
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНЖ
Бр. 3 Новв Сад, 31 м арт 1939 Год. Ш

Жалба због ништавости из тач. 2 чл. 5 
Уводног зак. у Гр. п. п. и побојна тужба 

из тач. 3 истог члана
Приметио сам да судови на подручју новосадског Апелационог 

оуда различито примењују прошгс тач. 2 и 3 чл. б Узгрпп. и то 
1;ако гледе постЈ'пка по којем се те жалбе решавају, тако и гледе 
састава суда који је надлежан за решавање тих жалби. Неки Окру- 
жни судови решавају те ништавне жалбе увек и доследно у већу, уз 
учешће једног почасног судије, без обзира на вредност спора, те по 
евакој жалби заказују усмену расправу на коју позивају обе 
отранке т. ј. подносиоца жалбе и његовог противника. Други су- 
дови опет решавају те ннштавне жалбе након претходног одређи- 
вања расправе, али у редовном судиском већу, без учешћа почасног 
судије и без обзира на вредност спора. Нема сумње да обе праксе 
наших судова не могу бити тачне. Ja досада нисам читао ни једну 
одлуку наших највиших судова по том питању. Зато је отворено 
ВЈГгање који је од rope назначених поступака судова правилан и 
да ли је уопште правилан, a ако јесте, у којој мери је правилан. 
Покугааћу да изнесем моје мш1л>ење по том питању.

Главни узрок те различите праксе судова налазим у пропису 
става 5 тачке 2 чл. истог закона који дословце гласи овако: „Суд 
he пре него што донесе свој закључак преслушати странке, a no 
потреби и претседника и записничара избраног суда.“ Због те ре- 
чешше, као и због израза ,,жалба због Ш1Штавости“ налазим да је 
дошло до различнтог тумачења тог законског прописа и да се због 
тога он нма сматратп као недовољно успео (lex minus perfecta). 
С!чита је, дакле, потреба да се тај законски пропис теоретски об- 
jacHii, док наши највпши судови у том погледу не донесу обавезну 
одлуку за све ниже судове, или док законодавац не донесе другу 
Јаснију стилизацију тог законског прописа.. С обзиром на његову 
пилизацију, на место где је он уврштен, као и с обзиром на доса- 
дашњу судску примену тог законског проппса, налазпм за потребно 
да се ^јасне ова питања:

1. да ли је „трговачки, односно окружни суд“ наведен у т. 2 
чл. Узгрпп. првостепени или другостепени суд?; 2. ако је првосте- 
иенн суд, да ли се под тим судом подразумева и судија појединац?; 
3. да ли се жалба има решаватп по прописима који важе за прво- 
степенн постЈшак?; 4. да ли у већу има да учествује почасни судија 
илц не?

Да би се могао датн правилан одговор на поставл>ена питања и 
схватити цео пропис т. 2 и 3 чл. б Узгрпп. потребно је испитати
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вољу законодаваца и уочити цео систем новог Гр. п. п., јер је тај 
iipomic садржан у Уводном закону тог новог Гр. п. п. Пре свега Гр. 
и. п. iie познаје нзраза „жалба због ништавостн". Зашто је законо- 
давац у Уводном закону употребно тај израз, када га иначе у Гр. 
п. II. нпгде не налазимо, није ннгде пзричито објашњено. Но из 
чнњенице тто се у Гр. п. п. за сличне појмове употребљавају други 
изразп, као тужба, прнзпв, ревизија и рекурс, доводи нас до за- 
кључка, да израа ..жалба због Н111итавостн“ не може бптп потпуно 
пдентичап ии са једшш од тпх израза којл се уиотребл^вају у 
Гр. и. II.

Један од сарадннка на доношежу Уводног заквна за Гр. ii. п. 
био је II r. Ннколај Пахуров. инспектор Мпнистарства правде. Он у 
свом коментару чл. б Узгрпп. каже да је тај законскн пропнс преу- 
зет из аустриског законодавства. И стварно, упоређујућн пропис т. 
2 чл. 5 нашег Уводног закона може се у установнтн да је цео тај 
законскп iipoiiiic дослован превод чл. XXIII Уводног закопа у 
аустриски Гр. II. II. Опште је познато да је наш новн Гр. ii. ii. у 
главном оамо превод бившег аустрнс-ког I'p. ii ii. Како ни наш зако- 
нодавац није донео нпкакав нарочнтн iiponiic у поглед '̂ поступка 
са шпитавпом жалбом пз т. 2 чл. 5 Узгрпп. то је јасно да кључ за 
дравилно тумачење тог iipoiiiica треба тражнти у праксн раннјих 
аустрпскнх судова. у везп с осталим пропнснма бившег аустрнског 
законодавства.

llo TOM iiiiTaiBV oiiBiiie Мшшстарство правде у Бечу издало је 
Уредбу од 14 фебр. 1S9G, објавла>ну у Лшту државних закона бр. 
29, у којој се иод т. IV између осталог нарођује п ово; док не насту- 
Ш1 могућност да се iio жалбн због нпттавости може поетупитп по 
прописпма новог Поступка, преслушаће на тписник страике, a 
1‘вентуално н претседннка п записничара берзанскиг суда референт 
ко.ме је ствар додсљеии. Рефс1>ент је п без п̂ е̂тходног закључка се- 
ката овлаштен да затражи акта од берзанског суда, саслушање, пак. 
сведока ii стручњака дозво,д>е110 је само на основу 11{)етходног за- 
кључка већа. IIo ништавној жалби одлучује се закључком у редов- 
ноЈ седнпцп. IlpoTUB закључка дозвољен је рекурс. Ова Уредба 
1шала је прелазан карактер п важила је до ступања на снагу новог 
аустрнског Гр. ii. ii. т. ј. до l јан. 1S9S г. Пропнси да he референт a 
не eche ii{)ec.iyiuaTii странке. a евентуа-дно ii ИЈ̂ етседннка н секре- 
тара бе1)занског суда. те да је п[)етходнн закључак већа пит[)ебан 
једнно за саслушање сведока и стручњака, a коначно да суд од.ду- 
чује по жалбп у редовној седници, a то значи без учешћа почасног 
судије, јасно yiiyhyje на то. да се iio жа.дбн нема одређнватн усмена 
расправа за то прелазио доба. После тог времена важн текст закона 
II судска пракса.

Овде треба нагласнтн да аустрпскн Гр. ii. п. као нн наш југо- 
словенскн не познаје у свом систему ..жалбе због ншптавостн", те 
да се са њом не ciieht.MO нн у осталнм сроднпм Постлчтима гра^н- 
ско-правне прпроде као што су iia пр. нзвршни. ванпарннчнн н сте- 
чајнп Постуиак. Пракса бивших аустриских судова протумачнла 
је ту жалбу због нпштавости из тач. 2 чл. б Узгрпп. као ванредан 
лравнн лек у пуном смпслу речн. 1̂ак.ле yciqtahyje јој својство 
тужбе пли молбе у смпслу Гр. ii. ii. Једна од најкарактеристнчниЈнх



(,'длука бивших ауетрпских судова у погледу правпог својства те 
jiiuirraBHe жалбо је ина, садржана у вбирци Гла:«;р-Упге[) под бр. 
.{004 од litOT, коју је одобрио ii бивпш Ирховни суд у 1м‘чу, коју на- 
годим овде у целости:

Трговачт суд укннуо је пресуду Берзанског ивбраног суда и 
111К)Тивн11ка ништавне жалбе осудио да у см. §§-а 41 ii бО (143 и 152) 
I р. п. п. иодносноцЈ' ишптавне жалбе плати трошкове поступка и 
киштавне жалбе.

Апелациони суд пребно је трошкове из ових разлога; Рекурсни 
суд не налазн да је познвање првог суда на прописе §§-а 41 и 50 
(143 н 152) Гр. п. II. умесно за оправдање његове одлуке о трошко- 

I Еима. Тачно је да је трговачки суд по чл. XXIII (5) Узгрпп. позван 
i да преиспитује вал>аност одлуке берзаиског избраног суда и да 
ј 10следно томе одлука донета iio ништавној жалби има карактер од- 
* луке 113 поступка о правном леку, али се нпак у овом конк)1етаом 
случају имао применити пропис §-а 51 (153) Гр. п. п., јер је услед 
правног лека ништавне жалбе укинут и поступак који је иретходио 
vKiniyToj одлуци, a у списку нема података из којих би се могло 
заклЈУЧивати да би рекурента теретила кривица за наставак тог 
ииступка, у пркос постојања тог ништавног разлога, јер рекурент 
Hiije iiiiao ннкаквог удела iipii установлЈењу рока одређеног за избор 
избраипх судија, као што ннје била н>егова дужност да се брине 
када ће бити тужба уручена противнику, јер на то мора нзбрани 
f уд пазити по званичној ,\ужности.

Врховни суд није уважно ревизиони рекурс туженог из ових 
разлога; рекурент неосновано побпја правни карактер своје раније 
ништавне жалбе. Из прописа чл. XXIII (5) Узгрпп. произлази да се 
пресуде берзанских избраних судова могу побијати жалбом због ни- 

|н1тавости. Побпјање је обележје (карактеристика) правног лека како 
јто следи 113 §-а 467 став 3 (561), бОб став 2 (600), 514 (608), 516, 
]520, 522, 524 (610, 614, 616, 61S) Гр. п. II., II зато није меродавно да 

ли је суд који је позван да решава о тој жалби уједно и виши суд 
; за пресуднн суд. већ је меродавно то, да ли услед побијан>а може 
I поннштитн одлуку иресудног суда или не.

Споредно је зато што се у Гр. п. п. само призив, ревизија и ре- 
курс спомињу icao правнп лековн. Уводни закон садржи за пресуде 
берзанскнх избраннх судова нарочите пропнсе. Ти прописи дели- 
мице отступају од пропнса садржаних у четвртом одсеку седмог 

; дела Гр. п. п., јер се пресуде избраних судова по §§-у 595 и 596 
: (691 II 692) Гр. п. п. могу побнјатн само тужбом. Ако је, пак, за 
пр»есуде берзанских судова у чл. XXIII (5) Уводног закона допу- 
штено побнјање ii путем жалбе због ништавости, то је зацело тај 
израз, Kojii II у ланчкој ii у правничкој употребн од увек означава 
иравнп лек, промиш.д>ено и-забран.

Поступак по таквој жалбн нп у чем нпје једнак са поступком 
по тужби — нема првог рочишта, нема одговора на тужбу, нема 
доказног зак.Јвучва. — Саслушање странака, a no потребн прет- 
седшпса и секретара берзанског нзбраног суда допуњује са.чо оно 
начело које је садржано у ставу 2 §-а 473 (567) Гр. ii. ii., no којем 
се могу одредити чињеннчна објашњења за наведену ништавост. 
■Јато је рекурсни суд правнлно npiiiiemio § 51 (153) Гр. п. п. He
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игра никакву улогу питање да ли се сходно може и избрани суд 
осудити на накнаду трошкова. Jep основно начело §-а 51 (153) l'p. 
п. д. је то, да се странка не може осудити на накнаду трошкова ако 
љу не терети кривица за ништавост. To начело не долази у сукоб 
са осталим прописима тог §-а, по којнма се и суд може обвезати на 
накнаду трошкова ако га терети груба немарност, што се у овом 
случају не би могло постнћи. Као сувшино спомнње се и то да се у 
томе што је тужитељ пожурнвао ову ствар не може установити ње- 
гова кривнца у смислу §*а 51 (153) Гр. п. п.

Из садржнне те одлуке бившег бечког Врховног суда види се, 
дакле, да судови у сва три степена сагласно означују жалбу због 
ништавости као иравнн лек, да се при одлуци о трошковима по тој 
»:алби познвају изричпто на пропис §-а 51 Гр. п. п. који одговара 
нашем 153 Гр. п. п., дакле за постЈ'пак по правним лековнма и за 
одлуке које доносе судови друтог н трећег степена. Што је још ка- 
рактеристнчнпје, цнтнрана одлука бечког Врховног суда изричито 
се позива на npomice којн важе за призиве, ревизије и рекурсе, па 
чак изричито наводн н то, да се по таквој жалби не може применити 
постЈ'пак редовне тужбе као: прво рочиште, одговор на тужбу, до- 
в:азш1 закључак н да се саслушање странака има обавнти само по 
начелу става 2 §-а 473 Г р /п . п., што одговара нашем §-у 567 
Гр. п. л.

После те нсторнске екскурзије потребно је да се опет вратимо 
у садашњост. Из иретпоследњег става чл. 5 Узгрпп. вндимо, да је 
суд који је надлежан за решавање тужбе из т. 3 тог чл. надлежан 
it за жалбе због ништавостн наведене у т. 2 тог члана. По пропи- 
сима 4 отсека (§§ 672—695) Гр. п. п., a на1Х)Чнто из npomica § 691 
Гр. п. п. види се да се пресуде тамо означеннх нзбраних судова 
могу побијати само тужбом. У смнслу последњег става чл. 4 Узгрпп., 
и уз ограничења тамо означена, могу се пресуде сталннх нзбраш1х 
судова, којн постоје код комора, корпорација н удружења, наве- 
девшх у т. 20 чл. 4, побпјатц такође само по прописнма § 691 
Гр. п. п.

II теорија н досадања судска пракса сложне су у томе, да су 
судовн којима закон упућује како тужбу из т. 3 чл. 5 Узгрпп., тако 
н ону 113 § 691 Гр. II. п., првостепрни судови и да нмају по тнм 
тужбама ирименнтп контраднктоЈ^ан поступак прописан за окружне 
судове (§S 321—526), односно за среске судове (§§ 527—542 Гр. 
п. п.) као ирвостепене судове. Ако је закон прописао да је за тл жбу 
113 т. 3 чл. 5 Узгрпп. надлежан истн онај суд којн је надлежан ii за 
решавање жалбе нз т. 2 истог члана, онда је недвојбено да је тај 
суд II у моменту када решава по жалби, као и у моменту када ре- 
шава по тужби, само првостепенн суд, јер се како туж^м тако п 
жалбом побија одлука једног нстог избраног суда. Према томе је 
„трговачкн односно окружнн суд“ , наведен у ст. 4 т. 2 чл. б Узгрпп., 
лрвостепени суд у оном смпслу како је означен у §-у 2 Гр. п. п.

