
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 11 Новн Сад, 30 вов ем ба р  1939 Год. III

Још о §-у  120 Закона о адвокатима
Поводом једног захтева за заштиту закона

У кршичном лредмету против Вајдића Милана и др. због пр. 
из § Г20 Закона о адвокатима поднесен је захтев за заштиту закона. 
Разлози којима се је руководио главни државни тужилац у томе 
захтеву јесу ови:

На овом правном подручју постојало је овлаштење за општин- 
ске службеннке да могу састављати нсправе о правним пословима 
прнватних лцца. To право се заснивало на Наредби Мннистарства 
унутрашњнх послова бр. 125U0U из 1902 године, која је донета на 
основу Зак. чл. XX из године 1901. У допуну донета је још Наредба 
Мхшистарства унутрашњих послова бр. 47300 из 1904 године.

Ово право општинскнм бележницима иризнала је и наша 
Држава Статутом Бачкободрошке жупаније бр. 26758 од 3 дец. 1926.

Доцније, међутим, Банско веће Дунавске бановине ставило је 
нзван снаге ове Наредбе Уредбом бр. II 9815 од 10 фебр. 1934 и 
огаптинскпм службеницима забранило састављање поменутих 
исправа. Ту Уредбу Банско веће донело је на основу § 85 Закона о 
општинама из године 1933.

Неки судови прихватили су ову Уредбу, неки нису.
Оптужене у rope споменутом кривичном предмету и I ст. и 

II ст. суд, држећи се те Уредбе, огласили су кривима што су састав- 
љали псправе о правннм пословнма приватних лица. Алн су тиме, 
по схватању главногдржавног тужноца, судови повредили закон, jep;

§ 85 Закона о општинама гласи: „Баповинско веће донеће 
уредбу 0 општинским сллужбепицима".

Карактер н делокруг Бановииског већа одређују чл. 88— 94 
Устава п по њнма ова Beha ов.1аштена су издаватн Уредбе, које 
проглашује Бан, a за које тражн претходну сагласност Државног 
Савета. Та Бановинска већа још нису заведена, она још не постоје, 
већ постоје Вапска већа. Та Банска већа, пак, јесу само савето- 
давни органн Бана (§ 26 Закона о банској управи) и никако нису 
овлаштена дздаватп Уредбе. Према томе Уредба бр. II 9815 нема 
важности.

Тако је то било до 1 априла 1939 године (захтев за заштиту 
закона је, нанме, бпо поднесен пре 1 априла 1939 године).

Међутнм у Финансијском закону за 1939/40, који је ступио 
на снагу 1 апрпла 1939 годнне, донесена је у § 125 ова одредба: 
,,§-у 85 Закона о општинама даје се ово законодавно тумачење: До
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образовања бановинских већа уредбе на основу овог законског 
прописа доносе банска већа“ .

Касациони суд је на то донео пресуду којом је одбацио захтев 
за заштиту закона у  главном из ових разлога:

„Истина је да је § 85 Закона о општинама доношење Уредбе о 
општинским службензшдма стављено у надлежност Банованског 
већа, чијж је карактер и делокруг одређен чл. 88— 94 Устава, као 
uiTo је истина и то да Уредбу од 10 фебруара 1934 бр. II 9815 ннје 
донело Бановинско већ Банско веће, предвиђено у §-у 26 Зак. о 
банској управи; како је, међутим, § 125 тач. 9 Финансијског закона 
за буџетску годину 1939/40 § 85 Закона о општинама дато законо- 
давно тумачење, по коме до образовања бановинских већа Уредбе 
на основу тога законског прописа доносе банска већа, то је јасно 
да је поменута Уредба од 10 фебруара 1934 год. бр. II 9815 пуно- 
важна и да има законску м оћ . . .  Финансијски закон одредбу са- 
држану у тач. 9 §-а 12б не назива преинаком или допуном §-а 85 
Закона о општннама, већ изричнто вели да се потоњем параграфу 
даје значај законодавног тумачења прописа §-а 85 Закона о општи- 
нама, a то значи да је тај пропис одмах од почетка његове важности 
нмао смисао који му то законско тумачење даје“ .

Иако са дужним поштовањем примамо одлуку нашег највишег 
суда, не можемо a да се не дотакнемо гледишта Банске управе Ду- 
навске бановгше израженог у спом. § 125 Финансијског закона.

Одредба § 85 Дакона о општинама је јасна и несумњива; 
„Баповгтско веће донеће уредбу о општинскнм службеницима".

A  може ли бити сумње у погледу надлежности Банског већа, 
кад то § 26 Закона о банској управи тако разговетно каже: „У  
свакој банов1ши образује се банско веће као саветодавни орган 
бана“ .

Зна се, пак, да се тумаче само оне законске одредбе које су 
нејасне и спорне.

Зато цитЈграна одредба § 85 Закона о општшама може бити 
измењена, али никако тумачена. И према томе у § 125 Финансијског 
закона на предлог Банске управе донета је само формална одредба о 
тумачењу § 85 Закона о општинама, a у ствари тај је параграф 
измењен, односно допуњен —  као што се то и из стилизације 
§ 125 јасно види.

Наравно да бп та измена односно допуна, ,,по општем правилу 
да законски пропнси немају ретроактивног дејства, уколико им сам 
закон такво дејство изрпчито не даде“ — важила само за оне уредбе, 
које банска већа у оквиру § 85 Закона о општинама у будуће буду 
донела, док би све раннје донесене уредбе од стране банских већа 
шзивом на § 85 Закона о општннама нмале да се сматрају као не- 
надлежно донете, дакле као неважеће".
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0  отказивању порабних уговора 
и о трошковима отказног поступка

У смнслу §-а 6б6 ст. 1 Гр. п. п. лорабне уговоре може отказати 
судским или вансудскпм путем како порабодавац тако и порабилац. 
Судски отказ може се учннитн писменим поднеском или усмено 
(§ 657 ст. 1 Гр. п. п.). Како се врши судски отказ предвиђено је у 
§§ 657— 660 Гр. п. п. Вансудско отказивање може се вршити преко 
laBHor бележннка „нли на којп други начин“ (§ 660 ст. 1 Гр. п. п.). 
Да би такво вансудско отказпвање имало дејство судскога отказа, 
мора бити доказано исправама споменутим у §§ 388 и 389 Гр. п. п. 
(§ 660 Гр. п. п.). Дан отказивања и дан достављања отказа мора 
бити доказан истнм таквпм исправама (§ 660 ст. 4 Гр. л. л.). To су 
кслраве које у државн, у проплсаном облику и гранил;ама свога 
службеног делокруга, пзда која јавпа власт, или које у свом лослов- 
лом делокругу изда каква особа која, ло слли закопа, ужива јавно 
поверење (јавне ислраве, § 388 ст. 1 Гр. л. л.), односно и друге 
кслраве које су нарочитлм законским лрописима лризпате као јавне 
ислраве (§ 389 ст. l Гр. л. л.).

Поставља се стога ллтање: на којн други начин, осим лутем 
јавног бележппка, може да се јол1 врши вансудско отказ1шање? На 
ово литање дат је одговор од саме законодавне власти, ла нас он 
веже, без обзира на то да ли одговара духу законске одредбе §-а 660 
ст. 1 Гр. л. п. Налме, у  смислу §-а 22 Финансијског закона за 1934/35 
годину, па лодручјима на којима дема јавних бележника, вансудско 
отказиваље у смислу §-а 660 Гр. л. п. може се врлЈитл лреко оллјтих 
3 лравпих власти лрвога стелела, односно у Београду лреко квартова 
Управе града Београда, са дејством судског отказа. To је, углавном, 
било п схваћање лроф. Зуглије (Комелтар Гр. л. л. код § 660, 
стр. 852). Горњом одредбом "Финансијског закона ово је литање засад 
аутентично рептено. С обзиром на све то, вансудско отказивање 
„на други којл начнп“ врло је ограничено и без већег злачаја за 
лраксу.

Стога he стралке, да би лзврл1иле лравоваљани отказ, морати 
отказиватл; ллн путем суда, нлн лутем јавног бележника, или лутем 
олћлх улравнлх власти првога стелена. Сваки други пачин отка- 
зивања нема учинка судскога отказа, и отказ, који би био на такав 
други начин лзвршен, плје ваљан. Наиме, свако друго вансудско 
отказлвање, које не би блло лзврл1ено ла један од rope наведепих 
лачлна, лретставља само .једну лравну чињенил;у од лриватно-лрав- 
ког учгшка и важности, јер се оврха на темељу вансудског отказа 
може водити само онда, ако је лсправама, наведелим у 3 ставу 
§-а 660 Гр. п. л., доказано ле само да је лротивнику странке 
која отказује лослана, него и то, да је он н лримио попшљку која је 
садржавала бал1 отказ (одлука Стола седморпце од. Б. у Загребу од 
2 јанЈ^ара 1928, Ут. 4/28). A лрлмерак отказа и лоштанска лотврда 
0 лошнљци, лредато.] протнвнлку странке која отказује дотлчнога 
дана, нису нсправе ло §-у ббОГр. п. п. Поштанска лотврда, уосталом, 
доказује само да је уручен неки спис, али не доказује који је слис
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био уручен (одлука Стола седморице од. Б у Загребу од 2 јан. 1928, 
Ут. 4/28 и одлука од 19 нов. 1928, Ут. 257/28). Дакле, никаковим 
нриватним писмом или приватном исправом не може се извршити 
лравоваљани вансудски отказ са учинком судског отказа.

Према томе, као најпрактичнији и најјефтинији начин откази- 
вања, које је предвидео наш Закон о судском поступку у грађанскпм 
парнпцама, остаје отказивање преко суда.

С обзлром да порабне уговоре може да откаже судскнм или ван- 
судским путем како порабодавац тако ii порабнлац, настаје питање: 
ко је д^^жан да сноси трошкове отказа са којима је свако отказивање 
скопчано? Постоји, наиме, једно право, једно законско овлашћење 
ке само у пнтању особа које отказ могу да врше, већ и у избору 
начнна како he то своје право вршити. Jep не само да отказ може 
да врши или порабодавац или норабилац, већ га може да врши, 
према својој вољи, судским илн вансудским путем, иако је овај 
в.оследњи начин вршења отказа, како смо налред павелл, доста огра- 
нлчен. Према томе, настаје плтање: да лл је протлвнлк странке која 
отказује ДЈ-жан да накнадл странцл која отказује трошкове отказа, 
без обзлра којлм га она путем врп1л, ллл ове тролхкове пма да сносл 
сама она странка која отказује?

У реп1авању овога плтања поћлћемо лндлжтлееим путем. Алл, 
радд отклањања сваке сумње у  том логледу, напомлљемо одмах да 
се радл само о плтању накнаде тролхкова отказа лротлв кога про- 
тлвллк нлје уложло лрпговоре, јер је то ллтање једлно спорло. На 
лптање трол1кова судског отказлвања лмају да се прлмењују одред- 
бе главе лете Гр. л. п. о парнлчнлм тролпсовлма уолште, јер се л 
одредбе 0 отказлвању налазе у  Гр. л. п.-у, a лстл не садрже нлка- 
квлх посебнлх одредаба у  логледу трошкова отказлвања. Дакле, л 
овде лма да дођу до лр1шепе onniia начела о дј'Жностл накнаде пар- 
вичног трол1ка. У  смлслу § 143 Гр. л. л. странка, која буде у пар- 
нлци потлуно лобеђена, лма да накпадл протпвној стралцп све 
лроузроковане троплсове којл су бллл лотреблл радл целлсходног 
остварлвања ллл одбране лрава. У везл с тлм пастаје ллтање: да 
лл су тролЈКовл судског ллл л вансудског отказа бллл лотребнл 
радл целпсходног остварлвања оддосно одбране права странке која 
отказује? Поставља се л друго плтање: стојл лп л овде, можда, то 
лраво да лротлвплк странке која отказује својлм лоступком нлје дао 
ловода судском ллл вансудском отказлвању, ла је стога у  смлслу 
§ 147 Гр. л. л. странка која отказује сама дужна да сносп све тро- 
лшове отказа?

На прво ллтање одговарамо: да је протлвнлк странке која отка- 
зује дл’жан да стралл;л која отказује накнадл све трол1кове којл 
су бллл потреблл радл постпзања правоваљаног отказа, уколлко 
ола накладу тлх трол1кова тражл. Налме, да би странка која отка- 
зује л;еллсходно остварлла право отказа које јој лрлпада, она мора 
да отказ лзвршл на један од трл налред наведепа начлпа. Jep ако 
отказ не лзвршл тако, она не доблва лзвршнл наслов л лрллушта 
вољл протлвнлка да отказу добровољпо удовољл ллл ле удовољи. 
Па кад отказлвалац, да бл отказ учлнло правовал>анпм, мора да
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отказ врши путем суда, јавног бележника, нли иутем опште управне 
Бласти првога степена, a сва ова три начина проузрокују извесне 
трошкове, онда се мора доћн до закључка да су ти трошкови радн 
целисходног остварења права странке која отказује и потребнн. 
Бе може се тражити од странке која отказује да св не користи у 
Гр. п. п.-у датнм јој правом: да отказ врши на тамо предвиђене на- 
1̂ине, односно да бира начин који је целисходан ради остварења 

њеног права отказа. Да су овп трошкови ради целнсходног оства- 
рења права отказиваоца нужни внди се и из тога, што отказталац, 
кад не би на тај начин отказао, не би имао уопште пи правоваљапог 
отказа ни извршног наслова. Према томе, у часу, кад би истекао 
отказни рок, уколико се противник не би добровољно пселио, не би 
vorao своје право остварити принудним путем, дакле уопште отказ 
не би могао извршити, те тако не би могао ни остварити нн заштитити 
своје право. A нико није дужан да на уштрб свога права врши нај- 
iipe разне покушаје.

Друго је питање: да лп се заступање по адвокату, приликом 
подношења отказа путем суда, може сматрати нужним и сврси- 
сходним? Али нсто то питање може да се поставп и за подношење 
отказа путем јавног бележника, односно путем опгате управне власти 
гфвога степена. Међутим, једно треба имати на уму, да Je заступање 
по адвокатЈ" право сваке странке, и да се она тим својим правом 
може да служи и онда, кад је заступање по адвокату слободно. a не 
облигатно. У протнвном, то не би било никаково право, већ ду- 
жност. Стога се трошкови заступања iio адвокату у смислу нашег 
Гр. п. II. (§ 143) увек сматрају потребним н целисходшш.

Још нешто: када се у  смислу §-а 149 ст. 3 Гр. п. п. чак и тро- 
шкови бесуспешно покушаног поравнања сматрају парничним тро- 
шковима (што вреди и за случај § 529 Гр. п. п.), ii када је ii те тро- 
гакове дужна да сноси она странка која има да сноси и оста.ле пар- 
ничне трошкове, онда је утолико оправданпје да противник странке 
која отказује мора да сноси н трошкове отказа, без кога отказивалац 
не може успешно ii сигурно, дакле нн целисходно, да заштитн. 
односно оствари своје право. Стога суд и у зак.ључку којим издаје 
отказ пма увек да одл>"чи п о накнади трогакова отказа (§ 154 у 
вези са § 156 Гр. п. п.).

Мишљења смо: да одредбе §-а 147 Гр. п. п. овде не могу да 
дођу до примене. Прво, јер се овде не радн ни о каквој „тужби“ , о 
којој говори § 147, већ о отказу. Друго; гато код отказ11ваи>а нема 
уопште никакве важности niiTaibe ко је за отказ крив и ко је дао 
повода отказивању, јер је отказ право и порабодавца ii порабиоца, 
II за њ нпје потребан ни правнн разлог ни повод, те зато код отказа 
није од важности питање крнвице. И треће: нлузорно је код откази- 
вања говорпти о томе, ко је овојим поступком дао повода откази- 
гању, с обзиром да је закон изричито дао право отказа и .једној и 
другој уговорној странци, и таксативно навео којим путем н на који 
начин може ii мора да се правоваљано отказивање врши, a нарочито 
с обзиром на то, да нема другог пута и начина како би се откази- 
вање пначе могло извршитп. Стога отказивалац, хтео не хтео, мора 
да отказ врши баш на начин којп је у  закону предвиђен. A отказ
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ce y  смнслу нашега Гр. п. п. може да врши једино на начине који 
су напред наведени. Па како се радп о вршењу п о заштнти једног 
права које је закон зајемчио, то је ирелевантно „ко је дао повода“ 
да дође до остварења, односно до заштите тога права, које и сам 
тфотивник може да врши н које п он сам признаЈе већ тпме што 
протнв отказа није уложпо прпговоре, као што п пзвршење отказа 
може да тражи и она странка којој је бпло отказано (§ 656 ст. 3 
Г‘р. п. п.).

