
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 2 Новв Сад, 28 фебруар 1939 Год. Ill

По § 507 Гр, п. п. пресуде су правноснажне 
у границама тужбеног згихтева о коме је суђено

Начело пресуђене ствари, схваћено у ширем смислу као јавно- 
лравно начело, које нма за циљ да не омогућава поновну расправу 
вресуђених односа између истих парничара и по истом спорном 
предмету, добило је своје необично тумачење у  судском случају који 
ћемо ниже навести. Парничари, који се буду умели користити при- 
рсазаним судским случајем, могу увек, путем нове парнице, између 
истих парничара и по истом предмету, али тобож по другом основу, 
да изиграју начело прокламовано у § 507 Гр. п. п., о коме судови 
иначе морају да воде рачуна у  сваком стадију поступка по зва- 
ничној ДЈ'Жности (§ 335 Гр. п. п.). Jep с нравом се сматра да је 
јавни поредак у највишем степену заинтересован правилним тума- 
чењем и применом начела пресуђене ствари.

Тужилац М. тужио је Ti. и тражио да му овај плати 2500 дин. 
на име уговорене награде за штампање књиге које је тужилац извр- 
шио. Тужени Ћ. тврдио је да му тужилац није наштампао књигу 
онако, у оно време и у  оном облику како је уговорено, па је Срески 
суд за град Београд извео понуђене доказе н приступио саслушању 
странака и туженог Ћ. под заклетвом и својом пресудом П— 7824 
од 31 јануара 1935 год. одбио тужиоца од тражења, наводећи у 
сбразложењу сле.деће: „Пошто је тужени свој исказ и заклетвом 
лотврдио, то је треба,ло пресудити као у диспозитиву, пошто је тиме 
доказано да тлжилац није на време отштампао све примерке књиге, 
те дакле није са своје стране нспунио погодбу и стога не може сада 
тражнти од туженога исплату цене.“  Ову је пресуду потврдио Окр. 
суд за град Београд пресудом својом бр. Пл— 201/35 од 6 новем- 
бра 1935 год.

Узимајући да је поменутим пресудама утврђено да ТЈ^жилац 
М. није пзвршно уговор о штампању књиге на уговорени начин и 
да га је тиме матернјално оштетио, туженн Ћ. сада је узео на себе 
Јлогу тужноца и тужио ранијег тужиоца М. Окружном суду за 
Јрад Београд, тражећи да га овај осуди на нсплату 20.000 дин. на 
име накнаде штете због неизвршеног уговора. Тужени М. побијао 
je наводе тужноца Ti., па је суд приступио саслушању сведока и 
странака о истим околностима о којима је Срески суд за град Бео- 
град већ саслушао странке и, нашавши да су искази парничара М. 
1ачнн, a они парничара Ћ. нетачнп, противно ономе што је Срески 
суд у ранијем спору утврдно, заклевши туженика Ћ., пресудом 
својом бр. По— 417/36 од 23 децембра 1936 год. одбио је тужиоца
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од тужбеног тражења уз следеће образложење: „Па кад је на тај 
начин утврђено да је тужени М. у свему испунио уговор т. ј. да је 
књигу израдио до предвнђеног рока, до 6 септембра, и то не само 
у  оном б ^ ју  као што је било уговорено, већ у свим примерцима, 
као и да је разлика између књиге J. и књиге 0. потпуно иреле- 
вантна у поглед;\" прометне вредности књнге, —  онда је тужбени 
захтев неоснован, пошто тужени ништа није учинио што би га оба- 
везивало да тужиоцу накнади какву штету у смислу §§ 800 и 801 
Гр. зак. Ако је, пак, тужилац заиста претрпео какву штету због тога 
што књиге није узео уочи 6 септембра 1934 год., та је штета насту- 
иила тужиочевом кривицом, па је сам mia и сносити (§ 805 Г^. 
зак.).“

У CBGM призиву тужилац истиче, да се у  ожалбеној пресуди 
види сва парадоксалност и релатшност судиског уверења у вези са 
истражнвањем материјалне истине. Док један суд, по пстом начелу 
истраживања материјалне истине н истом слободном уверењу, за- 
клиње ларш1чара на његов нсказ и верује му, дотле друти суд, 
no истој околности, a у циљу истражпвања псте матернјалне нстине, 
не верује раније заклетом парничару Ћ., већ његовом дротивннку, 
ма да je Ћ. оба пута исто исказао. Ове две пресуде с тога не могу да 
постоје једно поред друге по начелу non bis in idem. Судско стано- 
Биште је у основн погрешно. Оно негира обавезност правомоћне н 
лзвршне судске пресуде у односу на истоветне парничаре и не води 
рачуна 0 томе, да су утврђене околности у пзвршној лресуди у од- 
лосу на ларнпчаре алсолутан доказ, о чему се влше редовнли лар- 
ничнлм лутем не може длскутоватл; да се лресуда са тако утврђе- 
нлм члњенлчллм стањем може доблјатл само ванреднлм правнлм 
средством: обнављањем слора због датог лажног лсказа странке 
лред судом (§ 624 т. 2 Гр. л. л.).

Алп је београдскл Апелацнонл С5'д својлм лресудом бр. Пл.-б31 
од 30 августа 1937 год. лризлв тужлочев одбло л наладпуту пресуду 
Окружног суда лотврдио.За своје сталовиште дао је ово образложен>е: 
„Призлвом се лстиче да је лзвршном лресудом Среског суда за град 
Београд од 31 јапуара 1935 год. П-7824 утврђено да хужнлац у томе 
слору М. нлје доказао да је лзвршио наруџбллу онако како је уго- 
Еорено, ла да је у  томе спору одбијен од лотражлван>а, и да је ли- 
тање 0 крпвлцл неизвршене наруџбпне том лресудом раслрављено, 
a да се у овом слору имала раслравлтл само веллчлна накнаде 
штете која је лрлчињена тужлоцу, ла када је лрвл суд лостучшо 
лротиБно овом нахођењу, ловредло је лроллс §§ 368 и 507 Гр. л. л.“ .

„Прелазећи на оцен>" лстакнутог лрлзлвног лавода, Апела- 
Л310НИ суд налазл: да се из лризлања ларнлчнлх странака л нзве- 
денлх доказа видн, да је заиста вођел слор код Среског суда за град 
Београд између М. као тужиол;а л Ћ., као туженога, због ДЈта, и да 
је тЈ'жллац одбијен од лотраживања, лошто лије доказао да је на 
време ол1тампао наручене књлге, н да лсте странке воде овај спор 
ло основу накнаде штете за неизврлЈење уговора, алл да не стоји 
навод у лрпзлву да члњенично стање утврђено лресудом Среског 
суда везује п први суд, пошто бл био ловређен пропнс §§ 368 и 507 
Гр. л. л. ако би се стало на лротивно гледиште."
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„По § 364 Гр. п. п. грађапски суд везап је за одлуку кривич- 
ога суда, ако одлука о спорној ствари зависи од доказа и ура- 

Јунљивости извесног кривнчног дела. Међутнм, ни из аналогије 
W a  зак. проииса, нити нз ош1Х наведених у призиву, не може се 
зетн да утврђено чињеничко стање у једпом спору, иако између 
ICTUX странака, веже у  погледу доказне снаге сваки други суд пред 
сојим би се водио спор између истих странака, a који би спор имао 
a основицу исти правни посао."

„Пре свега, судија је слободан у оцени шнуђених и изведених 
.оказа по § 368 fp . п. п., како онај у среском суду, тако и онај у 
кружном суду, л  не може се узети да је пресуда у  погледу утврђе- 
ог чињеничног стања код Среског суда извршна у смислу § 507 Гр.
. п., те да то утврђено чињенично стање везује и Окружни суд у 
воме спору. Сем тога, судија је био законом овлашћен да у овоме 
пору изведе све предложене доказе, за које сматра да су од важно- 

ли за пресуђење спора, a новим изведеним доказима —  саслушањем 
ведока и вештачењем —  утврђено је противно оном што је утврђено 
r’ првоме спору, наиме, да" тужилац нема права на тражену накнаду 

тете, јер и он са своје стране није нзвршио Јтовор, a да би могао 
ражити накнаду штете, потребно је да докаже да је он са своје 
тране извршно или био вол>ан да изврши уговор, —  што он није
ГЧИНИО.“

У ревизији цротив ове пресуде, тужилац Ћ., поред онога што је 
признву навео, истакао је и следеће; „Начело пресуђене ствари 

есте начело јавног поретка. Оно је установл>ено у  највишем инте- 
icy, који има за циљ да омогући сталност правних односа грађана,

I 0 овоме начелу, односно о пресуђеној ствари, суд мора водити 
ачЈЧ1а II по службеној дј*жности у сваком стадију иоступка (§ ЗЗб

ČT. 3 Гр. п. П-), па, следствено томе, о пресуђеној ствари мора водити 
ачуна II Касациош! суд. Када сам, дакле, утврдио да је по среди 
ресуђена ствар, a када је суд нашао да се о утврђеним чињеницама

II околностима у извршној судској пресуди може поново дискуто- 
вати у овоме спору, онда се је тиме огрешио о § 597 тач. 3 Гр. п. п., 
јер се пресуда призивног суда оснива на погрешном разлогу да се 
у овоме спору могу поново утврђивати околности које су већ једном 
утврђене у извршној судској пресуди бр. П-7824/34. Такође се при- 
зивни суд огрешио и о § 507, у вези §§ 334, 335 и 368 Гр. п. п., јер је 
ногрешно протумачио закон да у овоме спору и поред предњих пр<> 
писа, који су Јавног карактера, може поново утврђивати оно што је 
већ једанпут утврђено у  извршној судској пресуди П-7824|34.“

Али је II Касациони суд у ^ограду својом пресудом бр. Рев. 
2007/37 од 4 фебруара 1938 год. ревизију тужиоца одбацио и призивну 
пресуду потврдио. Образложење ове пресуде такође је веома важно, 
те ћемо га делимично навести, како би се добила потпуна претстава 
0 схватању нашега највишега суда по истакнутом питању начела 
иресуђене ствари. ,,Не стоји нстакнути ревизнски разлог из тач. 3 
§ 597 Гр. п. п. да се нападнута признвиа пресуда у битној тачци 
оснцва на чињеничној претпоставци која би стајала у противреч- 
иости са парничним списнма првог ii другог суда у овом спору. 
Истина, тужилац Ћ. у  овоме спору, према изнетом чињеничном 
стању пресуде првог и другог суда, поднео је извршну пресуду Сре-
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ског суда за град Београд од 30 јануара 1935 год. П-7824/34 у  којој 
стојн, да овде тужени М. mije доказао да је извршио наруџбину 
онако како је уговорено и да је зато одбијен од тражевЕ.а. У овом, 
пак, спору, према изнетом чињеничном стању у пресуди првог и 
другог суда, утврђено је да је тужени М. у свему испунио уговор, 
т. ј. да је књигу израдио до предвиђеног рока и то не само у  оном 
броју као што је било уговорено, већ у свима примерцнма и да је 
разлика нзмеђу велпчине спорне књиге и књиге С. потпуно иреле- 
вантна у логледЈ" прометне вредности књиге.“

„Према наведеном, пресуда прнз1шног суда није у  противности 
са списима у овом спору, већ са чињеничким стањем изнетим у по- 
кенутој пресудн Среског суда, која је, по нахођењу Касационог 
суда, правоснажна по § 507 Гр. п. п. само у погледу диспозитива, 
односно тужбеног захтева о коме је суђено, a који није истоветан са 
захтевом у овоме спору, јер је код Среског суда суђено о ^ г у ,  a сада 
0 накнади штете, те се не може pehii да је о једној н истој ствари су= 
ђено. Због тога је позивање у ревизији на § 507 у вези §§ 334 и 335 
Гр. п. л. лосве леумесно.“

;,Сем тога, суд је властан ло § 368 Гр. л. п., како је лравилно 
лризпвнл суд узео, да у сваком слору особедо цени лодпете доказе, 
a н да ло оцелн доказа ло свом слободном уверењу утврђује чиње- 
ш чно стање у дотнчлом слору. Бризивни суд у овоме спору, ло 
оценл лрлнетпх доказа у овом слору, H aniao је, да тужилал; Ћ. нпчим 
није доказао да му је ма каква пхтета лрнчињела. Ово налажење лри- 
зивног суда, као л1то је наведено, резултат је ол;ене лрилетнх доказа 
у овоме слору, те се пста пе може лоблјатп са rope лзнетих реви- 
зисклх разлога (§ 597 у вези § 368 Гр. п. п.)-“

„Ш то се, лак, тлче лравне оцеле ллтан>а, да лн чнњенично 
стан>е, утврђело од стране Среског суда у ломенутој лзврлхној пре- 
судн П-7824/34, везује Окружнл суд у овоме слору, лризивнл суд је 
правллно нал1ао, да се ле може узетл да је лресуда у логледу утвр- 
ђеног члњеничлог стања код Среског суда изврлЈна у смлслу § 507 
Гр. л. л„ те да то члњенично стање везује л Окружнл суд у овом 
слору, НОЛ1ТО суд лма, како је наведено, особено да цени по § 368 
Гр. л. п. у сваком слору лрлнете доказе, п да ло ол;елн лргшетпх 
доказа ло свом слободном уверењу утврђује чнњеллчно стан>е осо- 
бено за свакл слор. Према томе, у лравној ол,елн овога питања не 
стојп ревпзнски разлог нз тач. 4 § 597 Гр. л. л.“

У лризлву и ревпзијл тужнлац Ћ., ради лоткрелљен>а својлх 
лавода, лознвао се је на коментаторе Грађ. ларн. лостулка, ла нпје 
без лнтереса навестн н њлхово мнл1ЛЈење ло лстакнутом лнтању 
лресуђене стварл. Тако коментатор г. д-р Срећко Цуља у своме „Гра- 
ђанском лрол,есном лраву“ на стр. 631 каже: „Та се појава лравно- 
снажностл назива често матерлјалном лравпоснажпол1ћу, зато што 
сна утпче у неку руку л ла саму олстојност и садржпну лресуђелог 
материјалло-лравног однол1аја, лолтто се лраво, које нам је лравпо- 
снажло досуђено, не може влл1е ослоравати, a правлл захтев, којим 
смо лравноспажно одбпједл, ле може се вгпле судскнм лутем оства- 
рдвати, без обзира па то да ли је сломенуто лравноспажно редЈевве 
тачно утврдлло чињеддчно стање, да лн је дслравно лрдменило ал- 
страктни лравнн проллс на дотичнл случај.“  Даље на стр. 362 г.
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д-р Срећко Цуља продужује; „Истоветност и сигурност права захте- 
гају да судска решења постану bito пре коначна и неоспорива, да 
бн по.јединци могли прећи преко постојећих правних спорова и по- 
гветитп се мнрном раду на подручју своје привредне делатности.“ 
11а1зад исти коментатор на стр. 639 истога дела каже: „  У практич- 
ном се животу узнма да је субјективно прнватно право оста,ло исто- 
1'.етно, ако је оно крај свих промена у фактичквм основима, a no 
томе н у своме обиму, те садржини, оста-ло ипак с једне стране у  гпа- 
шшама свог типа, a с дрлте страие везано за исти историски догађај 
м о  разлог свог постанка.“

Коментатор г. д-р Хуго Верк у своме „Приручнику" на стр. 231 
каже: ..Законска наређења о правноснажпости пресуда 507) носе 
обележ’е прпнудних законских npomica о којима странке не могу 
располагати."