По § 5 Гр. II. п. судску власт у грађанскпм правнпм стварнма 
код окружннх II трговачкнх судова ирвог с-тепена врши веће, уко- 
лико посебнпм на{м?ђењ11ма није ншпта друго проипсано. Међутим, у 
ст. 1 § 6 Гр. п. п., дакле у истом закону, прописано је да he правне 
спорове 0 пмовинеко-правннм захтевима. који спадају пред окружне
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н трговачке судове, претресати и решавати један судиЈН тог гуда. 
ако спорна <‘твар не п^лази 30,000 динара. Та је од})едба гсие|>а.’ша. 
Неспорно је. ианме. да имовинско-иравнр ^порове, који ry по п|и»- 
inicy § 47 Гр. II. II. с обзнро.м на в[>едност уиућени у 11ад.1ежи1>ст 
трговачкнх судова, односно тргивачка већа окружних гудива, a 
чпја вредност не пррмаша 30,000 дик.. [vaiiaBa у првом гтеиену једаи 
судија дотичног суда, н ако у § 47 Гр. ii. ii. иаричито стоји да такви 
спорови спадају пред већа. Та пракса је зато уведена, јер с,у и ко- 
ментатори натег новог Гр. п. п. п сви кигаи судови г-тали на гледи- 
ште да се овде ради само о редакциској грешцн, која је настала на 
тај начин, што законодавац прил1а:ом превода тог места са аустри- 
CKor првобитног оригинала није водио рачуна о Новели из 1014 го* 
двне, којом је и у Аустрији био растерећен окружни суд увођењем 
у живот установе инокосног суди.је, a која установа је код нас уза- 
коњена у пропису § 6 Гр. п. ii. Према томе ие може се тврдити да је 
установа судије појединаца код окружних судова само неки из- 
узетак од ошптег правила о суђењу у већу, јер је и та установа су- 
дије појединца код окружних судова израз истога гпашципа По- 
ст>ч1ка као и установа већа. Установа судије поједннца код окру- 
ЖШ1Х судова није, наиме, заведена само ип државних фигкалних 
ннтереса, него и ради убрзања поступка. дакле и у инте|)всу гамих 
паничара.

Када. дакле, инокосни судија иначе т>едовито судн у парнн- 
цама упућеним пред трговачке, односно окружне судове. чија вЈ)ел- 
ност не прелази 30,000 динара. онда нема никаквог оправданог раз- 
лога да се инокосни судија под истим околностима искл>учи од 
шавања жалби из т. 2 чл. 5 Узгрпп. Истина да ie у § 6 пропигано и 
то да he судија појединац правне спорове ло зо.ооо динара иретре- 
вати и решавати по прописима који важе за зборне судове првог 
степена и да је примена тог поступка у пелости овде немогућа. јет' 
се на жалбе због ништавости као неку врсп' правног лека ирак- 
тпчки не може у целости применити онај постлттак који важи за 
зборне судове првог степена. Али та иста сметња постоји и онда 
када жалбу решава сенат. У осталом та пуна прлгмена npfjimca. Kohi 
важи за поступак пред зборнпм судовима првог степена. ннје ни 
потребна, јер се по жалби због ншитавости и неможе донети одлука 
по самој ртвари т. ј. у меритх̂ му гамог спора, јер је гврха жалбс 
гамо та, да редовни државни суд испита iio предлогу затиерего- 
ване странке, да лп у пресудп берзанског избраног оуда постоји која 
од ншптавости означених под сл. а)—е) т. 2 чл. .5 Уз1д»пп. или не. 
У првом случају окружни или трговачки гуд he ншптавну жалбу 
уважнти н побијану пресуду берзанског избраног суда укинути. 
Ако жалбу на л-важи, пресуда берзанског избраног суда остаје уоп- 
nrre нетакнута. У случају >ч?ажеља жалбе п укидања побијане irpe* 
суде берзанског избраног суда. не могу се ни странакама ни берзан- 
ском избраном суду даватп никаква наређења mi упутгтва, јер је 
берзански избранп суд потпуно аутономан п у гвом раду независан 
од редовног државног сл'да. Од-лука трговачког, односно окружног 
суда, донета по жалби због ништавостн. без обзнра на то како она 
гласи, и без обзира на то да лн ју је донело Behe или судија поје- 
ланац, може се п(^ијати рекурсом у границама npoiraca § 608—622
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Гр. п. п. Према томе отпада евентуалан прпговор да одлука већа, 
донета по жалби због ништавостн, пружа гаранцију за правилност 
решења п доследно томе бољу заштпту правпог интереса странака.

Beh је напред речено да је жалба због нпштавостп само неки 
ванредан правнп лек, оа једином сврхом да се установн да ли у iipe- 
суди берзанског пзбраног суда посгојп која од нпштавостн наве- 
дених у т. 2 чл. 5 Узгршт. и у случају постојања такве нпштавостн 
да се побијана ггресуда укпне ("cTaBn ван крепости). Упоређењем 
ништавних разлога ш  т. 2 чл. 5 Узгрпп., са онима пз § 571 Гр. п. п., 
тс са онима нз § 691 Гр. п. п., видимо да разлози ништавостн наве- 
денд1 у тнм законским проппспма нпсу, додуше, иотпуно једнакп, 
али су у многом слични.

Редовни правни лековн као врпзпв, ревпзнја и рекурс, којнма 
се побијају одлуке редовнпх судова због ништавости нз § 571 Гр. 
ij. п., решавају се у нејавној седннци (§§ 505 п 567 Гр. п. п.). Суд 
на основу решења допетог у нејавној седнпцп по тнм редовптим 
Јтравним лековпма може и по званичној дужностп не само. укпнути 
одлуку ннжег суда, већ п даватп упутства п наређен>а суду, чија је 
одлука ук1шута, како то изричпто проппсује § 568 Гр. п. п. Када 
се већ унапред зна да трговачкн, односно окружнп суд наведен у 
чл. 5 Узгрпп. нема законског овлаште1ва да даје ни упутства нн 
каређења ни странкама ни берзанском суду, онда нема оправданог 
разлога, да се услед вротшса става 5 т. 2 чл. 5 Узгрнп. ради преслу- 
шавања странака нлн евентуално претсвдннка и записнпчара бер- 
занског избраног суда одЈ)еђује усмена контраднкторна расправа.

Напомена да се ншитавни разлозп садржани у пресудама оста- 
лих избранпх судова паведешгх у чл. 4 Узгрпп. п у четвртом от- 
секу Гр. п. п. (§§ 672—695) могу побпјати само тужбом у смнслу 
§ 691 Гр. п. п.. нма своје оправдање у томе, што суд наведен у § 
692, односно у § 677 Гр. п. п., има законске могућности не само да 
укине 1гобијану пресуду избраног суда. већ п да донесе нову пре 
суду у мерптуму саме стварп, разуме се, ако за то постоји предлог 
овлаштене странке.

По пропису става 2 § б Гр. п. п. у воћима трговачкЈгх судова 
II у већпма окружних судова. који одлучују у трговачким плп 
поморским стварнма, на место ’едног суднје долазп у спорним прав- 
тш стварима један почаснп судпја. Ранпје је речено да се по жал- 
бама због ништавостп не може решаватн о самом спору (мериторно). 
дакле нема паршше у правом смпслу речи. Пнтање које се има ре- 
шити iio тој жалбп није нпкакво трговачко пнтање. Зато овде не 
vory доћп до прпмене нн пропнс ст. 2 § б Гр. п. п.. нн онај § 30 
Зус-а. Према томе учешћу почасног судпје у већу које регаава 
жалбе пз т. 2 чл. 5 Узгртш Heita места. He постојп ни потреба нп за 
контрадикторно расправ.вање. ни за учешће почасног суднје npir 
решаваљу жалби пз т. 2 чл. 5 Узгрпп., јер cv основи нпштавостн 
ћаведени под сл. а)—е) т. 2 чл. 5 Узгрпп. већ по својој садржшт 
тгроцесуалне, дакле формалппправне прпроде, a такве повреде пра- 
г;а може лакше и правилније пценити указни судија као профепгп  ̂
налнн правник. нсго почаспи еудпја пз ]1едова трговаца. Закон. до- 
душе, пзричито прописује. да се ире доношенЈа закл>учка по жалби 
лреслушају странке, a no потребп и претседшш n запишшчар нзбра-
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ног суда. али то не значи да се тиме нзводи неко распрашвање ii до- 
казивање, већ је то преолуптањо пропигано само ради бољог обја- 
шњења навода жалбе, како је то пропнг-ано и у гт. 2 § 607, ст. 3 § 
f.03 и у § 020 Гр. п. п. п како се то наводи у напред иаведеној од- 
луци бечвог Врховног суда. Ирема томе ШЈгревшо би бнло правно 
становиште г. Фрање Горпшћа наведено на страни 43 љепЈвог K'o- 
ментара Гр. п. п. по којем би се жалба имала \'век решавати у већу, 
a тго претходној усменој расп[)ав1г (§ 241 Гј) п. п.).

Само се по себи разуме да суд при решаваљу ашлбе вбог нн- 
гчтавостн нма донети и одлуку о трошковнма icojii ry иастали услед 
те жалбе. To излазп из јаоне одредбе прве реченице § 154 Гр. п. п. 
СЈпорпо је питање да ли суд у  закљ\*чку којим укида побнјану пре- 
суду берзанског избраног суда може увек одлучпти и о трошко- 
Еима Kojii су настали пр)ед тии избраним судои. Бечки Врховни 
суд у- том погледу заступа становшпте, да редован суд о тим тро- 
шковпма не може одлучити. ако се 17рнвица за те трошкове не можс 
Јгриписатп странкама. Према томе отворено остаје питање, шта he 
6imr са трошковима којн су иастали туженпку пред берванокнм 
изб]1анпм судом, ако се прссуда тог берзанског нлбраног еуда укине 
из крввице тог нзбраног суда. a странтсе не 6y,\v могло или хте.ле 
наставптп nocTvnai: пред избЈ)аш1м судом.

Tlpoiinf т. 2 чл. 5 говори да ге ПЈЖсуда из.браиог суда може ii<>- 
бијати жалбом. Из тога следн да се ра-члоза И111птав(к ти иаведенп 
у т. 2 иод сл. а)—е) не могу уважити iio служГк-иој дужностн. вв1т 
по иредлогу странке. To зиачн да иресуда берзаиско!- избраиог оуда 
која садпжи наведене шиитавогтн ннје бел важности iio еамом 
кону, већ је само рушљива. Према томе суд уд-лед жалбе може по- 
бнјану пресуду избраног суда укинути caxfo онда, ако уважн пн- 
гатавнн разлог којн се у  жалбн оства1)ује, за разлику од ништа-- 
Босш које се остварују у  редовптвм правним ле1совнма наведеним 
у §§ 5бб— бб2 Гр. п. п.

На крају истнчем ii то. да се пресуда берланског избраног 
суда не може у једном воднеску побпјатн и жалбом нз тач. 2 н 
тужбом из тач. з члана б Узгрнп. Псто тако не може се спојитн 
судскп поступак по жалби због ишптваоетп га постушвзм по тужбЈГ 
вз тач. 3 пстог члана. To иаг-лашавање нзгледа у п}»ви мах сувпшно. 
када се нмају у виду прлшс-н тач. г> § 287 ц став 3 § 347 С. ii. који 
наређују да се жалба нма унети у уиисннк Пл.. a тужба у увиснш; 
По., као и ове оно што је Beh rope речено. то цпак зато, jeji
can у праксн прпметио да јс не само ctpaiiKa кумулп1)ала оба та 
правна лека у једном поднес1су. већ је п Дотичип суд. коме је то било 
поднесено. повео поступатс без икакве замерке и донео једну одлуку 
по обим 1[1)авним лековнма.

Ако OTiiaHKa истовре.чет засебно побпја пр>есуду берзанског 
взбраног суда ii тужбом из т. 3 н жалбом лз тачке 2 чл. б Узгрпп.. 
има се ]1аније Донетп одлука по жа.лоЈг. У вротпвном случају могло 
бн св деситп да суд по Ичалби ионишти ПЈил-уду Гкрзанског шбра- 
ног суда, коју јс ранијо тај цгти < уд ирсНутио одобрцо тимо, iim> је 
т.ужбу одицо, Д-р Minan П р уда в
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Заложно право no нашој Предоснови
I

Врсте залоге
Под засебним насловом „Врсте залоге" наша Предоснова разли- 

кује изречно две, a стварно зна за три врсте залоге.
. . .  „Ако је ствар покретна, онда се зове ручна залога, или 

залога у ужем смислу; ако је непокретна, онда се зове земљЈппна 
залога, или хипотека“ (§ 465 Предоснове). Дакле две врсте залоге.

Стицање заложног права телесном предајом и укшшбом пред- 
Биђа Предоснова овако: . . .  „Да се заложно право доиста стече, 
мора веровник, који има наслов, заложену ствар, ако је покретна, 
узети на чување, a ако је непокретна, издејствовати укњнжбу своје 
тражбине“ . . .  (§ 468).

Правна је наука до новијег доба разликовала пзречно такође 
само две, a стварно је и она знала за три врсте залоге. Разликовала 
је две: ручна залога постоји на покретнпм стварима („покретна 
залога“ ), a хипотека на непокретним („непокретна залога“). Прва 
се зове ручна залога зато, што се покретна ствар узимањем на чу- 
вање „држи у руци“ . Код хиштеке је довољно да буде уписана у 
земљишну књигу. Ручна залога може битл само шкретна, a хппо- 
тека само непокретна. Новија наука не само да зна за три, већ и 
])азликује три врсте залоге. Трећу назива п о к р е т н о м  хипо-  
теком.  Назив, ма да звучи необнчно, одговара суштини.

Предоснова остаје прн староме. Она у §-у 4бб, као што смо 
Еидели. разликује две врсте залоге. a у §-у 467 говорн према прак- 
тичној потреби и о трећој; „Случајеви, у којима закон даје некоме 
заложно право, наведени су на своме месту у овом Законнку н у 
другнм законима. Уколико суд може коме дати (?) заложна права. 
одређеио је у Закону о пзвршењу и обезбеђењу.“ Знамо да се т. зв. 
законско заложно право стиче на покретним стварпма и без узи- 
ман>а истих на чување. Пример: залога на унетим стварима у заку- 
пљено добро за обезбеђење закушшне (§ 1082 Предоснове, a и по 
садашњем праву). Или: „Извршење на телесним покретним ства- 
рима бнва пленпдбешш п о п н с о м“ . . .  (§ 208 новог Изврпшог 
закона, a исто је тако и по староме).