Истина да бп се на све ово јеогло прнметити да нпје нп праведно 
ки опортуно да противник странке која отказује сносп непотребне, 
односно пзлншне трошкове отказа које он ннје нпчпм проузроковао 
нити их је скривио, с обзпром да бп се он „отказу“  покорпо и истом 
удовољно и када овај не бп бно учпњен путем суда, путем јавног 
бележника или лутем опште управне властн првога степена, већ 
сасвим прпватно, дакле без икаковнх трошкова. У обичном ж тотЈ ’ , 
отказпвања се, истина, већнномтаконврше, с обзпром да су поверење 
II поштење основни принципп правног поретка. Утолпко више што 
oткaзивaoIIЗ^ кад проишннк оваковом отказу не би удовољио, стојп 
на расположењу редовна тл’жба због деложацпје, ла чак п тужба 
за накнаду штете, уколнко бп штете стварно било. Али овде се не 
радп о праведности, која нпје правно питање п која се не нзједна- 
чава са правом. He радн се ту нп о доброј вољи на страни једне 
или друге странке. Ради се о једном праву, п то о праву de lege lata, 
које увек шце одраз правде нп праведности. Па, кад је закон прп- 
знао II порабодавцу ii порабиоцу право отказа, п када је вршење 
тога права огранпчпо само на одређене путеве п начине, онда 
свако може да се тим својпм правом у гранпцама закона користи, да 
га остварује п да га штитп на начпн предвнђен у закону. И, кад је 
то тако, онда онај „qui jure suo utitur nemini facit injuriam” , утолико npe 
ШТО je наш Гр. п. п. усвојио начело апсолутног накнађпвања пар- 
H1I4HIIX трошкова, a крптериј је успех нли неуспех у парнпцн, a не 
какова кривица или некривица.

Пракса нашнх судова по овоме пптању, колико је нама познато, 
врло је колебљпва. Неки судови, шта внше, нису никада нп досу- 
ђивалп трошкове судскога отказа (тако на пр. Срески суд у  Субо- 
тицн). Чак II истп судови заузпмали су по овом пнтању сасвим 
супротна становпшта. Тако је на пр. Окружшг суд у Суботпцп, као 
прнзивш! суд, једанпут заузео ово становшпте: „да кпрајџпја ннје 
дужан да плаћа трошкове отказног поступка, ако није поднео ггри- 
j'OBope npoTiiB судског отказа; кад тужптељ нпје поднео доказе да је 
имао оправданих разлога да покрене отказни поступак преко суда, 
јер се отказнвање може вршнтп ii вансудским путем (одлука број 
17л. V a 189/39). Ово је становтппте очигледно погрешно, јер се право- 
ваљанл отказ, т. ј. отказ са дејством судског отказа, ни „вансудскнм 
путем“ не може вршптп без трошкова! Шта впше, тропшовп вансуд- 
ског отказивања, којп може да се правоваљаио врпш само на напред 
наведене начине (путем јавног бележшша. или путем ошпте управне 
власти првога степена), најчешће су већп него трошкови отказн- 
ваља путем суда. Алп то је, уосталом, без важности, јер п порабо- 
давац л порабилац имају право (,,може“ —  § ббб ст. i Гр. п. п.).
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да врше отказивање према вољи и према потреби, на један, други 
ИЈШ на трећи начин, па, ако са отказним предлогом успеју, иротив- 
ник има да им надокнади трошкове. Међутим, у другом једпом слу- 
чају тај исти Окружнп као прнзивни суд у Суботици заузео је са- 
свим супротно становиште овом (одлука од 18 марта 1938, бр. V a 
Пл. 311/38). Разлози ове друге одлуке гласе: „По § 143 Гр. п. п. 
странци he се надокнадити трошкови који су били потребни ради 
целисходног остварења права. Ово је општи пропис, a у трећем 
отсеку седмог дела Гр. п. п. нема посебног прописа којн бп био изу- 
зетак од овог општег прописа. Па како је отказ потребан ради цели- 
сходног остварења права отказиваоца, то му је пропгеник дужан 
накнадити трошкове.“  Јасно је сада да је ова, a не она прва одлука 
правилна.

Али пракса судова у  том правцу, са гледишта стварања права, 
није уосталом уопште од важности, јер се овде ради само о правил- 
ној илп неправилној применн н тумачењу одредаба Гр. п. п-а, a 
одредбе процесуалног права су одредбе јавнога права, па и суд, сво- 
јом праксом, не може ни да их мења ни да их укида. Он може само 
да их прнмењује, јер оне вежу и судску власт, па ни на овом прав- 
вом подручју судска пракса није и не може да буде пзвор проце- 
суалнпх норми као лрава јавноправне природе.

Како је отказ једнострано раскидање порабног уговора, одређу- 
јући дан када се пораба пма да раскине, није од важности да ли 
Јтротивник на то пристаје или не пристаје. Према томе, отказ није 
тужба него изјава уговорне воље (одлука V Б, од 16 септ. 1926. 06. 
n i . 711/26 С. Ж. 272), a судбени отка-зни поступак је неспорни по- 
ступак (одлука V. Б. од 4 јануара 1916. Р I 567/15 А. Слг. XVII, 
Спр. 255). Али и тај поступак спада у парнични a не у ванпарнични 
поступак, јер је и предвиђен и регулисан одредбама Грађанског пар- 
ГО1ЧН0Г поступка. Стога се на исти има да прпмењују прописн Гр. 
п. п. и 0 парничном трошку, a не прописи Ванпарничног поступка. 
јер једино у Ванпарничном поступку трошкове сносп странка у 
чијем је интересу ш ступак поведен (§ 20 Ванпарничног поступка). 
На то нема никаквог утицаја, нити је од било каквога значења то 
што се откази уносе у  ошпти уписник Р, a не у парнични упигник 
П (§§ 290 и 351 Судског пословника).

А.ли, да противник странке која отказује мора да надокнади 
трошкове отказа странци која отка-зује, види се, на концу, јасно ii 
из одредбе §-а 670 ст. 4 Гр. п. п. Ова одредба г.ласи: „Судски или 
вансудскп отказ илн налог да се преда или примн порабни предмет, 
против којега се не поднесу на време приговори, затим правносна- 
жне пресуде о таквим приговорима и лравоснажне лресуде донеселе 
на основу које од тужби ломелутпх у  лрвом ставу овог лараграфа 
Г5'бе, осим одлуке издате о накнади трашкова, своју спагу, ако се 
за летааест дана од када је наотупило време које је у тлм налозлма 
или лресудама одређено за лслражњеље ллл лрлмање лорабног 
лредмета, не тражл лзвршење тога лслражњења плл лрпмања." 
Дакле, не само да отказлваоцу прлладају тролЈкови за отказ од лро- 
тивнлка странке која отказује, већ ова одлука о пакнадп тропгкова 
остаЈе на снази и онда, када сам отказ изгуби своју снагу, уколико



312

није било тражено извршење отказа за петнаест дана од дана за 
који је порабни уговор био отказан.

Стога смо, из свпх напред наведеинх разлога, мишљења: да је, 
по нашем садашњем Закону о судском поступку у грађанским пар- 
ницама, противннк странке која отказује дужан надокнадити 
странци која отказује трошкове судскога отказа, против кога није 
иоднео прпговоре. ___________ Н икола ТивтиЋ

Оцене и прикази
Др. Мил. Ч. Марковић, Правна држава. Београд, 1939, стр. 55. Библиотека 

„Политика и друштво", св. 27. У издању већ добро познате и агилне Библио- 
теке „Политика и друштво", која је ставила себи у задатак обавештавање 
најширих читалачких кругова о актуелним и занимљивим проблемима да- 
нашњице, објављена је rope означена расправа г. д-ра Миливоја Ч. Марко- 
вића, доцента Правног факултета у Београду. Иако по обиму доста кратка, 
ова је  расправа добро дошла не само ширем кругу читалаца, којем је тре- 
бало објаснити шта је правна држава, него и правницима, јер је аутор овај 
рад ставио на научну основу, те он претставља знатан добитак за наш-у 
правну литературу.

Излажући појам правне државе писац констатује да држава, која по- 
стоји ради постизања извесних циљева, располаже влашћу над својим пода- 
ницима, a ову врше државни органи као њени носиоци. To је неизбежно 
због природе државе, која као правно лице није у могућности да сама врши 
припадајућу јо ј власт; али државни органи претстављају државу само ако 
претстављају њену вољу. „У њима се ствара двојство: они су у исти мах 
чланови државне заједнице и државни органи“ . У првом случају државни 
органи су правно изједначени са осталим грађанима, док су у другом слу- 
чају позвани да установљују интересе државе, те да их формулишу као 
њену вољу, коју he затим извршити. Како, међутим, постоји опасност да 
државни органи своју вољу и интерес идентификују са државним, што се 
нарочито може да догоди код оних који располажу са државном силом, 
показало се као потребно не само да се државна власт врши по неким 
унапред установљеним правилима, него да постоји извесна гарантија да ће 
они бити поштовани. „Кад су правила о вршењу државне власти постав.Ђена 
објективним правом, и кад се гаранције за правилно вршење те власти на- 
лазе првенствено у правилима објективног права, онда се каже да је држава 
срганизована по начелима правне државе.“  Према томе излази да о правној 
држави може бити говора само тада ако постоји везаност власти правним 
поретком, те ако је њена делатност ставл>ена под правни надзор.

Правна држава се развила из т. зв. полициске државе, a н>ене су одлике 
насупрот овој последњој у томе, што установл>ена правна правила везују 
не само грађане него и државне органе. Поред тога у  правној држави поје- 
динац није само поданик који има једино дужности према држави и пот- 
чнњен без права приговора извршној власти, него је и грађанин, који поред 
дужности има и извесних права, a дужан је да се покорава само оним наред- 
бама управне власти које су на закону основане. Док је  у  полициској држави 
управна власт имала право да заповеда појединцу уколико јо ј то није било 
забрањено, у правној држави она може да заповеда само ако јо ј је то зако- 
ном допуштено; грађанима су призната субјективна јавна права, која државна 
власт мора поштовати.

Говорећи о остварењу правне државе аутор указује на то, да за ово 
није дово.Ђно да је државна власт организована по начелима права, него 
да је  поред тога потребно и да постоје гарантије да he се она тако вршити. 
Да би се то постигло, вршење читаве државне власти не поверава се једном 
органу, него се дели на три функције —  законодавну, управну и судску —  
тако да сваку од њих врше посебни органи. „Основни је  услов за реализо- 
вање правне државе, да се те три функције не сконцентришу у рукама 
једног јединог органа, Beh да се установе различити органи за те три разли- 
чите функције.“ Дакле, начело поделе власти је основни услов за остварење 
правне државе, a поред тога потребно је  да се осигура закону саобразно



Бршење свих трију њених функција, што се постиже установом контроле над 
делањем органа који је врши. Установљење ове контроле од нарочитог је 
значења код управне власти, која је у својем раду у много мањој мери 
везана законом од судске власти, тако да је појединац у праву да тражи 
заштиту на случај да је услед незаконитог поступања управних органа пре- 
трпео неку штету. Ова контрола може бити или хијерархиска, када се вишим 
органима поверава надзор над радом нижих органа поводом жалбе оште- 
ћеног појединца, или судска контрола, која је  од нарочитога значења за 
правну државу, те претставља њен други елеменат.

Нарочито је занимљив одељак расправе г. д-ра Марковића у којем 
расматра начело законитости аката управне власти, која је у ствари нај- 
битније начело правне државе; оно је остварено установљењем судске кон- 
троле над актима управне власти, и то или контроле редовних судова (на пр. 
у Енглеској), или управних судова (на пр. код нас). Надаље, аутор расматра 
питање слободне оцене (дискреционе власти) и њене границе, те вели да је 
„власт управног органа. . .  средство за постизање извесног циља који је 
одређен правним поретком", због чега је  и вршење дискреционе власти 
вршење јавне власти, те не сме претстављати самовол>у управног органа који 
је врши. „И онда када је  акт донет на основу дискреционе оцене, он мора 
да буде донет у општем интересу.“ У правној држави и оваква акта став- 
љена су под надзор управног суда, који има да расматра да ли је  у изве- 
сном конкретном случају управни орган имао право дискреционе оцене и 
шта је у њему било њен предмет. У погледу повреде начела законитости 
аутор налази да она постоји када је акт донео орган који није за то надле- 
жан; ако је решавајући орган повредио неки правни пропис који се односи 
на форму или поступак; затим, ако је повређен било који материјално- 
правни пропис, те, напослетку, када је акт донео надлежни управни орган 
у прописаној форми и сагласно са законским текстом али уз злоупотребу 
власти, јер је при томе поступао руковођен другим циљем a не оним за 
који му је она дата.

Расматрајући формалне повреде начела законитости г. д-р Марковић је 
указао на то да је „међу правилима која се тичу поступка управне власти, 
свакако. . .  једно од најважнијих да сваки акт мора бити образложен". За- 
тим наводи да се често догађа да управна власт вређа ово правило тиме што 
„акт садржи неисправно или фингирано образложење: уместо да наведе 
стварне разлоге, власт даје или непотпуне разлоге, или под видом образло- 
жења само парафразира законски текст“ . Писац налази да у таквом слу- 
чају стварно нема образложења, због чега се грађанину мора признати 
право да такав акт управне власти може напасти.

На крају своје расправе аутор говори о јавном мњењу у правној држави, 
те потпуно оправдано подвлачи да се „правна држ ава. . .  не да за.мислити 
без контроле јавног мњења, јер  се воља државе мора потчинити контроли 
оних на које се односе њене одлуке“, због чега слобода речи налази за- 
штиту у правној држави.

Ову интересантну и лепо писану расправу г. д-ра М. Марковића свима 
правницима најтоплије препоручујемо.

818

Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

475
Нема таквога правнога прописа да је га смештање малолегне деце у ино- 

странству потребан пристанак оба родител>а, нити да се малолетно дете може 
(местити у завод за глувонеме само онда, ако је оцу, код кога се дете налази, 
претходно одузета очинска власт. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
1 сепг. 1939, бр. Рек. II 2S6/1937).

476
Дугови који потичу из обавезе за издржавање детета, не могу се компен- 

знрати ни са каквим други.ч потраживањем. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 22 септ. 1939, бр. Рек II 171/1939).
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Иако је тужитељица ступила у ванбрачни однос зато јер јој је тужени обећао 
женидбу, она се убрзо уверила да тужени неће да се њоме ожени. Па када је 
упркос тога ипак продужила ванбрачни живот и за то време обављала код ту- 
женога послове, она не може тражитн да јој се за њих досуди награда, јер она 
потиче из неморалног основа. (Пресуда Касационог сл'да у Новом Саду од 25 
септ. 1939, бр. 0. рев. 30/1935).

477

478
Купац није дужан преузети робу ако је она помешана са таквим састој- 

цима који су штегни по здравље и као такви забрањени. (Закључак Касационог 
суда у Ново.ч Саду од 9 септ. 1939, Рек. II 141/1939).

479
Тужител., који је ошптински лекар, не тражи од Општине накнаду својих 

1/ринад.лежности, него тражи отштету зато што услед отпуста из службе није 
могао од других лица убирати приходе које би као лекар иначе убирао. Зато 
такав спор спада у делокруг редовнога суда. (Зак.гучак Касационог суда у Но- 
вом Саду од 26 авг. 1939, бр. Рек. I 46/1939).

480
Тужени, који је по општинском претставништву изабран за општинског чу- 

вара коња, има се сматрати ошптннскпм органом, за чије поступке је Општина 
одговорна у см. §-а 87 Закона о општинама. (Закл>учак Касадионог суда у Новом 
Саду од 25 авг. 1939, бр. Рек. II 130/1939).