Коментатори г. г. Вепона-Цуља v  Коментару Грађанског nap- 
тгчног поступка на стр. 605 кажу: ,.Пт)авноснажност се, према томе, 
не састоји у  извршивости, него у  коначности, неоспорности стано- 
рите судачке одлуке, која везује и суд и парничне странке не само 
на подручју дотичне парнице, него и у свјш будућим паршшама, 
које би се икада могле повести међу истим парничшш странкама о 
истом правном питању. Идентитет правног питања није одређен 
само правшга схватањем, јер се исти правни захт1ев може ставити 
на основу врло различитих правних одношаја. Правно је питање 
пдентично, ако се исти правни захтев поставља поново на темељу 
истог правног основа.“

Када се горња излагања коментатора Грађ. парн. пост. примене 
на случај који приказујемо, она би бранила становшпте које и сами 
застл'памо: да се исти правпи одношај, везан за нсти нсториски до- 
гађај, једанпут правноснажно пресуђен, између истих парничапа, не 
може више пред судовима утврђивати. Он се сматра пресуђеном 
стварју како парничарима, тако и у односу на суд, јер начело 
пресуђене ствари не би имало никаквог практичног значаја ако би 
суд нзмеђу истих парничара један исти историски догађај могао 
утврђивати на др\ти начин, него што је то раније утврђено. Није 
суд везан само за диспозитив одлука као једини правноснажан по 
схватању судова изнетнм у овом приказу, већ је суд исто тако 
везан п судским образложењем, јер диспозитив пресуде почива на 
судском образложењу, односно, он је послед1ша судског схватања 
изложеног у  образложењу. He може се ни замислити, да се при 
оцетт правноснажности једне судске одлуке не води рачуна о суд- 
fKOM обшзложењу, iep је и образложење саставни део судске од- 
луке (§§ 500 и сл. Гр. п. п.) п јер недостатак образложења niran 
разлог за ништавост из § 571 тач. 9 Гр. п. п. Одбацити образложен>е 
значп одбашгги оно што је било основно у  пресуди, одбадити утвр- 
ђено чшБенично стање и оцену доказа,- значп, у крајњој линији, 
одбаиити и сам диспозитив пресуде, јер, као што смо у наведеном 
случају видели, парнпчар Ћ., и поред тога што му свн судови призна- 
ју правоснажност диспозитива код пресуде среског суда П-7824/34, 
ипак није могао њпме да се послужи, те је услед утврђеног другог 
чињеничног стања, у другом спору, н другојачије оцене доказа, 
раније стварно добиверн спор изгубио. Он није могао да се користи
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0Н1Ш што је правоснажно у ранијем'спору утврђено, па за ^ г а  то 
раније утврђење практично није имало никакве вредности. По на- 
шем нахођењу, дакле, начело пресуђене ствари не односи се само на 
оно што је изложено у диспозитиву судске одлуке, већ и на сва 
друга утврђења која правомоћна одлука садржи, a нарочито на 
оцену доказа и утврђено чињеничко стање.

Зашто је приликом примене начела пресуђене ствари ангажован 
у  највећем степену јавни поредак и зашто о томе суд мора да води 
рачуна по званичној дужности? Зато што највиши државни инте- 
реси захтевају да се једном правноснажно расправљени односи не 
истичу и не оцењују понова, јер се у протнвном случају може де- 
сити, као што се је у овоме случају и десило, да један исти исто- 
риски догађај судови оцене иа "потпј н̂о различит начин. Највиши, 
добро схваћени државни интерес захтева, да се спрече појаве о ко- 
јима је било речи у овом саопштењу, a то he се постићи само на тај 
начин, ако се поштује начело пресуђене ствари како у оном делу 
правоснажне судске одлуке који се односн на диспозитив, тако и у 
оном који садржи судско образложење уз утврђење чнњешгчног 
стања и оцену поднетих доказа. Судска одлука претставл>а целину. 
Из ове се не може издвајати само днспозипгв, a не водјгги рачуна 
0 образложењу. Када је по среди један пресуђен правни однос, онда 
је већи јавни интерес да се тај однос поштује као утврђен од судова, 
од интереса који прокламује начело материјалне истнне да се сви 
докази у спору цене. Jep, ако слободно судиско уверење има у  крај- 
ној линији за циљ да омогућн правнп поредак, како he онда тај 
правни поредак изгледати, када га буду судови подржавали разнпм 
контрадпкторним пресудама по истом исторпском догађају!?!

Д -Ју В ш д а и  О .

Држимо да г. писац има право када тврди да Окружнн суд није могао у 
отштетној парницн тужитеља Ђ. против туженога М. попово се упуштати у 
установл.ење чин.епице да ли је туженп књпгу штампао и испоручио на време, 
држећи се уговорннх услова, јер је то питање у првој парннцн, у којој је тужи- 
тељ М. са тужбом одбијен, већ једном било правоснажно решено. Ипак, Окружни 
јр суд тужитеља М. са отштетннм захтевом правилно одбно, јер према образло- 
жењу пресуде Апелационог суда тужитељ је са тужбоу одбпјен и зато, јер ни 
OR сам са своје стране уговор није извршио. нпти био вол>ан да га изврши, док 
jt‘ no пресуди Касацпоног суда тужнтел. са тужбом одбкјен н зато, јер ничим 
нпје доказао да му је ма каква штета причињена. Ти би разлози били, дакле, 
довољни да се М. са отштетпим захтевом одбије, иако бн први вазлог који 
истиче Окружнн суд, да је М. књигу испоручио на време и према’ уговорним 
условима, морао отпасти, јер то питање претставља за доцнију парницу право- 
снажно пресуђену ствар. Уреднтптво.

Глосе уз садашњицу
Шта је доселост?
Доселост је према §-у 1392 Предоснове стицање права услед 

поседа који је трајао одређено време. За доселост (§ 1394) се 
тражи способно лице, које неку ствар или право о д и с т а  поседује.

Има ли способног лица које одиста поседује на пр. заостав- 
штину, док наследник (§ 572 Предоснове) не узме исту у посед и 
да ди се дрселост смрћу рставЈђзч^вом прекида? Savigny је tq
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^итање (System des Erbrechtes) овако „решио“ : смрћу оетављачевом 
. грекида се посед, али сама доселост не. Значило би, има досе- 
% i'focTH и без стварног поседовања.

Слика и прилика доселости је застарелост. He би ли се могло, 
заљда, овако рећи: доселост (зар нема бољег термина од овог?) 
рначи придобити ствар или право услед застарелости.

По §-у 379 Предоснове: „Посматрано као право, власништво 
је овлашћење лица да суштином и користима ствари по својо ј 
^ољи располаже и с в а к о г  д р у г о г  од тога искључи." Да ли 
јбаш сваког другог? He. Само оног који протуправно поступи. 
Предмет власништва, истина, служи у првом реду приватнимгсвр- 
хама самога власника, али не искључиво. Има осим власничких и 
других, мање-више оправданих, али свакако законом истакнутих 
сврха. На пр. право државе на реквирирање. Знамо и то да право 
[власништва иде само до граница права суседа, као таквог. Имамо 
на пр. и Закон о радњама, о  аграрној реформи, уредбе о заштити 
земљорадника, о регулисању цена итд.

§ 379 Предоснове могао би, дакле, да гласи, да власник може 
;искључити сваког другог који п р о т у п р а в н о  утиче на ствар. 
Поред овакве одредбе § 384, који говори о ограничењу права 
власништва, могао би сасвим изостати.

♦

У животу је и коса и парока моја. По правној теорији парока 
је моје власништво, a коса, док ми је на глави, није, јер део чове- 
чјег тела није ствар, те због тога не може бити предмет власнк- 
штва. Тако учи већ и римско право. Здрав кутњак није моје вла- 
сништво, a покварен зуб, кад га извуку, јесте. Покварен зуб, дакле, 
има већу част по правној теорији од здравог, парока од живе 
косе. Здрав зуб и жива коса су индифирентни за право. Покварен 
зуб и парока су ми путем правног појма власништва ближи од 
здравога зуба и живе косе.

Предоснова видела је горњу „неправду“ , па је у §-у 378 поЈам 
I рласништва овако конструисала: „С в е што некоме припада“ . . .
I Истина, стоји у том параграфу после запете и ово: „све његове 
телесне и нетелесне (?) ствари“ , али оваква правна техника је не- 
јасна. „Non liquet” , није јасно, рекао би римски мајстор правне 
технике.

Бива да Предоснова сматра „власништво“  за неку почасну 
титулу и нарочити епитетон на штету суштине. Као кад незаслуж- 
ном човеку прикаче орден. Предоснова додељује у §-у 447 траж- 
бинама орден власништва, па ове назива чак и покретним ства- 
рима, ма да сваки правник зна да тражбина није покретна ствар, 
јер уопште није ствар.

§ 446 Предоснове гласи: „Покретне ствари могу се по правилу 
на доугога пренети само телесном предајом из руке у руку“ , a 
§ 447: „Али код таквих покретних ствари, код којих се због њи- 
хове каквоће не може извршити телесна предаја, као код траж-



бина,. . .  допушта закон предају знацима тиме што власник преда 
преузимаоцу исправе". . .

A шта бива када немам исправу, јер сам пријатељу позајмио 
100 динара на реч, a не на безвредну меницу?

*

Први отсек совјетског режима био је период т. зв. војног 
комунизма, који је збрисао традицију руског правног живота и 
све законе, не само царске, већ и Керенскога. Укинуо је, дакле, и 
старо руско процесно право које потиче из год. 1864. За врховно 
начело постављено је „револуционарно осећање правде". Све, што 
се са овим коси, не важи (Н. Freund: „Das Zivilprocessrecht der Union 
der socialistischen Sowjetrepubliken” ).

y  данашњој Немачкој суд „има да се руководи не само закон- 
ским прописима, него још  и националсоцијалистичким осећањем 
правде, као вишим извором права, него што је позитивно законо- 
давство“ (Слободан Јовановић: Поратна држава).

Дакле две велике европске државе, тако супротног схваћања 
државних циљева, мисле да правни поредак обезбеде на сличан 
начин. Правна сигурност се не оснива на позитивним законима, 
бар не у првом реду, већ на појмовима као што су „свест“  и „осе- 
ћање“ . Врло широки појмови и, колико судија толико субјектив- 
ног схваћања, тумачења и примене. Да ли је тим начином зајем- 
чен правни поредак према свима грађанима?

*

Свет много теоретише, кажу практичари. Имају донекле 
право. По немачкој теорији новијега датума треба на пр. сви 
аријевци да се сложе против неаријеваца. Добро. Али зашто су 
онда Французи „Erbfeind’’-и, ма да су и они аријевци? Да ли је 
ту у питању теорија или нешто друго? Да ли су Енглези пола- 
гали на теорију протестантизма коју су истакли били на заставу 
своје врло практично спровађане текстилне индустрије, или су, 
можда, Шпањолци више полагали на теорију католицизма од њи- 
хове међувремено пропале индустријске и трговинске политике 
коју су под геслом ширења католицизма некад практиковали?

На завршетку шпањолског Грађ. законика (из 1889) стоји да 
његове одредбе треба сваких десет година ревидирати и по по- 
треби преиначити. Колико је времена протекло од доношења 
Аустр. грађ. законика до наше Предоснове, од страног оригинала 
до нашег превода? И да ли је икоме код нас пало на памет да у 
Аустр. законику што ревидира, односно да се користи праксом 
од толико година?

40

Предоснова је преводом Аустр. грађ. законика све изопаче- 
ности правног теоретисања просто преузела без икакве критике и 
срећа је само у томе, што теоретисање закона не обавезује. Пред- 
основа се задовољава оним Аустр. грађ. закоником, који је  и сама 
аустриска наука, као делимично несавремен, махом већ бацила > 
запећак. Шта би казар на пр. сларни чешки правник Ранда, ЈеДан



од најбољих познавалаца аустриског цивилног права, рођен још 
пре сто година у Чешкој, за овакав наш поступак када би га 
могли питати? Шта би нам одговорио у његовом ,,Pravnik” -y?

*
Природа и наука не знају за разлику између господских и 

негосподских плућа и стомака. Зашто зна и трпи ту разлику 
правни „поредак“ ?

Данас се много говори о демократији. Недавно сам читао да 
је смрт највећи демократа. Она скида круну са главе владара и 
бриге са плећа радника и све их уврстава у демократију лешева.

He би ли могло бити демократије и на овоме свету? Лав 
Толстој није био правник по струци. Ja бих га ипак назвао вели- 
ким правником у правом, најчистијем смислу те речи. Он је и 
господарио и служио. Проповедао је са одушевљењем аскете 
Христову науку: свима ће бити добро ако су сви и господари и 
слуге. И сам Христос био је и господар и слуга. И тог правог и 
кајвећег хришћанина, Лава Толстоја, званична руска црква је 
анатемисала. Д -р  Ђ о к а  П а вл ови Т к
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

141
Иако је тужени одлазио жени ii позивао ју да му се врати и да са 

к>име брачну заједницу успостави, његов позив није био озбил>ан. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 19 септ. 1938, бр. Рев. 
S97/1936.)

Касациони суд ревизију туженога одбија и осуђује га да тужитељици, у 
року од 15 дана под предњом оврхе, платн 710 дин. (седам стотииа и десет) у 
пме трошкова ревизионога поступка.

Р А З Л  ОЗИ:
Тужитељица је у тужби навела да ју је тужени од себе отерао и грубо 

вређао. Тврдио је да је тужитељица још као девојка имала љубавне односе и да 
јој је отац врбовао по селу мушкарце; да је тужени у више махова изјављивао 
да му она не треба; да је 27 фебр. 1936 год.' када је дошла по своје ствари, 
ухватнвши ју за рамена хтео да ју избаци из куће; да је истом приликом мати 
туженога хтела да ју  удари пинијом по глави, што су други, који су се ту 
нашли, спречили; да је сутра дан, 28 фебр. 1936 год., тужени рекао да се могу 
одмах развенчати, јер он хоће да узме другу жену; да је тужени говорио да са 
тужитељицом неће да спава у једном кревету и да је не трпи поред себе и др. 
ТЈЖител.ица је на основу свега тога тражила да суд брак разведе из кривице 
туженога на основу а) т. §-а 80 закона о браку. Тужени је порекао наводе тужбе 
и тврдио је да је са тужитељицом хтео да живн, да ју је позивао да му се врати 
и лично и преко општине, но да му се тужитељица није хтела повратити.

Првостепени суд, Окружни суд у Папчеву, пошто је сповео доказнн посту- 
пак, развео је брак нз кривице тужене иа основу а) т. §-а 80 Закона о браку. 
Призивнн суд није уважно призив туженога у којем је овај тражио да се у 
најгорем случају и тужител>ица огласи кривом. него је првостепену пресуду у 
целини потврдно.

Жалба тужеиога да је Аиелациони суд повредио правне проиисе није осно- 
вана. Апелациони суд је без повреде правних ирописа установио, да је до раз- 
лаза међу странкама дошло крпвицом туженога, a не кривицом тужитељице. 
Добила је потврду тврдња тужитед.ице да је тужени у више махова изјављивао
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да са њом неће да живи и да му она не треба; да ју је грубо вређао, тврдећи 
да је још као девојка спавала са мушкарцима. Ако би, пак, и стајала жалба 
туженога да је одлазио тужитељици да је позове да му се врати и са љиме 
даље живи, он је, како је Апелациони суд установио, 27 фебр. 1936, када је 
тужитељица дошла по ствари, изјављивао да са њом неће да живи и терао ју 
ол себе, што доказује да његов позив да му се тужитељица врати, ако га је и 
било, није био искрен и озбиљан. Напротив, тужени према правилној изреци 
Апелационога сула ннје могао да пружи доказа за кривицу тужитељице. Према 
исказу сведока Ж. X., на чији се исказ тужени позива, и тужитељица је рекла, 
додуше, да нп она неће да са туженим живи, али је то према исказу истога 
сведока рекла тек пошто је туженн претходно изјавио да са тужитељицом неће 
да живи и да му она не треба. Према томе призивни суд није у том погледу 
оставио ван расматрања и оцене исказ поменутог сведока.

142
Плодоужпвање. као лнчно право, не може битн предмет купо- 

продаје. (Пресуда Касацпоног суда v Новом Саду од 17 окт. 1938. 
бр. Г. 237/1934.)

Касапнони суд ревизију тужене одбија и ocyby.ie ју да тужитељима. у року 
од 15 дана под претњом оврхе, плате у име ревизионих трогакова 1000 дин. 
(хиљаду динара).

Р А З  Л О З И :
Тужитељи су у тужби навели, да им је тужена септембра месеца 1923 год. 

за своту од 50.000 динара продала некретнпне свога пок. мужа, уписане у 
земљишнокњнжном улошку оштине Сакуле бв. 50, 51 и 897. Како, ме1)утим, 
уговор Hiiie сачињен написмено у см. Наредбе М. П. 4420/1918. он нема важности, 
те му јс тужена дужна примљену куповнину у износу од 43.800 дин., за1едно 
са каматама, вратити. Тужена је порипала да је некретнине продала. него .ie 
тврдила да се она у име свога малолетнога спна Живе одрек.ла наследства нза 
оца н да њена изјава од септембра месеца 1923 нод. има тај смпсао.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поеттпак, донео ie пресуду 
којом је тужите.ге са тужбом одбио и осудио их да плате трошкове. Апелациони 
суд је услед призива тужител>ева пресуду преиначио и тужену осудио у  см. 
тужбеног захтева.