Када се Предоснова већ бави научним разликовањем iio врстама 
залоге, онда би требало да разликује три врсте. Међутнм, бол>е је, 
чини нам се, да закон не разликује у научној форми поучавања 
никакве врсте залоге. To спада у делокруг правне науке. Нпчега 
излишног не треба да буде у закону. Кривични закон кажњава 
убиство и крађу, a нигде на пр. не каже чак ни толико: „не убиј“ , 
или „не укради". Зашто? Зато што је то излишно. Менични закон, 
који је састављен по савршеној правној техници, да п не споми- 
њемо.

Намеће се питање да ли би требало дозволити у г о в о р н о  сти- 
цање п о к р е т н о г  заложног права и без узимања заложене ствари 
на чување? Било би разлога за то н можда би пре узакоњења Пред- 
основе требало о томе днскутовати. Расправљање о том питању пре- 
лази обим овог кратког чланка. За сада да напоменемо само ово; 
утовором не можемо стећи заложно право на покретне ствари, ако
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их уједно не узмемо на чување, ма како то било у конкретиом слу- 
чају од великог интереса за дужника, којн без тога — рецимо — 
нема кредита. Шта he странке у таком случају радити да себи по- 
могну? Обратиће се суду, дужник he признати иот|)аживање. a ве- 
ровник he на основу пресуде, или судског поравнања. извршним 
путем, пописом, cTehii заложно право на покретнине дужннкове б е з 
у з и м а њ а  и с т и х  н а ч у в а њ е .  Ствар је у реду. Нити је иотра- 
живање фиктивно, нити заложно право.

II
Престанак потраживања и заложног права

Заложно право је акцесорно, a потпаживање је главно право. 
По начелу „accessio sequitur suum principale” престаје заложно право 
измирењем дуга. Када би хтели фигурално да се изразимо; као 
човек и сенка. Тако је и по досадатњем праву и по нашој Пред- 
основи (§ 490). Али само код ручне залоге. ..За скидање хипотеке 
није довољно само измирити дуг. Хииотекарно добро јамчи све 
дотле, док се дуг из јавних књига не пзбрише" 491).

Зашто је хипотека самогтална. када ie у питању престанак 
оаложног права. ма да је у наче.лу потраживање главно. a заложно 
право споредно, акцесорно и услед тога везано за еудбину потра- 
живања као главног права? Зато што погтоји и друго једно и то 
.јаче, важније начело, a то је публицитет земљипших књига и ra 
тим публицитетом (наравно под условом добре вере) скопчана 
заштита земљгапнокњижних права. Хипотека (непокретна) .ie 
земљишнокњижно право. a потраживање није. h’ao зем.1Бишно- 
књижно право стоји под заштитом публицитета. Да ли потражи- 
вање још постоји, то се из земљигане књпге не види. Ова јамчн 
само за постојање заложног права. a не у.једно и за посто,јан>е лич- 
ног потраживања.

Начело публшитета јавнЈгх књига долази до практичне при- 
мене нарочито у случа.ју стицања подзаложног права. Карактери- 
стичне су у овоме погледу одредбе §-а 79 старог Извр. закона: хипо- 
теком осигурано потражЈгоање заплељује се заједно са хипотеком 
тако — и то је оно што .ie карактеристично — да се потраживање 
заплељује путем хипотеке, a не хипотека путем потваживања.

У вези са горњшг да напоменемо и одредбе §-а 126 старог Извр. 
закона: земљишнокњижни ранг ,ie меродаван при поделн новиа. 
\Ч1Линулог путем прода е̂ покретних ствари. Држи се т. зв. редо- 
следна расправа код среског суда. као извршног суда Сне код зем- 
Л.ИШНОКЊИЖНОГ суда) и доде.л>ује се куттовнтгаа покретних ствари 
ш  з е м љ и ш н о к њ п ж н о м  рангу. Ово, ма како да изгледа пара- 
докса.лно, има плчто практична смисла.

Може бпти да хипотеком осигурано потпаживање услед изми- 
рења не постоји више у моменту заплене. Потраживање се услед 
тога неће Mohn убрати од личног дужника као таквог, алн he се 
оврховодитељ моћи намирити из некретнине.

Може настати пнтање како he се оврховодитетв са ч,егг>вим 
подзаложним правом намирити из некретннне? Да ли he Mohn 
тражити намирење н е п о с р е д н о  нз некретшше? Ако имамо у 
виду да оврховодитељ има на хипотеку непосредно, a на саму не*
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кретнину само посредно заложно право, онда је јасно да се пз 
некретнине не може намнрпти непосредшш, већ само посредним 
путем. Потраживање се пма на оврховодитеља пренетн по одред- 
бама Пзвршног закона. он може потражпвање ii на дражби куипти 
итд., iia тек }1акон тога може тражнтп пзвршење на саме некрет- 
тшне, дакле посреднпм путем ио праву свога претходника.

Одредбе новог Нзврпшог закона ннсу у горњем погледу сасвнм 
јасне и одређене. Како he суд по одредбама новог Извршног закона 
расподелптп куповнину покретннх ствари? Да ли у конкретном слу- 
чају такође по земљпшнокњпжном рангу? Изгледа да he тако мо- 
ратп учпннтп, јер када је дуг налшрен, дужнпк пма право да тражи 
брисање заложног права, међутим брпсање заложног права може се 
одреднти само под условом брноања подзаложног права. He пре- 
остаје, дакле, друго, Beh уплинулу своту употребити на намирење 
веровника са подзаложним правом, дакле доделитп куповшгау по- 
кретнпх стварн по земљшпнокњнжиом рангу.

Д -р  Ђожса Па-њлоЋш^к

Оцене и прикази
Д-р Боакндар С. М арковнћ: Реформа ваш ега грађан- 

ск ог  заководавства. Библвотека „П олвтвка в  друвгтво“ . 
Београд, 1939s стр . 48. Као 25 св. Библиотеке „Политика и 
лруштво“ објављено је ово предавање г. д-ра Божидара С. 
Марковића, професора Универзитета, које је он у току јануара 
месеца о. г. одржао на Коларчевом народном универзитету у 
Београду. У расправи се у шест поглавља говори о данашњем 
стању и о реформи нашег грађанског законодавства, о постан- 
ку Предоснове Грађ. законика за Југославију, о историским и 
идеолошким основима Аустр. грађ. законика; даје се крити- 
ка Предоснове као копије аустриског права; говори се о Пред- 
основи у вези са нашим народним правом и, напослетку, даје 
се предлог за реформу нашег грађанског законодавства. Међу 
тим поглављима добро је израђено нарочито поглавље о исто- 
риским и идеолошким основима Аустр. rpah- законика, у којем 
је јасно и прегледно дата његова карактеристика и обележени 
утицаји, правни, филозофски, верски итд., под којима је он 
стваран. Поређуј\'ћи нашу Предоснову са Аустр. грађ. зако- 
ником, писац налази да је она само обична копија свога аустри- 
C K or оригинала, који не само да не одговара више нашим при- 
ликама, него који је и као законик уопште, рађен у другој поло- 
вини осамнаестог и почетком деветнаестог века, већ одавно пре- 
живео се и застарео. Као једну од својих главних замерака Пред- 
основи писац истиче, да је у њој нашем народном обичајном 
праву поклоњено врло мало пажње; да је оно у  њој управо са- 
свим занемарено. Писац, међутим. држи да би ми, користећи се 
при кодификацији народним правним обичајима, као што је 
учинио Богишић, само тим путем могли израдити законик, који 
би био наша оригинална народна творевина и који би прет- 
стављао, „дело обнове нашег југословенског правног духа“.



75

Ми се потпуно слажемо са г. професором Марковићем да би 
Општи аустр. грађ. законик као оригинал, са кога би имала да се 
изради само проста копија нашег југословенског законика, тре- 
бало једанпут за свагда одбацити. Слажемо се и у томе, да би 
наш Грађ. законик требало да буде, колико год је више могућно, 
наше оригинално народно дело и да би у њему ваљало дати што 
више места нашим народним правним обичајима. Као начело 
узето, то је наглашавање, без сумње, врло похвално, али је за 
практичан посао, за сам кодификаторски рад на Грађ. законику, 
који би имао да се изведе на основу нашег народног правног 
обичаја, то врло мало, управо рећи — скоро ништа. Jep док се 
год и код нас не буде већ једном пошло од конкретнога и пока- 
зало, од установе до установе и од прописа до прописа садашњих 
наших Грађ. законика и позитивних права, шта би се у њима 
могло заменити народним, a уз то бољим и целисходнијим прав- 
ним обичајем, све дотле ће наша прижељкивања о стварању ори- 
гиналнога Грађ. законика, који би требао да буде израз нашега 
„народног" правног духа, одјекивати само као пусте жеље и 
празна теоретисања.

Остављамо овом приликом на страну да опширније говоримо 
0 томе, који су то народни правни обичаји по појединим покра- 
јинама наше земље, у Банату, Бачкој и Барањи на пр., који би 
као бољи и „народнији" могли заменити досадашње грађанско- 
правне установе и прописе, гш којима је наш народ у овим кра- 
јевима кроз дуг низ година боље или rope живео. Свакако да he 
таквих правних обичаја ту и тамо бити и овде, али колико је 
нама познато. они ни близу нису толико многобројни и од таквог 
значаја, да би могли дати оригиналан, расан тип нашем новом 
законику, све када би се при његовој кодификацији и употребили. 
Па и у погледу осталих крајева наше землзе, писац држи да би 
народни правни обичај требало респектовати само изузетно, при 
регулисању на пр. „службености на некретнинама, суседским и 
породичним одношајима, код уговора који се ограничавају на 
ужу средину и ко.ји не интересују велики међународни пословни 
саобраћај“ (стр. 39). To је, међутим, врло узак домен грађанскога 
права, који и када би се кодификовао према народном обичају, 
не би ни близу могао дати нашем законику тип оригиналног, на- 
родног дела како то писац хоће.

Но без обзира на то шта би се од нашег народног обичајног 
права при кодификацији Грађ. Законика могло корисно употре- 
бити a шта не, да би се оно уопште могло употребити, потребно 
је пре свега знати, шта од нашега народног обичаја у свакој по- 
јединој покрајини наше земље данас још стварно постоји, a шта 
не. Требало би, другим речима, извршити сав онај претходни по- 
сао, који је у сво.је време извршио Богишић, спремајући пред- 
радње за израду Имовинскога законика за Црну Гору који му је 
био поверен. Тај посао извршио је Богишић, као што знамо, ro- 
тово сам, и он му је, заједно са израдо.м ca.viora Имовинскога за- 
коника, одузео и испунио најбоље године његова живота. Ко, ме- 
ђутим, да узме данас на себе тај огромни посао да, пошто прикупи 
и среди народне обичаје кроз све крајеве нашега народа, пружи



7в

један, не у општим фразама, него у појединостима израђен пред- 
лог о томе, шта би се, од установе до установе и од прописа до 
прописа наших садашњих Грађ. законика и позитивних права, 
могло заменити бољим и целисходнијим народним обичајем? Оби- 
чајем који би, уколико га има, помогао да се нашем Грађ. зако- 
нику да народнији и оригиналнији тип, како то писац врло по- 
хвално жели? Имамо ли ми такву групу пожртвовних правника 
типа Богишићева, који би, прегоревајући све своје личне и, 
можда, материјалне амбиције, били кадри да кроз низ година 
издрже на послу, чији се огромни значај за наш државни и на- 
родни живот данас код нас, изгледа, још непрестано довољно не 
цени. Да ли би се и код нас нашло људи који би, као Богишић, 
све своје снаге посветили послу који, нажалост, и по мишљењу 
многих наших стручњака, данас, у времену брзих и лаких 
успеха, није ни близу више довољно рентабилан?

Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

174
Право првокупа, укњпжено у корист Привилеговане аграрне 

банке. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 18 новембра 
1938, бр. Рек'. 35 /1938).

Касациони суд рекурс одбија и одобрава закључак рекурснога суда.
Р 3 Л 0  3 И:

Срески суд као земљншнокњижни суд у Суботици дозволио је на основу 
купопродајнога уговора од 11 јунија 1937 да се укњижи право власништва у 
кориет Г. Д. из Суботице на некретнине уписане у земл>. књижном улошку 
Града Оуботице бр. 42891. Услед рекурса Привилеговане аграрне банке рекурсни 
је суд закључак земл>ишнокњижне властн преиначио и молиоца са захтевом 
ради укњижења права власништва одбио.

Жалба подносиоца рекурса да је рекурсни суд повредно правне прописе 
није основана, јер је рекурсни суд установио да је у корист .\грарне банке на 
некретнинама укњижено право првокупа, a да молилац укњижен.а није у см. 
прописа Правилника о вршењу права првокупа исказао да је банка изјавила 
да не жели да се правом првокупа корнсти, или да су од полношења ориги- 
налнога уговора Банци протекла трп месеца.

175
Обалскн је власннк дужан трпетн прнстајање прево-зннх соед- 

става на његовом земљишту само ако је то место у см. §-а 66 Зак. 
'тл. XXIII из год. 1885 надлежна власт означила. Шресуда Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 28 новембра 1938, бр. Рев. II 55 /1935 ).

Касациони суд рекурс по службеној дужности одбацује.
Р .4 3 Л 0  3 И;

Тужени, који је од Пзабраног суда Новосадске продхктне н ефектне берзе 
осуђен да плати 19.360 дин. са прип., напао ie пвесулу Берзанскога суда жал- 
бом због ннштавости на основу чл. 5 Уводног закона за Грађ. п. п. и тражио 
је да се она огласи ништавом, да се тужба због стварне ненадлежности Берзан- 
скога суда одбацн и тужнлац осуди да платн трошкове.

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, уважио је. жалбу, пресуду 
Берзанскога суда закључком поништио и тужбу одбацио. Апелацнони суд је 
у свему потврдио закључак првостепенога суда.



Како се ради о рекурсу против закључка Апелационога суда, којим се 
потврђује првостепени закључак, требало је рекурс у см. прописа §-а 622 
Гр. п. п. по службеној дужности одбацити.