481
Правни је пропис да је закупац властан тражитн снижење за- 

кушпше само онда, ако земља услед изванредне непогоде није до- 
кела нп шловину редовнога рода ir ако Je закупац закуподавца о 
доме известио пре него што је род са закупљене земље скинј о̂. (Пре- 
суда Касацноног суда у Новом Саду од 9 октобра 1939, бр. Рев. II 
173/1938).

Касационн суд ревизију тужених не таажава, пресуду призивнога суда 
одобрава.

Р А З ЛОЗИ:
Тужитељида је у тужби навела да су тужени узели од ње у закуп 12% 

ланда земље, која лежи у торњошком хатару, и да су је у закуду држали 
у економским годинама 1932/33, 1933/34 и 1934/35; да је прворедни тужени био 
закупад, a другоредни тужени, његов отад, да је за уредну исплату закупнине 
примио јемство. По нстеку последње економске године остали су му тужени од 
закупнице д.ужнн су још 91 мет. денти жита и 207.80 мет. денти кукуруза, о чему 
су на захтев тужених 2i нов. 1935 саставнли и писменн обрачун који је прикључен 
списима. Сем тога дужни су му били тужени издати и 1 јагње, 1 прасе, 6 пари 
ћурака, 3 пара гусака, 3 тгара патака и 1 мц. кромпира, те је тужитељида тра- 
жила да се ту'жени осуде да c.v јој све те предмете дужнн излиферовати, или пла- 
тпти њпхову противредност у своти од 55.080 .дннара и парничне трошкове. У 
току шступка код првостепенога суда тужител>ида је тужбу снизила на лиферо- 
вање жита и кукуруза, илп плаћање њихове протпвредности и парничних тро- 
шкова. Тужени су између осталога бранили тнме, да је услед суше род жита и 
кукуруза у ек. години 1934/35 подбадио, н то код жита са 36%, a код кукуруза 
са 38%, и како су тужитељидн већ излиферовали 40 мет. денти жпта внше него 
што су били дужни, a имали су да лиферују још 32 мет. дентД кукуруза, што 
ггретставља мању вредност, тражилн су да се тужптел>ида са тужбом одбије и 
осудн на плаћање парничннх трошкова.

Првостепени суд, Окружни суд у Суботиди, пошто је спровео доказни по- 
ступак, донео је пресуду, којом је тужбд дао делдмично места и тужене осудио



815

да су дужни солидарно тужитељици лиферовати 14.99 мет. центи жита и 111.85 
центи кзпкуруза, или платити н.ихову противредности, и то за жито према цени 
Сомборске берзе за 1 август 1935 год., a за кукуруз према цени исте берзе за 
повембар 1935 и парничне трошкове. Призивни суд, услед призива тужитељи- 
чина, преиначио је пресуду првостепенога суда делимично, тужби дао места и 
тужене осудио да су тужител.ици дужни лиферовати 91 мц. жита и 207 мц. ку- 
куруза у зрну, или платити њихову противредност, која се има установити у 
свршном постувку, заједно са парничннм трошковима.

Није основана ревизијска жалба тужених да је призивни суд повредио 
правне прописе. Правилно је призивни суд установио ла су према обрачуну од 
21 нов. 1935, који је, дакле, направл>ен крајем ек. годнне 1934/35, када су тужени 
већ знали колики им је био род жита и кукуруза и у тој последњој економској 
годинн, признали да тужитељици дугују са утуженим количинама и да се, према 
томе, пма сматрати да су се одрекли права да траже снижење аренде на рачун 
тога што је приход последње ек. године наводно услед суше подбацио. Али је 
пресуда призивнога суда и независно од обрачуна који су странке склопиле на 
закону основана, јер је правни пропис да је закупац властан тражити снижење 
закупнине само онда, ако земља услед изванредне непогоде није донела нн по- 
•товину редовнога и нормалнога рода и ако је закупац закуподавца о томе из- 
вестио пре но што је род са закупљене земље сабрао. Остале жалбе тужених 
пису за решење спора оддучне, те их Касациони суд оставља ван расматрања.

482
Kvha, у којој се налази стан који тужени ужива, власништво је Римокато- 

лвчке цркве, a намењена је Римокатоличком школском фонду, како се то види 
из пршгљученога правилника и пословника Римокатоличке црквене општине. 
Б])ема томе кућа не припада ГГолитичкој школској општини, те она стан у исто.ј 
кући туженоме није ни могла предатп. Шресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 4 септ. 1939, бр. Рев. 760/1938).

483
Тужба ни.је преурањена. ако је плативост утужене своте у току 

поступка код првостепепога суда доспела. — Општиноким бележни- 
Ц1ша на подр.^^лју Дунавске бановине тек је Уредбом Банскога већа 
од 10 фебр. 1934 забрањено да о правним пословима састав.т>ају 
исправе. —  Интабулациони трошкови, нарочито издаци у  таксама, 
не могу се рачлжати у режпске трошкове које помиње ст. 3 чл. 3 
Уредбе 0 заштити земл>орадника од 3 авг. 1934. ('Пресуда Касационог 
суда у  Новом СадЈ̂  од 18. септ. 1939, бр. Рев. II 217/1935).

Касационн суд ревизиону молбу туженог одбија.
Р 3 Л 0 3 И;

Тужител. је покренуо две тужбе. Једну, 6 деп. 1932 год., и другу, 19 дец. 
тс исте године. У првој је навео да му у име заосталих камата па главницу од 
125.000 динара, коју је туженом позајмио, припада до 19 априла 1932 год. 700 ди- 
uapa; од 19 априла до 19 октобра 1932 у име 8% камата 5000 линара; од 19 ок- 
тобра 1932 до дана предаје тужбе 1288 дин., укупно свота ол 6988 дин. У  другој, 
доцниЈој тужбп, тужител. је навео да му тужени у име у зајам дате главнице 
дугује 125.000 динара, на ову 8% камате од 6 дец. 1932 гол.. a у п.ме трогакова 
укњижења права залога 3625 дннара, те је тражио да се тужени обвеже да му 
ј»“ све те своте заједно са 8% камата од дана предаје једне и друге тужбе и пар- 
пичне трошкове дужан исплатити.

У првој, ранијој парници, тужени се бранио тиме, да је камату од 6% 
тужите.гу исплатио све до 19 марта 1933 год., те да је ту̂ жба услрд тога преура- 
н-ена, после чега је суд, Срески суд у Оџацима, донео пресуду. којом је тужите.да 
га сниженом тужбом одбио и осудио га да плати трошкове, јер за своје наводе 
кпје пружно доказа. У лрутој, доцнп.јој парници, тужени је признао постојање 
дута, али је тврдно да је својим обавезама као земљорадник у см. Закона о за- 
Џ1ТНТИ земљорадника од 19 априла 1932 год. одгрворио, јер је камате исплатио



све до 19 марта 1933 год., те да је и у овој парници тужба преурањена. Срески 
суд у Оџацнма донео је прееуду којом је туженога обавезао да у име главниде 
платп 125.000 дин.; на ову своту од 20 априла 1932 год. до 20 дец. исте године 
(дан предаје тЈ'жбе) 8% ; од дана предаје тужбе до исплате 6% камате, a у име 
трошкова укњижења права залога, осим већ плаћених 2551 динара, још 1074 ди- 
кара и парничне трошкове. Услед призива туженога, призивни суд, Окружни суд 
у Сомбору, спо.шо је обе парнлце и донео пресуду, којом је тужитељев призив 
у парници бр. Г. 2400/1932 одбио, док је у допнијој парници призиву туженога 
делимично удовољио п осудно га да у име 3,5% камате плати тужитељу 10.305 
Д1Ш., у  име главнице 130.883 дпн., у дванаест ануитета по отплатном плану 
Уредбе за заштиту земљорадника од 4 августа 1934 год. и парничне трошкове.

Жалба ТЈ̂ женога да је призивнп суд повредио правне прописе није осно- 
гана. Ове и кад би стајао навод туженога да је камату на главницу исплатио до 
27 дец. 1932 год., тужба није преурањена, јев је плативост главнице у току по- 
ступка код првостепеног суда била доспела. Оправдано је призивни суд досудио 
тужитељици у име исплаћене награде за укњижрња заложног права 1000 динара, 
јер је општинским бележнидпма тек Уредбо.ч Банскога већа од 10 фебр. 1934 
год. било забрањено да о правнтш пословима састављају исправе и подносе молбе, 
a укљнжење права залога спроведено ,ie у корист тужитељице још током 1932 
год. Свота, пак, од 670 дин., припадала је правозаступнику према тарифи која 
је била у важности у време укн>ижења за састав молбе ради укњижења. ч 
тужепи није пружио доказ о томе, да муж тужнтељпчин није поред молбе саста- 
вио н обвезниду, за коју му припада посебна награда. те је и та жалба туженога 
да је свота од 1000 динара превисока, неоснована. У см. ст. 3 чл. з Уредбе о 
заштитп земљорадника од 3 авг. 1934 год. у максимални износ годишње камате 
имају се урачунати, поред камате и „провизије, конвенционалне казне, режиски 
трошкови II слично", a интабулациони трошкови, нарочито издацн у таксама, 
које је тужитељнца имала, не могу се урачунати у режиске трошкове које закон 
комиње. Према томе призивни суд није погрешио када је изрекао да је тужите- 
љпда, пошто је туженом дата одгода плаћања, могла рачунати 10% камата, у 
коју се готовн издаци у таксама и трошкови око укњижења не могу урачунати. 
Из сБих тпх разлога Je ревизиону мо.лбу туженога као неосновану ваљало одбитн.

484
Поседник ловпшта м о ж р  се споразу.чом обвезати да сауговарачу накнади 

штету коју почпни дивљач са његовог ловишта и онда одговара за штету не у 
см. ппоппса Закона о лову, него према садржини ск.допљенога сповазума. (Закљу- 
чак Касацпоног суда у Новом Саду од 7 септ. 1939, бл. Рев. I 129/1939).

3 ie

485
Материјално-правни је npoirac, који важи на овом правном подручју, да се 

наследник на исплату дугова оставитељевих не може осудити безусловно. него 
CRMO до внсине наследства Ko.ie је примио. (Пресуда Касацноног суда у Новом 
Саду ОД 13 септ. 1939, бр. Рев. II 714/1938).

486
.Л.КО је оставитељ злостављања будућем наследнику једанпут опвостио. он 

тај оироштај Haie могао вите повући. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 3 октобра 1939, бр. Рев. I 760/1935).

487
Самом чињеннцом да је тужнтеЈБ матер злостављао он није по- 

стао за наслеђпваље недостојан, јер само злостав.љање може бптп 
разлогом за искључеље нз наследства од стране оставитеља. За не- 
достојност потребно је да је наследник радио оставптељу о глави. 
(ТГресуда Касацпоног суда у  Новом Саду од 16 октобра 1939. бр. II 
63/1939).

Касационп суд ревпзију тужених не уважава, нападнуту пресуду Апела- 
ЦЕОног суда потврђује и тужене обвезује да у року од 15 дана под претњом оврхе
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плате тужитељу у име ревизиских трошкова дин. 1065 (једну хиљаду шездесет 
к пет).

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је његова пок. мати бнла продала своју 

земљу и кућу и за добивени новац од 140.000 дин. купила и непосредно на своје 
унуке, тужене у овој парници, преписала некретнине уписане у зк. улошку 
општине Кула бр. 3214 у површини од 17 кат. јутара 880 кв. хв. У току 1935 
год., непосредно пред смрт, тужитељева је матн за своту од 54.340 дин. опет ку- 
иила и на тужене преписала некретнине уписане у зк. улошку оиштине Кула 
бр. 3475 у површини од 5 кат. јутара 389 кв. хв. Иза тужигељеве матере као 
наследнцци остали су само тужител> и његов брат Мита, јер се сестра Мара, 
која је још за материна живота измирена, наследства одрекла. Како тужитељ ни 
за жпвота материна ни после њене смрти из н>еног иметка није добно иишта, он 
је даровањнма које је мати учинила у своме нужиом делу ускраћен, услед чега 
Je тражио да се тужени обвежу да су му у име иужнога дела дужни исплатити 
Н од дароване им своте т. ј. 48.585 динара и парннчне трошкове. Тужени су се 
бранили тиме да им је њихова стара-мајка, a матн тужитељева, купила, исгина, 
некретнине које тужитељ у тужби наводи, али да је то учинила зато, што са ту- 
житељем није могла да живи у заједници, јер ју је он злостављао; зато се мо- 
рала спасти код њих, тужених, који су је до смрти неговали н из захвалности 
за го неговање поклонила им некретнине које тужигељ помиње. Навели су ту- 
жени и то, да је тужитељ зато што је матер тукао и злоставл.ао лостао за насле- 
ђивање недостојан.

Првостепенн суд, Окружни суд у Сомбору, дао је тужби у целини места и 
тужене осудио да тужитељу у име нужнога дела исплате своту од 84.585 дин., 
са 5% камате од 16 јула 1935 и парничне трошкове. Апелациони као призивнн 
суд одбио је призив тужених и у свему потврдно првостепену пресуду, осуђујући 
тужене да плате и призивне трошкове.

Није основана ревизиска жалба тужених да је Апелацнонн суд повредио 
Еравне прописе. Апелационн суд је правилно изрекао да услед саме чиљенице 
да је тужитељ пок. магер, наводно, злостав.гао, без доказа да је матери радио 
0 глави, није постао за наслеђивање недостојан, и, како се тужени због других 
повреда које би биле од.лучне за решење спора не жале, пресуда призивног суда 
је на закону основана. Жалба тужених што је призивни суд одбио њнхов пред- 
Лог радн преслушања странака и сведока, није обра-зложена онако како то про- 
1!исује Гр. п. п., те је и она услед тога беспредметна.

Располажеве у погледу ревизиских трошкова оснива се на прописима §§-а 
152 и 143 Гр. п. п.

488
Истнна да захтев ради досуђнвања законитога наследства садржи и .захтев 

ради издавања нужнога дела, као мањи захтев, али се овај на правном подручју 
где је у  крепостн А. г. з. (§ 1487) може остваривати само у року од три године. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 31 авг. 1939, бр. Рев. 87/1938).

489
Нема места забележењу тарнице ако тужитељ тражи тужбом 

само то да му тужени издаду исправу способну за земљишнокњи- 
жнп препис некретнина. (Зак.ључак Касационог суда у Новом Саду 
од 13 окт. 1939, бр. Рек. II 208/1939).

Касациони суд, уважавајућн рекурс тужених, закључак Окружнога суда 
пренначује и одржава на снази закл>учак Срескога као земљокњижног суда у 
Сомбору од 31 марта 1939 год., бр. Дн. 1582/1939.

Р А З  Л ОЗИ:
Прави.тно је земл.ипшокњижни суд молбу тужитеља радн забележења пар- 

11ице одбио, јер тужитељ тражи тужбом да се тужени обвежу да му издаду 
исправу способну за зкњ. препнс некретнине, a у таквом случају, будући се
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тужбом не чини спорним никакав земљишнокн>ижна упис, забележељу парниде 
нема места.

Надлежност земљишнокњижног суда за решење молбе тужитељеве оснива 
се на последњој реченици сг. 1 §-а 68 Закона о земљишним књигама.

490
Касациони суд уважио је рекурс у ногледу онога дела закључка рекурсног 

суда, којим је противнику досуђен трошак, и тај део закључка преиначио, Jep 
Закон 0 земљипшим књигама дозвољава досуђење трошкова само у случају |-а 
117, из чега излази да се у другим случајевима трошак у земљишнокњнжним 
стварима не може досудити, a то је и стална судска пракса. (Закључак Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 26 авг. 1939, бр. Рек. I 88/1939).

491
Суд није дужан по службеној дужности испитиваги да ли је тужени земл>о- 

радник или није, него је он сам дужан набавити и суду приказати уверење 
којим то доказује. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 31 авг. 1939, бр. 
Рев. I 596/1937).

492
На основу Закона о побијању правш1х дела ван стечаја могу се 

иобијатн правнн послови не само у  сврху намире новчаних потра- 
живања, него и у сврху остварења других права која су правним 
послом повређена. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 4 
септ. 1939, бр. Рек. 54/1939).

Касациони суд како закључак првостепеног, тако и закључак рекурсног 
суда укида и молбу хужитељичину ради забележења парнице одбацује.