Ни.је основана ревизиона жалба да ie .Апелапнонп сул повпедио плавне 
протшсе. Пз плсмене из'аве тужене ол 19 септ. 1923 год. вили се да тужрна 
уступа тужитељима, уз противрелност од бо.ооо дин.. oHai део некветнина 
увисаних у земљипгаокњижном улошку општине Сакуле бл. 50. 51 и 897 као и 
поквртннне. Kole припадају њеном сада већ пок. мужу Ннколл. Како тужрна. 
мрђутпм, ту обвезу ни1е кадпа да испунп. .ien све те нркветнпне чине наслрдртво 
и вларцпштво венога малолртнога сина. тужена .1е већ из тога ра-злога дужна 
тужитељпма пвим.дени новац повватптп. Но ако би се плимила као 
истннита она тввдња тужрне, да .ie она из.јаву од 19 септ. 1923 лала не у cBoie 
име. нрго као тутотчгаа гвога мелолртнога пша. п оида lai тгпавнтт ттгао не би 
мргап иматп важностп. .ier му нелорта1е олобпрње од стване наллржне тутолске 
вларти. како ie то п .4пРлаплонтт суд уотановио. ТТа вако пвавтги тторао у по- 
Г.ДРДУ отућења нрклртнлна у коллрт тужлтрља нрма важчорти. не може имати 
важнорти ни длавнл догао у потлр.ту пленора тглава УЛОвлчт.-г1г п.лл,лпужчвак.а на 
тужитрл>р. Овр ако бд се п плимло као иртинттт наво.д тужрне да је из’авпм од 
19 ррпт. 1993 обтхваћрно п Н)Рно уловпчко плаво плп.лоуживатва. п онла та1 гпо- 
разум не бк могао лматн плавне ва.л.аноРТи. јрт> је тшавлп ллоттлс ла п-лодоужп- 
ваи>е. као .ллчно ттаво. нр може битп прелмртом купот1лола1е. He може се. мећу- 
тим. плЈтмнти. TBB.THsa тужрне ла би се у конклетном р.луча1у ла.тило о о.длилању 
плава плолоуживатва у котшст тужитеља, iert тужптрл>и плаво власнпштва на 
нрклртнпнр ппсу ртрклл. те. према томе. не могу о.ллипаљрм ra стлане тужене 
crebH ни право плодоуживања, Koie па ,1едан део некветннпа н.ој плипада.

Како тужрна са ррвизд1ом нп1р урпр.ла. ва.л-а.лг> iy је осудити да плати 
трошкове ревизиског поступка у см. §§-а 143 и 152 Гр. п. п.
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143
Апелациони суд извео је правилан закључак да тужени није 

иристао да тужитељу пошље на кредит срећку на коју је пао згоди- 
так. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 14 нов. 1938, бр. 
Рев. II 679/1936.)

Касациони суд ревнзију тужитеља одбија.

Р A 3  Л ОЗИ:
Тужитељ је у тужби навео да је са туженим, овлаштеним продавцем 

срећака Државне класне лутрије, пре почетка вучења двадесет и шестога кола, 
усмено уговорио да he му тужеии једну четвртину срећке слати за свих пет 
luiaca вучења на кредит, a да му је. новац за њих дужан исплатити тек пред 
вучење пете класе. Иако му је, међутим, тужени четвртину срећке за прво, 
друго и треће вучење дао на кредит, срећку за четврто вучење није хтео да му 
пошаље. Како је у том вучењу на његову четвртину срећке пао згодитак од
20.000 дин., који тужени неће да му исплати, тужите.г је тражио да га суд на то 
обвеже. Тужени је порицао да би био склопио ča тужите.гем споразум у см. кога 
би био дужан да му срећке шаље на веру. Тврдио је да је, напротив, тужитељ 
тражио од њега картом дописницом да му пошаље једну четвртину срећке пред 
друго вучење, алн да му је он срећке послао уз приложени рачЈчт, према коме је 
тражио да му тужитељ за срећку првога н другога вучења пошал>е 100 динара. 
Пре вучења треће класе дошао је тужитељ лично код н>ега у Нови Сад и тражио 
срећку за трећу класу, али је туженн питао да ли је за исплату срећке донео 
новац, a кад му је тужнтељ одговорно да није, тужени му је срећку, додуше, 
предао, алн уз услов да је тужитељ накнадно исплати. Како то тужитељ није 
учинио, тужени му срећку за четврту класу није послао те тако и згодитак од
20.000 дин. који је на срећку пао припада њему, туженом, a не тужитељу.

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, дао је тужби места и туже-
нога осудио да утужену своту исплати, док је Апелациони суд пресуду прво- 
степенога суда преиначио, тужитеља са тужбом одбио и осудио га да плати 
трошкове.

Није основана ревизиона жалба тужитељева да је Апелациони суд по- 
вредио правне прописе. Међу странкама је неспорно да је тужител. после 
извлачења прве класе двадесет и шестога кола Двжавне класне лутрије тражио 
писменим путем да му тужени пошаље једну четвртину срећке пвве и друте 
класе и да му је туженн ове и послао, уз прикључени рачун, којн је гласио на 
100 дин. Неспорно је међу странкама и то, да је пред вучење треће класе тужн- 
тељ дошао лично у Нови Сад туженом и тражио срећку за трећу класу и да 
га је тужени питао да ли је донео новац, a када је тужитељ рекао да ни1е, да је 
тужени тгрема исказу самога тужител>а рекао „свеједно платићете". Несповно 
јс и то да тужени срећку за четврту класу тужите.гу није послао, те је из свих 
тих чињеница Апелациони суд извео правилан закључак да тужени није при- 
стао да тужител>у шаље на кредит срећке за двадесет и шесто коло, па ни за 
четврто вучење нстога кола, на коју је пао згодитак од 20.000 динава.

Трошкова тужени у  ревнзиском поступку није имао, стога му они нису 
досуђени.

144
Расположење даропршгаца да ће дароване им некретнине у  слу- 

чају н>ихове смрти припасти дародавпима, учшвено је са пристан- 
ком дародаваца, датим у  истој исправи, из чега је призивни суд 
извео правилан закључак да се ради о наследном уговору, a не о 
једностпаном расположењу за случај пмртп. Шресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 10 окт. 1939, бр. Рев. 635 /1937 .)

Касациони суд ревизију тужених одбија и осуђује их да тужител>у, у року 
од 15 дана под претњом оврхе, плате 830 диа. (динара осам стотина и тридесет) 
ревнзиондх трошкова,
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Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужбн навео да су он и његова жена даровним уговором, 

склопљенпм пред јавним бележником 27 јула 1914 год., даровали CBO’ o j  кћеви 
и зету, прворедном туженом, некретнине уписане у гр. ул. ошптине М. 6i>. 287 
у површпни од 17 јутара. Истом том приликом и у истој јавнобележннчкој 
исправи, обдарени су учинили заједничко тестаментарно располоЈкење, према 
крме у случају смрти тужнтељеве кћери, обдарене, свих поклоњених 17 јутара 
имају да наследе дародавцн по половпнп т. ј. тужител> и његова жена. Упркос, 
међутим, таковога расположења које су тужитељ п жена му прихватилп и Koie, 
према томе, пма карактер наследнога уговора, кћп тужитељева и муж joi сачи- 
иилп су 1 јула 1933 год. заједничку опоруку којом су поклоњене им некретнине 
завршталл сестрп тестаторке и њеним потомпима. Како обдарени без пристанка 
дародавада наследнп уговор нису смели мењати и како се тужитељ са наслрдни- 
цнма његове кћевп, Kpia је међувремено умр.ла, није могао спогазумрти и упућен 
на павницу, тужнтељ је тважио да се за1рдничка опорука тгрвоведнога туженога 
и шргове пок. жене, уколико врећа расположење наследнога утовова учин>ено у 
корпст тужптеља, огласи да је без важности те да се тужршг, међу којима је 
и у ковцст непознатих наследника имрповани ставатељ, обвежу да су му дужни 
признатп драво наследства на половину некретнина које су прворедном туже- 
ном п ЊРГ0В0.1 пок. жрни дароване и предати му их у посед. Туженп су порркли 
да би се радпло о наследном уговору склопљеном у корист тужитеља и њргове 
лсене, него да се ради о зајрдничкој опорудн, коју су тестатори били власни 
мењати без пристанка дародаваца.

Првострпени је суд тужбу уважно, a ппизивни је суд, одбијајући призив 
тужених. првострпену пресуду у пелпни потврдио.

Жалба тужепих да је призивни суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Правилно је изрекао призпвни суд да се у конкретном случају ради о 
паследном уговору, a не о заЈедничком тестаменту обдарених, првореднога туже- 
пога и његове пок. жене. У истој јавнобелржничкој исправи, која садржи уговор 
0 даровању, даропримци су учиннли заједничко тестаментарно расположењр 
према коме дароване им некретнине, у случају раније смрти опоручитрљке, при- 
падају даподавцима, тужитељу и његовој жрни. У 9 т. уговора изречено је да 
то расположење даропримци чине са пристанком даподаваца. из чега је при- 
зивни суд извео правилан закључак, да су дародавпи у томе правном послу 
суделовали као уговорна странка; да су то расположрње у њихову корист при- 
хватили II да се оно без њихова пристанка не може мељати.

Како тужени са ревнзпјом нису успрли, ваљало их ie осудити да плате 
трошкове ревизискога поступка у см. §§-а 143 и 152 Fpab. парн. поступка.

145
У CM. чл. 4 Уредбе о заштптп земљораднпка од 30 септ. 1935 

К. М. бр. 184, проппсп Уредбе не прпмсњују се на тражбпне земљо- 
радничких задруга п њиховпх савеза. И у конкретном ст\"ча1у За- 
друга је бпла власна да потражтгеање утужи. K oie  ie  она. истпна. 
стекла од своје правне пветходнипе која нш'е задруга. али не у 
сввху да се корпсти погоднотћу у см. прописа тштиране Урелбе. 
(Т[ресуда Касационог суда у Новом Саду од 19 септ. 1938, бр. Рев. 
721/1936.)

Касаииони суд ревизију тужених одбија и ocyhyje и\ ла тужитрл>ипи. у 
року од 15 лана под прртњом оврхе, плате 550 динара Сдинара пртстотина и 
прдест) ревизионих трошкова.

Р A 3  ЛО З П ;
На тужбу тужитељице, Зем.горалничке крелитне залпуге у Малом Пћвшу. 

Срески сул у Срнти ie меничним платржннм налогоу оОврзао тужрнр ла плате 
мрничне своте од 2000 дин.. 2400 дин. и 10.400 дин. Туженн cv у гвојим плиго- 
Еорима навели, између осталог, да нису моглн бнти утужени ipp су заштпћрни 
земљораднипи. Тужитељица се позивала ча пропис чл. 4 Упрдбр о заттити 
земљорадника од 30 септ. 1935 год. бр. К. М. 184, према коме се Уредба о 
заштпти земл.орадника неће примен.иватд на потражиран>а земфорадннчкдх



задруга и њихових савеза. Тужени су приговорили да се поменутн пропис 
Уредбе не може применити на конкретан случај, јер тужитељица није била 
задруга и у време када је дуг постао (1929 године), јер се из приложеиога уве- 
рен>а Савеза задруга видн да је тужитељица примљена у чланетво задруга тек 
8 дец. 1932 год., тужени су, међутим, новац узелн од правне претходнице тужи- 
тељнце; Вересиског удружења у Малом Иђошу, које није било задруга.

Првостепени је суд менични платежни налог оставио на снази, a прнзивни 
је суд првостепену пресуду у целини потврдио.

Жалба тужених да је призивна суд повредио правне пропнсе неоснована 
је. У см. чл. 4 Уредбе о заштити земљорадника од 30 септ. 1935 К. М. бр. 184 
„прописи уредбе неће се примењивати на тражбине земљорадничких задруга и 
њихових савеза“ . Тужени су утужене своте днгли, истина, од Вересиске 
задруге у Малом Нђошу током 1929 год., али је иста задруга у току 1932 год. 
претворена у земљорадничку задругу, која утужена потражнвања није стекла у 
сврху да се користи погодношћу прописа цитиране Уредбе. Но без обзира на то 
да ли тужител>ица као задруга ужива погодност чл. 4 цнтиране Уредбе, она је 
била власна да менице утужи и као непршзнлегисани веровник, јер су доњи 
судовн установнли као чињеницЈ', да тужени менице о року плативости нису 
заменили новима, него да су менице ставили у судски полог тек у току поступка 
код првостепеног суда. У случају пропуста замене меница о року плативости, 
према Уредби о заштити земљорадника која је била на снази у време предаје 
тЈ-жбе (Уредба од 30 септ. 1935 чл. 3 ст. 7), свакн веровник је бно властан да 
поднже тужбу за наплату меничних потраживања.

Како тужени са ревизијом нису успелн, ваљало их је осудити да плате 
трошкове ревизиског поступка у см. прописа 143 и 152 Грађ. п. п.
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146
Правилно је призивни суд из^)екао да сама чињеница да је у 

прорачунима за електричну централу уношена и свота из које би 
се чиновништву исплаћивала ренумерација, још не овлашћује ту- 
житеља да потражује ренумерацију, јер је само уношење у буџет 
своте, без нарочитога решења о исплати, унутраиГња ствар вла- 
сшша Електричне централе. (Пресуда Касацнопог суда у Новом 
СаДЈ' ОД 3 ОКТ. 1938, бр. Н. Г. 925/1934.)

Касациони суд ревнзију тужиоца одбнја и осуђује га да туженом, у року 
од 15 дана под претњом оврхе, плати у име трошкова ревизионога поступка 305 
дин. (динара три стогине и пет).

Р .\ 3  Л О З И :
Тужилац је у тужби навео да је градско претставништво Града Вел. 

Бечкерека за пословне год. 1925—31 марта 1930 год. одобрило ренумерацију 
свим намештеницима градске Електричне централе за прековремени рад који 
су код Централе обављали. To решење је за сваку годину одобравало и Мнни- 
старство финансија; износ ренумерацнје бивао је иоложен у градску благајну, 
1де је чувак као депозит у сврху да се из н>ега ренумерација исплати. Тужилац, 
којн је такође намештеник Њдектричне централе, обраћао се у више махова 
градском претставништву са молбом да му се установл>ена н одобрена репуме- 
рација исплати, али његовој молби иије никада удовол>ено. Тражио је да суд 
Град Вел. Бечкерек осуди да му у име установл>ене ренумерације плати своту 
од 6.000 дин. са каматом од 5% од 6 јула 1931. — Туженн је порекао да би 
градско претставништво икада било донело решење да се тужиоцу ренумерација 
Есплатн.

Првостепенн суд, Срескн суд у Вел. Бечкереку, тужиоца је са тужбом 
одбио, a признвни је суд ту пресуду у целини потврдио.

Жа.1ба тужите.гева да је призивни суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Призивни је суд без повреде формално-правних прописа као чињеницу 
установио, да је свота за исплату ренумерације уношена, додуше, у прорачун 
градске Електричне централе, али да градско претставништво није никада доно- 
сило одлуку да се ренуиерација намештеницима стварно исплати. Из списима 
прикл>ученога запцсника скупштине градског претставништва од 7 марта 1932
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год., напротив, види се, да Je тај предмет био скинут са дневногж реда и упућен 
електричном одбору да га процени и донесе конкретан предлог у погледу ренха- 
билности и честог прихода Електричне централе. Правилно је, према томе, прн- 
зивни суд изрекао да из саме чињенице да је у прорачунима за Електричну 
централу уношена и свота из које би се имала ренумерација исплатити, још не 
овлашћује тужиоца да наллату ренумерације тражи, јер је прорачун, без решења 
0 наплати за то надлежнога органа, унутрашња ствар Града Вел. Бечкерека, из 
кога туржитељ не може изводити никаква права. Тужилац, међутим, и не тврди, 
како је то и призивни суд нзрекао, да би се Град Вел. Бечкерек уговором 
оСвезао да му, поврх плате, исплаћује и ренумерацију.

Како је тужилац са ревизијом одбијеи, осуђен је да плати ревизиске тро- 
шкове у см. §§-а 143 и 152 Гр. п. п.