77

176
Тужитељ 0 разрезу тециварине није од стране финансиских 

власти никада обавештен, зато га тужена општина није могла опте- 
ретити општинском прирезом и овај од њега наплатити. (Пресуда 
Касационог суда у Новом СадЈ’ од 14 нов. 1938, бр. Рев. 238/1938.)

Касациони суд ревизиону молбу тужене одбија и осуђује ју да тужитељу, 
у руке правозаступника му, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 843 
днн. (динара осам стотина четрдесет и три) ревизионих трошкова.

Р А З Л  ОЗИ;
Тужитељ је у тужби навео да је тужена политичка општина у Ст. Моравици 

овршним путем убрала од њега у име општинскога приреза своту од 53.753 дин. 
Како је за 1923 год. био ДЈ’жан платити у нме приреза само 18.000 дин., дужна 
је општина да му своту од 35.753 динара као преплаћену поврати. Према ре- 
шењу поджупана бивше Бачбодрошке жупаније од 18 (}i«6p. 1927 год., тужена је 
била упућена да установи да ли преплата приреза постојн и ако нађе да постоји, 
да му преп.даћену своту повратн. Ово решење поджупана тужена правним леком 
вије напала и тако је оно постало правоснажно те је, дакле, правоснажним 
Ј̂ ешењем надлежне управне власти тужена упућена да незаконито убрани прирез 
тужитељу поврати. Тужена је према приложеном изводу из записиика општнн- 
скога претставништва на своме скупу од 9 марта 1927 год. решила да тужнтел> 
за год. 1923 дугује у име приреза 18.000 дин., и да је од љега убрано више за 
35.753 дин., те је тражио да се тужена обвеже да му ту своту поврати, заједно 
са 5% камате од 1 јануара 1924 год. Тужена је дигла бцла приговор да предмет 
не спада у стварну надлежност редовног суда, него пред управну власт, те је 
ТЈрвостепени суд, Окружни суд у Суботици, приговор уважио и поступак 
обуставио. Апелациони суд у Ново.м Саду преиначио је пресуду Окружног суда 
и приговор ненадлежности одбио, јер је према образложењу Апелационога суда 
иред управном влашћу правоснажно решено да је тужена вишак убраног при- 
реза дужна тужитељу повратити. У меритуму тужена је приговорила да је ту- 
житељ новембра месеца 1929 год. накнадно опоЈ>езован тециварином трећега раз- 
реда и за год. 1921 и 1922 са по 4000 дпн. и да на тај трогодишњи државни 
порез има да плати своту приреза која је од њега убрана, те да, према томе, на 
нме приреза није платио више него што је требао платнти.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, донео је пресуду 
којом је тужену осудио да тужите.гу повратн своту од 3753 дин., док га је са 
Еишком потраживања одбио, налазећи да је пореска власт била власна да тужи- 
теља опореже накнадно и за год. 1921 и 1922, те да је тужитељ на правилно 
нзбачену тециварину III разреда с правом опорезован општинским прирезом и за 
то годинр. Апелациони суд је услед призива тужител>рва пресуду првостепенога 
суда делимично преиначио н тужену осудио ла тужитрл»у плати своту од 35.573 
дин. са прип. н парничне трошкове. Услед ревизионе .чолбе тужене Касациони 
суд је пресуду Апелационог суда разрешио и упутио га да установи да ли је 
тужнтел. стварно опорезован тециварином III р. и за год. 1921 и 1922 и са 
коликом; да ли је о опоре-зовању извештен и да ли је прописним путем бно 
позван да поре-зу уплати; да лн се против решења о опорезовању жалио или је 
већ решење првостепене пореске власти постало правоснажно. Апелациони суд, 
пошто је спровео доказни поступак, донео је пресуду, којом је тужену осудио 
да тужите.Ђу плати своту од 32.000 дин., на коју је тужител. тужбу снизно, 
заједно са 5% камате од 27 апр. 1927 и парничне трошкове.

Жалба тужене да је Апелациони суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Апелационн суд је бе.з повреде правних прописа установио да тужена 
није успела да пружи доказ за то да је тужите.г опорезован накнадно тецнва- 
рином и за год. 1921 и 1922, за сваку са по 4000 дин., нити да је о разрезу, све 
ако је овај и уследио, правилно нзвештен и да је наилата пореза од њега тражена. 
Према једном нзвештају шефа Финансиске управе у Бачкој Тополн без датума, 
тужител> је за год. 1921, 1922 и 1923 опорезован са свега 4000 дин. тециварине 
III р. Према извештају Финансиске дирекције, пак, у Новом Саду од 20 нов.
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1929 год. тужитељ је тога истога дана опорезован са тециваринвм III р. и за 
год. 1921 11 1922 са по ,4000 дин., док је према извештају тужене од 30. нов. 
1930, i.oju у погледу разреза државпе норезе не .чоже oilTU меродаван, тужитељ 
3u год. I92l II 1922 опорезовав у нме тоцпвариие III р. са свотом од is.s24 дин. 
Ирема извештају Финансиске дирекцијо у Новом (Јаду од 23 окт. 1937, вије te 
могло устаиивитц да ли је тужитељ о разрезу државне порезе извештен и да ли 
је наплата дорезе од љега тражена, a тужена није пружила доказ за то да је 
тужнтзл. од, иаводно, за 1921, 1922 год. разрезаног државног пореза штргод. 
исплатио. Ире.ма приложеном нзвештају Финанс. дирекције у Новом; Саду од 
28 августа 1929, међутпм, акт о разрезу тецпварине на терет тужите.га у архивц ■ 
Финанс. дирекцнје не постоји. На основу свнх тих чињеница Апелациони суд 
је цзвео вравилан закључак да тужитељ о разрезу тециварине за год. 1921, 1922, 
све ако Je он ii уследио, није никада обавештен, и да га тужена, будући да раа- 
рез државне порезе као основе за прирез не постоји, ннје могла за год. ltf2i,' 
1922 оптеретптн ни са општцнском прирвзом у своти коЈу ’je од њега наплатнла. 
Како се, дакле, ради о повраћају своте доју је тужена наплатнла од ту’жите.га 
без нкаква правна основа, спор спада у надлежност редовног суда, те је и та 
жалба тужене неоснована.

Tyжeнy^ која се ревизноном молбом није успела, ваљало је осудити да 
илати трошкове ревизноног воступка у cii.' nponiica §§-а 543 и 508 Грађ. п.' п.

' ‘-.Г
Адвокату прнпада лаграда и за послове које је он извршпо 

пред управним властима, да би избегао парниц}’ своје-странке про- 
тив туженог. (Пресуда Касационог суда у Нођом Са; "̂ од 12 дец. 
1938, бр. Рев. II 1G9|1935). ‘ .......... ; :

Касационн суд ревизнју тужене не уважава, пресуду призивнога суда 
одобрава ii осуђује тужепу да тужптељл’ , у року од 15 дана под претљом 
оврхе, платн 154 дин. (динара сто педесет н четирн) ревизиских трошкова;

Р А З Л О З И ;
Тужитељ је . као uo суду именовани старател> у ем, ,§-а 124 Зак. чд. LX 

пз год.' 1881 тужбом тражио да се тужена полнтичка општина у Иланди обвеже 
да у року од 15 дана под претњом оврхе стави у судски полог 1618 дин. 50 
iiapa главпице са прип. Своту је тужена дужна да ставн у судски подог на 
рачун једнога дела бернва бившега општинскога подбележника ттжене Б. М., 
које је заиленио тражнлац лзвршења Н. К., a затнм ii на рачун трошкова којн 
су настали преинском тужител>а са Срески.\£ начелством у Алнбунару, по пн- 
тању лсплате заплењених берива подбележникових. — Тужена се бранила тнме 
да је од берива бившег подбележника задржано caiio 600 длн., рд које је тужи- 
тељу послато 225 днн., a да је остатак од 375 дпнара самовласнр задржао 
спштински благајппк 'Б. J., те нл на позив није хтео да нх тужите.гу исплати. 
Тужена је порлцала да бл гужптељ имао права да јој нарачунава и трошкове 
адшшисхративпо!' поступка које је унео у свој тпошковнпк под ст. 6, S, 9, 
11—15.

Првостеленл је суд тужбу деллмлчно уважио и тужите.л>у досудио своту 
од 923 длп. 50 iiapa, док ra је са тужбом у логледу ставака трол1ковника 12— 15 
одбио. Прлзивнл је суд пресуду првостепенога суда делимично преиначно н 
тужнтељу досудно свбту од 1343 дин. 50 пара са прип.

Жалба тужене да је лрлздвни суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Прлзлвнл је суд као чињеннцу установно коју тужепа ревпзијом не на- 
пада, да је тужлте.в радове означене у трошковнику под б, 8, 9, i i— lo извр- 
шнр и да се тн ]>адови састоје у томе, 1лто ее тужена обратнла Среском на- 
челству као својој претпоставл>еној властн ради обавештења да ли је дужна 
да тужите.вево потраживањв исплати л да је услед тога Срески начелник тра- 
жио од тужнте.Ђа да поднесе детаљал лзвештај о спорном потраживаау, што 
jt тужитељ л учпнло. Како су то радње које је тужлтел> лзвршио баш j' ннте- 
ресу тужене општлне, да би њену претиостав.Ђену власт обавестио о основа- 
ности iBojux лотражлвања л на тај начлн екентуално избегао ларницу лротив 
општнне, лрнзивнн iy;i нлје iiorpaiiuio када је тужитељу досудло трошкове л 
за ове радове.

Тужену, која еа ревлзијом ннје услела, ваљало је осуднти да шчати тро- 
лжрве ревнзлонога лоетупка у см. лрописа §§ 143 л 152 Грађ. рарн. пост.
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Правни је пропнс, да је у случају да тестатор не познаје језика 
iia коме је опорука састављена, потребно да бар два сведока познају 
и тај језнк, као н језпк који је тестатор познавао, п да један од тих 
сведока тестаменат ирочнта ii тестатору га на језику који он познаје 
протумачи. (Пресуда Касашшног суда у Новом Сад̂ ’ од 7 нов. 1938, 
бр. Г. II 508/1932.)

Касационн суд ревизнону мо.пбу тужених одбија. Придружење тужитеља 
ревизионој молби тужених уважава те првостепене трошкове досуђене 1 р. тужи- 
тољу повпшава на своту од 4360 дин., a призивне на своту од 1085 дин.; прво- 
степене трошкове досуђене тужитељици Ш. С. повишава такође на своту од 4360 
дин., a призивне на своту од lioo динара.

Осуђује тужене да тужнтел>нма, на руке њи.чових правозаступника, плате 
свакоме по 600 дин. у име ревизноних трошкова, у року од 15 дана под претњом 
оврхе.

Р A 3  Л 0 3  II;
Тужитељ J. Ш., ратар из Р., Koiie сс у току иоступка код ирвостепенога 

суда као тужитељица ирикључила и X р. тужена С. Н., навели су у тужби да је 
оставитељка, пок. М. С., 16 фебруара 1927 год. правила приватну писмену опоруку 
Еојо-м је за наследнике именовала свога брата J. Н., синовце Г. III. н његову жену, 
a за легатаре родбину њеног пок. мужа. Тај тестаменат тужитељи још на оста- 
Еинској расправи ннсу прнзналл ваљаним, те су пре.ча осталнм иаследницима 
упућени на парницу. Гражили су да се тестаменат, из.међу осталог, огласи нева- 
.Ђаним и зато, јер је сачињен на српском језику, који тестаторка као Не- 
мица није познавала. Од четнри тестаментарна сведока тројица нису знала срп- 
скога, него само немачкога језика, док четврти сведок, М. Д., који је био и састав- 
•вач тестамента, није познавао немачкога језика. Како је, пак, иравни иропис да 
је у случају да тестатор не по-знаје језика на коме је опорука састав.Ђена по- 
требно да од тестаментарних сведока бар двојица познају језик на коме је опо- 
pjTta састављена и језик који је тестатор познавао и да један од та два сведока 
тестаменаг прочитају и тестатору га на језнку који он разуме протумаче, што у 
конкретном случају није учињено, тестаменат је ништав, те су тужитељи тра- 
жнли да суд то пресудом изрече. Навелн су тужител>и још и то, да је тестаменат 
тестаторки прочитао и на немачком језику протумачно општински чиновник 
Н. Г., који Huje био тестамеитарни сведок, из чега излази, дал>е, да четврти oiio- 
ручни сведок, М. Д. нији знао немачког језика. Туженн су порнцали да тројица 
тестаментарних сведока не ин .знали српскога, него само немачкога језика и да 
сведок Д. не би знао немачки. Тврдили су да се у најгорем случају Н. Г. има 
сматрати петим тестаментарпим сведоком и да је тако законским прописима удо- 
Еољено.

Првостепени суд, пошто је спровео дока.знн поступак преслушањем теста- 
мснтарних сведока, донео је пресулу којом је тужбу уважно п тестаменат огласио 
невал>аиим; призивпи је суд првостепену пресуду у целини потврдио.

Жалбе туженпх да је призивии суд иовредио правне iijioiiHce ннсу основане. 
Алелациони суд је, примајући као исправна чињенична установл>ења првостепенога 
суда, установио без повреде формално-правних иропнса, да од тестаментарних 
сведока тројица и то J. С., .\I. Д. н А. Ш. не знају српскога језика на коме је 
оггорука саставл>ена, a да четврти сведок Д. М, не познаје ие.мачкога језика. To 
ЧПН.ВНИЧНО стање ствари иије установл.еио у противности са списима јер је 
сведок С. изричито изјавио да срискога је:шка не зна, у погледу друга два све- 
дока, пак, Д. и Ш., првостепени суд је, ставл.ајући витања иа сведоке, уверио 
се да сведоци не знају значење баш оних речи и израза, који се употребл>авају у 
тестаменту који се напада. Како је, дакле, .\пелациони суд установио да ова 
три сведока не знају српски, неодлучно би било за решење спора питање да .ли 
је сведок Д. познавао немачкога језика или ннје. .4иелациони суд је, међутим, 
установио да овај сведок није знао немачког језика. To доказује не са.чо чиње- 
кица да Д. није тестаменат тестаторки прочитао ii на немачком језнку ироту- 
мачио, него ту чињеницу изрично iioTBjtbyjy н сввдоци којн еу иреслушани код 
ирвостепенога суда. Но све када бн тужени н доказали да сведок Д. не.мачки зна, 
и онда би у с.м. проииеа 24S Начелне куријалне одлуке Гшло иотребно да теста- 
менат тестаторкн прочита ц на језику који она разу.че протумачи један од теста-
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ментарних сведока, док је у конкретном случају то учинио Н. Г., који као теста- 
ментарни сведок није фунгирао нити тестаменат као сведок потдисао, како то 
изрично прописује § 4 Зак. чл. XVI из год 1876.