Р А З Л О З И ;
He стојн, истина, разлог рекурснога суда да тужитељица не би била власна 

да тражи забележење парниде на основу Закона о побијаљу правних де.ча ван 
стечаја. Тужите.гица тражи обеснажење уговора којим је прворедни ТЈ'жени 
предисао на своју жену, другоредну тужену, некретнину, од које половина, па 
навршетку пу'нолетности, треба да припада тужитељиди. Како, пак, Закон о по- 
бијаљу правних дела ван стечаја не садржи таквога прописа да би побијање било 
допуштено само веровнидима који желе да побијаљем нап.чате своја новчана 
потраживања, власна је и тужител>ица да уговор о отуђењу некретнине, којнм је 
у своме праву ускраћена, побија на основу поменутог закона, иако се она у 
својој тужби изрично на тај закон не позива.

Како се, међутим, у  см. §-а 20 Закона о побијању правних дела ван сте- 
чаја забележење спора мора тражитн код парничвог суда, који о томе има до- 
нети и одлуку, a закључак о дозволи забележеаа у конкретном случају донео 
Срескн суд као земљишнокњижни суд у Сентн, ва.гало је оба зак.Ђучака доњих 
судова поништити, и мо.чбу тужител>иде ради забе.лежења парнице одбадити.

493
На одоцњено предат одговор на тужбу не може се применнти пропис §-а 209 

ст. 2 Гр. п. п. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 10 октобра 1939, бр. 
I Рев. 764/1935).

494
Према § 93 Зак. чл. XXXIII из год. 1SS5 и Прави.чнику о разрезивању и 

убирању приноса водних задруга од 12 апр. 1926 (С.чужбене новине од 22 априла 
1926), предрачуне водннх задруга одобрава Министар пол>опривреде и вода, a 
Гфема §§ 121 истог Закона разрезани приноси имају карактер непосредних по- 
реза и убирају се на исти начнн као и пореза. Према томе решавање о томе 
кслики износ и за коју годнну терети поједине парделе, односно њихове вла- 
снпке, спада у делокруг управних власти, a не у делокруг редовних судова. 
(Зак.д>учак Касадионог суда у Новом Саду од 15 јуна 1939, бр. Рев. I 631/1935).
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По гужитељу назначена вредност спора меродавна је у см. § 543 Гр. п. п. 
за примену или непрнмену маличног поступка, и како тужени вредиост није 
оспорио пре него што се упутио у  расправљање о самој ствари, суд није био вла- 
стан да по службеној дужности испитује исправност вредности означене по ту- 
житељу. (Закључак Касацноног суда у Новом Саду од 1 септ. 1939, бр. Рек. II 
264/1938).

495

496
„Творница плина града Новог Сада“  има парничну способност. (Закључак 

Касационог суда у Новом Саду од 14 окт. 1939, бр. Рек. I 288/939).

497
„Речна пловидба Краљевине Југославије" има парничну способност. (За- 

кључак Касационог суда у Новом Саду од 14 окт. 1939, бр. Рек. I 235/1939).

498
Решавање спорова о потраживањима електромонтера, намештенога у трго- 

вачкој радњи, уколико прелазе 12.000 дин., спадају у см. г. 3 §-а 47 Гр. п. п. 
пред трговачке судове, односно трговачка већа окружних судова. (Закључак Ка- 
сационог суда у Новом Саду од 22 септ. 1939, бр. Рек. II 71/1938).

499
Снорови 0 супружанском издржавању чисто су имовннско-правне нарави 

и спадају, према вредности спора, или у делокруг среских, или у делокруг окруж- 
ннх судова. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 1 септ. 1939, бр. Рек. 
II 271/1938).

500
Ако странке уговоре да прималац може прим.гену кауцију задржатн иако 

не докаже да је претрпео штету, онда је кауција претворена у конвенционалну 
казну, која као и кауција спада у подручје приватнога права. Спорови о њима 
спадају зато у делокруг редовних судова, уколико којим заковом није друкчије 
одређено. У Закону о државном рачуноводству то није учињено. Зато ни Пра- 
вилник донесен на основу истога закона то није могао учинити. (Закључак Ка- 
сационог суда у Новом Саду од 26 авг. 1939, бр. Рек. I 40/1939).

501
Првостепеном суду није морало бити познато да је тужени јеврејске веро- 

исповести, када је рочшдте одредио на јеврејски празник ,,.Јон-Кипур“ , те је дуж- 
Hoci туженога била да о томе суд благовремено извести, за чега је имао до- 
вољно времена. Погрешка суда у том погледу не чини ништавост због које би се 
поступак имао поништити. (Закл>учак Касационог суда у Новом Саду од 23 
авг. 1939, бр. Рев. II 675/1935).

502
Правилно је суд одбио да донесе протпв туженог пресуду због 

изостанка, ако је овај све тужбене наводе иорицао, a његова пори- 
цања ннсу оповргнута доказ1ша који су били прикључени тужби. 
(Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 2б септ. 1939, бр. Рев. 
II 591/1939).

Касациони суд ревизију тужнте.га не уважава, цресуду призивнога суда 
одобрава и тужитеља осзгђује да туженој, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
плати у име ревизионих трошкова 382 дин. (дннара три стотине осамдесет и два).

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да је одлуком Среског суда у Новом Бечеју 

бр. И. *365/1933, a на основу §-а 124 ст. Извршног закона овлаштена да пар-
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кичним путем наплати од тужене ‘ /s заплевене плате венога директора Н. М., 
ot-ршеника, за месец октобар, новембар и децембар 1932 и јануар 1933, у износу 
од 6666 дин. 67 п. Тражила Je тужигељица да се тужена обвеже да јој је ту 
своту, заједно са 6% камате од дана доспелости сваке поједнне месечне плате 
дужна исплатити, као и настале парбене трошкове. Како се тужитељица на 
првом рочишту одређеном за расправу спора није појавила, a тужена наводе 
тужбе порицала, Срески суд је донео пресуду због изостанка, којом је тужите- 
л>ицу са тужбом одбио и осудио ју да плаги трошкове. Тужнтељица је тражила 
да јој се дозволи повраћај у пређашње ставе, али је Срески суд молбу одбио, 
a Окружни је суд тај закључак, одбијајући рекурс тужитељице, у целини по- 
тврдио. Против пресуде због нзостанка подпела Je тужитељнца дризив, али је 
1физивни суд призив одбно и у свему одобрдо пресуду првостепенога суда.

Жалба тужите-Ђице да је призивни суд повредио правне прописе није 
основана. У см. §-а 53S ст. 1 Гр. п. п. против странке која изостане од првог 
рочишта, одређеног на основу тужбе, донеће се по предлогу пресуда због из- 
останка у см. §-а 492 Гр. п. п. Према овом, пак, члану Гр. п. п., ако тужилац 
изостане са првог рочшпта сматраће се истидитии онл чињенични наводи до- 
шавше странке, који се односе на предмет правног спора, уколико ти наводи 
ннсу оповргаути доказима који су већ пред судом, или чињеницама које су код 
суда опште познате. На првом рочишту, пак, које је у конкретном случаЈу код 
Среског суда одржано 1 октобра 1934 год., тужена је порицала све тужбене на- 
воде, што значи да је Срескн суд био ДЈ’жан да узме у обзир само оне тужбене 
наводе, који ннсу оповршутн доказима који су били прикључени тужби. По 
признању саме тужитељице, она је до решења Срескога суда у Новом Бечеју о 
спроведеној оврси против овршеника Н. М., као и решење о томе да је у см. 
§-а 124 старог Пзвршног закона овлаштена да /̂s забраљене овршеникове плате 
иаилатн од тужене парничним путем, прикључила тужбн само у једноставном 
препису. Али, иако би стајао навод тужитељице да су то решења која је донео 
нсти Срески суд у Новом Бечеју, код којега тече и ова парница, и о којпма је 
суд по службеној дужности морао имати знања, тужена је, поричући све тврдње 
тужитељеве, оспорнла ц остале тужбене наводе: да се овршеник Н. налази у 
својсгву дцректора код туженога новчаног завода, да му је плаха онолика каква 
ct у тужби наводи итд., за које чињенице ТЈ-житељида тужби ннје прикључила 
иикакве доказе, услед чега је Срески суд правнлно поступно када је на предлог 
тужене донео пресудЈ' због изостанка п тужитеља са тужбом одбио, a дризпвнн 
суд ту дресуду дотврдио.

Туждтељдцу, која се ревдзијом ндје усдела, ва.ч>ало је осудити да длати 
трошкове ревдздскога достудка у см. §§-а 152 и 143 Гр. д. п.

503
У см. § 232 Гр. д. д. достудак се не може дреузети пре него што дротеку 

ipii месеца од како је дастудило његово мировање. To се дреузимање достудка 
не може слровестд ди да тај дачид да тужилац тужбу довуче, и улутар рока 
од три месеца лоддесе дову тужбу, јер је он и тиме тражио даставак достулка 
лре истека тромесечнога рока. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 9 
с т т .  1939, бр. Рек. I 124/1939).

504
Тужнтељн, којнма је подељено право сиромаштво, нису, истпна, 

моглп бнти од суда позвани да предујме трошкове за преслушање 
сведока, алп како су пропустнли да против тога закључка ставе за- 
мерку, него су се упустилн у даље расправљање, они се протнв те 
грешке суда у ревпзпјп не могу жалптп. (Пресуда Касацноног суда 
у Новом "Саду од 25 септ. 1939, бр. Рев. II 590/1935).

Касацдодц суд ревдзију туждтеља не уважава, дресуду дрнзивнога суда 
о.чобрава д тужитеље осуђује да тужедом, у року од 15 дада под лретњом лри- 
нудног извршења, у лме ревлзискнх трошкова плате 466 дил. (дднара четдри 
стотлле шесдесет д шест).
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Р А З Л О З И :
Тужитељи, који су муж и жена, навели су у тужби, да су у два маха узели 

од првореднога туженога зајам од по 5000 динара и да су му дали две бианко 
-меннце са својим потписима, од којих је другу потпнсао као жирант другоредни 
тужени Г. Л. Како су обе менице у потпуности исплатили, тужител>н су тражили 
да се прворедни тужени К. Н. осудн да им је обе менице у року од 15 дана под 
npemoii оврхе дужан издати, илн у истом року ставити у судски полог своту 
од 10.000 динара и платити парничне трошкове. Тужени су порекли тужбене 
наводе и тврди-ти су да тужитељ по првој меннци која гласи на своту од 15.000, 
a не 5000 дин., дугује још своту од 10.000 дин., a да је другу меницу од 5000 
динара исплатио другоредно тужени a не тужитељи, те да је њему шсле исилате 
меница u враћена и да зато тужитељи нису власни тражити издавање нн једне 
ни друге .ченице. Тужитељи су још у ту'жби тражили да се гледе зајма и изда- 
вања меница преслуша као сведок 0. J., фарбар из Бег. Св. Ђурђа, али је Срески 
суд одредио преслушање овога сведока само под условом, ако тужитељи у року 
од 8 дана депонују код суда у име трошкова за преслушање сведока 40 дин. Како 
тужитељи ту своту нису депоновали, Срески суд сведока није преслушао.

Првостепени суд, Срески суд у Вел. Бечкереку, пошто је спровео доказни 
поступак, донео је пресуду којом је тужиоце са тужбом одбио и осудно их да 
плате трошкове, a иризивни је суд, одбијајући призив тужител>а, првостепену 
пресуду у целини потврдио.

Тужитељи се у својој ревизионој молби жале између осталога и због тога, 
што призивнн суд није преслушао као сведока 0. J., јер би исказом тога сведока 
било доказано да су онц обе менице у иотпуности исплатили и да им их је ту- 
жени дужан издати. Без обзира, међуги.м, на то што су се тужител>и на сведока 
0. у тужби позивали као на доказ за то, да су од прворедног туженог узели у 
зајам у два маха 5000 динара и дали на ове своте менице, a у призиву да њима 
докажу да је ириликом отплате од 5000 динара тужитељима речено да се та 
свота отплаћује на доцнију .меницу, тужитељи су закл.учком првостепенога суда 
од 25 септ. 1934 год. били позвани да у име покрића трошкова око преслушања 
сведока предујме 40 дин. Како судском позиву нису удовољили, суд преслушаа** 
сведока није спровео. Жалба тужитеља да је призивни суд повредно (јх)рмално 
правно правило када истога сведока није саслушао, није основана. Тужитељи, 
којима је додел>ено ираво сиро.«аштва, нису, истина, моглн од првостепенога 
суда бити позвани да предујме трошкове за преслушање сведока, (§ 165 т. 5 Гр. 
.п II.), али како против тч>га закл>учка суда нису ставили за.мерку, него су се 
упустили у дал>е расправл>ан>е, они су изгубили право да се против rrieuiKe суда 
жале тек у ревизиском поступку.

Расположење у погледу трошкова ревизискога поступка оснива се на про- 
писема §§-а 152 и 143 Гр. п. п.

б05
Са.ча чињеница да је једно лице у сродству са парничном странком, није 

разлог да се оно не преслуша као сведок. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 5 септ. 1939, бр. Рев. I 153/1937).

506
Тужени мањак таксе у законском року ннсу исплатили, зато 

iTM је ирпзив у см. чл. 231 Таксеног н прнстојбеног правнлника од 
тфнзшшог суда с разлогом одОачен. (Закључак Касашшног суда у 
Новом Сад.у од 15 септ. 1939, бр. Рек. II 140/1939).

Касациони суд рекурс тужених не уважава и побијанн закључак иотврђује.
Р А З Л О З П :

Ннје основана рекурсна жалба тужених да је Апелациони суд, одбацујући 
љихов признв, иовре.чио законске пропнсе. Туженн су били иреко свогн право- 
заступника од Окружног суда у Со.мбору решељем од lO јуна 1924 год позвани 
да мавак таксе на призиву у року од 30 дана уплате, јер he се иначе у с.ч. чл. 
231 Таксеног н пристојбеног правн.1ннка сматрати да призив нису ни поднели. 
Туженн признају да .мањак таксе у законском року ннсу исплатили, те им је
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Апелациони суд са разлогом призДв одбацио. He могу се, пак, на конкретан 
случај примењивати, као што хоће тужени, таксени прописи који су ступили на 
снагу када су тужени право на подношење призива већ били нзгубили.

Да ли су, пак, неки од тужитеља н тужених у току парннце умрли, није 
HJi од каква значаја за решеље шиања о неблаговременој исплати дужне таксе, 
јер су свн OHii бнли по својим правозастуиницнма заступани, којима Je ирвосте- 
кена пресуда прописно уручеиа. Према иропису, пак, чл. 231 Таксеног и при- 
стојбеног правилника, првостепенн суд, код кога се призив предаје, био је над- 
лежан да позове гужене да под претњом законских последнца мањак таксе 
уплате, a Апелацнони суд да нзрече последице пропуштања, те је и та жалба 
туженнх неоснована.

б01
Није властан прнзнвни суд да без поновног саслушања сведока 

хстанови чињенпчно стање ствари разлнчпто од оиог које је уста- 
новво првостепенп суд, јер је л прпзпвни суд везан прописом §-а 
368 Гр. п. п. (§ 557 fp . п. п.). (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 25 септ. 1939, бр. Рев. II 592/1935).

Касациони суд Ј’след ревизнје тужите.Ђа пресуду лризивног суда укида н 
ствар враћа прнзивном суду на даљц поступак и доношење нове одлуке.

Р А З  Л О З И ;
Тужнтељ је у тј’ж6н навео да му је од уједа паса туженога угинуо коњ, у 

вредности од 1600 дин. За обдукцију и лекарско уверење платио је lOO дин., у 
кме трошкова преноса н стрводернпце 75 днн.; за адвокатску опомену гуженом 
54 Д1Ш. 50 п.; на нме изостале користн, јер у току септембра и октобра месеца 
1934 год. није могао радити пол>опривредне послове, претрпео је штету у износу 
од 450 Д1Ш. Тражио је тужите.Ђ зато да се ТЈ-жени осуди да му у свему исплатн 
2279 дин. 50 п., као п настале парничне трошкове. Туженц је порпцао да је 
тужитељев коњ угпнуо од уједа његових паса, a порнцао је и остале наводе 
тужбе.