147
He може се потраживати натраг исплаћена камата, иако она 

прелазн законом дозвољени макспмум, ако је нсплаћена давањем 
менице, која је била иставл>ена на спорну камату. (Решења Каса- 
ционог суда у Новом Саду' од 5 септ. 1938, бр. Рев. II 453/1937.)

Касацнони суд услед ревизионе молбе тз'жител>ице и тужених пресуду 
Апелационог суда разрешава и упућује га на да.Ђн поступак и доношење нове 
одлуке у којој се има решити и о сношењу трошкова овог ревнзионога по- 
стулка, који се за тужител>ицу установл>авају у своти од 1590 дин. (динара 
хиљаду пет стотина и деведесет), a за ТЈ̂ жене у своти од 1590 дин. (динара хлља- 
ду пет стотина и деведесет).

Прикључење туженнх ревизионој молби тужитељице се по службеној дуж- 
ности одбацује.

Р А З Л О З И :
Тужитељица је утужила меницу, нставл>ену у Ковину l l  нов. 1925 године, 

a плативу у Панчеву код филијале Нар. банке и тражила је да се тужени као 
г.отписници меничним платежним налогом обвежу да су јрј од своте од 100.000 
дин., на колико меница гласи, дј'жни исплатити своту од 92.661 днн. 50 пара са 
прип. н парничне трошкове. Тужени су протнв меннчног платежног налога под- 
нели приговоре, у којнма су приговорили месној надлежности суда, којн је прн- 
говор правоснажно одбијен. У погдеду утЈ^жене своте навели су да је првореднн 
тужени, К. И., продао био С. ЈБ. и С. И. један вршаћи строј за куповну цену од
100.000 дцн., за покриће које своте су обоје К. II. предали бнли једну меницу уз 
жиро потписе С. С. и прворедног тЈ'женог која је код Ковинске банке есконтована. 
Ковинска банка д. д. је меницу' утЈ-жила и како К. П. приговоре није предао, Банка 
је против н>ега на основу правоенажног меничног платежног налога водила намирну 
оврху, запленила му плодоужнтак на 100 ланаца земл>е и ставила забрану на 
сву храну. На позив Ковинске банке тужени К. II. н др. 14 окт. 1924 год. склопили 
су са Ковинском банком поравнање у см. којега признају да заводу дугују своту 
од 119.200 динара, на коју су Банци дали меницЈ% алн уз услов да је Банка 
власна утЈ'жити ју само у  случају ако се из иметка С. Jb. и Н. не буде могла на- 
мирити. Како то ннје доказа.ча, ТЈ’жени су тврдили да је тужба преурањена. 
Како је тужите.Ђица од Ковинске банке меницу стекла долозно, знаЈући за тр 
утаначење тужених, мора трпити све приговоре које су тужени могли ставити 
н према Ковинској банци.

Првостепени суд је менични платежни налог оставио у  целини на снази, 
нашавши да тЈжени дугују са чнтавом утуженом свотом, док је Апелационн 
еуд призив тЈжених уважио н менични платежни налог у целинн ставио ван 
снаге, уважавајући приговор тужених да је ТЈ’жба преурањена, јер да је тужи- 
тељица пропустила да докаже да се од С. и С. није претходно могла намнрити. 
5’'след ревизнје тужитељнце Касационн суд је пресуду Апелацноног суда раз- 
решпо и упутно га да Јхтанови, да ли је основана тврдња тужитељице да су ту- 
жени, н поред поравнања од 14. окт. 1924, преузели на себе непосредну обавезу 
да дуг од 119.200 дин. исплате као евој рођени дуг и да су за осигурање тужи- 
тел>ичиних потраживања дали јој у внше махова .менице са својим потписима 
и да је и утужена меница једна од тих меница. Апелацнони суд је, после. по- 
стушса који је спровео, установно да су наводи тужитељице у  томе пог.чеду истн-



47

нити и да тужени духују тужитељицн још са свотом од 65.157 дин., услед чега 
Je меничнн платежни налог оставно до внсине те своте на снази. Услед ревизионе 
молбе тужених и тужитељице Касациони суд је пресуду Апелационога суда по- 
Еово разрешио и упутио га да установи, колико износи укупно потраживање 
тужител>ице и колике су своте туженн од тога отплатили, јер се на основу чи- 
њеничних установљења Апелационога суда жалбе странака нцсу могле ревиди- 
ратн. Апелационн суд, пошто је доказ спровео, донео је нову, своју ipehy пре- 
суду, којом је менични платежни налог оставио ua снази до своте од 47.897 дин. 
9.3 nape.

Ревизионе жалбе тужених и тужитељице само су једним делом основане. 
Није ошована жалба тужитељице да јој се имало досудити н потраживање од 
17.150 дин.. јер је тужитељица у току читавога поступка код доњих судова 
тврдила да она за потраживање од 17.150 дин. има посебну меницу, иставл>ену 
на ту своту, која је тужби прикључена, те је Апелациони суд правилно изрекао 
да се тужптељиди то потраживање на основу утужене менице од 100.000 днн. не 
може досудити; да тужитељица за наплату те своте од 17.150 може да утужн 
caito меницу, Koja јој је предата за осигурање тога потражпвања. Неоснована је 
и жалба тужитељичина да је Апелациони суд нетачно израчунао своту са којом 
тужени дугују, јер је Апелациони суд, изузев ниже наведене ставке, обрачун 
тачно спровео. У погледу напред наведеннх жалби, дакле, Апелацпони суд је 
чкњеннчпо стање ствари установио правилно, те се у своме дал^м поступку на 
те приговоре и жалбе тужнтељице неће више освртати. У погледу, пак, спор- 
нога питања колику је своту дуговања С. С. отплатио Ковннској банци, Апела- 
шони суд је на основу исказа сведока Б. В. С. С. и првога исказа Е. Л. уста- 
новио, да је С. С. исплатио Банци своту од 153.000, a не 14S.013 динара. Тужи- 
тсљица, се међутим, с правом жали да од преслушаних сведока само С. С.., који 
је исплату извршио, тврди на је Ковинској банци исплатио 153.000 динара, док 
да сведок Б. Б. исказује да се не ceha колика је свота Банци исплаћена; да 
сведок Е. у сБоме другом исказу такође каже да је С. исплатио 148.000 дин., a 
да то нсто исказују н сведоци Ш. В. и В. Ф. Према томе he дужиост Апела- 
ционога суда бити да поновним оценом исказа тих сведока установн колика је 
свота Ковинској банцн по С. стварно исплаћена.

Није основана жалба тужених у погледу камате која је тужител>ицн досу- 
ђена, јер је неспорно да су тужени давали тужител.ици менице са својим пот- 
пнсима, на којим су истављене биле своте у коЈима је била садржана и камата, 
a у таквим случајевима, будући да су туженн давањем нових меиица вршили 
исплату затезпих камата, тужени не могу тражити повратак једном исплаћених 
кзмата, све ако су оне и прелазиле законом дозволаени максимум. Напротив he 
Апелациони суд имати да установи да ли је у својој последњој пресуди од 26 
маја 1937 рачупао на своту коју је С. исплатио камату и од 28. јан. 1926 до 11 
4ч!бруара исте те године, н да ли тужнтел,ицн камата и за то време припада.

Како су странке власне да правни лек против пресуде призивнога суда 
поднесу само једанпут, то је прикључење тужених ревизионој молби тужитељице 
вал>ало по службеној дужности одбацити.

148
Huje битан услов за ваљаност теста.мента да у клаузули буде 

изречено да је тестаменат тестатору на матерњем језику протума- 
чен, јер се та чињеница може доказивати и тестаментарним сведо- 
Ц11ма, али је свакако дотребно да у  клаузули буде поменуто да је 
тестаменат тестатору прочнтан. (Пресуда Кагационог суда у Новом 
Саду од 26 септ. 1938, бр. Г. 807/1932.)

Касациони суд ревизиону молбу тужених одбија.
Р А З Л О З И :

Тужнтељи су у тужби навелн да је њнхов рођак, Т. М., умро 22 дец. 1927, 
оставившн иза себе писмени тестаменат, но да је тај тестаменат неваљан. Нева- 
л>ан је зато јер је састављен на српском језику који тестатор није разумевао, a у 
клаузули није поменуто да је прочитан и да је тестатору на мађарском, матерњем 
језику, протумачен. Сем тога тестатор је тестаменат сачинио неколико часова 
пре смрти када Beh није био прн свести, или је бно толико слаб да ннје бно
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сдособан да своју вољу слободно изрази. Тврдили су тужитељи, даље, да је од 
четири тестаментарна сведока српски језик познавао само један, иако је пропис 
да у случају ако је тестаменат истављен на језику којн тестатор не разуме, бар 
два опоручна сведока морају позвавати језик на којем је опорука састављена. 
Тужени су пореклн наводе тужбе и тврдили да тестаменат у свему одговара за- 
конскнм прописима, јер је један од сведока тестаменат на матерњем језику опо- 
ручитељу протумачио, a да није битан услов за ваљаност тестамента да та чиње- 
ница буде и у клаузЈ'ли тестамента потврђена.

Првостепени суд одбио је тужитеља са тужбом и осудио га да плати тро- 
шкове, док је призивни суд првостепену пресуду преиначио, тужбу уважио и 
тестаменат огласио неваљаним.

Жалба туженнх да је призивнн суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Неспорно је међу странкама да је тестаменат сачињен на српском језику, 
a да тестатор српски није знао ни говорити нити читати и писати. У см. 250 
Начедне куријалне одлуке у таквом случају тестаменат има бити састављен у 
см. прописа §-а 6 Зак. чл. XVI из год. 1876. У см. 251 Куријалне одлуке ннје, 
додуше, битан услов за ваљаност тестамента да у клаузули буде изречено да је 
тестаменат тестатору на матерњем језику протумачен, јер се та чнњеннца може 
доказивати u тестаментарним сведоцима, али је у сваком случају потребно да у 
т€стаментарној клаузули буде споменуто да је тестаменат тестатору прочитан. 
Како то у конкрегном случају није речено, правилно je поступио Апеладиони суд 
када је тестаменат огласио неваљаним.

149
Правилно је установно Апелационн суд да у  конкретном слу- 

чају ваљан менични протест протест не постоји, јер он не садржи 
име имаоца менпце. (Иресуда Касационог суда у  Новом Саду од 
21 окт. 1938, бр. Рев. 497/1935.)

Касационн суд ревизију тужитељице одбија и осуђује ју да туженом у 
име трошкова ревизионога поступка плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
740 дннара (динара седам стотипа л четредесет).

Р А З Л О З И ;
Против меничног платежног налога којим му је наложено да плати тужи- 

тељнци, Бачко-Петровоселској кредитној банци, 42.000 дин. са прип., тужени 
другога реда дао је меничне приговоре у којима је тражио да се менични налог 
стави ван снаге тужба према н>ему одбије и тужите.Ђ осудн да му плати пар- 
ничне трошкове. Тврдио je да тужител. према њему, као издатнику, дакле ре- 
гресном обвезнику, тужбу не може покренути, будући да протест којн је тужби 
црикл>учен није истављен правилио. У њему се потврђује да је он узет на молбу 
д-ра Л. Д., адвоката, но како је нсти био само опуномоћеник тужитељице, a не 
кмалац менице, чије нме протест мора у сваком случају садржаватн, протест није 
истављен у см. зак. прописа. Тужнтељица је на то приговорила да је по спор без 
значаја да лн је меница била предата адвокату ради подигаућа протеста п да 
ли је истн поступао као пуномоћник, јер, будЈћи је у протесту назначено да је 
протест узет по његовом захтеву, нма се у најгорем случају сматрати адвокат Л. 
имаоцем менице, којн је менццу стекао бланко индосаментом и поново пренео 
бланко индосаментом на тужител>иц>'.

Првостепени суд, Окружнн суд у Новом Саду, одбио је приговоре и ме- 
нични платежни налог оставио на снази, док је Апелациони суд призив туже- 
нога уважпо, пресуду првостепенога суда пренначио, менични платежни налог 
ставно ван снаге и тужитељицу осудно да плати трошкове.

Није основана ревизнја тужитељичнна да је Апелационн суд повредио 
правне nponiice. Није, истнна, основан онај навод Апелационог суда да се ме- 
ница после поднзан.а протеста не би могла дал>е нндоснрати, јер § 19 Меничнога 
закона то изрично допушта, али је основан онај разлог Апелационог суда да у 
конкретном случају ваљан протест не постоји и да тужител>ица услед тога от- 
пада од права да против туженога као пздатника тражи наплату регресном 
тужбом. У см. т. 2 §-а 72 Меничнога закона протест мора садржавати име имаоца 
меннце, који је у конкретном случају тужитељица, док њенога имена протест не 
садржи. Нстина да је д-р Д. Л. адвокат бно опуномоћеник тужнтељице Да у



корист ње подигне протест, али бн његово име као опуномоћеника у протесту 
могло за ваљаност прогеста бити довољно само онда, да је то у протесту наро- 
чнто истакнуто. Како то није учињено, правилно је изрекао Аиелациони суд да 
ваљаног дротеста нема и, према томе, менични платежни налог према друго- 
редном туженом с разлогом ставио ван снаге.

Расположење у погледу трошкова ревизискога поступка оснива се на про- 
писима §§ 143 и 152 Грађ. п. п.

4 »

150
Правни је пропис, да ако је једном извршено право испуњења 

битних састојака менице, онда доцнија измена менице није допу- 
штена, сем ако на измену заинтересовано лице није изричито или 
ћутке пристало. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 31 окт. 
1938, бр. Рев. 697/19380

Касациони суд ревнзију туженога уважава, пресуду призивнога суда преи- 
начује и менични платежни налог Среског суда у Новом Саду од 13. дец. 1937 
год. бр. Мен. 710/1937 ставља ван снаге и тужитеље осуђује да туженом, у року 
од 15 дана под претњом оврхе, плате 841 днн. (динара осам стотина четрдесет и 
један) првостепених, 599 дин. (динара пет стотина деведесет н девет) призивних 
и 445 дин. (динара четири стотине четрдесет и пет) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И ;
Против меничног платежног налога Среског суда у Новом Саду, којим је 

обвезан да плати тужитељнма 6526 дин. меннчне главнице са прип., поднео је 
другоредни тужени В. С. приговоре. У в>има је навео да су тужитељи на основу 
исте мениде већ билн водили протнв н>ега парницу; да су га у тој парници уту- 
жилн билн као трасанта, но како меницу о року доспелости нису протестовали, 
да су са тужбом одбијени и да је пресуда првостепенога суда, против које ту- 
жител>и призив нису поднели, постала правоснажном. На основу те исте менице 
онн га сада туже као акцептанта, но како су меницу већ једанпут испунили и 
како је поново, преиначујућн њену првобитну садржину, не могу испуњавати, 
и.ча се меннчни платежни налог ставити ван крепости и тужител,и са тужбом 
сдбити.

Првостепени суд је приговоре j-важио и менични платежни налог ставио ван 
снаге, уважавајући одбрану тужених, док је призивнн суд призив тужнтеља 
уважно и меничнн платежни налог оставио на снази, осуђујући туженога да 
ТЈЖитељима накнади сав парнични трошак.

Жалба туженога да је призивнн суд повредио правне прописе основана је. 
Касациони суд је набавио списе раније парнице, која је код Среског суда у 
Новом Саду текла и правоснажно решена под бр. Мен. 462/937. Из пресуде доне- 
сене у тој парници видн се да је менични платежни налог ставл.ен ван снаге 
и тужител>и са тужбом одбијени из разлога тога, што је Срески суд као чиње- 
ницу установио да је тужени, Б. С., меницу потписао као трасант, но да меница 
0 року плативости није протестована, услед чега тужител.н регресну тужбу 
пропш туженога нису могли кретати. Како се, дакле, то чињеннчно стање ствари 
да је тужени мениду потписао као трасант има сматрати правомоћно пресуђеном 
стварју, не могу тужитељн, преиначујући самовласно већ једном испуњени текст 
менице, туженога на основу те исте менице утуживати као акцептанта. Правно 
је, наиме, правило да је, ако је једном извршено право испуњења битних састо- 
јака менице, недопустива каснија взмена менице, сем ако на такву измену заин- 
тересовано лиде није изричито или ћутке пристало, што тужитељи нити су твр- 
дили, нитп су покушали да докажу. Услед тога је платежни налог вал>ало ста- 
вити ван снаге и тужитеље са тужбом одбити, осуђујући их да плате парнични 
трошак у све три инстанције у см. прописа §§-а 143 и 152 Грађ. п. п.

