворе, 
који нису одређени за улазак, ако је тиме савладао извесну сметњу. Суд је 
ipe6ao да узме у размаграње и да оцени, какав је био нагиб гела оптуженога 
када је пружио руку кроз отворен прозор, да ли је том приликом с помоћу јачег 
нагиба тела могао руком да дохвати стварн са шиваће машине, или је то могао 
учинити лако, с обзиром на висину прозора и удаљеност шиваће машине од 
прозора т. ј., да ли је оптужени морао савладати извесну сметњу да би могао 
руком дохватити украдене ствари. Ове су околности од битне важности за уста- 
новљење како се има инкриминнсано дело квалификовати, те како се Окружни 
суд није бавно тим околностима, Касациони суд поводом ревизије државног ту- 
жиоца, изјављене због повреде матернјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., пони- 
штио је пресуду Окружног суда и ствар упутио истом суду на нови претрес, на 
којем he Окружнн суд расветлнти горње чињенице и према резЈ'лтату доказаног 
доступка донети нову одлуку.

Услед горње одлуке остали правни лекови држ. тужиоца постали су бес- 
предметни, те је решавање њихово Касацнони суд отклонио. (Пресуда Касацио- 
ног суда број Кре 127/1938 од 15 септембра 1939 г.).
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Остварена је повреда формалног закона нз § 330 бр. 6 С. кр. п., 

ако суд установи да је оптуженпк био „тотално пијан“ , a не да по- 
ближе разлоге, нитн прнбере податке за то установљење.



П Р Е С У Д А ;
Касациони суд уважава ревизију држ. тужиоца изјављену због повреде фор= 

малндг закона из § 336 бр. 5 и 6 0. кр. п. те, поништавајућж пресуду Окружног 
оуда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., ynyhyje ствар истом Окружном суду на нови 

■ претрес и одлуку.

Р A 3  Л ОЗИ;
Против пресуде Окружног суда као зборног суда изјавио је државни тужи- 

лац ревизију због повреде формалног закона из § 336 бр. 5 и 6 С. кр. п.
Повреду формалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. n. државни тужилац налази 

у томе, што је Окружни суд одбио предлог оптужбе да се на главном претресу 
позове судски стручњак лекар, коЈи би имао да даде своје стручно мишљење 
0 степену пијанства и урачунљивости одтуженога у време извршења дела, док 
повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налази у томе, што је одлука 
суда 0 одлучној чињеници нејасна, непогпуна и сама са собом у противречности.

Нејасност, непотпуност и противречност огледа се у томе, што је Окружни 
суд без поближих података установио да је оптужени био тотално пијан, да 
икје био кадар да у ма ком виду врши пронаганду и сгвара убеђење код других 
да се један део Краљевине Југославије издвоји из целине и припоји којој другој 
страној држави, и што је, установивши да је оптужени дело извршио у тотално 
пијаном стаау, истога ослободио од оптужба на основу § 280 од. i ст. i С. кр. п., 
уместо да га ослободи на основу § 280 од. 1 ст. з С. кр. п.

Касациони суд оценнвши наводе истакнуте у ревизији налази да су исти 
основани са следећих разлога:

У конкрешом случају Окружнн суд није навео поближе разлоге нити је 
дао поближе подагке зашто је сматрао да је оптужени био критичног дана то- 
тално пијан.

Наиме, није установио колико је и каквих алкохолних вића оптужени тог 
дана потрошио да ли је говорио логично, какав је био начин ж моћ говора код 
оптуженога после уживава алкохолних пића, како се је оптужени држао при 
ходу II у  опште да ли је у кодико одавао супротно држање од обичног нормалног 
понашања свог.

Како је дејство алкохола релативно, то је у помањкању података у том по- 
гледу по сталној лракси овог Касационог суда ваљало вештачењем расветлити 
то дејство за конкретан случај и на тај начин извести да ли је оптужени у време 
дела био неурачунљив, или да ли су код оптуженика били схватање природе и 
значаја дела битно смањени.

У том правцу је одлука суда непотпуна и остварена је повреда формалног 
закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., a кад је Окружни суд одбио предлог оптужбе у 
погледу вештачења, повредио је начело Поступка о оптужби, на које суд мора 
пазити већ по суштини поступка и остварио је повреду формалног закона из § 
336 бр. 5 0. кр. п., јер одбијање предлога је могло бити од неповољна утицаја за 
оптужбу на одлуку суда, a како је државни тужилап; приговорио одбијању тог 
предлога на главном претресу, Касациони суд је морао уважити ревизију др- 
лгавног тужиоца засновану на повреди формалног закона из § 336 бр. 5 и 6 
С. кр. п., Еоништити пресуду Окружног суда и на основу § 350 бр. 2 С. кр. п. 
упутити ствар истом Окружном суду на нови претрес и одлуку. (Пресуда Каса- 
ционог суда број Кре 83/1939 од 29 августа 1939).
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Власник „Правничког гласника": Владимир Хаџи, адвокат, НовиСад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник: Владимир Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70.


	ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК

	Бр. 10

	Постанак и смисао §-а 547 Гр. п. п.

	Ни крив ни дужан

	Глосе

	Грађанска пракса Касационог суда у Новом Саду

	440

	441

	442

	443

	444

	445

	448

	449

	450

	451

	452


	Кривична пракса Касационог суда у Новом Саду

	Водна

	установа.

	задруга

	Бого јево—Вај ска—Жива

	je јавно - правна