После спроведеног доказиог иоступка првостепени суд, Орески суд у  Н. Бе- 
чеју, дао је тужби делимлчно места н обвезао туженог да је тужлтељу д\-жан 
платити 1375 'дин. и ларннчле трошкове у лзлосу од 245 днн. 50 п. Призивнл 
суд, Окружни суд у Петровграду, услед лрлзлва гуженога преиначио је лре- 
судЈ’ првостеленога суда, тужнте.т>а са тужбом одбио и осудио га да платп 
трошкове.

Жалба тужитељева да је призивнл суд лренначујућл првостепену лресудл' 
и одбијајући ra са тужбом повредпо формалло лравле лролисе основана је. 
Прнзпвни је суд, не лреслулшвајућл лопово сведоке лреслулЈане по лрвостелелом 
суду, ипак зато ценло њлхове нсказе н установло члњепично стање ствари дру- 
гојачије од онога које је установл лрвостеленн суд, јср ло лрнзлвпом суду тужи- 
тељ ннје пружло доказа за то да му је коњ угинуо од уједа iiaca гуженога, док 
јо лрвостеленн еуд установло да је тужитељ то доказао. Како је, пак, проце- 
суалло правни пролис да н прнзинлл суд лма, обазирући се брижљиво на ре- 
зултат цепокупне расправе и лзведелих доказа, no слободном. уверењу целитн 
да лп се н који чињеничнл навод лма сматратн истинлтим или не (§§ 36S, 557 
Гр. п. п.) ваљало је предмет вратнтн лрнзивном судЈ' да лоново лреслуша по 
лрвостепеном суду̂  лреслушане сведоке л да, ценећп њнхове нсказе у с.м. наве- 
деног законског лропнеа, установи лотребно чињенпчно стање стварл л донеео 
нову одлуку.

50S
0  ириговорпма поднеееним притиБ платиог налога после ст>’- 

пања на снагу новог Гр. и. п. има ое расирављати по новом IIo- 
ступку. 'Закључак Касацпоног суда у Новом Саду од 13 окт. 1939. 
бр. Рек. II 139/1939)-

Касацнонн суд рекурс туженога уважава, зак.Ђучак призпвнога суда пре- 
пначује н изрпче, да ревпзпјп ттротнв пресуде прнзнвнога суда пма .места.



Ocybyj'e тужитељицу да туженом у име рекурсних трошкова плати у року од 15 
дана под претњом оврхе дин. 69 (шездесет и девет).

Р А З  ЛО З И:
Оиравдано се жали тужени да му иризивни суд ревизију није могао као 

законом иск -̂вучену одбацити, јер у см. т. 2 чл. 37 Уводног закона за Грађ. парн. 
пост. спор, настао услед приговора поднесених против платног налога после 
ступања на снагу новог Гр. п. п., има расправл>ати по новом Поступку. У см., 
иак, §-а 596 истог Поступка ревизија је против другостепене преиначујуће пре- 
суде, будЈ'ћи је вредност спора 550 дин., допуштена.

828

б09
Нема места у см. сг. 3 §-а 59« Гр. п. п. ревизнји, ако је пресуда 

хфизивнога суда до своте од 5000 дин. потврђујућа, против које се 
И1али само једна странка. (Пресуда Касационог суда у  Новом Саду 
ОД 2 окт. 1939, бр. Рев. II 832/1935).

Касациони суд ревизију туженога као законом искључену no службеној 
дужностн одбацује.

Р А З  Л ОЗИ;
ТужитеЛ) је у тужбн навео да је т>'жени крајем јануара .месеца 1933 године 

дошао колима iia Јвегов салаш и ту насилно, секнром, отворио чардак и из 
њега однео 382 мет. центе кукуруза у клиповима, који припадају њему — тужи- 
тељу. Тражио је да се тужени осуди да му је дужан кукуруз вратити, или пла- 
тити 20.000 дин. у и.ме противредности и парничне трошкове. Тужени је при- 
зпао да је однео 382 .мет. центи кукуруза, али се бранио да га је однео са пра- 
i:oM, јер тужител. своји.м уговорним обавеза.ча гледе исплате куповне цене о 
[•оку није удовољио. У току поступка код првостепенога суда тужител> је сни- 
зно потраживање на своту од 12.900 динара и парничие трошкове.

ПјЈВостеиени суд, Окружни суд у Суботици, дао је тужби делимично места 
11 туженог осулио да плати 7825 дин. главнице са 5% камате од 27 априла 1933 
године и парвичне трсшкове. Услед призива туженога, Апелациони суд је прво- 
стеиену пресуду делнмично преиначио и досуђеиу г.чавницу снизио на своту од 
3053 днн., a трршкове на своту од 1190 дпнара.

Ревнзију туженога вал>ало је одбацити, јер је пресу.да призивиога суда до 
своте од 3053 потврђујућа, против које се жали само тужени, a таква је ревизија 
у см. ст. 3 §-а 596 Гр. п. п. законом искључена.

Из праксе рекурсног суда у Петровграду
510

С|»ески суд је због ненадлежности одбацно предлог ради издаваша привре- 
мене наредбе за издржавање супруге. Поводом рекурса, рекурсни суд је закл.уч- 
ком 6ji. Пл. 265/939—2 укинуо првостепени закључак и упутио првостепени суд 
да jieiiin у меритуму ствар и то из ових разлога:

УгЈ10жена странка се жали против ирвенстеиога закључка наводећи да је 
донесен повре.дом закона. Нстнче, да је првостепени су.д надлежан за решаван.с 
његовог пре.длога радн нздавап>а прнвремене наредбе у с.\шслу § 333 т. S И. и.

Жалба је основана.
У конкретном случају ставл>ен је предлог среско.ч суду у Петровграду да 

се нзда прнвре.мена наредба, којом би се противник угрожене cTjianKe обвезао 
на илаћање прнире.меног супружанског издржавања (§ .ззз т. 8 II. ii.). Првосте- 
пени суд одбацно је предлог због ненадлежности, јер је по §-у 337 ст. 1 И. ii. 
на.длежан онај суд, код којега је главна ствар у току у вре.ме подношења овог 
предлога. Предлог за из.давање стављен је 1 .марта 1939 г. Ово становиште 
првостепенога суда ннје основано. Угрожена странка је исходила пресуду против 
мужа радн п|1нвременог супружанског н-здржавања код Среског еуда у Петров̂ - 
граду под б|). П. 2644/6/1937 од 20 јан.1938, Kojo.\i је муж обве-зан на плаћање
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месечног издржавања од 125 дин. Ову пресуду је Окружни као призивни суд 
штврдио пресудом бр. Пл. 149/3/1938 од 28 фебр. 1938 г. Тужени је уложио 
ревизиЈу против пресуде прнзивнога суда дана 18 марта 1938 г. На основу овог 
стања ствари рекурсни суд стојп на сталовишту, да је првостепени парничнн 
суд надлежан за решавање конкретног предлога угрожене странке. Првостепени 
суд је надлежан за решавање предлога радн одређења привремене наредбе све 
дотле, док лравни спор не буде правоснажно довршен.

Наређење у погледу рекурсног трошка оснива се на §-у 153 Гр. п. п. с тим, 
да тај трошак рекуренг није понисао (§ 156 Гр. п. п.).

бИ
Решавајући у меритуму предлог ради издавања привремене наредбе за 

супружанско издржавање, Срескн суд је предлог одбио, сматрајућн да нису 
доказани услови из §-а 330 И. п. Рекуснц сј'д је поводом рекурса закључком 
бр. Пл. 409/1939 дозволио предложену привремену наредбу, али без трошка за 
предлог и без рекурсног трошка. Закључак у целини гласн овако: Рекурс се 
делимично уважује, првостепени закључак се делимично препначује, те се по 
предлогу угрожене странке А. Ш. издаје следећа

П р и в р е м е н а  н а р е д б а :  Противник предлагача П. Ш. дужан је пла- 
ћаги својој жени А. Ш. на име привременог супружанског издржавања по сто 
двадесет и пет динара месечно, почев од 2i јуна 1937 г. м то доспеле рате у 
року од 3 дана, a будуће pare сваког 2i-or у месецу.

Ова лривремена наредба траје до окончаља ларнице Бр. II. 2644/1937 ра;ш 
лривременог супружанског издржавања.

У име тролгкова за овај предлог не установљава се на терег протлвника 
ништа, нити се уважује захтев за досуђење рекурсног трошка.

Обвезује се П. Ш. да у року од 15 дана лод претњо.ч принудног нзвршења 
ллати Држ. ерару у име идеалне таксе свотз" од 120 динара.

О б р а з д о ж е њ е :
А. Ш. ставила .је предпог да се изда прлвре.мена наредба лротив .чужа јој 

на основу т. 8 §-а 333 И. л. Навела је, да су јој у ларници радл привремелог 
супружанског издржавања, како лрвостепени, a тако и другостеленн сј̂ д досу- 
дили привремело сулружанско издржавање у своти од 125 днн. месечно, почев 
од 21 јуна 1937 год., али је тужени уложпо ревпзпону молбу лротпв лресуде 
лризивног суда, услед чега не може да прима лздржавање.

Жалба је основана. Неосновано је ускратно Срески суд нздавање предло- 
жене привремене наредбе, јер су испуњени свл законскн условн за издавање те 
наредбе. Приложеним пресудама, и то лресудом Среског суда у Петровграду бр. 
II. 2644/1937/6 од 20 јан. 1938 год., којом је лротиБнпк лредлагача осуђен да 
ллаћа привремено супружанско издржавање својој жени — садашњем предла- 
гачу — почев од 21 јуна 1937 г. ло 125 длн. лесечно; затим призивном лресудом 
летровградског Окружног суда бр. Пл. 149/3/1938 од 28 фебр. 1938 год., којом је 
потврђена лрвостепена лресуда — у довољној мерп је оправдана како основа- 
ност, тако н висина захтева. На основу таквог стања ствари морало се је лред- 
ложеној привременој наредби удовољити, јер код ове врсте прпвремених наре- 
даба постоји изузетак од олштнх правила, по коме се и.ча тражити од лредла- 
гача да оласност учини вероватно.ч (§ 330 И. л.). Таквој наредбн има места л 
у току спора, која важн до окончања спора о лрлвременом супружанском лзд1>- 
жавању. Овај случај је посебно нормиран у §-у ззз т. S II. п. л л.ма .честа ње- 
i'OBoj лрн.мени, јер ло пролисима новог И. л. лресу'да ради привременог сулру= 
жанског нздржавања не може се извршити лре правоснажности (чл. 2 ст. 5 
Уредбе 0 из-менама и допунама §-а 321 И. п.). У оваквом случају не долазе 
до при-мене ни лрописи §-а 329 ал. 2 И. п., по ко.ме је постављен услов за изда- 
вање лривремене наредбе да угЈ>ожена странка не може нздејствоватп пзвршен.е 
за обезбеђење угроженог јој захтева, јер се л тај лропнс противн сврси пред- 
.четне привремене наредбе.

На основу свега изложенога требало је рекурсу предлагача удовољнтн у 
логледу главпог захтева, a не л у логледу тропзкова за предлог л рекурс, и то 
с обзиром на пропнс §-а 342 II. л. Трошкови угрожене странке, којл су настали 
за н>у у обезбедно.ч постулку (путе.ч привремених наре.даба), не могу јој се 
досуднтл све дотле, док се законнтост прпвремене наредбе не докаже установ-



љењем оног захтева ради којега је исхођено ооезоеђсн.с. Ови трошковн се имају 
досуднтн угроженој ст{)ан1Ш заједно са тротковима глаиног предм(̂ та (S 14.'S 
Гр. и. II.). Лко та могућност не постоји, онда сс ii.'ia.jy оствармтн iiaiiiiii'iiiiiM
nVTC.M.

825

512
П<1 питању, да .пн н.ма места обве.зивању пЈштивннка отка-швача на трошак 

у судском отка-зу, Срески су.д је стао па станоинште да нсма — без обра-зложења 
сБОга становишта — док је рекурсни суд поводом рекурса отказиваоца -закључ- 
ком под бр. Пл. .3S4/1939—2 заузео протнвно правно станоинште које правда 
овнм разлозима;

бтказивалац се жали у своме рекурсу да је пивостепенн закључак донесен 
повредом закона у оном делу, којим му Je ускраћен трошак за отказни предлог.

Жалба је основана.
Нема таквог прописа који би забрањивао усвајање предлога за трошак от- 

каза. па се и.ма такав предлог усвојити ма да ее изричито и не спомиње v §-у 
657 Гр. п. п. Да се таквом предлогу има удовољити види се најјасније из § 67П 
Гр. п. II., по коме „судски откази" против ко.јих се не поднесу на време приго- 
вори, губе своју снагу, ако се у одређеном року не затражи њихово извршење, 
сем одлуке о накнадн Т1>ошкова. Ово значи, ;ia могу отка.зи садржати и одредбу 
о трошковнма. Затим се види н из тумача ових iiiioiinca и то iio питашу .да лн 
се npoTiiB стказа могу уложити само „npiiroiio|in“ . нли је доиугатви „рекурс“ , 
аналогно прописи.ма §§-а 645 и 654 Гр. п. ii., уколнко iiiiothbhhk отказиваоца 
напада само одлуку о трошковима. — Отказиваоцу. пак, несумњиво припала 
право рекурса против оног закључка, којим се ycKpaliyjo издавање предложеног 
отказа у целинн или са.мо дрлпмично, као у вонкретном случају у погледу пар- 
ничног ‘трошка отказа. С т е в а в  В раико-ви^Ћ

Из праксе рекурсног суда у Суботици
513

У правној стварн тужиоца Е. А. против туженог Т. А. ради сметања iio- 
седа, Срески суд .ie одбио тужиоца и уза.ја.мно укинуо парничне трошковв 
између странака. Противу тог коначног -закључка жалиле су обе странкв. 
Рекурсни суд под бр. V Пл. 690/19.39./9 ннје уважио рекурс тужиоца, дочи.м јо 
рекурсу туженог дао места и то из ових разлога:

Тужени је од.мах на првој расправи ири-знао ла је ,iana 22 марта 1939 
године узорао спорну површнну .земљишта. Навео је, да је то учинио iio налогу 
II у н.ме свога шурака Л. А., и да му је исти претхолно иоказао границу своје 
земље, у којој се налазн и спорна површина. Спроведени.м .докази.ча првостепени 
суд је сасви.м правилно установио чињенично стањо. Наи.че установио је иска- 
зн.ча потпуво не-заннтересованих сведока .Л. Т.. .Л. К. и Л. А. да се тужени и 
шурак му Л. А. у.за,јамно помажу прнликом обављања цазннх послова, па и у 
случају пол>опривредних радова. Исто је тако доказано искази.ма тих свелока, 
да је Л. X. замолио туженога да му узоре сиопну поипшнну зе.чљишта са ocra- 
лом земљом. Показао xiy је границу те своје зе.чље, у којој се налази и сиорна 
иовршина. Туженп је иза тога узорао ту зе.мл>у лана 22 .марта 1939 го.дине.

Како ,ie према ово.ме теженп узорао спорну поиршину .зРмлЈИШта у и.ме и 
по налогу Л. А., то у тој аеговој радњи не.ма с.четања поседа и .iep ничим није 
локазао да је он пмао намеру да тим чино.м смета тужиоца у поседу. Напротив. 
доказано је да је бно тога уверења, да је његов шурак в.дасник и поселник 
спорне зе.мЛ)е. Пз тих разлога није се могдо уважити рекурс тужноца.

Реку])су туженога требало је дати места нз изнетих разлога. Тужитељ је у 
овој парнипи потпуно побеђен, па је зато у с.числу §-а 143 Гр. п. п. дужан 
накнаднтн тужено.м ово.м парницом проузрокикане трошкове. Погрешно је прво- 
степенн су.д када је у овом спору при.менно iipoiiiicc §-а 145 Гр. п. п. и међу 
1транкама иарннчне трошкове узајамно укннуо. Ти се прописи имају при.ме- 
нитн само у оном спору, у ко.јему свака странка лели.мично победи a делимично 
цодлегне. To у овом с.лучају ие предлежи, јер је туи;ени добио спор у целости.