151
Пропис §-а 16 старог Стечајног закона, да је веровник своја по- 

тражнвања дз^жан у стечајну масу пријавити, важи и у случају §-а 
11 истог закона. (Пресуда Касационог суда у Новом СадЈ̂  од 26 септ. 
1938, бр. Г. 409/1933.)"
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Касациони суд услед ревизионе молбе туженнх пресуду призивнога суда 
делимично преиначује и менични платежни налог остваља на снази до своте од 
4256 дин. (динара четири хиљаде две стотине педесет и шест) и 95 пара, са 6% 
камате од 7 дец. 1926 и ‘ /з% меничне провизије.

Првостепене, призивне и ревизионе трошкове између ТЈ^житељице и ова два 
тужена узајамно укида.

У погледу прворедног туженог, Пољопривредног и трговачког д. д., пресуду 
призивнога суда преиначује, тужитељицу са тужбом одбиЈа и осуђује ју да туже- 
ном, у руке правозаступника му, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
1326 динара (динара хнљаду трн стотине двадесет и шест) првостепених, 1050 
дин. (дннара хиљаду н педесет) призивних и 778 дин. (дннара седам стотина 
седамдесет н осам) ревизпоннх трошкова.

Р A 3 Л 0  3 I I :
Против меничног платежног налога, којнм су обвезани да плате 66050 дин., 

са прип., тужени су поднелн приговоре у којима су навели да је прворедни ту- 
жени, Пол>опривредно и трговачко д. д. у Сомбору, стајало у контокурентном 
односу са тужитељском фирмом, којој је дало више меница за покриће конто- 
курентнога салда, потписавши менице као прихватник, док су их остали тужени 
потписали као жиранги. Како је, пак, прворедни тужени чигаво дуговање изми- 
рно, менични платежни налог се има ставити ван крепости и тужба одбити. У 
отплату дуговања прворедног туженога има се урач\'нати свота од 8650 динара, 
која је утекла продајом 10 комада деонице Прве хрватске штедионице у корист 
Ф. Д., коју је своту овај туженој цедирао, a она то потраживање пребила са од- 
говарајућом свотом тужите-Ђичнног потраживања. Тужени су приговорили и 
ставкама у текућем рачуну од 2107 дцн. 65 п., рачунатих у име провнзије од 
10%, и од 1358 дин. 40 пара, рачунатих у име трошкова меничног протеста. II 
тужитељица н прворедпи тужени пали су у току поступка код првостепеног суда 
под стечај, те су их у даљем поступку заступали по суду именоваии стечајни ста- 
ратељи. Течајем поступка код првостепенога суда тужител>ица је тужбу снизила 
на своту од 15.014 те је првостепени суд донео пресуду којом је платежни налог 
одржао на снази до своте од 4256 дин. 95 пара, док је призивни суд првостепену 
пресуду делимично преиначио н шчатежнн налог оставио на снази до своте 
од 11.021 дин. 95 пара.

ЗКалбе тужених да је Апелациони суд повредно правне прописе основане су. 
Жалба прворедног туженог По.гопривредног п трговачког друштва основана је 
због тога, јер пропнс §-а 10 старог Стечајнога закона (Зак. чл. XVII из год. 1881) 
да је веровник своја потраживања у стечајну масу дз’жан пријавити, важи и у 
случају §-а 11 Стеч. закона. Пропис 1 ст. §-а l i  има само тај смисао, да је за 
расправљање спора, који је био у току у време отварања стечаја, н дал>е над- 
лежан парнични, a не стечајни суд, ако је јавни дужник један од супарничара 
на страни т\'жених, али он не ослобађа тужитеља веровника да утужено потра- 
живање у стечају прнјавп, ако је оно по својој природи такво да се према про- 
писима Стеч. зак. у стечајну масу има пријавити. Како је, пак, неспорно да ту- 
житељ утужено потраживање нпје пријавио, ваљало је ревизиону молбу туженога 
првога реда уважити и тужбу према њему одбити.

Основана је и жалба тужених Ц. и К. да је Апелациони суд погрешио када 
у корист тужених није при.знао и потраживање од 8650 дин., које је прворедној 
туженој цедирано и које је она пребила са одговарајућим потраживањем тужи- 
тељичиним. У см. §-а 73. Стечајнога закона од 28 ожујка 1S97, који је важио на 
правном подручју Хрватске и Славоније 1926 год. када су цесија и пребој извр- 
шени, само отварање претстечајнога поступка нема дејство отварања стечаја, 
ако у ието време није одређена против дл-жннка н одсвојна забрана у см. пропи- 
са истог §-а. Старатељ стечајне масе тужитељице није, међутим, нн тврдио да је 
течајем претстечајнога поступка одсвојна забраиа против тужитељице била одре- 
ђена. Према томе је погрешна изрека Апелацноног суда да би отварање претсте- 
чајнога поступка могло бнтн од каквога утицаја на делатну способност тужите- 
љичину да у време када су цесије и пребој извршенн склапа самостално правне 
послове. Но без обзира на значај претстечајнога поступка у погледу делатне спо- 
собности тужите.Ђице, правни је пропис да за ваљаност уговора о цесији није 
потребно да она буде и од дужника прихваћена, нити да дужник о њој ма 
на који начин буде обавештен. Није исто тако за ваљаност н допустивост пребоја 
потребно да дужник на пребој са његовим потраживање^ пристане, па то ннје



потребно ни онда, ако је против ДЈ’Жника отворен стечај. У см. §-а 38 Зак. чл. 
XVII из год. 1881, као и у см. §-а 24 напред поменутог хрватског Стеч. закона, 
веровник стечајнога ^ж ника је властан да своје потраживање са потраживањем 
стеч. дужника пребије, па чак и она потраживања која још нису доспела и која 
су уветна, о чему је, као код свакога пребоја, дужника, односно стечајног управи- 
теља, дужан само известити, што је I р. тужени писмом од 27 септ. 1926 године 
и учинио. II како је 1 р. туженом свота од 8500 динара цедирана н он пребој 
извршио још пре отваран>а стечаја против тужитељице, није више био властан 
цедент Ф. Д. да то исто потраживање пријавл.ује у стечајну масу као своје по- 
1 [1аживан>е, те је и у том погледу изрека Апелационог суда да бн Ф. могао цеди- 
рати само своту од 1885 динара, која му припада као призната стечајна квота, 
погрепша.

Како је, дакле, свота од 8650 I р. туженом правовал.ано цедирана и пре- 
бијена, то ју је у корист тужитељице ваљало урачунати и менични платежни на- 
лог, будући да се изрека Апелационога суда у погледу осталих ставака не на- 
пада, снизити на своту од 4256 дин. 95 пара са прип.

Изрека у погледу трошкова поступка, оснива се на пропнсима §§-а 425, 508 
и 543 Грађ. п. п.
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152
Ако тужилац у поступку код Среског суда тужбу снизи на пар- 

ничне трошкове, спор се има даље расправљати по прописима који 
вреде за маличан поступак. Но ако Срески суд, погрешно, спор није 
расправл>ао по маличном поступку, рок за предају правиога лека 
нма се рачунатн не од објављивања одлуке, него од њенога уру- 
чења странкама. (Закључак Касационог суда у  Новом Саду од 23 
септ. 1938, бр. Рек. 279/1937.)

Касациони суд закључак Окружнога суда укида и упућује га на даљи- 
поступак.

Р А З Л О З И :
Тужилац је у тужби тражио да се тужени осуди да му платн своту од 9410 

днн. главнице еа прип., коју је у току поступка код Среског суда снизио на 
парничне трошкове. Срески суд је, расправл>ајући предмет по поступку за 
среске судове, пресудом обвезао туженика да плати парничне трошкове у износу 
од 1135 динара. Против пресуде је тужени предао призив (рекурс) у року од 
15 дана од уручења пресуде, тражећи да се тужитељ са тужбом одбије и осуди 
да платн трошкове. Призивни је суд, сматраЈући прнзив рекурсом, одбацио га 
као одоцњено предатог, налазећи да се поступак спроведен код Среског суда има 
суатрати маличнии (тужилац је тужбу сни-зио на парничне трошкове), те да се 
рок за подношење правног лека има рачунатн не од уручења, него од прогла- 
шен>а судске оддуке странкаиа, које су проглашењу присуствовале.

Жалба туженога да је призивни суд повредио правне прописе основана је. 
Нстнна да се поступак код среског суда, ако тужилац снизи тужбу на парничне 
трошкове, има сматрати маличннм (§ 547 ст. 2 Грађ. п. п.), али је чињеница 
да се Срески суд није држао тога законског прописа, него да је предмет расправ- 
л>ао по редовном поступку за среске судове, отправак пресуде странкама уручио, 
те се, према томе, и рок за предају правнога лека има рачунати не од прогла- 
шења судске одлуке, него од уручења њенога отправка странкама.

Услед Tora је предмет вал>ало вратити призивном суду да правни лек 
узме j’ расматрање и да о њему мериторно реши.

153
Тужени као тутор није могао бнти тужен код Среског суда у 

Панчеву, јер се надлежности тога суда није у купопродајном уго- 
вору подвргао он, него малолетне странке (купци), које је тужени 
прн ск.1 апању уговора заступао. (Закључак Касационог суда у Но- 
вом Саду од 23 септ. 1938, бр. Рек. 309/1937.)
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Касациони суд рекурс тужиоца одбија и потврђује закључак призивнога
суда.

Р А З  ЛО З И:
Основан је разлог призивнога суда да су се у см. т. 6 купопродајнога 

уговора надлежности Срескога суда подвргле странке које су купопродајни 
уговор склопиле. Продавац, међутнм, не тужи купце којима је некретнине 
вродао, него тужи тутора малодобних, који није странка и који се није подвргао 
надлежностн Срескога суда у Панчеву. Стога је призпвни суд умесно изрекао 
да тужени ннје могао бнти тужен код тога Среског суда.

154
И за месну надлежност суда меродавна је само главна ствар, a 

камате деле судбину главне ствари и у погледу надлежности суда не 
могу долазитн у обзпр. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
ОД 21 окт. 1938, бр. Рек. 283/1937.)

Касациони суд рекурс тужите.л>ичин уважава те, преиначујући закључак 
Апелационога суда, приговор тужене због ненадлежности суда одбија.

Осуђује тужену да је тужнтељицн дужна у року од 15 дана под претњом 
оврхе платити 5398 динара (словом пет хиљада три сто деведесет осам динара).

Р A 3  Л 0 3  II:
Т}'житељица је у ту^жбн навела да јој тужена „Фабрика канапа, ужарија и 

текстилна индЈ’стрија д. д. у Оџацима” као наследницн њене пок. матере дугује 
са свотом од 634.04S дннара, са 10% камате од i. окт. 1934, те је тражила да се 
тужена обвеже да јој је утужену своту ду'жна нсплатити. Од ове своте тужи- 
тељица је своту од 386.406 дпн. утужила на основу две менице које јој је 
тужена потписала и предала, док је просталу своту од 247.642 утужила на име 
камате коју јој тужена из истог потражнвања ДЈтује. Читаву своту утужила је 
тужитељица код Окружнога суда у Суботнци на основу прописа §-а 86 Грађ. 
п. п., јер је местом плаћања на .меници означена Суботица. Тужена је дигла 
приговор да Окружнц суд у Суботици није месно надлежан да о спору ра- 
справ.га, јер да тужител>ица не утужује своту од 634.048 дин. на основу меница 
и да, по томе, месно надлежан може бити само Окрл‘жни суд у Сомбору, на 
чвјем подручју тужена фирма и.ма своје седиште.

Окружни суд у Суботици одбио је прнговор ненадлежностн тужене, док је 
Апелациони суд прнзив тужене уважио и, укидајући пресуду и поступак 
Окружнога суда, упутио га да предмет спроведе Окружном суду у Сомбору као 
надлежном; суду.

Жа-чба тужитељичина да је Апелациони суд повредно правне прописе 
основана је. Неспорно је међу странкама да је тужител>ица своту од 386.406 
днн. утужила на основу меница које јој је тужена потписала, те је, према томе, 
за расправљање тога дела тужбе у см. §-а 86 Грађ. п. п. надлежан суд места 
плаћања, a то је Окружни суд у Суботив,и, где су .меннце и утужене. Како је 
остала свота од 247.642 Д1ш. утужена као камата по дуговању из истог правног 
иосла, за чије су осигурање од стране тужене дате биле од почетка менице, то 
вамата као прираштај, која дели судбину главне ствари, при одређивању над- 
лежностн суда не може доћп у обзир. Услед тога је рекурс тужител.ице вал>ало 
уважити и приговор гужене као неоснован одбити.

Распсложење у погледу трошкова оснива се на прописнма §§-а 143 и 152 
Грађ. п. п.

155
Суд доказ преслушањем странака може одредити само у том 

случају, када ннје дошао до уверења о нстиннтости чињеница важ- 
ннх за одлучивање ни на основу доказнпх средстава која су странке 
понЈ^диле, ни онпх које је суд одредио по службеној дј ж̂ н о с т и , ил и  
кад 0 спорним чнњеницама других доказа уопште нема. (Пресуда 
Касашгоног суда у Новом Саду од 29 авг. 1938, бр. Н. г. 691/1934.)



Касациони суд ревизију ту’жених одбија и ocybyje их да тужитељу, у року 
ол 15 дана под претњом оврхе, плате 325 дннара (три стотине двадесет и пет) 
ревизионих трошкова.

Р A 3 Л 0 3 PI:
Тужитељ је у тужби навео да је против тужене С. В. имао потраживање 

с наслова досуђеног парничног и овршног трошка у нзносу од 6813 дин., које 
је земљишнокњижно предбележио на некпетнинама уписаним у земљншно- 
књижном улошку општине Бајша бр. 623.598 и 1634, од којих је један део имала 
да наследн иза оца тужена С. В. На оставинској расправи, међутим, тужена 
се одрекла свога наследног дела иза оца у корист осталих наследника, браће и 
сестара, у намери да оне.могућн да тужител. своје потраживање из некретнипа 
намирп. Трећередно, пак, туженн, М. С., иако је знао за ово одрицање тужене 
и да је тужител>ево потраживање на некретнина.ча грунтовно предбележсно, 
купио је део некретнина којн је требао припаети С. Б. од осталих наследника. 
Тражио је тужител« услед тога да суд изрече да је то одбијање нас.дедства 
ирема њему неваљано, те да су туженн дужни трпети да се он из некретнина 
до висине свога потраживања намири и да му тужени плате парннчпе трошкове. 
—Тужени су у своју одбрану навели —  тужени М. С. се није бранио —  да је 
С. В. наследство иза оца услед тога одбила, јер је у погледу свога наследнога 
де-ла још за живота очева, примивши 10.000 динара, намирена.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак преслушањем све- 
дока, установио је као чињеницу, да је тужена С. В. добила, истииа, од оца за 
његова живота 10.000 динара, али у зајам, па да се свога наследства иза оца 
није одрекла. Призивни суд је призив туженога одбио и у свему потвр.дио 
првостепену пресуду. Неоснована је жалба тужених да је призивни суд повредио 
формално-правне прописе када није одредио и њнхово преслушање, јер се у см. 
§-а 467 Грађ. п. п. доказ прес.лушањем странака може одредитн само бнда, када 
суд није дошао до уверења о иствнитостп чињенипа важних за од.лучнвање ни 
на основу доказних средстава која су странке понуди.ле, ни оних које је суд 
одредио по службеној дужности, или кад о спорни.м чиљеницама других доказа 
уопште нема. У конкретном случају, међутим, првостепени суд је чињенично 
стање слЂарн установно на основу исказа прес.лушаиих сведока, a то је, без 
повреде форма-лно-правних прописа установљено стање ствари, призивни суд у 
целини примио.

Како туженн са ревизијом нису успелн, ваљало их је осудити да илате 
трошкове ревизискога поступка, у см. прописа §§-а 152 и 143 Гр. п. п.
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He постоји парннчна зависност, јер је предмет ранијој парницн 

устаповљење виагае земљорадничког дуга, a другој, доцпијој, захтев 
за исплату менпчне г.лавнице н прип. (HpecyAa Касацноног суда у 
Новом Саду од 31 окт. 1938, бр. Рев. 195/1937.)

Касациони суд ревизију туженога одбија и потврђује пресуду призивнога
суда.