Како је призивни суд првостепене и призивне трошкове досудио тужите- 
љима у прениској своти, ваљало је прикључење тужитеља уважити, ове повисити 
и тужене осудити да су тужитељима дужнн платити трошкове ревизионога по- 
ступка, све у см. §§ 425, 508 и 543 Грађ. парн. пост.
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Правни је пропис да су грађански судови власни да суде по пи- 

тању принадлежности општинских чиновника само у том случају, 
ако су надлежне управне власти о самој основи права на принад- 
лежности већ правоснажно решиле. (Пресуда Касационог суда у 
Новом Саду од 31 окт. 1938, бр. Рев. II 841/1937.)

Касациони суд ревизију тужитеља одбија. Ревизију тужене уважава те, 
пренначујући пресуду Апелационог суда у нападнутом делу, тужитеља са 
тужбом у целини одбија и осуђује га да туженој, у року од 15 дана под прет- 
њом оврхе, у име ревизиских трошкова плати 678 дин. (динара шест стотина 
седамдесет и осам).

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је септембра месеца 1910 год. ступио у 

службу код Горњо-торонталске водне задруге у В. Кикинди, која данас носи 
нме Горњобанатска потиска водна задруга, тужене у овој дарници. После пре- 
врата постао је секретарем Задруге и служно је у том својству до 11 дец. 1924 
год., када га је директор Задруге известио да је Управни одбор одредно против 
вега дисцинлинску истрагу и да га је разрешио дужности. Како у том изве- 
штају није било помена о томе да би и за време днсццплинске истраге уживао 
своја берива, тужитељ је, да би себи омогућио живот, бно приморан да крајем 
децембра 1924 год. лрими звање општинског бедежннка у Немачкој Црњи, на 
које је ностављен одауко.ч Великог жупана Београдске областн од истога дана. 
Решењем од 16 јануара 1925 године известно га je претседник Задруге да га из 
службе отпушта, уз губитак права на пензију и свих до онда стечених права 
код Задруге и да се дисциплинскн поступак као и исплата свих принад- 
ложности обустављају. Како је расположење претседиика, које је после и 
J лравш! одбор лотврдио, незаконпто и како тужена улркос његовнх лозлва које 
јој је управљао у вил1е махова берлва неће да му исплати, тужитељ је у своме 
ловил1еном тужбеном захтеву гражно да се тужена осуди да му у име неислла- 
ћених берива плати своту од 471.408 дид. 79 пара са прил. Тужена је тражила 
да се хужитељ са тужбо.ч одблје, јер се против раслоложења претседникова 
жалио улравно.ч одбору, којл је жалбу одбио л у свему потврдно претседникову' 
одлуку. Тужитељ се жалио и лротпв тога решења Мллистру пољолривреде, али 
ji! и овај његову жалбу одбио и нашао да је решење Управнога одбора на закону 
основапо. Тужитељ је поднео тужбу н Државнон савету, али му је и та тужба 
одбачена, јер је Државни савет нал1ао да нпје надлежан да ревиднра закони- 
lOCT милистрове одлуке, јер да о епорном литању Мннистар пољолривреде 
рехпава у лоследњем стелену л коначпо. II, како је литање законнтости отпу- 
П1тан>а тужитељева, па тлме л питање права на принадлежностп, од стране 
Министра пољопривреде лравоснажно релЈено, да се тужител> већ из тога разлога 
има са тужбом одбити.

Првостелени суд је тужитеља са тужбом у целнни одбпо и осудио га да 
ллати трошкове, a Апелациони суд је тужби делпмично дао места и досудио 
тужите.л.у у име берива за месец јануар 1925 годлне своту од 2015 дин. са 5% 
камате од i дец. 1926 год.

Жалба тужитељева да је Алелационн суд ловредио лравне лрописе није 
основана. У см. осповних правила тужене Задруге, допесених па основу Зак. чл. 
XIV из год. 1884 п XXIII из год. 1885, a одобрених од Мипистра лољопривреде, 
Мипистар лољолривреде врлхп надзор над задругама у том смнслу, да је дротив 
одлука задружнога управнога одбора, односно одлука скупштндских, дозвољена 
жалба на Министра пол>опривреде, који о њој релхава у последњем степену. У 
колкретном случају је неспорно да се тужитељ лротив решења задружнога прет- 
седника, којим је са места службе уклоњен, жалио улравном одбору, a лротив
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решеаа управног одбора којнм му је н:алба одбијена Министру пољопривреде, 
који му је жалбу одбио и оставио на снази решење управнога одбора. Како је, 
лак, правни пропис да су грађански судовл власнн да суде по питању при- 
надлежност оштинских чиновниЈса само у том случају, ако су надлежне управне 
Бласти 0 самоЈ основи врава на иринадлежности већ правоснажио решиле и 
изрекле да чиновнику право на берива припада; како је, међутим, у конкретном 
случају решењем Министра пољопривреде иравоснажно изречеио да је тужитељ 
из службе оправдано отпуштен и да му право на берива не припада, Апелациона 
иресуда, која то изриче, основана је на закону. Беспредметна је, према томе, 
жалба тужитељева да су неосновани разлози Апелационог суда да је он, без 
обзира на решење Министра лољопривреде, из службе могао бити отпуштен, те 
се услед тога Касационп суд у том иогледу и не упушта у разматран.е реви- 
знских разлога тужитељевих. Основана је, напротив, жалба тз’жене да се тужи- 
тељу не могу досудити берива ни за јануар месец 1925 год., јер је тужител. 
место општинскога бележника у Немачкој Црн>и примио још у току децембра 
месеца 1924., у току истога .месеца службу напустно, те је оправдана жалба 
тужене да .му од јануара месеца 1925 год. принадлежности већ не могу иЈшпасти.

Како тужнтељ еа ревпзионо.ч молбом није успео, док је тужена успела, 
ваљало је тужитеља осудитн да туженој платн трошкове ревизиског поступка у 
с.ч. §-а 143 и 152 Грађ. п. п.

У CM. §-а б  Уредбе о општинскнм службенидима Дунавске ба- 
новине од 7 фебр. 1934: „Правни однос између општине и њених 
службеника на главним ii спо1)едним местима јавноправног је карак- 
тера. — Све спорове, који бп настали из тога односа, решавају oii- 
штински одбоЈ)!! илн надзорна власт у првом степену, a иадзорна 
власт илн бан у другом степену.

180
У см. §-а GOl Гр. п. II. благовременост н  допустивост ревизије 

ие миже се побијати рекурсом, него само у ревизиском одговору. 
Из тога законског прописа нзлази, да се подносиоцу одговора, у 
1.:ојем овај иобпја благовременост реинзије, тврдећи да је она п[)в- 
дата по нстеку петнаестодневног рика n:ni да ревнзнјн нема места, 
има досуднтн за о д го во ј) трошак, уколнко Касацпони суд ревизију 
uao одоцњено предату илн недопустпву одбацп. Нема се иодно- 
сиопу одговора досудити трошак ако он у одговору не истиче не- 
благовременост н недопустпвост ревизнје, него само одговара на 
ревнзнс1;а нзлагања пЈХЈТнвинкова. Трошак прнпада иодносноцу 
одговора н у случају ai:o он истиче иеблаговЈ)еменост н иедопусти- 
Еост ревпзнје која .је иогрешно названа рекурсом. (Зарсључак Каса- 
цпоног суда у Новом Сад.у од 22 фебруара 1939, бр. Рев. li 40б/193б).

181
Реинзискп предлог да ге пресуда иризпвнога суда укине на 

основу т. 9 §-а 571 Гр. п. п., односно да се пресуда преиначи и 
тужнтељ са тужбом одбп.је, не садржи у себи л предлог да се пре- 
слда укнне II предмет вратп доњим судовнма радн расправљаља о 
урачунбеном прпговору. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 2S новембра 1938, бр. Рев. ll 711/1935).

Касационн суд ревизију туженога одбија, потврђује пресуду призивнога 
суда и осуђује туженог да тужитељу, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
платп 654 дин. (дннара шест стотина педесет и четирн) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Туа:ител>ице су у тужбп навеле да су туженом предале своту од 2G.OOO 

динара да би он ову удлатио за њих као вадиум при дражби некретнина коЈе 
еу тужител>ице имале намеру да купе у Брчком. Тужени је од те своте у име



Еадиума уплатно само 5500 дин., 2500 дин. повратио им је npii повратку нз 
Брчког, a остатак од 18.000 дннара није дшљан ни нн позив да им врати, услед 
чега су тражиле да га сј’Д на то обвеже. Тужени се бранн тиме да иовац ннје 
iipHMHo од тужитељица, него од .мужа прво1)едне тужитсл.ице II. Ф.: да је овом 
нставио и признаницу о прнм.1>ено.м новцу, те да са тужитељпцама уоиште iie 
С10ЈИ у правном односу. Тражио је да се П. Ф. обвеже да признаницу која се 
код њега нала-зи суду прикаже.

Првостепенц суд, Срески суд у Бачкој Тополи, одбио је тужитељице са 
тужбо.ч н осудио их да плате трошкове, a урачунбени приговор туженога, којн 
је овај био ставио у погледу својих адвокатских потраживања, одбацио. Прво- 
стедени је суд на основу исказа сведока Б. С. установно да су тужитељнце 
новац предале туженом на чување, a како су хужбу покренуле с наслова на- 
лога (мандата), и ннсу је преиначиле, да се тужба већ зато има одбити. Али 
без обзира на правни основ тужба се, пре.ма образложењу пресуде, и.мала одбити 
и зато, јер је суд на основу нсказа сведока М. М. установио као чињеницу да 
јо туженом новац предао П. Ф., да је исти предао свој новац, a не новац тужн- 
тс-љица u да му је туженп о томе иставио и при.знаницу. Прнзивни суд, Окр. 
СЈД у Суботицн, преиначио је пресуду Среског суда и туженога осудно да 
плати утужену своту од IS.OOO днн. са прип. и парничне трошкове.

Жалба туженога да је прнзивнн суд повредио правне прописе ннје осно- 
вана. Туженн" не аапада чнњенично установљење призиг.нога суда да је туже- 
но.м свота од 26.000 дин. исплаћона са улога који је прворедна тужнтељица 
имала у новчано-ч заводу' на уложној књижнцн; да је новац вађен нз новча- 
нога завода у два маха и да је први пут туженом предата свота од 10.000 
дин., други пут свота од 14.000 дин., a трећн пут свота од 200о .днн., коју је 
тужите.Ђица донела од куће да не бн н по трећн пут .чојдала iihii у Банку. 
Тужени тек сада у ревнзнском висмеиу иф.ди да ii тај новац, који је у нов- 
чаном заводу био уложеи на н.ме тужптељнце првога реда, није њен новац. 
него новац њеиога .мужа, II. Ф., ;ш .му је, дакле, П. предао свој новац, a не 
новац тужнте.Ђпца. За овај навод, сем што је он првн пут нзнесен у ревнзи- 
ском пис.чену, туженн нмје пружио ннкаква доказа те је, пре-ча томе, и -за 
Касациони суд меродавно чињенпчно установљедве признвнога суда да је туже- 

■ном иредат 'новац I р. тужитељице, a ие новац њенога мужа. Пре.ча то.ме је 
1грелевантно за решење слора пнтање на чпје је ii.«e иставл>ена признаннца о 
тдримљеном новцу, као ii жалба да призивнп суд ннје обвезао тужитељице, 
односно II. Ф. да признаннцу суд\' прнкажу. Туженп је ставио предлог да се 
пресуда прнзивнога суда укине на основу т. 9 §-а 571 Гр. п. п., односно да се 
пресуда преиначи и тужнте.Ђнце са тужбом одбнју, н како тп предлозн не 
садрже II предлог да се пресуда укнне н ирелмет вратн дољпм судовнма ради 
расправљања iio урачунбеном прнговору, то се у ту сврху пресуда није .могла 
ни укндати.

Расположеше у погледЈ' ревизискнх трошкова оснпва се на пропнсима 
§  ̂а 143 н 152 Грађ. п. п.
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У бракоразводнпм парницама правнп се лековп пмају преда- 

lATH no проппспма старога Гр. ii. ii. (Решење Касацпоног суда у 
Новом Саду од 5 дец. 193S, бр. Рев. II 57/193S).

Касационн суд у Новом Саду .чолбу одбија.
Р A 3  Л 0 3  II:

Тунгена .моли да Касацпонн суд ставн ван снаге ону своју одлуку, којом 
је, наводно, погрешно установно да је ревнзиона молба касно поднесвна, јер је 
по прнложеној поштанској пријемници ревизиона .молба предата поштн зо 
децембра 1937 год. те тако нета није била' поднета касно.

Ова је молба неоснована, јер у смнслу чл. б Уводног закона за Гр. п. ii. у 
бракоразводни.ч парница.ча имају се примењцватн прописн старог Гр. п. п., a 
овај Поступак не познаје одредбу да се онај дан, кога је предат поштн подне- 
сак управ.ген суд\', и.ма узети као дан предаје са.чоме сулу. По овом Поступку 
дапом предаје поднеска има се сматратн онај дан, кога је поднесак стварно 
приспео надлежно.ч суду.

Неоснована је молба и стога, што је ревцзиона молба поднесена првостепе- 
иом суду уместо призивном суду. Како је ревизија призивном суду прпспела
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тек 5 јануара 193S, дакле после нстека петнаестодневнога рока (§ 526 Гр. п. п.). 
a и у законском року првостепеном суду поднесена ревизија, која је оданде 
призивном суду приспела после нстека рока за подношање ревизионе молбе, 
нма се одбацити као касно поднесена.

183
§ 2б6 ст. 2 Гр. п. п. (Закључак Касационог суда у Новом Саду' 

од 18 новембра 1938, бр. Рек. 31/1938).
Касационн суд рекурс по службеној дужностн одбацује, јер у см. §-а 250 

ст. 2 Грађ. п. п., нема места рекурсу против закл,учка суда којим се не нарс- 
ђује прекид поступка.