М и л е в к о  К о м а т в в а
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Јудикатура из области индустријске својине
I Право патента

(i) Пресуде Касационог eeha и већа вч оспоривањс 
514

Када је патонтпрани проналазак црпке iipe пријаве био објављен конструк- 
ТЛВН1Ш описнма u упутствима јавног надлештва ii када су објављенн п нацрти 
ндентичне црпке, оида таквом проналаску недостаје новост (§ 10 тач. i Зозис.’ ) 
к исти he се поннштити.

Исто важи и ако је проналазак у нашој земљп јавно употребљаван (§ 10 т. 2 
Зозис.).

(Решено у Одбору за оспорававе од 21 марта 1938 год. бр. 4292, П. 0. 2/37; 
оснажено решењем Касационог одбора од 2i априла 1939, к. ж. бр. 9/58.

515
Није потребан нарочити проналазачки 1>ад да би се дошло до тога, да се 

ситна и сиромашна антпмоис1:а руда пржи у конвертору, јер је решење овога 
проблема, према стању техннке пре прпјаве проналаска било могуће сваком 
стручњаку, с обзиром на познатост оваквог истог поступка пржења руде у 
металургији.

He може се узети да у решењу пробле.ма прнмене познатог начина пуњења 
пећи сигао.м рудом и гориво.м на kohbcptoiiv лежп проналазак способан за 
патенту заштнту, јер се овакво решење и])ема стању техннке пре пријаве iipo- 
наласка наметало сваком стручњаку.

Проналасци окарактерисани са.мо одређеиим днмензнјама н нарочитпм обли- 
ком не могу уопште бнти предмет заштите, изузев кала су они резултат екзактног 
прорачуна и опита из којих резултира неочекивани технички ефекат

(Решење Одбора за оспоравање бр. 6063 од 2i априла 1938 год., П. о. 
— 2/1938, оснажено и нзмењено решењем Касацноног одбора бр. 10 од 3 марта 
1939 ГОД-, К. ж. — 10/1938).

516
У спору за осиоравање патента, ппсмено мпшљење стручњака, поднето на 

утменој јавној расправн, пе може се прпкључнтн рочишно.м запнснику (§ 273 
Гр. п. II.).

Проналаску одузп.ма карактер новости и способности за патентну заштиту 
'тњеннца, да је проналазак пре прнјаве путем оферата упућених ннтересентнма 
— стручњаци.ча био оиасан и нацртом приказан на углел тако да се је могао 
употребитн, као н околност да је проналазак пре пријаве уиотреб.Ђаван на 
отвореној градњн, тако ;ia је свакп прола.зник, a нарочпто запнтересованн, могао 
Бидети начин градње iio том проналаску.

(Извршно решење О.дбора за осповавање бр. 7828 ол 25 маја 1938 год. П. о. 
4/1937).

517
Ако комбинација познатих поступака даје нов техннчки ефекат у односу 

на раније познате пропаласке и начин рада, иста претставља способносг за за- 
штшу индустриске својине.

(Извршно решење Одбора за оспоравање од 3 фебр. 1939 г. бв. 1909 Р. 0.
8/38).

518
Кад тужнлац у сиору за поннштај патента на оснону § 33, у везн § 10 гач. 

1 Зак. 0 зашт. ннд. с-нојине, од својих тужби одустане н тужени овај одустанак 
прнми, a Одбор нађе да нема довољно разлога -за расправу спорног интања по 
службеној дужности схадно § 117 по.м. Закона, епорни пред.мет ставиће се у

Закон 0 заштити индЈ^стрнске својцне од 17 II 1922.
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акта, a тужени ими право на накнаду парничнлх тпошкова. — § 126 3. о з. и. 
сиојине II § 332 Гр. II. п.

(М-звршно peiiicibe Одбора за ocnopap.aiw* од 25 (Jienpvapa И»39 год. Г>р. 3346 
— П. 0. 3 !! 4/38).

519
Уређај -за затвараље прозора, чија је карактеристнка у томе што има два 

абдеба, од који-х iiiaui правоугаони, који чине иричвршћсне летве на једно крило, 
a другн нолукружди у виду зареза, чи.ме је постигнут ciioj са четири додирне 
тачке. претставља нов проналазак способан .за патентну лаштиту.

Нема места увиђају у згради посланства сгране државе ради доказивања 
Ј>аниЈе употребе проналаска у  нашој земљи, због екстериторијалности.

(И-звршно решеве Одбора за оспоравање бр. 3446 од 4 марта 1939 год., П. о. 
6/1937).

б) Региења већа за жалбе
520

Поступак утисклваве натписа на фил.човима прн ко.ме се <1шл.м претходно 
Блажи у каквом ктпатилу за отврдњавање и непосредно се за ови.м, не сачекавшн 
сушење емулзије, нл iiecry текста одн. нацрта утискују натинси помоћу каквог 
загрејаног жига, не иретставља пронала-зак способан за иат. заштиту, ,јер је 
дејство влажења ма н са раотвором формалина или ма каквог отврдњавајућег 
купатнла такво, да у почегку ипак ностаје о.мекшавањс е.мулзије као и код по- 
знатог поступка влажеша филмова раствором а.дкохола и воде, тако да iitiBif 
постуиак не.ча ире.дностн над други.ч; док утнскниање загрејаног жига (к.ли- 
шеја) претставља ио.знатц штампарски постЈ'пак.

(Решење Пријавног одбора за патенте бр. 995 од 2i фебруава 1938, осна- 
жено решењем Одбора за жалбе бр. 9400 од l i  октопра 1938 гол., П. ж. 7/38).

521
Кала се npii проц.звођењу сувог натриумбикарбоната из калдиноване соде, 

водене nape ii угл.1'11дпокеида, потребна вода не доводи у облику претходно про- 
нзведене водене паре, него се дпректпо додаје содн као вода, чи.че се постиже 
угатеда у потребни.м пнсталацијама и топлотној enepnijir за претходно произво- 
ђење водене nape ii једновремено хлађеље посталог бпкарбоната, не може се с.ма- 
трати као чиаеннца опште по-зната снаком хе.мнчару која бн с.метала новостн 
и]10налаека у смнслу § 10 Зак. о зашт. инд. својине, јер је позната само употреба 
везане „крпсталне соде“ у монохилрату, a није познато једоставно лодавање 
потребне количине поде, као такве. Код познатнх поступака .морао се прво изра- 
ђпвати .чонохидрат, па из монохидрата бикарбонат, што је претставл>ало процес 
у две фазе, од којнх је ирва компликована, док се поступак по оспореној при- 
,јави пзволп у једиој фазп, у којој се из калциппране соде, одређене колнчиие 
всде II СОз доби.ја пепосредво е,\"в бикарбоиат.

У патентно.м захтеву назначене чињенице морају бити у опису патента де- 
таљнп.је жзнете ii треба да бтде тачно назпачеи њихов нови и пеочекиванн 
ефекат. иначе се не узимају у  обзир.

(Решење Прнјавног одборЈа за патенте бр. 7721/37 ол 22 депембра 1937, П. — 
110/30, оснажено ]ачш-п.е.\1 Одбора за жалбе бр. 15Г>44ол 11 октобра 1938 год., 
II. ж. 4'1938 год.).

522
Када пријавнлац патента у поступку ПЈжговора полиесе на наредбу petjie- 

рента накнадно објашњеи>е н нову стлизацију пат. .захтева, Пријавни одбор је 
дужан да iipe своје одлуке пружи прнлику п[1ПГОварачу да се о овоме изјасни и 
да истакне cnoje евентуалне противразлоге, ла бн се тако сачлтзао приншш 
обостраног саслушања странака код коначног решења спорног пред.чета као и 
irpniinun пзналажења матернјалнс нстпне (§ 9.5 ст. 2 Зозис.).

Направа за улврђивање падобрана, ко,ја с« састојн из .једпог нли вншо 
везних делова, утврђених на оквнру вреће или на самој врећи тако да се iipii 
отварању вреће ii падобрана спојни делови, повученн падрбраиом, аутоматски
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одвајају од оквнра или саме вреће, претставља према стању технике прона- 
лазак способан за нат. заштиту.

(Решење Одбора за жалбе бр. 12582 од 27 фебруара 1939 год., П. ж. 9/1938).

523
Има места васгшстављању у иређашње стаље чо §§ 142a— 142е Зак. о зашт. 

инд. својине пропуштеног накнадног рока из § 91 ст. 5 истог Закоиа за накнаднп 
110‘ЈТупак по наредби претходног испитивања iiax. пријаве.

Апсцес у крајнику (Abscessus Tonsilae) са температуром ii последицом .запа- 
л.ења унутрашњег слоја срца (Endocarditis), услед Ptoje болести пријавилац пат. 
пријаве у критично време није могао да врши никакве врсте физичког и умног 
рада, претставља непредвиђен и неотклоњив догађај због кога има места успо- 
стављању у пређашње стање пропушгеног рока са којим је по ппописима За- 
кона у зашт. инд. својине био скопчан нензбежан губитак права (§§ 142a— I42e).

(Решење Одбора за жалбе бр. 9730 од 30 јуна 1939 год. П. ж. 3/1939).

524
Пропис § 113 Зак. о зашт. инд. својине, iio коае ее дејство патента, који је 

дсбијен за и-звестан поступак при и.зради, лпттсередно распростире и на пред- 
ifi-Te израђене по томе поступку, не мож« се ппотумачитн v томе смислу, да 
патентни захтев на продукт зготовљен по неком поступку, истовремено штити n 
сировпну.

Носач, првенствено филм, за обелезкавање тптраја окарактерисан по свомр 
саставу, не претставља продукт ozra. резултат раннју патентираног поступка којн 
со односи искључиво на начин механичког обележаваља звучних тптраја. Алн 
1.0ШТ0 .је идентнчан састав филмског носача већ заштићен у везп раније патен- 
тпраног поступка, то нема места поновној nocidnoj заштитп оваквог носача, 
било са или без забележака које не мањају суштину предмета п не сужавају 
обим постојеће заштите.

(Решење Одбора за жалбе бр. 8252 од 7 јула 1939 год., П. ж. 1/1939).

в) Пресуде Управног судп и Државног савета.
525

Има места подношењу тужби на Уплавпн суд противу одлука Одбора за 
жалбе Управе за заштиту инд. својине, Jep ни једним законским пропнсом ове 
оллуке нису изузете од покпетања административног спора.

Одбор за жалбе као Уппавна в.ласт ниЈе поврелио закон својом оллуком 
којом ,ie оснажно решење пријавног одбора о престанку важности је,.дног патента 
ra раз.лога што власник о доспело.« року за уплату није положио потпун износ 
годишрве таксе за спорну годину већ у мање.м кзносу, a остатак је уплатио тек 
по истеку накнадног рока од трн месеца, због чега се има сматратн као да такса 
није нн положена, према чему је констатацпја прнјавног одбора о престанку 
важногти патента 11равн.лно учињена (§ 155 3. о. з. н. с ii б зп њег. Правнлннка).

Прн овоме сс власнпк патента нс може познватп на § 159 Закона о з. н. с., 
јер се овим ироппсо.м пружа могућност накнадне уплате таксе по протекло.м року 
само у случају нетакснрања пли недовољног такспрања акта којим се захтева 
конституисање једног права индустрнјске СБо,1ине, a не ir 1;од уплата г.де је право 
pen коистит\'исано као што Je случај код годишњих такса.

Чињенпца што је олносна фирма погрешпо сматрала да .је на реду уплата 
четврте годишње таксе коју Je и уплатпла место пете, не може се у.зети за изви- 
г»авајућу заблуду која би се сматрала као непредвиђен н неотклоњпв догађај у 
смислу § 142 3. 0. 3. п. с., кала је благовремено достављена опомена за уплату 
псте голишње таксе и у истој означен тачан изпор уплате.

(Извршно решење II одељ. Управног суда у Београду 19 IX 1936 бр. 2557).

526
Не.ма места проносу једног патента по оснопу траженог наслеђа кад је 

ратент преетао да важи због неуплате голшпње таксе на оспову § 31 т. 1 За- 
Еона 0 3. н. с., a ни умрли власник патента нитн тужпл>а, која од њега пзволи 
право наслеђа, нису уплатипи годишњу таксу за спорнн патент.

(Решење Државног савета од 5 марта 1938 бр. 4973/38).
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П Право »свгова
(!;) Пресуде већа .7« огпоравањг.

Законска је претпостакка аа поништај жига по  ̂ К4 т. 3 Зозис. идентитет 
гфсте Do6e коју оспореии жигови обележавају.

Да ли је један заштићени знак по смислу § 51 т. 5 Золис. противан Зак. о 
сучбијању нелојалне утакмице, надлежан је да ценн и иресуди само редован суд.

Употреба трговачког имена једне друге фир.ме противна је пропису § 51 т. 5 
оозис. олн. чл. 8 Париске конвенпије о чашт. инд. својине, јер то не одговара 
фактичном стању ствари и могло би да изазове пометњу у твговачком промету'. 
У том случају не долази у обзир примена § 64 т. 4 Зозис., који има у виду само 
заштиту личног имена или лика једног одређеног физичког лица.

(Решено у Касационом одбору 7 децембра 1938 год., К. ж. — 8/1938).

528
Када је један жиг по својим битним е.лементи.ма сличан раније регистро- 

ваном жигу за исту врсту робе, има места поништају на основу § 64 т. 3 Зозис.
При оцени питања сличности снорних жигова не могу се узети у обзир 

одлуке иностраних власти, јер су исте лонете сходно прописима страног законо- 
давства.

(Решење Одбора за осповавањс, оснажено решењед! Касацноног одбора од 
27 марта 1939 К. ж. — 11/1938).

52П
He постоји сличност ii-3Meby жигова нз речи „Ки-Ки“ и „Ми-Ки“ , па ни 

O'-HOB за иоништај овог последњег iio § 64 т. 3 Зозис. јев је довољпо индивидуа- 
■зан и претставља одређен појам.

Нема места опозивању жпга, ако је тај захтев тек у жалби истакнут, a 
овакав захтев ука-зу.је се као беспредметан када ’e већ решено да међу спорним 
5|;итовима не постоји сличност.

Нема места унивпар,- правноснажне одлуке по § 623 т. 1 Гр. п. п. ако 
o n iO B  тужбе није изрично предвиђен у § 15 Гр. п. п.

(Решење Касационог одбора од 27 марта 1939, К. ж. — 7/37).

530
Тужба за поништај једног жига по § 64 т. 3 Зозис. претиоставља посто- 

јање регистпованог права на жиг, што ако није случај, има се таква тужба без 
да.гег извиђа.ја одбацити као неу.месна по § 118 Зозис.

(Решење Одбора за оспоравање од 6 Фебруара 1939 гол., оснажело решење.м 
Касацноног одбора бр. з од 2i априла 1939).

531
Жигови кол којих се као главни еле.менти појавл>ују речи „Св. Рокуш“ ii 

. Св. Роко“ , a заштићени су за исту врсту робе, сматрају се као слични па се 
према то.ме, a сходно § 64 т. 4 Зозис. има поништити онај који је доцнији по 
праву првенства.

За оцену питања приоритетног права, меродаван је моменат права првен- 
ства a не регистрације, ,iep је овај последњн релевантан само за почетак трајања 
важногтн и доспелости годишњих такса.

По Зак. 0 зашт. инд. својине допуштено је покренути ciiop о важности 
једног жига по два ппавиа основа: поништај и опозивање, а.ли с тим да се прио, 
као ппејудицијелан, расправи за поништај, па тек вотом други за оио-зивање.

(Рсчпење Касацноног олбора од 17 xiaja 1939, К. ж. — 2/39).

532
Пзмеђу два жига који се, умавном, састоје из слике звона, постојн слич- 

ност н V ciio])y за поништај има места поништају' касније регистрованог. (§ 64 
тач. 3 Зак. 0 з. нн. сројине).
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Tjielia лица но могу у спору истицатн право на један жиг ако претходно то 
cpoje Брако нпсу уписали у регистар одиосног жнга. (§ 61 ст. 4 Зак. о з. пид. 
својине).

Са гледишта објектипне одене о ]1стоветности врсте робе е повредом на 
нраво жига, има се сматрати да роба: предива н конац супсумира памучну ir 
спилену робу II да је памук ла TKaiBe једна врста преднва одн. конца.