Р A 3 Л 0  3 II:
У приговорима које је дао против меничног п.латежиог палога, којим је 

обвезан да тужите.л>у плати 293.300 дин. са прип., тужени је иавео да је раније 
код Окружног суда у Суботипи покренуо парницу против тужитр.га, у којој је 
тржно да се установи внсипа њоговог дуговап.а тужпте.Ђу. Према томе да тужи- 
тел>, догод та парница не буде правоснажно решена, нема права посебним парнн- 
нама своја наводна потраживања остваривати. јер је и спорна меница предмет 
обпачунавања у раније покренутој парнпци. Према уверењу које је прикључио, 
тужрни је зем.ЛЈОралник и као такав стоји под заштитом. Како га тужителзипа није 
позва.ла да своје стаое менице замени новпма, тужени је изјавно ,ла he у закон- 
ском року, рачунајући тај рок од дана тужбе, стару меницу -заменити новом.

Првострпени суд је приговоре тужепога одбио и менични платежпи налог 
оставно у це.лини на сназн, налазећп да је тужбенн захтев раније покренуте 
парниде друкчијн од тужбепога захтева ове меничне парнпце и да, према томе, 
приговор парничпе зависности није основан. Да тужени у приложеном уверењу
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није исказао да је у време задужења био земљорадник и да се оно не може 
узети у обзир. Апелациони суд је призиз туженога одбио и потврдио пресуду 
првостепенога суда, јер да тужени земљорадничко својетво није доказао, a н да 
не постоји париица која већ тече са нстим тужбеним захтевом.

Ревизионе жалбе туженога су неосноване, јер је Апелациони суд правилно 
изрекао да тужбени захтев у ранијој парници, у којој се тражи установљење 
висине дуга којн тужени тужитељу дугује, и захтев ове доцније парнице, у којој 
сч тражн исплата утужепе меннчне главнице и прнп., нису нсти.

Према томе у см. §-а 328 Грађ. п. п. парнична зависност према основаној 
изреци Апелационога суда не постоји. Што се, пак, земл>орадничког својства 
туженога тнче, да је то својство тужени приложеним уверењем и доказао, и онда 
он није пружио доказ да је меницу, када је постала плативом, заменпо новом, 
те је тужитељ био властан да ју утужи.

157
Није било потребно спровођење доказа путем преслушања све- 

дока II странака, јер су сви наводн туженога оповргнути његовнм 
рођенпм изјавама. (Пресуда Касацпоног суда у Новом Саду од 19 
септ. 1938, бр. Рев. 849/1937.)

Касационн суд ревизију тежених одбија.

Р A 3 Л 0 3 II:
Окружни суд у Суботици обвезао је меничним платежним налогом тужене 

да у року од 3 дана под претњом оврхе плате тужптел>ици 25.000 дин. меничне 
главнице са припацима. Тужени су у приговорима навели да су меницу дали 
тужите.Ђици као покриће за кукуруз ко.1и су јој имали лиферовати, но да рок 
плативости није био уговорен са 22 нов. 1935, на који је меница истављена. Ту- 
житељица је прнкључила писмо потписано по прворедном туженом упућено њој, 
ирема ко.ме тужени изјављује да 250 мет. центи к.теуруза не може нзлиферовати, 
те пристаје да тужитељица кукуруз обрачуна са 100 дннара по мет. центи, што 
чпнц утужену своту. У см. истога писма тужени је предао тужите.гицн и једну 
меницу са роком плативости 22 нов. 1935 год., коју је после потписала и друго- 
редна тужена. Тужени су тражили да се као сведок саслуша Б. К., али је суд тај 
иредлог одбио и донео пресуду којом је менични налог оставио на снази и обве- 
зао тужене да плате трошкове. Призивни је суд призив тужених одбио и по- 
тррдио првостепену пресуду.

Жалба тужених да је повређено правно правило ннје основана. Сви наводи 
тужених оповргнути су напред поменутим писмом првореднога туженога и у по- 
гледу своте и у погледу рока плативости менице, те је призивни суд правилно 
поступио када није преелушавао по туженима пред.ложенога сведока као и 
странке лично, те што није тражио приказ ориганалнога закључнога листа.
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*Признв тужптељев ннје одбнјен, и, како је првостепена пресуда 

у  целнни укпнЈта, првостепенн суд је бпо властан да у вези са ту- 
житељевим призтом  спроводи доказнн поступак и установл>ава 
чшвеннчно стање стварп. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду 
ОД 14 НОВ; 1938, бр. Рев. II 793/938.)

Касациони суд ревизију туженог одбнја н осуђује га да тужител>има у име 
ревизиских трошкова, у року од 15 дана под претњом оврхе, плати 634 дин. 
(динара шест стотина тридесет и четири).

Р A 3 Л 0  3 И:
Тужитељн су у тј-ж 6и навели да је тужител, другог реда, Ф. J., још пре 

рата са својом .чајком купио кућу уведену у зем.Ђ. књиж. улошку бр. 8434 оп- 
штине Град Нови Сад. Да бц могли нсплатити куповнину, тужени им је узајмио 
своту од 150 форината, која му је враћена, a тужитељ га је из захвалности за 
узамљени новац као блискога рођака пустио да, заједно са породицом, у једном



делу куће до опозива бесплатно станује. Туженом је у последње време стан у 
кући отказан, јер је другоредни тужител. кућу пподао прворедном тужитељу, a 
ссби придржавао доживотно право становања. Како тужени неће да им кућу 
преда у посед, тужитељи су тражили да га суд на то обвеже и да га обвеже да 
нм плати парнични трошак. Тужени је тврдно да је кућу купио заједно са ту- 
житељем другога реда и да је са њиме склопио споразум, према коме he га до 
смрти издржавати, a после његове смрти да he добити кућу у наследство; да је 
тужител>а стварно девет година и издржавао, што претставл>а противредиост од 
15.000 дин., те је ставио побојни приговор због преноса Kyhe на првореднога ту- 
жител>а, a доцније и приговор стварних и нужних издатака.

Првостепенн суд, Срески суд у Новом Саду, одбио је тужитеља са тужбом, 
a призивии је суд ту пресуду у целнни потврдио. Услед ревизије туженога Ка- 
садиони суд је пресуду призпвнога суда укинуо н вратио му предмет на даљи 
поступак и да установи да ли је основана тврдн>а туженога да је са другоред- 
ним тужитељем склопио споразум да he га из.државати, a да he зато по његовој 
смрти кућу наследнти, јер да се такав епоразум, Oy.iyhii се не ради о отуђењу 
пскретнина, могао склопити и усмено т. ј. без писмена у см. Мин. нар. 4420/1018. 
Призивнн је суд пресуду првостепенога суда укинуо и упутио га да те чиње- 
пвце, HacTaBvT.ajyhH поступак, он установи. Првостепени суд, пошто је спровео 
доказни поступак, донео је пресуду којом је тужитеља са тужбом одбио и осу.дио 
га да плати трошкове, ycraHOB.T>aBajyhH као чин.еницу да је тужени са другоред- 
нпм тужител>ем уговорио да he у KvhH са њиме .заједнички становати, издр- 
жавати га, a no његовој cxipra Kyhy од њега наследити. Против те пресуде уло- 
жили су призив и тужитељи и тужени. Тужитељи су тпажили да се пресуда 
првостепенога суда у целини преиначи и тужба уважи, док је тужени тражио да 
се пресуда пвенначи утолико, што he се у њеном диспозитиву Hapehn да је ту- 
жени са побојним приговором успео и да је посао преноса некретнине на прво- 
редног тужитеља фиктиван. Окружни суд је тужбу уважио и тужеиога обве-зао 
да је кућу дужан тужител>има предати у посед и платити им парнични тро- 
шак. Призивни суд је призив туженога одбно и у свему потврдио првостепену 
пресуду.

Није основана реви.зиска жалба туженога да је призивнн суд повредио 
правне прописе. Тужени се жали да би повреда формалиога права коју је при- 
ЗЕВни суд починио била у томе, што је потврдио пресуду првостепенога суда 
којом је дао тужби песта н туженога осудио да Kyhy преда у посед, иако је при- 
зпвни суд својим закључком од 28 маја 1937 првостепену пресуду укинуо само 
услед призива туженога, a не н услед призива тужител>а. Првостепенп суд није, 
ДЕКле, смео своју прву пресуду, којом су тужитељи са тужбом одбијени, иреи- 
начаватн и туженога осуђивати да Kyhy преда у посед. Та жалба туженога ни1е 
основана, јер се из диспозитива закључка призивнога суда од 28 маја 1928 го,х 
г.Е.ди да је пресуда првостепенога суда у целини укинута; да је у обра-зложен>у 
-закључка изнесена и призивна жалба тужитеља и да, према томе, како то Апе- 
лациони суд тачно установл>ава, призив тужител.ев није одбијеп. Према томе је 
првостепени суд био властан да се упушта у расматрање основаности призива 
тужител>а, да поводом овога спроводи локазни поступак н чињенично стање 
стварл поново установљава. Неоснована је жалба гледе урачунбених ппиговора 
туженога, јср се тужени против првостепене пресуде од 28 леп. 19.37 год. због 
тога што у њој о приговорима није решавано није жалио, услед чега је она у 
том делу постала правоснажном.

Како тужени са ревизијом није успео, вал.ало ra је осудити да платн тро- 
шкове ревизискога поступка у смислу §§ 143 н 152 Гр. п .п.
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§ 613 т. 3 Грађанског парничног поступка.
Касациони суд рекурс тужене одбадује, јер у заклзучку призивног суда 

није изречено да са ствар код Среског суда има расправл.ати тек пошто закл>у- 
чак призивнога суда постане правоснажан (§ 613 т. 3 Грађ. п. п.). (Закл>учак 
Касационог суда у Новом Саду од 3 септ. 1938, бр. Рек. 237/1937.)
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Из праксе рекурсног суда
160

У једном случају је обновни тужнлац предлагао суспензију извршног по- 
ступка, али за мало што није претрпео неу'спех, јер није било суда који би био 
надлежан за решаваае таквог предлога. Парница је поведена и окончана по про- 
писима новог Гр. п. п., па је обнова покренута по тии прописима. Интерес об- 
новног тужиоца захтевао је суспензију извршног поступка, поведеног на темеЈву 
правоснажне пресуде која је донесена у основној парницн. Није имао могућности 
да се са наведеним предлогом обрати парничном суду, јер новн Гр. п. п. не еа- 
држи прописа 0 суспензији извршења на основу понављања спора, него упућује 
на нов. II. п., a он предвнђа надлежност су'да који је у првом степену дозволио 
извршење, ако у време стављања предлога за суспензију извршење још није било 
започело, a ако је већ започело, онда је над-чежап да решл о предлогу о суспен- 
зији извршни суд. Тужилац се је, дакле, обратио с предлогом ради суспензије 
извршном суду. Пзвршни суд је предлог због ненадлежности одбацио, јер се из- 
вршни поступак води по старом II. п. (на основу пресуде у основној парници), a 
тај поступак не предвиђа суспензију извршења по наведеном основу. Рекурсни 
суд је поводом рекурса тражиоца извршења укинуо закључак првостепеног суда 
и упутио га да предлог ради суспензије реши по прописима новог И. п. из ових 
разлога: Рекурсни суд је нашао да ннје било места одбачају с позивом на чл. 
27 У. и. п., нако је у овом случају намирно извршење стављено у ток пре сту- 
пања на снагу новог II. п. Тужба за понављање спора покренута је по пропи- 
спма новог Гр. п. п., који не предвиђа суспензију извршења на том основу 
што је покренута обнова парница —  као што је стари Гр. п. п. предвиђао у §-у 
572 — него се упућује на суспензију коју предвиђа нови II. п. у §-у 41 т. 2. Према 
томе, иако се у чл. 27 У. и. п. предвпђа да ће се извршења која су у току спро- 
водити по досадашњим прописнма, a тн проппси (старн И. п.) не предвиђају 
суспензнју нзвршења по наведеном основу, јер је такав пропнс био садржан у 
Гр. п. п . ' —  ипак се у конкретном случају не може избећи решавање питања 
суспензије по прописима новога II. п. који је већ ступио на снагу, ма да се иначе 
нзвршење спроводи по прописпма старога. Питање суспензије нзврпгаог поступка 
на основу обнове парнице такве је природе, да се решавање тога питања може 
припуститн илн парннчном (односно суду који је у првом степену дозволио нз- 
вршењу) или извршном суду. Па када су и нови Поступницн —  парнични и 
нзвршни, посматрани као целина — предвидели суспензију извршења по наведе- 
ном основу, онда не може служитн препреком за одлучпвање по стављеном 
предлогу у  смпслу проппса новог II. п. та околност, што се нзвршни поступак, 
који има за сврху реализовање досуђеног потраживања, води у смислу члана 
27 У. и. п. по пршшсима старог II. п. Противно гледиште довело бн до такве 
ircMoryhe правне сутуације, да би предлог обновног тражноца остао нерешен, 
ма да II новн закони (Гр. п. п. у везн са II. п.) предвиђају суспензију извршења 
по наведеном основу.

Надлежност за решавање пнтања о суспензији регулисана је у §-у 44 II. п. 
Према овом законском проппсу надлежан је за решавање питања суспензије из- 
вршни суд, јер се извршење већ налази у току.

161
Тражилац извршења ставпо је предлог да му се дозваш пзвршење радн 

намирења пзвршне тражбине, осниваше.м лринудног заложног права на извр- 
шениковим некретнинама и плодоуживању. Срески суд је предлог одбио са 
разлога, шго је на некретнпнама убележена забрана оту^ња н оптерећења. Тра- 
жплац извршења уложно је рекурс против првостепеног закључка, наводећи да 
убележена забрана отуђења и оптерећења не спречава укњижбу заложног права 
на плодоужпвању. Рекурсни суд под бр. Пл. 1236/193Š није уважио рекурс из 
ових разлога:

Тражилац извршења жалн се протпв оног дела првостепеног закључка, 
којим је одбпјен предлог за оснивање прпнудног заложног права на плодоужи- 
вању извршениковпх некретапна п што нпје решеп предлог за трошак. Жалбе 
пису основане. Нстнна је да у смнслу Куријалне децизије бр. 74 забрана отуђења 
и оптерећеаа, која је убележена на извршениковим некретнинама, не бн била 
препреком да се извршење води на плодоуживаве некретнина. Но како' је тра-
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жилац извршења ставио предлог за оснивање принудног заложног права како 
на извршениковим некретнинама, тако и iia плодоуживању, a тај предлог није 
основан на закону, требало Je потврдити првостепени закључак. Правилно је из- 
рекао првостепени суд да убележена забрана отуђења и оптерећења спречава 
огнивање принудног заложног права на суштину некретнина, a предлог за осни- 
вање принудног заложног права на плодоужЈшању такођер није основан, јер 
се по прописима новог И. п. извршење на приходима и користима некретнипа 
може водити само путем принудне управе (§ 79 И. п.).

Није основана ни жалба у погледеу трошка за предлог којим је тражено из- 
вршење, јер када је првостепени суд пропустио да допесе одлуку по извесном 
предлогу, онда нема места рекЈфсу против таквог прописа, него се има затра- 
жити допуна или исправка одлуке.

162
Земљишнокњижни власник затражио је јавну продају својих некретнина 

са „извршним дејством” (добровол>на јавна продаја). Срески суд је предлогу 
удовољио, те су некретннне на дражби продате. Против раздеобног закључка 
поверилац се је жалио, те је рекурсни суд под бр. Пл. 1234/1938 укинуо првосте- 
пени закључак и упутио Спески суд да у погледу деобе дражбене куповиине по- 
CTjTOi no прописима новог И. п. Образложење гласи овако:

П. Б. се жали да је закључак о ваздеоби куповне цене донесен повредом 
закона. Истиче да је учинила „пријаву" првостепеном суду с предлогом, како се 
има поделити на дражби постигаута куДовна цена.

Расмотривши предмет рекурсни суд је нашао да првостепени суд није при- 
менио nocTojehe прописе на конкретни случај, услед чега је нападнути закл,учак 
ваљало укпнути и упутити првостепени суд на нов поступак и нову одлуку.