184
Одбацивање рекурса у см. §-а 183 Конкурсног закона п §-а G21 

Гр. п. п. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 18 новембра 
1938, бр. Рек. 195/1938).

Касациони суд рекурс по службеној дј'жности одбацује.
Р А З  ЛОЗИ;

Окружни суд у Панчеву, као стечајни суд, одбио је .молбу II. М., трговца 
т  Суботице, да се над имовином Ж. Ж., трговца из Јарковца, отвори стечај, 
јер имовина ДЈ'жникова није довољна за покриће трошкова стечајног iiocTj'iiKa. 
Услед рекурса молиоца П. Апе.чациони суд у Новом Саду укинуо је заЈавучак 
Окружнога суда и упутио суд да узме у оцену и садржину рекурсу прикљу- 
ченнх уговора и дал>е по закону поступи. Иротив закл»учка .Л.пелационог суда 
поднео је рекурс Ж. Ж., против кога je тражено остварање стечаја.

Рекурс је ваљало по мужбеној дужности одбацити, јер у см. § 1S3 Сте- 
чајнога закона, уколико тлм законом нвје што друго наређено, на стечајни 
воступак имају се сходно примењивати прописи Законика о судском постуику 
у грађ. парницама и његовог Уводног закона. У ем., пак, §-а 621 Грађ. п. п. 
ако рекурсни суд укине побијани закључак и наложи суду првога степена да
после допуне поступка о ствари ионово одлучи, онда се одлука рекурснога
суда може побијати само тада, када је њоме наређено да првостепени суд 
изврши дати му налог тек пошто одлука рекурснога суда постане правосна-
жном. Такве наредбе, међутим, побијани закл>учак Апелационога суда не
садржи.

185
Одбацпвање ревнчискога рекурса против закључка другостепе- 

нога суда којим је [̂ ешавано о жалби због ништавости из чл. б 
Уводног закона за Гр. п. п. (Закључак Кагационог суда у Новом 
СадЈ" од 18 новембра 1938, бр. Рек. 55/1938).

Касациони суд ревизнју тужителза не уважава и потврђује пресуду при- 
зивнога суда. Осуђује тужитеља да туженом, у року од 15 дана иод пЈЈетњо.« 
оврхе, плати у име трошкова ревизионога поступка своту од 544 дин. (динара 
иет стотина четрдесет u четири).

Р А З ЛО З И:
Тужнтел. је у тужбн навео да је Јтовором од 15 фебр. 1933 од Управе 

поморства и речног саобраћаја узео под закуп ираво превоза скелом и чамцем 
преко реке Тисе у пристаништу у Ст. Бечеју. Реон превоза простирао се од 
места превоза даа километра низводно и два километра узводно с обе стране 
обале, и у см. npoiiiiea Управе поморства и речног саобраћаја свакој другој 
особи је на тим местима вршење превоза забрањено. Тужени је, међутим, упр- 
кос забрани, од 1 марта 1933 год. свакодневно вршно превоз са три чамца, тако 
да је дневно превозио око 40 особа. Како је тарифа превоза iio особи 2 днн., 
тужптељ је за 112 дана оштећен са 8960 дин. Оем тога тужени му је 8 априла 
1933 године на банатској страни неовлашћено затворио приступ скели и држао 
га затвореног до i l  априла 1933 год. увече, чиме му је такође причинио штету 
од 3000 дин. Тражио је да се тужени осуди да му плати отштетну своту од
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li.9G0 днн. Тужеин је порицао да је кроз 112 дана превозио дневно по 40 
особа, a уколико је превоз вршно, вршио га је својим иловидбеним објектом, 
на осиову пловидбене дозволе и превозио је само себе и своје раденике, 
на што ло иловидбеној дозволи пма права. Признао је да је превезао њиме 
само три стране особе, алп и ове само зато, јер у то време није на рецн било 
тужитељевог превозног средства. Прпзнао је да је на два дана затворио приступ 
скели тужител>евој, алн н то зато, јер тужитељ нема права да пристаје и лре- 
лазц преко његовога земљишта. Ставио је прнговор урачунавања од 4500 дин. 
и тврдио је да је ранијн закуиац иристајао и ирелазио преко земљишта само 
са љеговом дозволом.

Првостепени суд, Срески суд у Старом Бечеју, одбио је тужитеља са туж- 
бом и осудио да плати трошкове, a призивни је суд, Окружни суд у Новом 
СадЈ% ту пресудЈ' у свему потврдио.

Ннје основана зкалба тужитељева да је призивни суд иовредјш иравне 
прописе, јер је суд, примајућн као исправно чињенично стање стварн уста- 
новљено ло лрвостепенол суду, установпо да је тужени превезао свега 20 стра- 
них лутннка л да тужптељу на рачун тога прилада отлЈтета од 40 длнара. 
Правилно је изрекао лрлзпвнл суд да бл туженл био дужап трлетн да лре- 
возна средства тужитељева лрлстају на његовом земљнлиу па банатској страни 
само уколико би то место надлежна власт означила (§ 66 Зак. чл. XXIII из 
год. 1SS5) и тужител>у предала, a како такве лредаје ннје било, да тужнтељ није 
био властан лристајати ла земљишту тужепога. A како је лрнстајао да туже- 
ном у име отштете лрнпада 75 днп., дакле више него што лзноси лотражива- 
њс тужнтељево, услед чега је тужбу ваљало одбити.

Раслоложење о трол1ковима ревпзлскога лостулка оспива се на лроллсима 
§§-а 143 и 152 Гр. л. л.

186
Када се има примењпвати § is i Ванпарбеног поступка? (За- 

кључак Касацпоног суда у Иовом Саду од IS новембра 1938, бр. 
Рек. 331/1937).

Касацнони суд услед рекурса ту/кнтел>лце зак.гучак лризивнога суда укида 
и суд улућује на даљн поступак.

Р A 3  Л 0 3  II:
Тужсл« је пресудом Среског суда у Кулл осуђол да као прнроднн отац 

плаћа у нме лздржавања детета месечно 256 дннара. Окружнн суд у Сомбору, 
као прлзнлнл сул, с обзиро.м на лролнс S-a i^i Ванларннчног лоступка, уки- 
луо је пресуду као л лостулак apBocTt'BeHora суда л тужбу одбацно, јер да 
cnop не слада ла редован лравпи лут.

Жа.чба тужите.Ђнчнна да је изрека лризиг.ног суда погрешпа основана је. 
Истина да у см. лроллса §-а ISI Ванпарбеног поступка, ако отац прлзнаје очин- 
ство лма суд ла основу проведенпх извлђаја и по преслулЈању ванбрачнога оца 
ло слуа:бепој дјжиостл одредлти износ алиментације и наложити ванбрачном 
оцу да под лретњо.м нзврл1ен>а месечно лздржавање уналпед плаћа. У см. 
става 3 ucTora §-а када лице које је означело за ванбрачнога оца не лризпаје 
счинство, ста[)атељскн суд наложлће штитннку да ловеде парницу. У кон- 
кретно.ч случају туженл не лризнаје да је отац BaHojiaaHora детета, те бл би.ло 
сувилшо лзлослтл иредмст лретходно лред ваипарничнн суд. кала од тога по- 
стулка пе бл блло нккаквога успеха.
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Из праксе рекурсног суда
187

У погледу лоделе секвестраллог лрихода по пропнсима старог II. л. ре- 
курснн суд је ловодо.ч [)екурса поверлоца под бр. Пл. 1096/37 укнпуо првосте- 
пени раздеобнп закључак н упутио лрвостепени суд ла доношење нове одлуке, 
давлш му упутства у логлелу лравнлне прнмеле §-а 210 Зак. чл. 60 из l&Sl г.

Обра-зложење гласи овако: Рекурент се жали да је паладнутн закључак 
донесен ловредом закона. Истиче да н.ча лри деоби доћи до лрнмене 2 ал. § 
210 Зак. чл. 60 из 18S1 год. Жалба је основана. Констатује се, пре свега, да



првостепепн суд није установио потпуно стање ствари које би било погребно за 
доношење правилне одлуке, односно пнје образложио извршену деобу разлозима 
па основу којих би предмотни рекурс могао бнти предметом испитипан.а. На 
основу тога имаће Срескн суд да извршн поново деобу упитпог секвестралног 
прпхода, држећи‘ се односннх законских прописа.

За правилну примену S-a 210 цит. зак. треба имати у виду следеће: ITjio- 
писн §-а 210 регулишу начин иамирења нз сек1’.естралног прихода на два на- 
чина, завнсно од тога, да ли је тражбнна т|)ажноца извршења уиисана на пло- 
доуживању на првом месту, односно да ли је једино уиисана нли јој претходе 
тражбиие другвх поверплаца. У првом случају упућује се иа исплату тражиоцу 
пзвршења прихол од секвестра који се налази у судском депозиту за подми- 
Јрсње главнице са прии. његове тражбнне, a евентуални остатак враћа се изврше- 
Ш1ку. Према томе, даљи поверноци који имају па илодоуживању обично чаложно 
право, не могу полагати захтев на намирење нз прихода, и ако тражилац извр- 
шења буде подмпрен, не могу чахтевати да ее ееквестар и даље одржн на снази. 
Друкчије стојц ствап ако један од ових иоверилаца има извршно заложно право. 
Тада постоји случај натпленидбе и внше не долази до примене прва алинеја 
цит. зак. прописа, него његова друга алинеја. He спречава упућивање на исплату 
убратог прпхода у корпст тражпоиа извршења та претпоставка, да плодоужи- 
вање терете јавне дажбине које уживају првенствени ред (§ 189 сл. б), јер ове 

смислу §-а 209 цпт. зак. има полмирити старатељ секвестра. Из тога изла-зи, 
ла земљншнокњижни сул може захтевати доказ у том погледу, да су текуће 
јавне дажбине које терете плодоужавње иеплаћене. Пре него што ово буде до- 
казано. не може уиутити на нсплат'’ положену своту.

У другом наведеном случају 2io ал. 2) земл>ишнокњижни сул је лужан 
поступнтп у смислу §§-а ISS—202 цит. закона. Битна разлика овог поступка ол 
оног Koiii се спроводи по дражбеној продаји некретнина при разлеобн масе јегте 
тај, што се овде — са отст>'пањем од §-а 194 — впши нарачунавање само ло по- 
следње тражбине која је обезбеђена извршним заложним правом, јер даљп по- 
вериоци, ко1и имају само обнчно заложно право, према напред изложеном, не 
лобивају намиреље из убратог прихода. У случају када старатељ секвестра пол- 
носи голншњи обрачун, може настати потреба да се раздеоба врши внше пута, 
продужно.

По утврђеном стању ства]>и, првостепени суд he донети нову одлуку — по 
иретходно обављеном прописиом поступку — и за своје OTaHOBHmTe навести 
разлоге.

Наређење гледе рекурсног трошка оснива се на §-у 153 Гр. п. п.
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Наводни закупац некретнина, које су п]>одате на јавној дражби. покушао 

јс молбом да прнбавп важност свом закупном праву —  о којем иије блло трага 
у дражбеним услови.ма — те ла спречи увођен>е у посед дражбеног купца пре 
истека економске године. Како п11Востепени, тако и рекурсни суд нису уважнли 
наведени захтег, наиолног закупца. Образложење |)екурсног суда из закључка бр. 
Пл. 521/1936 гласн овако:

Расмотрившп П|1елх(ет, рекурсик суд јо нашао ла су иападнути закЛ)учц1г 
па закону основани н то из ових т>азлога; Пропнси §-а 181 Зак. чл. '60 нз 1881 
гол. нмају у виду постојање закупног права иа иекретнинама које су продате 
путем принулне јавне продаје кпо песпорног. нлн уколико бн дражбенн купац 
иавсдено тграво закупца оспоравао, нмао би овај потоњн своје право ла локаже 
мп -закоиом проппсапи нпчин. У конкретном случају лражбенн условн пе садржо 
ипкакове податке о постоЈању закупног права на продатим некретнинама у ко- 
рист рекурента. те је основано становиште првогтепенога суда, које је п-зражено 
у пападнутом чакључку. јер упитном молбом, којом су салашњи рекуренти при- 
јавнли 3. к. суду постојање овога закупног права на некретшшама д11ажбеног 
купца Ђ. -I.. није напалнута дражба у смислу §-а 179 Пзрвш. закопа, те у не- 
лостатку претставке дттих заинтересованпх лнца. која би остваЈЈИвала понп- 
штење предметие лпажбе, пије бпло места ускраКењу издавања куповне све- 
доџбе, односио увођењу у посед именованог дражбеног купца путем судског 
изасланнка.

Пнтање постојања по рекурентнма наведеног закупног права имало би се 
решпти у парничном послуику, који би се морао тгокренути од стране закупца, 
јер оип то право остварују, a дражбени купац га оспорава, a никако нема места
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утврђењу тога права у ванпарнпчном поступку као што је нзвршни поступак. 
Како пак за овакав случај Извршни закон не предвиђа уопште уиућивање на 
парницу било које стране, нити уздржавање од коначног ])ешења зависног од 
нсхода парнице — као што то чини у другим случајевнма, a за случај оспора- 
вања извесног права — није било места ускраћењу увађања у посед купљених 
некретнина дражбеног купца Ђ. J.

У случају када су некретшше издате под закуп, има се сходно §-у 181 Зак. 
бл 60 из 1881 год. у дражбеним условпма навести и то, да купац ступа у посед 
некретннна тек на концу текуће економске године. Дражбени купав; постаје 
правннм следбеником извршеника само у погледу оннх праиа н обапеза која су 
установљена у дражбеним условима, те тако она утаначења закупног уговора 
између извршеника и закупца, која нису саопштена у дражбеннм условима, нису 
меродавна за дражбеног купца.

Она законска диспозицнја, да су закупцп ;1ужни предати иекретнине тек 
по истеку економске године, не може претрпети никакову измену. Ако би дра- 
жбенн условп одступалн од наведеног законског npoiiiica, могао бн онај закупац, 
чије је право убележено у земљишннм кљигама, поднети претставку протнг. 
дражбених услова. У недостатку овакове забележбе, једва би постојао законски 
начин да закупац своје право, које се заснива на §-у ISI, остварује протнв оног 
дражбеног огласа, којн незаконнто одступа од наведеног законског прописа, на- 
кон ступања истог на правну снагу. Пз наведеннх разлога ваљало је одлучитн 
као у лиспознтиву.