(Решено у Одбору за. осио]>а1:ање на дан 24 септембра 1938 год. бр. 14481 
у Београду — Ж. 0. 5/37, ирениачепо одлуком Касационог Одбора бр. 109 од 
17 маја 1939 год. К. Ж. 1/39).

бЗЗ
Речи „штајерска осовпна“ у тпговачком нромету са гвожђарском po6oii, 

према пословнпм обнчајима .заинтересованих кругова, постале су уобпчајене као 
сзнака квалитета нарочнтих врста осовина, те се услед тога саме за себе не 
sfory репгстровати као жнг (§ 51 т. 3 Закона о зашт. пнд. својине).

(Решено 5' Одбору за оспоравање на дан 14 децембра 1938 год. бр. 20270). 
Оснажено одлуком Касационог одбора бп. 5 од 30 августа 19.39 год. К. Ж. 5/39).

б34
У счшру за опо.зивање Једног регис-т|)01;аног жига iio основу сличности 

ra и.звесннм .знаком раније употребЛЈаваним HeiieniCTponaHO, претходно се има 
расправитд пнтање; да ли међу овим обе.лежЈима постоЈп сличност или пден- 
титет (§ 65 ет. 1 3. о. з. и. е)-

Речи „Лнлодонт“ и „Каролина“ , као бигни елементп два ра.зна обележја, 
ц по своме значењу п по својој фоиетици битно ге ра-зликују, тако да јо п про- 
сечан купац у могућности да П])н,мети ту разлику.

Кад со два обележја разликују по својим битпим елсментима, слнчност 
употребљених боја ире.левантпа је за пвоцену питања опште сличностп, јер је 
боја секундарни додатак по коме ,ie оријентацнја куггца тешка, нарочито ако су 
у питању а|)тикли којн се уобичајено траже по својим вербалним ознакама.

Додатак фирме — Т1)говачког имена на решсгрованом знаку, даје овом 
јодан степен диотинктивностн више.

Ако ,ie захтев нз тужбе у целогтп одбијен. то се ii парннчнн трошкови у 
целини и.мају паложнтп тужиопу — § 126 3. о з. н. с.

(Решено у Одбору за оспоравање 16 јан. 1939 год. бр. 704 — Ж. 0. 1/37 
преиначено у погледу парничнпх трошкова одлуком Кас. Одбора бр. 4 од 
30 августа 1939 г. К. Ж. 4/39).

6) Одбор за жалбе.
535

Реч ,.локтор“ у некнм крајевима наше државе употребљава се као спноним 
рсчц „лекар“ , па би ова реч услел ск.лоности нашег народа да се лечп прпрол- 
шш средствима, код потвошачке публпке, с обзпром да је пршављена за обеле- 
жавање вина. могла створпти уверење да је њоме обележено вино намењено .за 
употребу у здравствене сврхе, те је услел тога иск.гучена од заштнте као реч 
која означава опредељење (§ 51 т. 3 ii 5 Зак. о -зашт. инд. својнне).

OciiM тога употреба речн ,.локтор“ за обележавање робе протнвна је духу 
II Закона о лнчннм пменпма, јер се њоме профанише доктопска тнтула.

(Решено у Одбопу за жалбе на дан 31 децембра 1938 год. бр. 18096 Ж. Ж.
3/3S).

в) Мишљења Суду. 
бЗб

Уиотреба израаа „Малн Тата"‘ као натпнса на радњи, у цп.гу рекламе итл. 
првтставља под11ажавање жига у речи ,,Та-Та“ (§ 145 ст. 1 н 2 3. о. з. п. е.) и 
према томе, постојн повреда, ако надлежни суд утврдн бесправну уиогребу.

(Мшлљење дато Трговачком Суду на дан 6 октобра 1938 год. под бр. 14457 
— V 295/Зб).
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537
Кад и-змођу једног чпттнћсиог жига ii једис пецепктроиане отикстс, која се 

л потребљава као обележјо робс у п]10.ч1‘ту, иостоји слпчност у iior.nn;ty ((jiirypa- 
ТИВШ1Х и вербалннх елемсната a ii самих боја, онда постојп иодражавање жига, 
a да Л11 iiocToju бесираина употроба надлижан јо да утпрди суд по туасби за 
повреду.

(Мпшл.ењу дато Оррском Сулу у Oi;oiLBy у смислу S§ fa; ii 70 3. 0. a. и. c. 
даи 14 јуна 103!) год. V. 206/30). J b y Q .  Л 1 л р к о в л ћ

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

538
He може да служи i:ao основица захтеву за заштиту закона та 

околност, што је суд одбио предлог странке за надоиуну док. по- 
стуика, јер суд у оквиру §-а 274 С. кр. п. слободно цени доказе.

Суд је властан да одустане од свог раппјег решења, ако види 
да је услед других доказа ствар довољно расвет.љена.

Касационн слдд .захтев -за -заштиту .закона одбацује.

Р АЗ ЛОЗИ:
Глашш држашш тужилац јс иод бројем Кнс. 1734/1937 по;џ1ео захтев за 

ааштиту .закона, и моли ;ia се устанони, да је пресудом Окр. суда као нно- 
косног суда у С. од 30 јупа 1937 го.д. бр. К-зп. 444/1935 повоеђен закон у 
§ 330 бр. 5 II 0 С. кр. п., пресудо.м Апелационог суда у Н. С. ол 17 деце.мбра 
1937 год. бр. Кппа 217/1937 да је повређен закон у § 399 од. II С. кр. п. из 
следећих разлога;

„Пресудом Окружног суда као инокосног суда у С. од 30 јуна 1937 бр. 
Кзп. 444/1935 оптужени С. Р. оглашен је криви.м, што је 4 октобра 19.35 у X. 
против оштећеног Ф. Г. поднео Држ. тужпоштву у С. крнвичну прнјаву, у коЈој 
је изнео да Je оштећенн своту од 6000 динара, коју је iinii.Mno од сенатора П. М. 
у свр.ху организовања П. П. Ј^дружења, себи противправно присвојио, иако је 
опао да је оштећенн ову своту утрошио у ону сврху iia коју је била намењена, 
те је на основу тога пријава након проведеног нзвиђаја и саслушања сведока 
као неоснована одбачена, дакле је против свог уверења лажно прнјавио некоЈ 
власти да је цзвесно лице учинило Јсрнвично лело, у намерн да се против њсга 
отпочнс крпвнчни поступав, па је тнме почшшо иоеступ нз § 139 од. I Кр. з., 
ш  со радн тога по § 139 ол. I Кр. з. птш.ченом §S 70 н 74 Кр. з. осуђује на 
ка-зну затиора у трајању од 1 .месеца; iio § 65 Ко. з. извршење нзречене ка-зне 
одлаже се за време од две годнне."

У разлозима ове пресуде наведено је да .је jTnpbeno следеће чшвенично 
стање:

„Суд ,је након тога провео доказни постуиак преслхшањем оштећеног Ф. Г., 
сведока Т. -I., те прочнтањем садржине спнса бр. Кзп. SOS/1934, па је на основу 
тога утврдпо, да је оштећенн са примљеннх 6000 лннара од сенатора ГГ. за 
органи-зовање га-здинског дана обрачунао са viiiiauo.M газдннског клуба.“

Ово чињенпчно стање утвт)ђено је нз слелећег:
..Суд је исказцма оштећеног Ф. Г. н сведока Т. -I. поклонно вере, јер су 

њнхови нскази до у потпуности поткрепљенн садржино.ч списа бр. Кзп. 808/1934, 
и-̂  коЈих се видн да је оштећени занста обрачунао са управом у погледу 6000 
динара примљенпх од сопатора П.“

Из пздетог следц, ла пресуда у сво.1нм разлозн.ма уопште не садржи чнње- 
нично стање за крпвнчпо дело за које је оптужени оглашен кршшм — дакле 
нема разлога о одлучни.м чпњешшама. Првостепена иресуда узима као чиње- 
нпчно стање да ie Т. Г. са прнм.д>еш1Х 6000 дннара од сенатора П. обрачунао 
са управом Газдннског к-луба. Пз овако утврђеног чињеннчног стања следило 
б{1 пре, да је био оптужен Ф. Г, него С. Р., јер из истог не издази да Je опту-
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жени С. учинио било каково кривично дело. Како пвема томе у првостепеној 
пресуди нису наведени рачлоли о одлучним чињвннцама, то io повређен Закон 
у § 336 бр. 6 0. кп. п.

Пресудом је повређен закоп у § 336 бр. о С. кл. п. п на тај начнн, што 
постојн знатна иротивречност из.међу онога што се палази у разлозима пресуде. 
по садржшш списа под бр. Кзп. S08/1934 т. ј. да се из тога списа види, да је 
оштећени Ф. Г. заиста обрачунао са управом у погледу 6000 динара примљеннх 
од сенатора П., н између самог тог кривичног сииса бр. Кзп. S08/1934, из кога 
св Бидп само то, да тројица сведока тврде да је Ф. Г. поднео обрачун о тнх 
6000 динара управи Газдинског клуба, док су лругп преслухпани сведоци. њих 
fiKO 12, исказали, и то једни као што А. А., Б. Ф. и Ф. Л.. да обрачун није поднео. 
a други, пак, да не знају ништа о обрачуну, нли да је положио обпачун, али 
иису исказали да ли за оних примљених бООО дннара, нлв уотгште о г]5ошковима 
за организовање Газдинског дана.

На главном претресу одржаном дана 19 јуна 1937 оптужени прелложио је, 
да се као сведок саслуша П. М., сенатор, на околност, да оштећени Г. са љим 
јом  Hiije обрачунао, a да се са њим требао обвачунати, док двжавни тужилац 
уз остале предлоге и тај, да се прибаве списи Среског суда у С. нз год. 1935 о 
осуди М. J. и В. С. a no тужби оштећеног Г. Ф.

Суд ,је усвојио предлоге н прет1>ес пвекинуо за дан зо ,јунн'а 1937, на који 
се има позвати као еведок II. М., сенатор, if iimioaiiiiTii предложенп cniicii Грс- 
ског суда у С.

На претресу дана зо јунија 1937 год. суд јо утвпдно. да позвани сведок 
није приступио, a и да тражени кривпчнн списп од Греског суда у 0. нису 
стигли.

Бранилац оптуженог остао ,јо при свом предлогу ла се као сведок са- 
слуша М. П.

Суд је противно свом ранијехг решењу сад донсо рсшење, да сс саслушањо 
II М. као сведока показује сувишннм, те да се предлог одбрано одбија.

Бранилац је приговорио том решењу.
Гледе оног дела решења од 19 јула 1937, које се односп на прибављањо 

списа од Среског СЈДда у С., који нпсу стигли, на ново настављеном претресу 
дана 30 јуна 1937, суд није донео никакова' решења т. ј. да ли се ти спнси 
пмају прибавити или не, односно уколико не, зашто сматра да сад нпсу по- 
требни.

Првостепенп суд кад је једном нашао да је од важностн да се као сведок 
саслуша М. II., сенатор, ннје могао на поновном пветресу без стварно оправ- 
даних и основаних разлога то своје решење изменити. a исто тако није могао 
донети пресуду кад није донео вешење с којнх вазлога сматра сада да није 
потребно плибављање ciiiica од Среског суда v С Оваквнм поступком сул јо 
том cBoioM поесудом повредио закон у § 336 бр. 5 С. кр. ii.

Против ове првостепене пресуде уложпли су у законитом року прнзиве са 
оправдањрм дпжавнн тужилац због благе казне, a у циљу пооштрења и због 
прихгене § 65 Kn. з., a оптуженн и бранилац м.у због повреде Фопмалног закона 
из § 336 бр. 5 С. кр. II., због повреде матерпјалног закона из § .337 бп. i сл. а) 
С. кр. п. II због одлуке суда о крпвпцд.

Апелациони суд тнм, што је том CBo.ioM пиесудом о.дбацио пкнзнв опту- 
5геног С. као очигл“дно нроснован, повчелпо ie закон у S 399 ол. II С. кр. ц., 
јер је требао првостепену пресулу на основу тога раконског пропиеа поништити 
и упутити ствар истом с.уду на нови претрес, и то због непотпуног и неосно- 
ваиог установљења одлучних чињеница у првостепено.ј пресулп, a како је то већ 
напрел изието.

Овај захтев за заштиту закона нше темељпт чз следећих разлога:
У погледу повреде закона из § 336 бв. 5 С. кр. ii. Окружни суд је на 

главчом прртвесу. олгжаном дне 19 .iviia 1937 год.. одррд'н> пчрглушањр нр само 
П. М., већ .ie одордио поеслутаање другнх свелока. као Т. -J.. бившег блага1ника 
удружен,а ii Д. И.-а. На рочишту одржанохг зо јуна 1937 год. сведоци Т. J. п 
Л. И. cv II цоррлушани Љихове ис-казр јр сул пенпо. и на осноиу тр чцрн“ 
Окр. су.д је нашао, да је гтвав довољно ]1арветл>рна, n ла т 1рслушање П. М. 
сала Бише niiie потоебно. Овим захтрвоч за заштиту закона гл. дчж. тv••vилâ  ̂
.'’апоаво напада право суда на оцену доказа, KO.ia је у оквиру § 274 С. кр. п. 
слободна, и не може да послужц за оснор захтева за оаштиту закона.



Истина да је Окр. суд на предлог држ. тужиоца одредио дз се прибаве 
кривнчни списи Среског суда из С. из 1935 год. о осуди М. J. и В. С., a no 
тужби оштећ. Г. Ф., но на претресу од 30 јула 1937 год., када је суд установио 
да rope означени списи нису приспели, нико од странааа ннје ставио преддог 
да се Tii списи добаве, већ је бранилац ставио само тај ппедлог да се П. М. 
доново позове као сведок. У погледу прибављања горњих крив. списа суд није 
донео никакво решење, a како је суд властан да одустаие од свога рани- 
јега решења ако види да је услед других доказа ствар довољно расветл.ена, то 
је Касациони суд нашао да нн овде нема те повреде закона, коју гл. држ. ту- 
жилац истиче.

У погледу повреде закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. Окружни суд је на 
основу оцене свих доказа, изнесених на главном претресу у оквиру §-а 274 
С. кр. п., установко чињенично стање, у пресуди је суд дао разлоге о томе, на 
основу чега је дошао до тога уверења да је оштећени од П. М. примљених 6000 
дпнара обрачунао са управом Газдинског клуба. Када се суд није обазрео на 
нсказе извесних сведока у једној другој парници (: Кзп. 608/1934:), није по- 
вредио закон, јер суд у предметној парници слободно цени и установљава чи- 
њеннце (§ 4 С. кр. п.).

Повреду закона из § 399 одељ. II С. кр. ii. од стране Апелационога суда у 
Н. С. засновао је главни држ. тужилац на rope означеним повредама Окр. суда, 
na како је овај суд установио да Окр. суд није остварио горње повреде закона, 
10 није иовредио закон ни Апелациони суд, када услед призива оптуженог због 
иовреде формалнога закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. и због повреде закона из 
§ 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. због одлуке суда о кривици није понишгио пресуду 
Окружног суда ii ствар упутио на нови претрес.

Како је, дакле, захтев за заштиту закона у целости неоснован, то га је 
Касациопи суд на основу § 357 одељ. II С. кр. п. одбацио. (Кно 21/1938).

б39
ГЈостојн протнвречност, {§ 336 б\>. 6 С. кр. п.) када суд уста- 

новљава „иијанство" код оптуженика, a ни три преслушана све- 
дика, као ни оштећени нису прнметили таково стање оптужениково. 
—  Непотпуна је пресуда (336 бр. 6 С. кр. п.) када суд у погледу сте- 
пена 1ш.јанства не даје поближе податке о каквоћи и количини по- 
трошеног алкохолног пића, о понашању оптужениковом у ходу и 
говору итд. —  Када ревидент подиже ревизију због повреде фор- 
иалног закона, али јасно упућује на повреду материјалног закона, 
узеће се у расматрање ова потоња повреда. —  Израз „удри га“  има 
се расматрати не само у погледу иодстрекавања на инкриминисано 
дело разбо.јннштва, већ и на дело повреде тела.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд уважава ревизију држ. тужиоиа изјављену због повреде 

({)ормалног завона из § 336 бр. 6 С. кр. п., као и поводо.ч ревизије држ. тужиоца 
пзјављене због повреде .материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., 
ионшптава пресудЈ' Окружног суда на основу § 350 бр. 2 и 5 С. кр. п. и ствар 
y)iyhyje iiLTOM Окр. суду на нови претрес и одлуку.