У овом случају имају доћи до примене прописи новог И. п., јер прописи 
Ванпарнпчног поступка упућују на то (§§ 219—230). Како, пак, првостепени суд 
није поступио по пропнспма новог И. п. у погледу раздеобе куповне цеие, тре- 
бало је првостепени закључак укинути и суд упутити на правилан поступак. 
У конкретном случају земљишиокљижни власнпк тпажио је добровољну дражбу 
својих некретнина „са извршним дејством“  дана 24 маја 19.38 г., дакле после 
ступања на снагу новог И. п. Има места одре^ењу добровол.не јавне дражбе са 
извршним дејством и по Ванпарничном постуттку, само што власиик у таквом 
случају мора сам, без сарадње суда надлежног за одобрење пподаје, затражити 
кристанак о.1носних овлаштоника. Овде то питаље ие може доћи у об-зир, jen је 
лражба одређена п спроведена са извршннм дејством по прописима старог И. п. 
Морало се, ипак, поводом уложеног правног лека због повледа прописа По- 
ступка, као принудно-правиих прописа, упутити на правилан поступак, јер прн 
пспитивању жалби рекурента треба применити постојећи Извршни поступак у 
погледу деобе куповне цене, a то није могуће с обзиром на погрешну примену 
прописа старог И. п. од стране првостепенога суда.

163
По предлогу дражбеног купца, који је удовол>ио дражбеним условима, 

Срескн суд је дозволио земл>ишнокњижни пренос купљеиих некретнииа у ње- 
гову корист. Против тога се је жалио извршеник, наводећи да није би.до моста 
одржавању дражбе због упнсане забране отуђења и оптерећења у корист Држ. 
ерара, јер је у питању аграрна земља. Оспоравао је право дражб(еном купцу да 
у  место H>era уплатн npncroi6y за колонизациони фонод који њега теретн. Ре- 
курсни суд под бр. Пл. 727/19.38 није уважио рекурс из ових ра-злога:

П-звршеншш се жале у  своме рекурсу да је првостепени закл>учак доиесен 
повредом закона. Пстичу да није било места одређењу преноса права власни- 
штва, упркос формалној правоснажностн дражбе, због матери1ално-правне по- 
вреде која се cacToin у томе, што је дражба некретшгае одређена н спроведена, 
ма да је у корист Држ. ерара постојала забе.лежба забраир отуђења и оптерећења. 
Сматрају да .дражбенн купац није био овлаштен ,да плати припадајући износ 
за колонпзацнони фонд, јер тај њих тепети, те да иа тај иачин изазове одобрење 
прода1е, које служи на њихову штету. Пстичу да су протш? дражбеног куппа по- 
кренули спор и да је тај споп правилно забележен у односним земл,. књигама.

Жа.дбе нису основане. Поавилно је поступио првостепени суд када је по 
датом одобрењу надлежног Министарства одредно земљишнокњнжни ппеиос 
дражбених некретнина на дражбеног купца, јер се наведено ограничење, које се
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оснива на принудно-правним прописима, може накнадним, изричитим или пре- 
ћутним одобрењем, уклонитн и на тај начин оснажити спроведени поступак као 
II обављена принудна јавна продаја, (чл. 5 Зак. о отуђивању и опгерећивању 
земљишта великих поседа).

Како, пак, суд при одлучивању о преносу није позван да испитује мотиве 
надлежног одобрења, нити услове под којима је оно дато, него само 'чињеницу 
постојања или непостојања таквог одобрења, то се не може уважити жалба реку- 
рсната ни у овом делу, којн се односи на плаћање прнстојбе за колонизациони 
фонд од непозватог, односно неовлаштеног лица, јер се пренос дражбених некрет- 
нина на дражбеног купца не може одбити, са разлога јер надлежно одобрење 
постоји.

164
Тражилац извршења у административном извршном поступку, напао је 

претставком поступак градског адмипистративног извршног органа, тражећн од 
Среског суда да се тај поступак поништн због почињене неправнлности око пле- 
нидбе извршеникових принадлежности. Срески суд се је огласио ненадлежним 
за решавање ове претставке, a рекурсни суд под бр. Пл. 324/1937 није уважио 
рекурс тражиоца извршења из ових разлога:

Рекурент се жали што није поступљено од стране првостепеног суда по 
његовој претставци којом напада поступак градског административног извршног 
органа, са разлога што је запленио плату извршеннкову само у внсшш ‘ /s, док 
би било места пленидби 34 у смислу Чиновничког закона.

Жалба није основана. За адмннистративна извршења важе одредбе За- 
кона 0 општем управном поступку од 9 новембра 1930 године. Прописи §-а 160 
цит. зак. нормирају „судско извршење” по извршним насловима, који потичу од 
административних власти. Како у конкретном случају извршна власт није по- 
кренула код надлежног суда извршење према прописима судског Извршног по- 
ступка, суд није надлежан да преиспитује правнлвост поступка администра- 
тивног извршног органа због наведене правне повреде, ма да је у конкретном 
случају требало применом § 160 затражити судско извршеље, — уколико би 
били испуњени законски услови из 2 тач. § 160 — јер Закон о општем управном 
поступку, поред других начина извршења, не предвиђа нн извршење на новча- 
ним тражбинама.

Према томе суд није овлаштен да поступи по конкретној претставцн тра- 
жиоца извршења.

165
Пореска управа затражила је укњнжбу заложног права на некретнинама 

земл>ишнокњижног власника. наводећи да наведени износ дугује са наслова пве- 
носне пристојбе. Срески суд је предлогу удовољпо, a рекурсни суд је под бр. Пл. 
942/1937 уважио рекурс предлагачевог противника, преиначио првостепени за- 
кључак и одбио предлог за укњижбу заложног права из ових разлога:

Рекурент се жали да је првостепеии закључак донесен повредом закона. 
Пстиче да није приложен пропнсанн исказ, a иначе не одговара за наведену пре- 
носну пристојбу.

Жалба је делимично основана. Пореска власт није приложила молби којом 
тражи укњижбу спорног заложног права нзвод у смислу чл. SO Уредбе о осигу- 
рсњу, принудној наплатн и ненаплативости пореза. Ако је у питању укњижба 
таквог потраживања које није порез (преносна пристојба), пореска власт је била 
дужна приликом подношен.а предлога земл>. суду приложити одлуку о томе да је 
таква и толика обавеза настала за противника. Како, пак, то није учннила, молби 
за укњижбу заложног права није се могло удовољити.

___ Стевалг Б р а ш к о в и Ћ

166
Народно позоршпте Дунавске бановине је правно лице. (Закљу- 

чак Окружног суда као рекурсног суда у Новом Саду од 11 маја 
193S, бр.'Пл. 435/1938.)

Против закл>учка Среског суда, којим се тужитељева тужба одбацује, јер 
да тужено Народно позориште Дунавске бановине није правно лице и у смиелу 
§-а 102 од. 1 Гр. п. п. да не може бити парнична странка, тужител. је' поднео
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рекурс у коме је молио да се закључак преиначи, да се приговор пасипне леги- 
тимације не уважи и тужеио Позориште осуди ua рекурсне трошкове.

Према чл. 4 Правилника Народног позоришта Дунавске баиовиие у Новом 
Саду, туженом управља управник по овлашћењу Бана. По чл. 5 истог правил- 
ника регулише се састав Управног одбора Народлог позорншта, према коме 
управннк заступа позориште пред властима, склапа уговоре са особ-т>ем, врши 
иреглед рачунских књнга и благајие и преко управног позоришног одбора рукује 
целокупном позоришном имовином, из чега следи да има засебне имовние и да 
има сва својства правног лица. Према томе у смислу §-а 102 Гр. п. п. може 
бвти парнична странка. Зато је рекурс тужител>а ваљало уважити и приговор 
паснвне легитимације туженог одбити.

167
Није извршење у току ако је оно обустављено зато што је 

овршеннк заштићени зем.1ворадник. (Закључак Окружног суда у 
Новом Саду од 2б авг. 1938, бр. Пл. 916/16/1938).

Чл. 27 Уип. одређује да he извршења, која су на дан када нови Извршни 
поступак добије обавезну снагу већ у току, проводити судови и друге власти 
које су за то до сада биле надлежне по досадањнм ирописима.

Из овршне молбе се види — a то овршеник у свом рекурсу није порекао — 
да је извршеник на дан ступања на снагу новог Извршног поступка био зашти- 
ћен земллрадник и да је овршни поступак у то време био обустављен. Према 
томе овај суд сматра да извршење на покретнине није би.до у свом редовитом 
току, па да се сгога има применити нови Извршни иоступак.

Није повређен поступак тиме што је наставна оврха одоеђена iipe истека 15 
дана од дана уручења Пл. 416/1938 год. Окружног суда у Новом Саду изврше- 
нику, јер то решење је само прејудициелно и не садржи никакву чинидбу коју 
кзвршеник треба да изврши. Зато је рекурс овршеника ваљало одбити и потвр- 
дити закључак Среског суда. И в а н  Х а р т м а и

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

168
Пијанство може да буде оспов смањене урачунљивости у сми- 

слу § 22 од. 2 Кр. 3. само ако је оно таково да су услед тога код 
учшшоца у  време учињења дела бнлн схватање природе и значаја 
дела битно смањени.

Касациони суд уважава ревизију државног тужиоца изјављену због повреде 
(Јормалиог закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. те, поништаваЈући пресуду Окружног 
суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., ynyhyje ствар истом Окружном суду на 
нови претрес и одлуку.

Решење у погледу призива државног тужиоца отклања.
Р А З Л О З И :

Против пресуде Окружног суда као -зборног суда изјавио је државни тужи- 
лац ревизнју због повреде формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. и призив 
протнв врсте мере казне, јер је оптужени при извршењу дела показао зао ка- 
рактер.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. државнн тужилац на- 
лазн у томе, што Окружни суд ннје навео поближе разлоге зашто сматра да је 
услед пијанства урачунљивост оптуженога у време извршења дела била битно 
сман.ена.

Ппјанство може да дође у обзир као основ смањене урачун.Ђпвости у см. 
§ 22 од. 2 Кр. 3. само ако је оно било такво, да су услед тога код учиниоца у 
време учињења дела билн схватање природе и значаја дела битно смањени.

У конкретном случају Окружни суд није дао поближе податке због којих 
сматра да је код оптуженога постојала битно смањена урачунл»ивост и није 
навео такве чињенице из којих је извео то стање.



во

Hiije, наиме, установно колико је и каквих је алкохолних пића оптужени 
тога дана потрошио, да ли је говорио логично, какав је бно начнн н моћ говора 
код оптуженика после уживања алкохолннх пића, како се је оптужени држао 
при ходЈ' и уопште да ли је и уколико одавао супротно држање од обичног 
нормалног понашања свог.

Дејство алкохола је релативно, те је вештачењем ваљало расветлити то деј- 
ство за конкретан случај и на тај начин извести да ли су код оптл^женика у 
времену учињена дела били схватање природе и значаја дела битно смањени.

Како је одлука суда у том правцу непотпуна, остварена је повреда фор 
малног закона нз 336 бр. 6 С. кр. п., па је Касациони суд ревизију државног 
тужиоца у  том погледу уважио, пресуду Окружног суда поништио на основу § 
350 бр. 2 С. кр. п. и упутио ствар истом Окружном суду на нови претрес и 
одлуку.

Услед горње одлуке остали део ревизије п призив државног тужиоца по- 
стали су беспредметни, те је Касациони суд решавање истих отклонио (Број Кре 
334/1937).

169
Пптање умишљаја је фактично a не правно питање. —  Син је 

дужан да се бекством спасава испред очевог напада, па тек када 
дође у безизлазан положај, наста.је стаље н>’жне одбране.

Касациони суд делимично уважава ревизију двжавног тужиоца изјавл>ену 
због повреде матерпјалног закона из § 337 бв. 2 С. кр. п„ те поништавајућн 
лресуду Окружног суда на основу § 350 бр. 5 С. кр. п., оглашује оптуженог кри- 
вим за дело из § 181 од. 2 Кр. з., отклонбм § 24 од. 3 Кр. з., те га на основу § 
181 од 2. Кр. 3. применом § 70 Кр. з. осуђује на казну строгог затвора у трајању 
од 6 Сшест) месецн, док остали део ревизије одбацује.

Решен>е у погледу лризива отклања, остављајућн иначе пресуду Окружног 
суда нетакнуту.

Р А З Л О З П ;
Против пресуде Окружног суда као зборног суда државни тужилац је из- 

јавио ревизнју због повреде формалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) б) в) н г) и 
бр. 2 С. кр. ri., као и призив због благо одмерене казне.

Повреде материјалног закона пз § 337 бр. 1 сл. а) б) в) и г) С. кр. п. 
државнп тужилац није оправдао, како је морао у смпслу § 340 од. 1 С. кр. п„ 
нити упућује на то у чему види те повреде {§ 341 од. 1 бр. 2 С. кр. п.), те зато 
те повреде Касациони суд није нн узео у  мериторно расматрање, па је ревизију 
у погледу тих повреда морао одбацити на основу § 349 од. 2. С. кр. п.

Тако исто морао је одбацитн на основу истог прописа и ревизи1у државног 
тужиода пзјављену због повреде материјалног закона из § 337 бр. 3 С. кр. п. као 
закашњепу, јер је исту изјавно тек у  акту оправдања вевизије, a о истој ни.је 
било речи прпликом писмене изјаве правних лекова. Како по сталној судској 
иракси овога суда, чим је жалнлац изјавио правне лекове на записнику о глав- 
ном претресу или писменим поднеском у законском року у смислу § 32б од. 1 
С. кр. п., он је самнм тим своје право на пријаву правног лека исцрпао и изгубио 
право да изшв.гени правни лек накнадно прошпвује и на неке двуге повреде 
закона, о којпма нпје бпло речи приликом првобитне изјаве правннх лекова.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. двжавни тужилац налази 
у томе, што је одлука суда о одлучним чињеницама нејасна. непотпуна н сама 
са собом у протпвречности п што поетојн противречност нзмеђу онога што 
се наводи у пресуди н еадржине списа.

Ова ревизи1а је без темеља. јев пако су наведене неке од повреда наведенпх 
у § 336 бр. 6 С. кп. п., нису наврдрне чпњенице из којих бп пвоизлазнле те на- 
ведене повреде, како то проппсу1е § 340 од. 1 С. кр. п.. и зато Касациони сул 
није узео ту ревизију у мериторно расматрање, па ју  је одбацпо на основу § 
349 од. 2 С. кр. п.

Повпеду материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. државни тужилац на- 
лази у томе, што Окружни суд ннје установно да ie умишљај оптуженога био 
уперен на лишење живота и што је погрешно установио да је у конкретном слу-
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чају оптужени прекорачио границе нужне одбране, те му казну ублажио по 
слободној оцени.

Касацнони суд је нашао да је ова ревизија делом неосноваиа, a делом 
основаиа. 4

Неоснована је у оном делу, у којем Окружнн суд није могао установити да 
је код оптуженога постојао умишљај на лишење живота с разлога, што је питање 
умвш.гаја фактично питање, које се ревизнјом нападати не може, a Окружни суд 
је детаљно образложио зашто није нашао да је постојао такав умиш.Ђај, и зашто 
је нашао да радња оптуженикова садржи у себи све елементе преступа против 
тела предвиђеног и кажњивог по § 181 од. Кр. з., које разлоге је и овај Касациони 
суд прихватио.

Стога је Касациони суд ревизију државног тужиоца у  овом делу морао од- 
бацити на основу § 349 од. 2 С. кр. п.

Међутим у оном делу, у којем је Окружни суд установио да је оптужени 
прекорачио границе нужне одбране, те му казну применом § 24 од. 3 ст. 1 Кр. з. 
ублажио по слободној оцени, Касационц суд је нашао да је ревизија државног 
тужиоца основана са следећих разлога:

IIo сталној судској пракси овог Касационог суда син према оцу нема право 
да се служн нужном одбраном уколико има могућности да се склони од очевог 
вападаја, односно он се може служити нужном одбраном само у случају, ако 
дође у такав безизлазан положај да се мора бранити јер му је искл>учена 
MOiyhHOCTH бекства.

У конкретном случају Окружнн суд није установио као чињеницу да је 
критичном приликом оптужени могао, јер је имао довољно слободног простора, 
да се склонн од очевог нападаја, што значи да није био дошао у такав безизлазан 
положај да се није могао спасти бекством.

Стога је Касациони суд на основу те чињенице утврдио да у конкретном 
случају није постојала нужна одбрана, a кад нема ове не може бити говора ни 
0 прекорачењу границе исте.

Кад је, пак, Окружни суд погрешно применио § 24 од. 3 ст. 1 Кр. з., оства- 
рио је повреду материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п.