Прописи Грађ. парн. поступка ие предвиђају примедбе ua рекурс, стога 
је неумесно бнло подношење истих, те се не може тражитц нпкакво хонорисаље 
за њнх. ____

189
На раздеобно рочиште uo старом П. п. нпје позват поверплац, па је уложио 

рекурс вротив закључка о деоби дражбене купог.ннне од продатих иекретнина. 
Рекурснп суд је под бр. Пл. 296/1938 укпнуо првостепенн закључак н упутио 
првостепени суд на одижање рочишта н доношење нове одлуке нз овнх разлога;

Повернлац М. 0. III. у Б. жалн се да је нападнути закључак донесен повпе- 
дом закона. Сматра да има места одржавању накнадне раздеобне расправе, јер 
јо ' припада укњпжена тражбнна, a ннје позвата ни на расправу, нити јој је 
раздеобпи закључак достављен. a ириостепенп суд ie погрешно нзоставно њезнну 
тражбпну пз реда намн]»ен.а. Жалба је основана. Према §-у 196 Зак. чл. 60 нз 
1881 год. у случају када земљишнокњижнн суд погрешно изоставн какво по- 
траживап.е нз реда нампрен.а. не може своју грешку поправити на тај начин 
што he противно садржнни раздеобног запнсника унети ово потраживање у раз- 
деобни закл.учак, него ће у ту сврху по званнчној дужногтп моратн одреднти 
какнадиу раздеобну распрагу. На onoj расправи he, ио саслушању заннтереео- 
ваних лица, уинтио 11от11ажпван.е ставитн у ред пампрења. To исто he учинптЈГ. 
ако се поводом рекурса овлаштеног лица укине раздеобни закључак због наве- 
деног иропуста. У случају дражбене продаје иекретнпна може се донети пра- 
ви.пна раздеобна одлука само iia основу такве раздеобне расп))аве, на коју су 
прописно позвата сва заш1те)1ееоваиа лнца. Ако такпа лнца ннсу позвата, ])аз- 
деобно pemeibe донесено па основу расправе без њнх не постаје правоснажпи.м. 
У овом случају сс пма одржатп накнадна расправа.

Према изложсиоме не може се ускратитп ираво рекуренту да се i;opiicTH 
иеправком раздеобног jteiiieii.a путем накналне раздеобне расправе.

190
Нзвршенпк протнв којега је исхођено извршење за обе.збеђење по iipoini- 

emia новог II. ii. за и-знос од loo.ooo дин. меннчнпх главница н ирнп., затражпо 
је укпдање већ спроведених обезбелннх ралња са мотииацнјом, ла је прелметна 
тражбина довољно обезбеђена кредптном хипотеком која је укњижена на њего- 
p.iiM некретнннама пре иего што је издејствовано и.зв11шеље за oOeaheheftc — до 
износа ол 1.000.000 лин. Полнео је уверење за доказ ла ушгтне пекпетшшс врсле 
1,000,000 дцн. Тражилац нзвршења иорнцао је идентичноет предметне тражбнне 
са тражбинама којима служц наведена креднтна хипотека. Навео је ла је та хц- 
потека исцрпљена његовим иотражнвањима, која у укунно.ч износу П]>елазе 
евоту од 1,000.000 дин. Cî et-KH cy.i се је упустно у испнтипан.е ciiopiior пден- 
титета, као ii спорле виспне потражнвања тражиоца извпшења, која т[)еба да 
дођу до нампрења нз кредитпе хипотеке. Установно је, да је предметпа тражбина

I



пдентична са тражбинама којима слј'жи кредитна хипотека, и то на основу 
исправе која се налазн у збирци исправа код 3. к. с., јер је предметна траж- 
бина меннчне природе, a кредитна хипотека служи тражбинама које потичу из 
меничног креднта. Установио је, даље, на основу извода из трговачких књига 
ТЈ)ажиоца извршења, да његово целокупно потраживање iijieMa извршенику, из 
наведеног кре;џ(тног односа, »1зноси своту преко 1,000.000 дин., услед чега је 
взвршеников и])едлог за у!спдан.е сироведеиог извршења одбко. IIpn.4ehyje сс 
да је U3H])iuejinK тражио установљење c'iioiiHor идентитета, a иротивио се јо уста- 
иовљењу целокупног потражнван.а тражиоца извршен.а, тако да није бно вољан 
ни да се изјаснн на изво.1 цз књига тражиода извршења. Поводом рекурса 
шшршеникииог рекурсни суд је иотврдио првостешчт закључак, али из других 
разлога:

Извршеник се жали да је нападнутн зак.вучак донесен цовредо.м -закона. 
Истиче, да се његово.« иредлогу ])аД1{ укндања с-ироведених извршних радња 
за обезбеђс-ње спорне тражбнне и.ма удовол»нти. Жалба није основана. Из cmica 
cf; установљава, да извршеинк ставља предлог iia том осиову, да је спорна 
тражбииа потпуно обезбеђена кредитно.м хипотеком од i,000.000 днн. и то још 
гсднне 1927. Постојање ове кре,дитне хипотеке устаиовљава се из пЈшложеног 
овереног зе.\1л,ншнокњиасног извода града Петровграда б]). S9SC као исправе, на 
темељу које је обављеп землЈИШнокњижнн упис.

У ono.\i случају предлагач-нзиршеник се iie позива на одређвну тачку 
§ 327 1Г. п., али се из и.(;говнх навода даје закључити, да може доћн у обзн1> 
са.мо 1 тач. цит. зак. прописа, јер за примену 2 тачке је потребно да је исплата 
или обезбеђење изврв1ено у .међув1)е.чеиу из.међу предлога за одређвње обез- 
бедног извршења и предлога за укидање, док се у првој тачки претпоставља ,да 
cv псплате, о.дносно оснгурањс, у до<'|а одређења извршења neh обавл>еии. Испи- 
тујући допуштеност предлога извршсника по 1 тачци, рекурсни суд је стао иа 
становиште, да се не може уважитн из ових ра-злога: под нзразо.м; „бпла веК 
измирсна илн довољно обезбеђена у lijieMe те дозволе", не може се подразуме- 
liftTU TO, да ее имају укинути оие извршне радње које су С111(0ведене за осигу- 
рање, ако су исплата и обезбеђење потраживања извршенн већ пре иостанка 
„титулуса"; укидање се врши само тада, ако су се исплата илн обезбеђењв 
десили по иостанку н.звршног наслова. нлн бар у часу када извршенш: у прет- 
ходном судско.м поступку није више .могао успешно употребити ириговор, jt|i 
одлука по 8 327 II. II. не сме бнти у противпости са одлуком која претставл.а 
„тнтулус" -за обезбеђење. Према изложсном niiaBHOM становншту, a под прст- 
исставком допуштености стављеног предлога — с обзиром на пемогл'ћност ранн- 
jei' изношења njiuroBopa — пу1едлог се не може уважити, је]> би се ндентичност 
предметне т[1ажбине, која је (’идентичност) спорна међу странкама, са тражби- 
нама које обезбеђује кредитна хииотека имала решитн лариичним нуте.ч!, a 
исто тако II питање. да ли је наве;1ена кредитна хипотека већ исцрпљена оа 
другнм потраживањима тражиоца извршсља, која потичу из меничног кре.дита, 
нли другог креднтног односа коме служи наведена хипотека. Баш због тога но 
може се олвајати питање о постојању довол>ног обезбеђен.а за конкретну траи;- 
бвну од питања, да лц је можда цела наведена хипотека већ игцрпљена. Истина 
да nyiH одлучивању iio конкретно.м предлогу долазн у обзпр са.мо 11у1едметна 
т|1ажбипа, али с о<7зиром на о<'нов, који xyieoa ;ia пу)етставл,а раадог за yi;ii,ian.i' 
спроведеннх обе-збе.шнх — нзвршних Г1адња IiioKpiihe, обсзбе1)<‘н><’ iia основу 
наведене ку»слитне хипотеке), не .може се избећи 11ешавање напрел наведеннх 
с-порннх интања од којих зависи оллука суда. Ilyie.i.iory се нс би могло удовп- 
л>ити Hii због правне прнроде кредитне хипотеке, јер oiia ие оснгуу)ава ииди- 
вкдуално одређени захтев, него је.мчи за свагдаш11>е тражбцне iioje могу настати 
за повевиоца у обиму означеног износа. Ова хнпотека не престаје, као хипотека 
са o,ipeht‘HiiM нзносом, намирењем поједнних туЈажбина којв проистичу нз прав- 
ног односа, него на њихово .често могу да ступе нове тражбине п хииотека јемчи 
за све оне тражбине, алн уввк у обиму макснмалног износа 18 l ‘’7 IT. ii. и § н  
3 о 3. к.).

Пз напеленнх разлога нпје со могло удовољнти рекурсу извршеннка.

87

191
Вангрунтовнн власник успео је у нзлучној iiayimmii, коју уе покренуо про- 

тив ryiaa.iiona нчвуииења, и на основу постигнуте пресуде затражно је од зем- 
л.кш11окн>ии:ног еуда да га уве.де у посед некретпнпа, које су током и-зврпшог 
поступка, услед стављања под секвестар, издате под закуп ту>ећем лицу. Прво-



степенп суд је предлогу удовољио без обзира на ту околност што су некретцнне 
иЕдате под закуп, којн је пмао трајати до конца економске године. Поводом 
рекурса принудног закупца, рекурснн суд је преиначио првостепенн закључак 
и одбио предлог вангрунтовног власника ради увођења у посед из ових разлога:

Рекуренткиња се жали да је првостепенн закључак у оном делу, који се 
односп на површнну од 5 јутара земље коју је узела под закуп од старатеља 
секвестра, донесен повредом закона. Пстиче да је она то право добронамерно 
стекла од старатеља који је поступао у свом законском делокругу, тако да 
успех нзлучнтеља Г. Б., да излучи од нзвршења спорне некретнине, не може 
њезино право поништнти. Жалба је основана. На основу утврђеног стања стварн 
}1ије било меета одређењу да се прннуднн закупац депоседира онпх земаља 
које је прибавно током извршног секвестра од управитеља прннудне уираве. II 
код обуставе прннудне управе, која нде у корпст извршеника, поред осталога, 
прелазе на нзвршеника u сва права, као ii све обавезе из оних утовора које 
је управитељ склоппо у свом законском делокругу.

Констатованп парнпчнн успех тужноца-излучнтеља. повлачи собом уки- 
даН)С копкретног нзвршног поступка у погледу некретннна стављених под прн- 
нудно извршење, алп још не овлашћује н на то, да лншн поседа принудног 
закупца којн је нек])етннне прибавпо у закуп од принудног управптеља, a тај 
управптел. ннје прекорачпо свој законски делокруг — it то у овом поступку, 
дакле без посебне тужбе којом би доказао његову злонаме|>новт. Наведена пар- 
ипца текла је између пзлучнтел>а н тражцоца пзвршења. a утврђена злонамер- 
ност тражиоца извршеља, која је повукла за собом укидање извј1Шног поступка, 
не повлачп собом п укидање права трећег лпца (принудиог закупца), које је 
СЕОЈе право прпбавило нз правног посла (закупног уговора) склопл>еног са упра- 
витељем принудне управе. С обзпром пак на ту околиост. uito је пзлучна пар- 
ница вођсна пзмеђу пзлучитеља п тражиоца извршења. a није бпла управљена 
и протнв самога ,д,ужннка, постигнутн се успех пзлучпте.га ие распростире и на 
нзв]>шр1шка. Наведепа пресуда не овлашћује. дакле. нзлучнтеља на тражење 
да се упеде у посед тужбених некретнпна. тако, ла he излучител. Mohit ступитп 
у посед нек1)етнциа тек по пстеку закупног уговора прннудног закупца, a уко- 
лико бп му пзвршеннк као земљпшнокњижни власннк ила пменовани закупац 
Ч1ШИЛИ сметње, мораће се излучптељ послужнти парницом п протпв њих.

Неумесно је заузето правно становнште првостепенога суда по питању по- 
стојања односно непостојања закупног уговора, јер дражбепи записннк ол 20 III 
И.-38 гол. садржп констатацпју, да се упитна земл>а издаје под закуп најбољем 
понудиоцу Г. А. Али, ако би п то бнло тачно. још увек се не бн могло удово- 
љити молби излучитеља ради увођења у посед спорннх нскретнина, јер прво- 
степенп суд има да се ограничи на увидање пзвршних ралња. али никаква 
Ј'асположења ие може чинптп у поглелу увођења у посед ]1злучптел.а, јер на то 
Hf OBaamhyje излучнтеља и?>есуда по излучној парницн, ннти бц могла такво 
расположењс садржатн с обзпром на околност, да пзвтчпеннк инје учествовао у 
тој naimiiUH и да је еврха ове парнпце била OCTOoobefte предметннх некретнина 
од изврпЕења. a не н решавање пнтања о томе, да ли вангрунтовно власнпчко 
право ирилада тужиоцу, олносно према пзвршенику i;ao земљпшнокњижном 
власнику.

Наређење гледе рекуруног трошка оспнва се im §§-нма 143, 152 н 150 
Гр Ti. II. С т е в а и  Ј Б р а в гк о в и ћ
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192
Iki примжима §-а 73 Закона о земл>пшни.м књпга.ма може сс тражнти .забе- 

лежба да је нека укњпжба спорна, ако је ова нздејстована крнвичннм дело.м. 
но забележба he с-е извршпти само ако ee локаже потврдом н а д л е ж и е  властп 
да је код 1ве кршшмна iipiijana учпн.ена. Ово се законско распиложење тумачнло 
разновреио, те није било иотпуно јаено ла лп је игшјава код полицнје нлп 
жандарме|шје дово.вна за доказ којк тражн цитнранц параграф, јер су н ове 
власти над . ле жне  за ирпјем крнвнчннх ирнјава. По ово.м питању донео је 
ловосадеки Окружни суд иод бр. Пл. 307/1937 одлуку, према којој иотврдо.м 
Државног тужиоштва да је учињена npiijana није удовољено захтеву §-а 73 
цит. закона, Beh по правнлно.ч ту-мачен>у овог иропнеа иод нзразо.м ,.надлеи;на 
власт“ има се подразумевати једнно судека пласт. Ма да ее нз поменуте одлукс 
јасно не може утврдитн да лн у таквом случају ПЈшјава мора бцтп поднета кол 
стварно u месно надлежнога суда, ипак нз мотивацпје одлуке .чоже се извести
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закључак, да је допољно ако се захтев за крнпичпи нрогоп достапн редоииом 
<’уду. To је II потиуно опраидано и у складу са основним начелима нашег кри- 
кично-процесуалног система, јер се како стиарна тако н месна надлежност има 
уотановити по службеној дужности и погрешно назначсчае суда iie може iieiio- 
вољно утнцатц на ток крнвичног поступка.