Решење у погледу оеталих правних лекова отклања.
Р А З ЛОЗ И:

Против пресуде Окружног суда као зборног суда нзјавили су правне лекове: 
државни тужилац због новреде форма.лног закона нз § 336 бр. 0 С. кр. ii. и при- 
знр због благо одмерене казне, a опт>’жеин В. К. ])е1'.изи,ју, не назначивши iio- 
вреде закона ii призив због строго одмерене казне. Иовреду фор.малног закона 
из g 336 бр. 6 С. кр. II. државни тужнлац нала-зи у то.мо, што је одлука суда о 
одлучној чин.енпци степена иијанства оитуженога I>. К. иејасна, непотиуна и 
са.ма са cooo.v у противречности и што постоји знатна иротинречиост између 
оиога што се наводц у раздозима о исказиван>н.ма иред сулом, н нз.међу самог 
•записннка о преслушавању и о претресу.
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Окружнн суд је, наиме, установио да је оптуженн Б. К. бпо тако пијак. 
да су услед тога код њега схватање природе н значаја дела или могућност рада 
ирема томе билн битно смањени, иако сведоцн А. В. ii Б. П. нпсу о пијанству 
иишта псказалп, a оштећени Б. је псказао да ннје приметио да је оптужени 
бпо пијан.

У том нравцу постоји по нахођењу овог Касацноног суда знатна протин- 
речност између онога што се наводн у разлозима о исказивањима пред судом 
тих сведока, и између самог записника главног претреса о лреслушавању истих.

Али по нахођењу овог Касацпоног суда одлука суда је непотпуна и у погледу 
установљења степена пијанства оптуженога, јер у конкретном случају Окружнн 
суд није навео поближе разлоге нитн је дао ноближе податке, зашто је сматрао 
да су услед пијанства код оптЈ^женога схватање прнроде н значаја дела или 
могућност рада прела томе билн бнтно смањени.

Hiiie установио, наиме, колнко је и каквих адкохолних nnha оптужени тог 
дана потрошио, да ли је говорио логично, какав је био начин н sioh говора код 
оптуженога после уживања алкохолннх пића, како се је оптуженп држао npii 
ходу и, уопште, да ли је и уколико одавао супротно држање од обичног нормал- 
ног понашања свог.

Како је дејство алкохола релатпвно, то је у помањкаљу података у том по- 
гледу по сталној праксн овог Касацпоног суда ваљало вештачењел расветлити 
10 дејство за конкретни случај, и на тај начнн извести да ли је оптужени у 
време учињења дела био неурачунљив нли да ли су код оптуженика били схва- 
тање прпроде ii значаја дела битно смањени или не.

Окружни суд је тим поступком остварио повреду формалног залона из § 
336 бр. (i С. кр. п., iia је Касацпони суд морао ревизију нзјављену од стране 
државног тужиоца због те повреде уважитп, поништптп пресуду Окружног суда 
у погледу оптуженога Б. К. н на основу § 350 бр. 2 С. кр. п. упутити ствар нстом 
()Ј:.ру»;ном суду на нови претрес н одлуку.

ПовредЈ' формалпог закона из § 336 бр б С. кр. п. држаснн тужилац налази 
даље у то.ме, што је Окружнц сул ослободно од тужбе оптуженог К. В. на основу 
§ 280 од. 1 ст. 2 С. кр. II., пако је оштећени Б. нзјавио на главном иретресу 
да је чуо кад је оптуженп В. К. викао; „улрн га", a еа.м оптЈжени В. К. изјавио 
да му је штап, који.м је тукао ii телесно повредно Б. М., дао оптужени В. К., јер би 
таква радња оитуа;еног В К. у случа,ју ;ia бн била доказана у 110.\1ањкању до- 
1;аза за дело ])азбојништва садржавала у себн сва обележја по.к.трекавања на 
дело преступа лаке телесне повпеде из § isi од. 2 Kn. з.

Ова ревизнја упућује на повреду .материјалног .закона пз S 337 бр. 1 сл. а) 
С. кр. п., па је зато Касацнонн суд ту ревизију узео у мериторио рас.матрање н 
иашао да је иста основана.

Окружнн суд у разлозпма своје пресуде за ослобођење оитуженога В. К 
наводи следеће: „но нако би се у-зело за доказано да је оптуженн В. К. доиста 
довнкнуо „удрн га", суд нпак налази ;ia не.ма локаза о томе, да је он предузео 
лакву радњу, која бп бнла управљена iia то да оптуженп Б. К. олуз.ме употреб- 
jbCHOsf оило.м покретну ствар оштећенога".

Овакво образложење ннје доиољно, ,јер ако OapyiKiiii сул iiiije могао устано- 
1ШТИ naMt'iiv оптуженога В. К. за дело разбојништпа, у његовој радњи могла би 
постојати обележје полстЈ)екавања на дело иреетупа лаке телесне повреде нз 
ISI од. 2 Кр. 3., a Окружни суд се у оиште ннје бавно тн.м 1гатање.м, какву је на- 
меру п-мао оптуженп В. К. кад је наво.шо довикнуо „удпи га".

Како је тн.ме остварена повреда .материјалног закона ц.з § 337 бр. 1 сл. а) 
С. кр. II., то је Касацпонп суд поводо.м роиизпје лржанног тужноца .морао понп- 
штнтп и[Н'суду Окј|ужног суда и у погледу оптуженога Н. К. и на основу § 3.50 
бр. 5 С. к. II. упутлти стнар нстом Ок1)ужном сулу на hobii претрес п одлуку. 
јер ол установљења на.мере -зависпће правилна при.мена .закона.

Услед горње одлуке посталц су беспрелметни нзјављени прнзппи, a тако 
нсто u ревизнја оптужеиог В. К., коју .је повукао на заинсннку ол 20/lV 1939, iia 
је ])ешавање о тн.м иравни.м лекоиима li'acamioiui сул отклонпо. (Врој K'pe I4ii- 
!939, пресуда Касацноног суда од 17 окт. 1939 г.)

540
За пропзашлу тежу последпцу, пего што је оила учгавона, може 

ее тежа казна пзрећи само онда. ai;o се наг-тупела иоследица и.ма 
иршшсати нехату учиниочевом.
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П Р Е С У  Д A:
Касациони суд поводом ревизије оптуженог, изјављене због повреде мате- 

ријалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., поништава пресуду Окружног суда на 
основу § 346 бр. 3 G. кр. п. u ствар yiiyhyje нстом Окружном суду иа нови 
upeipec II одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова отклаша.

Р А З Л О З И :
IlpoTHB цресуде (Јкружног суда као зборног суда изјавнли су правне лексве 

II то: оптужени ревизиЈу због повреде фор.малног закона из § 330 бр. 5 и 6 
0. кр. II. због иовреде материјалног закона из § 337 бр. i сл. а), б) и г) 2 и 3 
С. кр. п. и призив, a државни тужилац призив.

Повреду материјалног закона из Š 337 бр. 2 С. кр. п. оптужени налази у 
томе, што је Окружни суд његово дедо квалификовао по § 178 од. 2 Кр. з., иако 
није установио ту битну чињеницу да се наступела последица има приписати 
нехатЈ' з'чиниочевом (§ 17 Кр з.).

Ова ревизија је основана, јер у смислу § Кр. з. за пронзашлу тежу после- 
днцу него што је била умишљена тежа казна .може се изрећи само онда, ако се 
наступела последица нма приписати нехату учиниочевом.

У конкретном случају нападнута пресуда уопште не наводи да се насту- 
пање смрти покојног Ж. Р., која је настала услед дифузног запаљена изазваног 
изливом цревне трулежи задржане у трбушној дупљи, има ириписати нехату 
оптуженога, па ирема томе није се могло то дело квалификовати iio § 178 од. 
2 Кр. 3.

Кад је, пак, ОкЈЈужни суд то дело квалификовао iio § 178 од. 2 Кр. з., иако 
у нападнутој прееуди нема података о то.ме да лп се смрт покојног Ж. Р. има 
припнсагн нехату оптуженога, остварио је повреду .матернјалног закоиа из § 
337 бр. 2 С. кр. п., па је Касацнонп суд поводом ове ревнзије .морао поништити 
пресуду Окружног еуда н на основу § 340 од. 1 бр. 3 и од. 2 ст. последњи 
С. кр. п. н упутитн ствар истом Окружном суду на нови иретрес и одлуку, јер од 
установљења ове битне чињеннце зависи правилна примена закона, т. ј. ;ia ли 
he се дело оптуженога подвесги под § 178 бр. 4 или под § 178 од. 2 Кр. з.

Услед гоЈ)Ње одлуке постали су остали делови ревизије и призив оитуже- 
иога беспредметнн, a тако исто и прнзив држакног тужиоца, којн је повучен 
дописом од 30 V 1939, iia је Касациони суд решавање о истима отклонио. (fipoj 
Кре 162/1939 пресуда Касационог суда од 17 окт. 1939 године).

541
He предлеже претшставке т  § 192 С. кр. ii. када се ради о раз- 

личитпм налазнма, a не о различитпм мнШоЛ>ењнма вештака. — 
Дело пз § 273 од. 3 Кр. ако ни.је јавно учињено, roiiii се по 
предлогу.

И Р Е С У Д А:
Касацнони суд поводом реш1зн.је Д[1Ж. тужиоца изјављене због новрсде ма- 

торнјалног закона из § 337 бр. l сл. в. С. кр. п. поништава иресуду Окр. cy;ia, те 
на основу § 350 np. 5 С. кр. п. yiiyhyje ствар истом Ок{)ужно.м суду иа нови iipe- 
трес и одлуку. Ревнзнју у оста.лом делу одбацује, a у иогледу иризива отклаи,а 
решење.

Р А З Л  ОЗИ;
IlliOTiiii П]1есуде Oi;p. суда нзЈавно је Д|]ж. тужнлац репнзију због иовреде 

|1)0])-малнога закона из § 336 6j). 5 н 0 С. кр. ii.; због повреде материјалног закона 
113 § 337 Гф. 2 и 337 бр. 1 сл. в) С. кр. II. 11 прнзив због благе казне.

Иовреду фор.малног закона нз § 330 Oji. 5 С. кр. ii. налази ;п)Ж. тужнлац у 
томе, што Je суд одбно пре.длог да се спнсн у с.мислу § 192 С. кр. ii. поша.Ђу 
Главном санитетском Савету у Eeorjia.iv. који бц н.мао датп ,мишл>е1ве о то.ме, да 
Л11 је оптуженн на .чан 3 .дец. 193S ni.uiiie био за|1ажен гонорејом, с обзиро.м да су 
код оптуженога ирнлнком преглел,а у Дому Hajio.iuor здравља у Субитнци, a н 
iiper.ie;io.\i нзвршени.м од ст1>ане ;i-p 'Б. 2о дец. 1938 годнпе, у секрету неђене 
гинококе, те ii]ie.\ia то.ме оптужени бц з дец. 1938 године боловао од трниера. Са- 
иитетскн саиет би цмао ,да уетановн ii то, ,да ли се оптужепи у времеиу од 3 дец. 
1938 па до 24, односно 31 дец. 1938, ка.ча га је д-р .М. С. прегледао, могао изле- 
чптп. с обзнром да је оитуженп иосле извршења дела бно у бекству, те се мо-
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lao лечити. Стручњаци се, дакле, не слажу у томе, да ли је ошужени 3 дец. 193» 
године био заражен илн не, a то је од битне важности, јер је суд дело преквали- 
фиковао, односно оптуженога ослободио од оптужбе баш на основу тога установ- 
љења да оптужени 3 дец. 1938 није би заражен.

Овај ревизијски разлог није основан, јер у конкретном случају не предлеже 
претпоставке из § 192 С. кр. п. Наиме у конкретном случају не ради се о paa.iu- 
читим мишљењима вештака, већ о различити.ч налазима, јер је Дом народног 
здравља нашао да у секрету оптуженога 20 дед. 1938 године има гонокока, што 
је погврдио и д-р 'В., a д-р М. судски стручњак је нашао, да оптуженн, прегледан 
од 24—30 дец. 1938, није заражен гонорејом. Према томе суд има да поступи по 
§ 191 С. кр. II., те је на гл. претресу саслушао оба вештака и д-р Ђ. и М. Д-р Ђ. 
је дозволио ту могућност да се догодило замена секрета. т. ј. да је секрет опгу- 
женога замењен секретом другог болесника, те је тиме дозволио и тачност ми- 
шљења д-р М., те тако не би постојала разлика ни у налазима — те одби- 
јањем предлога није суд повредио битна наређења закона.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налази држ. тужилац у 
томе, што су разлози пресуде противречни. Наиме суд је установио чињенично 
стање на основу исказа оштећене, a с друге стране не верује њеном исказу, јер 
jfi била пијана.

Неоснован је ii овај ревизијски разлог, јер је суд усвојио само онај део 
исказа општећене, да ју је олтужени хватао за полни орган и за тур, јер се тај 
део исказа слаже са осталим ислеђеним околностима и са дризнањем самог оп- 
туженог, док онај део њеног исказа, да је оптужени турао свој полни орган у 
н>ен, није усвојио, јер је тај део исказа остао потпуно усамљен, и противи се 
налазу лекара стручњака, да нема повреде на спољним полним органима, ге тако 
нема оне повреде коју ревизија истиче.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. налази државни тужи- 
лац у томе, да, како није у диспозитиву пресуде установљен онај бнтни елеме- 
нат дела из § 273 одељ. II Кр.. з., да је оптуженн ишао за ти.м да задовољи 
своју телесну похоту, суд је требао квалификовати uo § 297 Кр. з.

Није темељит ни овај ревизијски разлог, јер је суд у разлозима своје пре- 
суде установио, да је оптужени у диспозитиву пресуде описаном радњом ишао 
за тим, да задовољи свој нагон, a no сталној пракси овога суда то је довољно.

Како су, дакле, горњи ревизијски разлози неосновани, то их је Касационн 
суд на основу § 349 одељ. II 0. кр. п. одбацио.

Повреду -материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. в) С. кр. ii. налази држ. 
тужилац у томе, да нема предлога оштећене, те је суд требао оптуженога осло- 
бодити од оптужбе.

Поводом ове ревизије држ. тужиоца Касациони суд је нашао, да се Окр. 
суд није бавио расветљењем те чнњенпце да ли је оптужени ово дело за које је 
проглашен криви.ч учинио јавно илн не, н ажо није учинио јавно, да ли је пред- 
лог поднет од овлашћеног тужиоца, наи.ме законитог заступника оштећене, с об- 
зиром да је она стара 11 година, и да је тај предлог благовре.мено поднесен. Ове 
околности су битне за правилну примену закона, јер се у с.мислу § 273 одељ. III 
Кр .3. гоњење за кривична дела из II одељка § 273 Кр. з., ако није јавно учи- 
њено, предузима по предлогу. Зато је Касациони суд на основу § 350 бр. 5 
С. кр. п. поништио пресуду Окр. суда и упутио суд да по овој ствари одржи 
нсви гл. претрес, на којем he расветлитн горње чињенице и пре.ма резултату 
доказног поступка донети нову пресулу.

Услед горње одлуке цзјављени призив је постао беспредметан, те је реша- 
вање његово Касационн суд отклонпо. (Број Кре 142/1939 пресуда Касационог 
суда од 6 окт. 1939). В .

Исправка. У прошло.м броју Правничког гласника у чланку „Глосе“ 
прва реченица гласи погрешно: „Да лн народнн пос.паник н.ма право да говори 
у Скупштини н Сенату"?, a треба да гласи; „Да лн народни иосланик нма право 
да говори у Скупштини, a сенатор у Сенату?“ , што се овнм исправља.

Уредништво.

Власник „Правничког гласника"; Владимир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Ооколска 16. 
— Одговорни уредник; Владимир Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70.
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	He може да служи i:ao основица захтеву за заштиту закона та околност, што је суд одбио предлог странке за надоиуну док. по- стуика, јер суд у оквиру §-а 274 С. кр. п. слободно цени доказе.
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