Зато је Касационн суд, уваживши у том делу ревизију државног тужиоца, 
iiopao поништитн пресуду Окружног суда на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. и опту- 
женога огласити кривим за дело из § 181 од. 2 Кр. з., отклоном § 24 од. 3 ст. 1 
Кр. 3., a с тим у вези морао је поништити пресуду Окружног суда и у погледу 
одмеравања казне и изрећи нову казну као у диспозитиву.

При одмеравању казне Касациони суд је усвојио све олакшице и отежице 
установљене по Окружиом суду, па је применом § 70 Кр. з., с обзиром на тежину 
дела, одмерно казну на основу § 181 од. 2 Кр. з. као у диспозитиву, јер та казна 
0Д10вара тежини кривичног дела и степену кривичне одговорности оптуженога.

Како је суд отклонио прнмену § 24 од. 3 ст. 1 Кр. з., a с тим у вези морао 
је одмернти и нову казну, признв државног тужиоца постао је беспредметан, па 
је Касациони суд решење истог отклоиио, оставллјући иначе пресуду Окружног 
суда нетакнутом (Број Кре 405/1937).

170
За постојан>е дела из § 127 Кр. з. потребно је да се означи 

службена ради>а оштећених, да су оптужени спречили оштећене у 
вршењу такове радње н њихов умншљај на спречавање те радње. 
Ако је у  пнтању и дело из § 131 Кр. з. н чињенице из којих произ- 
лазн неправплност н протузаконитост држ. службеника.

Касациони суд уважава ревизију државиог тужиоца изјављену због по- 
г.реде формалног закона из §-а 336 бр. 0 С. кр. п., a поводом ревизије оптуженог 
Б. Т., изјавллне због повреде материјалног закона из §-а 337 бр. 1 сл. а) С. кр. 
п.. поииштава пресуду Окружног суда, те на основу §-а 350 бр. 2 и 5 С. кр. п. 
ynyhyje ствар нстом Окружном суду iia нови претрес и одлуку.

Решење у погледу осталнх правних лекова отклања.

Р A 3 Л 0  3 И:
Против пресуде Окружног суда као зборног суда нзјавили су правне лекове: 

оптуженн Б. Д. ревизију, која ynyhyje на повреду материјалног закона из §-а



337 бр. 1 сл. a) н 2 С. кр. п. II призив, оптужени Б. Т. ревизију због повреде 
формалног закона нз §-а 330 С. кр. п., због повреде материјалнрг закона из §-а 
337 бр. 1 сл. а), б), г) и 2 С. кр. н. II призив, a државни тужилац ревизију због 
повреде формалног закона из §-а 336 бр. 6 С. кр. п., због повреде материјалног 
закона из §-а 337 бр. 1 сл. б) и 3 С. кр. п. и призив због благо одмерене казне 
оптуженом Б. Т.

Касациони суд је претходно узео у мериторно расматрање ревизију држав- 
ног тужиоца изјављену због повреде формалног закона из g-a 336 бр. 6 С. кр. п. 
у 1101'леду оптуженог Б. Д. као и ревизију оптуженог Б. Т. изјављену због повреде 
матернјалног закона из §-а 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п.

Повреду формалног закона из §-а 336 бр. 6 С. кр. п. државни тужилац 
налази у томе, што је Окружни суд на основу установљеног чињеничног стања, 
које је у контрадикцији са утврђеним чнњеничним стањем у диспозитиву пре- 
суде, огласно кривим оптуженога Б. Д. због злочинства из §-а 128 од. 1 Кр. з., 
али га је погрешно ослободио од казне на основу §-а 131 Кр. з., јер нису уста- 
ковљене такве чињенице, из којих 6ii се могло закључити да је оптужени на 
такав поступак био изазват неправнлним и незаконитим радом општинских 
редара.

Повреду материјалног закона из §-а 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. оптужени 
Б. Т., пак, налази у томе, што није иочинио никакво кривично дело, a у случају 
да га је и починно, Окружни суд га је.морао ослободити од казне на основу §-а 
131 Кр. 3., јер је његов поступак изазват неправилним и незаконитим радом 
општинских редара.

Касациони суд, ценећи наводе нстакнуте у поменутнм ревизијама, нашао 
је да су обе ревизнје темељнте.

У погледу оптуженог Б. Д., из диспозитива пресуде не видн се у чему се 
jt; састојао тај неправнлни н протузаконити рад општинских редара, a у разло- 
зима пресуде навађају се такве чињенице, које не означују неправилност и про- 
тузаконитост у раду општинских редара.

Уопште, у разлозима пресуде није рашчишћена нц та чињеница, какву су 
службену радњу вршили општински редари критичном приликом и да лн су 
били нападнути и злостављанн за време вршења те службене радње, a нарочито 
када, на коЈем местЈ' u на који начин су општински редари неправилно и про- 
тивзаконито поступилн, да ли пре или после него што су били злостављанн од 
оптуженог Б. Д.

У погледу, пак, оптуженог Б. Т., осим горњих није установл>ена нн та 
чињеница, у чему се је састојало спречавање општинских редара при вршењу 
службене радње, јер је Окружнн суд оамо то утврдио, да је он општинског 
редара Б. Р. ошамарио. Сем тога Окружнн суд није расветлио ни какав је 
умишљај имао оптужени Б. Т. када је ошамарио општинског редара Б. Р., да ли 
да га сиречи у  вршењу службене радње, да ослободи из притвора оптуженог 
Б. Д. и сина му В., или да га приликом н.еговог званнчног рада увреди.

Како су све те чнњенпце по нахођењу овог суда од битне важности, јер од 
уотановљења истих зависи правнлна примена закона, то је Касациони суд морао 
поништнти пресуду Окружног суда у погледу оба оптужена и упутити ствар 
истом Окружном суду на новн претрес и одлуку на основу §-а 350 бр. 2 и 5 
С. кр. п.

Према предњој одлуцн овога суда решење у погледу осталих правних 
лекова је отклонио као беспредметне. (Број Кре 3^/1937).

62

171
За дело из § ISO Кр. з. нпје довољно утврдитп да је оптуженп 

треснуо 0 патос оптуженога који је услед тога претрпео повреде нз § 
180 Кр. 3-, већ је потребно установитн н умишл>ај, односно околно- 
CTII из § 17 Кр. 3.

Касациони суд поводом ревизије оптуженог изјављене због повреде мате- 
ријалног закона из §-а 337 бр. 2 С. кр. п., поништава пресуду Окружног суда на 
основу §-а 346 од. 1 бр. 3 ц од. 2 ст. посл. С. кр. п. и упућује ствар нстом 
Окружном судЈ' на нови претрес и одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања.



e s

Р А З Л О З И :
Дело из §-а 180 Кр. з. је умишљајно кривично дело, па је за примену тога 

законског прописа потребио да је учннилац својом радњом ишао за тим, да 
другоме нанесе повреду онакве природе како је предвиђа § 180 Кр. з., или да је, 
иредвиђајућн да из његовог дела може да наступи оваква последица, пристао на 
њено наступање, без обзира на то да ли је он то желео или није.

С обзнром на § 17 Кр. 3. за дело из §-а 180 Кр. з. одговараће учннилац и 
снда ако повреда тела, Koja је из његове радње изишла као последица и која по 
својој тежини одговара оној предвиђеној у §-у 180 од. 1 Кр. з„ додуше, не одго- 
вара његову умишљају, али се има приписати његову нехату.

Окружни суд у предметном случају ни у диспозитиву ни у разлозима пре- 
суде ннје уопште установио да је оптужени Т. М. оштећеног П. В. треснуо о 
патос са умишљајем да му нанесе повреде које је овај претрпео, односно да се 
последице које су  пронзашле из његове умишљајне радње — трескање о патос — 
имају приписати његову нехату. Без таквог установљења, пак, —  према оном 
што је напред речено — не може се на инкримисано дело применити § 180 
од. 1 Кр. 3-, иако повреде које је оштећеник претрпео по својој тежини одгова- 
рају томе законском пропнсу.

Како према томе у пресуди Окружног суда нису установл.ене такве одлучне 
сколности од којих зависи правилна примена закона, Касациони суд је поводом 
ревизије оптуженог, изјављене због повреде материјалног закона из §-а 337 бр. 
2 С. кр. п., поништио пресуду Окружног суда на основу §-а 346 од. 1 бр. 3 и 
од. 2 ст. посл. С. кр. п. и упутио ствар истом Окружном суду на нови претрес 
н одлуку.

Услед Tora постали су остали правни лекови беспредметни, па је Каса- 
диони суд отклонио да о њима решава. (Број Кре 75/1938.)
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За постојање дела из § 395 Кр. з. потребно је да се установи и 

субјективан моменат, т. ј. да је оптуженик свесно злоупотребио 
своју службу.

Касациони суд поводом ревизије оптуженог, изјављене због повреде мате- 
ријалног закона из §-а 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., поништава пресуду Окружног 
суда на основу §-а 346 бр. 3 став 2 С. кр. п. и упућује ствар истом Окружном 
суду на нови прегрес и одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања.
Р А З Л О З Н :

Против пресуде Окр. суда изјавио је оптуженик ревизију, између осталог 
и због повреде материјалног закона из §-а 337 бр. i сл. а) С. кр. п. Поводом ове 
ревизије Касацнони суд је узео у  расматрање пресуду Окр. суда и вашао, да 
за установљење инкримисаног дела није довољно оно установл>ење суда, да 
опту'жени по закону о општинама као претседннк општине представља општииу, 
те да је тако надлежан био да изврши наређење ср. начелника.

Суд је, нан.че, узео у обзир само објективни али не и субјективни моменат 
оптуженика, т. ј .  шта је он сам мислио о томе, ко би био надлежан да изврши 
наредбу ср. начелника, да ли он, као претседник општине, или општ. одбор, 
како се он брани. Суд је пропустио да установи битне чињенице из којих би 
произлазило да је оптуженик знао да је он био надлежан за извршење упитне 
наредбе ср. начелника, па н а м е р и о  није хтео да то наређење изврши и тако 
свесно злоупотребио своју' службу, односно свој положај. Установљен>е горњих 
чињеница је од битне важности, јер од тога зависи правилна примеиа закона, 
иаиме да ли постојн инкриминисано дело или не. Како, пак, те чињенице нису 
установљене, то је Касациони суд поводом ревизије оптуженога због повреде 
материјалног закона из §-а 337 бр. i сл. а) С. кр. п., a на основу §-а 346 одељ. 
III ст. 2 С. кр. п., морао поништити пресуду Окр. суда и упутити ствар истом 
суду на нови претрес, на којем he Окр. суд расветлити rope означене чињенице 
u установити, да ли је код оптуженог постојала на.чера за извршење инкрнми- 
саног дела, те према резултату доказног поступка донетн нову пресуду.

Услед горње одлуке сви осталн правнн лекови постали су беспредметни, 
те је решаван>е љихово Касациони суд отклонио. (Број Кре 309/1938.)
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Пнтање о томе да лн су жандарми нмали да о делу —  о коме је 

реч —  поднесу кривнчну пријаву нли ннсу, нема се цешгги по томе 
како се је квалифпкација дела у току поступка нспоставила, већ 
према томе како су они као нзвнђајни органн то дело ценили. —  
Одлука 0 трошковпма може се нападатн само гледе количине и на- 
плативости.

Касационн суд ревизију одбацује, a призив делом одбацује, a делом не 
уважава.

Р A 3 Л 0  3 Н:
Против пресуде Окружног суда изјавио је оптужени Е. Ф. ревизнју због 

повреде формалног закона из §-а 336 бр. 6 С. кр. п. н због повреде материјалног 
закона нз §-а 337 бр. i сл. а) С. кр. п., те призив због одлуке о казни, о трошко- 
вкма кривичног поступка итд.

Повреду форма-1ног закона из §-а 336 бр. 6 С. кр. д. налази жалилац у 
томе, што је Окружни суд пропустио да установн да ли је он —  жалилац —  
починио био такав деликт да је жандармерија требала по службеној дј-жности 
да протиБ њега поднесе кривичну пријаву. Само у томе случају могло би бити 
речи 0 подмићиваау, јер, уколико 6u предлежало само дело обнчне утаје, жан- 
дарми ннсу Hu могли званичити, јер није било предлога овлашћеног лнца.

Ревизија није основана, јер околност коју жалилац истиче није у пред- 
метном случају од одлучне важности. Питање, наиме, да ли су жандарми ималн 
да 0 делу о коме је реч поднрсу кривичну пријаву или нису, нема се ценити по 
томе како се је његова квалификација у току поступка испоставнла, него према 
томе како су жандарми као изви^ајни органи то дело ценилн. Пз крнвичне 
цријаве, пак, коју су жандарми били поднели против жалиоца, види се да су 
онн сматрали да је у пвтању дело преваре, које се гонн по службеној дј’жности. 
Према томе, они су у смислу §-а 89 од. 1 С. кр. п. били дјж нн  да поднесу крн- 
вичну пријаву.

Повреду материјалног закона из §-а 337 бр. i сл. а) С. кр. п. видн опет 
оптуженик у томе, што га је Окружни еуд огласио кривим, иако дело за које се 
гони није кривично дело, будЈ^ћи да предметннх lOO динара није дао с умншл>а- 
јем на подмићивање и будЈ-ћи да жандарми нису уопште билн надлежни за 
поступак.

Ни овај ревизискп разлог није темел>нт, јер према чињеничном стању како 
га је установио Окружни суд, a које је меродавно и за овај Касациони суд, 
оптуженик је оних 100 дннара дао жандармима као извнђајннм органима наро- 
чито им рекавпш да не подносе против њега кривичне пријаве, дакле с умишл>а- 
јем како га предвиђа § 133 Кр. з., те што су жандарми, према оноке што је 
напред речено, били дужни да о предметном случају поднесу пријаву. Када 
жалнлац насупрог томе тврди да није наговарао жандарме у наводном смислу, 
он не износи повреде материјалвог закона, него у ствари побија судијску оцену 
на главном претресу нзнесеннх доказа, која је у оквиру §-а 273 н 274 С. кр. li. 
слободна и не може бити предмет ревизије.

Како је према томе ревизија оптуженога у свему очигледно неоснована, 
Касациони суд ју је на темељу §-а 345 од. i бр. 2 С. кп. п. одбацно.

Узевши потом у разматрање нзјављени призпв, Касацнонн суд је нашао:
да је Окружнн суд, применивши § 71 бр. 4 Кр. з., казну затвора изрекао 

у најмањој мери која је по закону могућа, a новчану казну у таквом износу, 
који с обзиром на матернјалне прилике оптуженика у  свему одговара тежини 
дела и степену кривнчне одговорностн овог потоњег;

да се у смнслу §-а 332 од. 4 С. кр. п. одлука о трошковима кривнчног 
поступка може нападати само у погледу кмичине и наплативости, a жалилац 
свој призив у томе правцЈ- није прецизирао;

да исто тако нн оним делом призива „птд.“ нису одређено назначене тачке 
пресуде које се побијају;

па је зато призив на темељу §§-а 334 од. 1 и 2 н 353 С. кр. п., делом као 
недопуштен одбацио, a делом као неоснован није уважпо. (Број Кре 409/1937.)
Власник „Правничког гласника“ : Владимир Хаџи, адвокат, Новн Сад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник; Владимир Хаџи. — Штампарско и нздавачко д. д., 

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.


	ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК

	Бр. 2

	По § 507 Гр, п. п. пресуде су правноснажне у границама тужбеног згихтева о коме је суђено

	Глосе уз садашњицу

	Грађанска пракса Касационог суда у Новом Саду

	Плодоужпвање. као лнчно право, не може битн предмет купо- продаје. (Пресуда Касацпоног суда v Новом Саду од 17 окт. 1938. бр. Г. 237/1934.)

	159

	§ 613 т. 3 Грађанског парничног поступка.


	Из праксе рекурсног суда

	Народно позоршпте Дунавске бановине је правно лице. (Закљу- чак Окружног суда као рекурсног суда у Новом Саду од 11 маја 193S, бр.'Пл. 435/1938.)


	Кривична пракса Касационог суда у Новом Саду

	Пптање умишљаја је фактично a не правно питање. — Син је дужан да се бекством спасава испред очевог напада, па тек када дође у безизлазан положај, наста.је стаље н>’жне одбране.

	За постојање дела из § 395 Кр. з. потребно је да се установи и субјективан моменат, т. ј. да је оптуженик свесно злоупотребио своју службу.