193
Сул чма да из службене лужности прибпви диказ о томе. дп дн је једно 

предузеће трговпчко luu занптско у смислу -̂п l 'iaKUHn о зиштчтн радника. 
(Окружни суд Нови Сад, Пл. 1397/1937). У конк|)етно-М случају ciioinio је трго- 
вачко илн занатско својство пре.чузећа, које је било тужено ])адн исилатс на- 
1'рада за ирековре.менн рал. Првоетеиени суд је обвезао тужитоље, иослоири.чце, 
да поднесу суду одлуку Мниистарства социјалне иолитике о кајтктеЈЈу преду- 
зећа. Услед уложеног правног лека донео је рекурсни еуд горенаведену одлуку, 
сматрајући да је спојшо пнтање впше квестно ју]1ис него чињеница. Оуд на 
основу пршкупљени-х података н установљеног чињеничног стања има ,да утв(|дн 
по свом слободном уве|)ен>у, али у граннцама прописа §-а в Закона о заштитп 
радннка (овај § набраја ii|je;iy3eiia која ее и.мају с.матрати индустријекнм) и 
расположеша Уредбе о отварању и затва[шњу трговачких илн занатскцх ])адн>а, 
да ли упнтно предузсће спада у категоЈшју трговачких или занатских радња. 
У случају, пак, ако суд ни на темељу ових ирописа ие може са curypiioiiiliy 
у(тановитн право cboictbo упитне радње, дужан је ;га се обрати .Министарству 
социјалне политике (§ 1 ал. 3 Зак. о зашт. iia.iHHKa) и ие може тражити да ово 
правно пнтање странке докажу. ___  Д -р  Т и б о р  Леж

194
По Среском суду у Новом Сад.\' (П. 2254/193S) нменоиаин <таратељ засту- 

вао је изврипенпка непознатог 6ojiaBniiiTa на рочнтту iia.iii дражбе искретннна. 
На раздеобну jiaciipaiiy старатељ није позван нити .чу је уручен закл,учак. Ста- 
ратељ је поднео рекурс, па је Окружнн суд Н. С. fli.i. 103/1939) увинуо .закљу- 
чак II поступак који му је претходио као ништаван и Срески суд упутио да 
одреди нову расправу н да позове све заннтересоване. Ра-злози: Ио §-у 172 ст. 2 
И. п. извршеннк мора бнти позван на раздеобну распгаву, где му се мора датп 
ппили1:а да се очнтује о свакој иоједпној ставци која he бити предмет paciifiane.

195
У пзвршној ствари Д. Е. njiOTHB Р. М. р>адн 177.10 дин с прип., Срескн 

Суд у Новом Сад\' (II. l^03/193S) запленио је покретнине пзв11шеиика S VI 193S 
год., па је ])асписана дражба -за 5 VIl 1938 гол., која је, међутим. остала бе.з- 
угпешна услед по.чањкања линнтаната. Пако је пуио.чоћник тражиоца извршења 
лва пута ПЈШватно писао судском извршитељу да нстакие хпто iipe ново .i[iaa;- 
бсно ]10чиште, овај је то рочиште о.дредио за 12 X 1938 год. У том MehvBpeMeiiy 
сс извршеник са .заплеиа*ним ства|1И.ча отселио на непочнато место. Тражнлац 
нзвргаења у својој жалби Срсском сулу као извршном сулу Т|>ажи да му re 
пакнади штета у целом износу главнице. са свнм парничннм и извртиим тро- 
шкови.ма на терет судског изв|)шител>а, јер је кривицо.м овог остао нена.чнпен. 
Орескн суд је одбпо жалбу jc]i KiniBHua су.чског нзвЈпиител.а нчјс локазана. Тра- 
жилац взвршења поднео је рекурс ii Окруалш суд у Н. 0. 1Пл. 159/1939). којн 
је одлуву и погтупак Среског суда као нигатавпу укннуо, jeii no §-у 01 II. и. 
може спако ко држи да је у свом праву повређ(Ч1 иоступтве.ч нзвршног оргаиа. 
клп тнме „што му је одуговлачеиа нзвршна радња“ тражитн кол извршног c.v.ia 
noMohii али се ..под no.vohv" која се може т|1ажнтн по тој законској олре.чби не 
подразумева ii накнада штете протнв судгоог изпршитсља, јер то моаге битн 
СЕмо предмет парнпцо. ____________ И в а и  'Хартдчдав

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

196
За посто.јање дела пз  ̂ 144 Кр. з. потрепно .је упаноиити vmhiii- 

.хај т. ј да учппплаи зпа да лажно пс1;азује. Полаганл заклетвс 
везано је за формалности ко,је се .морају одржати.



Касационп суд иоводом ревизије оптуженог, нзјављене због повреде мате- 
рнјалног закона из S 337 бр. i сл. а) С. кр. п., поништава пресуду Окружног 
суда, те на основу § 346 од. 1 бр. з н од. 2 ст. посл, С. кр. п. yiiyhyje ства]) 
нстом Окружном суду на новн И])етрес ii одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања.
Р A 3 Л 0 3 II;

За постојање дела нз § 144 Кр. зак. потребан је умишљај, т. ј. да учинп- 
лац зна да лажно исказује ii да xohe да даде лажнн исказ пред судом. Ако 
учинплац нехатно, из непажње. држк да говори истнну, није кажњив. Знање, 
свеет 0 пенстпнитостн онсга што учинилац исказ5'је, мора бити потпуно. 
Окружни суд је дужан да у niiec-уди јасно н одређено установп постојање таквог 
умишљаја код учиниоца ii да тачно наведе чињеннце из којцх такво посто- 
јање изводи.

У иобнјаној ииесуди Окружног суда инје тако постуиљено, јер се она 
субјектнвном страном инкримнннсаног дела у иогледу напред оиисаног умн- 
шљаја уонште не бавн, a напочито јер о чнњеннцама пз којих би његово посто- 
јање изводнло, не садржи ннкаквпх података.

Сем тога, полагање заклетве у смислу Суд. К])нв. поступка претставља 
свечани, цепемонЈпални акт, Koiii је везан за одржавање тачно одређених фор- 
малностл (§ 177 С. кр. п. п. и §§ 37—39 Уредбе о иосл. реду за ред. крив. суд,). 
Према томе, заклетва се има сматрати положеном у смислу Суд. крив. поступка 
само онда, ако је акт полагања заклетве нзвпшен уз одржавање бнтнпх фор- 
малностц, међх- које, према правнлном тумачењу закона, свакако спала и она 
предвиђена у § 177 од. 1 С. кп. п.. наиме: да се сведок пре но што he се за- 
глетп нма још једанпут запитати. има лн icni што своме исказу додати или 
га изменитн; затим се има оиоменути на еветишу заклетве ii на законске по- 
следице које he га nocTiihij ако се крнво закуне. Одржавање ове формалности 
кма за цнл> да утпче на моралну н П1)апну свест еведока ii да му даде Moryh- 
иостп ла још у последње.м тренутку иовлачењем, односно нзменом свога евен- 
т\ално лажиог сведочења, избегне полагање лажне заклетве и тиме по њега 
в'тетне последице, те тако проиуштање ол стиане суда у том погледу може да 
буде од утицаја на то да лц he сведок положитч заклетву нлн he свој исказ 
повући односно изменитп га. Побијана пресула Окружног суда ни у том по- 
гледу не садржи нншта, нако се у списпма баш о томе налазе важни подацп.

Како према томе у разлозима прееуле Окчужног суда нису установљене 
наиред нстакнуте одлучне чињенице на Kojnxia би се према иравилној примени 
закона морала основатп пресуда, т. ј. да ли уопгате поетоји кривично лело, 
олносно да Л11 се на њ inia прцменити § 144 пли § 146 Кч. зак., — ваљало ie 
Т10В0Д0М ревизпје еитуженог изјављене због повреде материјалног закона из 
§ 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п- 1тресуду Окружног суда на темелЈу § 346 од. 1 бр. 3 
и од. 2 ст. посл. С. кр. п, поннштнти п упутнтп отвар пстом Окружном суду 
на нови иретрес н одлуку.

Услод Tora тшсталп су осталн правни лековн бесирелмстни, па је Каса- 
u iiO H it сул отклонно да о и.има решава. (Број Крс 3S9/1937).
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Како iiaiii Кр. з. разлпкује трп врсто тешких иолрела iifiOAnii- 

ђеннх у § 1 7S, 170 н ISO, TO није довољно лттановити само толш;о 
за је оптужени ударпо оттећонпка са умишљајем да га у телу 
тегако повреди алн не да га лшин лшвота.

Касацнонк суд поводом ревнзијс оитуженог, изјављене због повреде мате- 
Ј.нјалног закона пз § 337 бр. 2 С. кр. п., поннштава пресуду Окруа:ног суда на 
основу  ̂ 350 бр. 5 С. кр. п. II ynyhyje ствар пстом Окружном суду на новн 
претрес и одлуку.

Решење у погледу оеталцх правпих лекова отклања.
Р A 3 Л 0 3  II:

За прнмену § 17S од. 1 Кр. з. потребно је да се установн: у објективном 
правцу, да је noBjte.ia коју је учшшлац нанео проузроковала коју од последица 
предвиђених у бр. 1—4 тога законског прописа; у субјективном правцу, да је 
учшшлац радио пли са умншљајем да проузрокује баш овакву повреду, илн с



у.м11шљајем да изцесе, додуше, попреду лакшу од оне прсдг.иђенс у § 178 од. 1 
fip. 1—4 Кр. зак., али да се тежа иоследица која је ириизашла из н>егопа делп 
и која није бнла умишљена, a одгоиа1ш поиредама из тога законског iipoiiitca, 
има приписати његову нехату {§ 17 Крз.).

За примену другог одељка § 178 Кр. зак. потребно је, пак, се.м тога, да со 
установи: да је смрт попређеника настала нз повреде какву предвиђа ирви одс- 
л>ак у бр. 1—4 тога §-а, н да се она има iipiiiiucaTH нехату учиниоца (S 17 
Кр. зак.).

У предметном случају. Октжии суд је у субјективном иравцу устаповно 
само то да је оптужеиик пок. У. Б. ударно са намером ('умишл.аје.ч) да га у 
телу тешко повредн, алн пе да га лнши живота. Међутим, Овружни суд иијс 
установио да ли је оптуженик ишао за ти.м да именоваиомв наиесе баш опакву 
повреду како је предвиђа § 17S од. 1 Кр. зак., или је његов у.м1иил.ај био упе- 
рен, додуше, на тешку повреду, али која нема оообпне из помеиутог законсиог 
ирописа, будући да Крив. зак. iio степену тежнне разликује три ввсте тсшкнх 
повреда предвиђених у §§ 17S, 179 ii isn. Према ономе што је напред рочено, 
ако код оптуженика није постојао умишљај на тешку телесну поврвду пз 
§ 178 Кр. 3., моћн he се на његово дело при.менити тај законски пропис само 
онда, ако се установн да се та тежа последнца нма приписати шегову нехату, 
т ј. да је оптуженик наступелу последнцу ппедвиђао, алн је лако.мнелеио 
држао да he је мо!ш отклонити, или да је ннје прелвндео, нако ју је ирема 
околностима, a нарочито према његовн.м личннм особинама могао, нли је бно 
дужан предвидети. У прееуди Пкружиог суда, међутим, нема података о то,м(; 
да ли је оптуженнк предвидео, или могао, односно морао иредвидети. да he 
из љегове радње iipon3Hhn повреда како је претпоставља § 17S од. 1 бј). 1— 4 
Кр. зак. и да he повређени У. Б. од овакве повреде умрети. Како, ирема томс, 

■ нису установљене такве одлучне околноети од којих завнси правнлна ирнмена 
закона. a на чије установљење је овај Касациони суд био уиутио ппвостепени 
сул већ ранијом својом пресудом од 11 фебр. 193R бр. Кре 205/44/1937 у ппет- 
носледњем етаву образложења, ваљало ,је тговолом ревизије оптуженога нз!ав- 
лдне због повреде матерпјалног закоиа из § 337 бр. 2 0. кг>. ii. иресуду Okji. 
суда на основу § 350 бр. 5 С. кр. и. попнштити и упутнтн ствар ието.м Пкруж- 
пом суду на новн претрес н одлуку.

Услед тога носталн су осталн иравии лекови бесиредметни, iia је liaca- 
ииони суд отклонио да о њима peniana. (Број Ivpe 217/1938).
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la се сп1)ечава иста радн.а дј»ж. слуа;оеника у два маха, ш* 

ггредлеже два, већ једно продужено дело.
Касацнони суд можр врпштп гвоје поаво којо му дајо иаро- 

ђењр §§ 338 од. 4 II 5 С. кр. п. и у случају. када на огнову § 34') 
од. 1 Пр. 1 С. кр. II. одиацу.јр 1>евизпју.

Окружш! суд је у овом крив. иред.мету .донео ову иресуду: Пптуж<ч111К 
М. J. кршЈ је:

1) Што је ,дана 22 октобва 1936 год. на иостаји Н. салаша у близини Г,. 
^yhii својн.ч бициклом покрај железннчке пруге, спречно чува))а njiyre Ђ. Н. 
да ra леп1тн.мнше п одузме м .у  бнцикл на тај иачин, што га је сна-жно одгурнуо 
тако, да је овај посрнуо н он, оптужени, искотшетивши ono, жел. пругом побегао 
ка Г. — дакле спречно чувара жел. пруге да га .легитимнше н одузме му бн- 
цпкл, који је терао железнпчком пругом противно прописи.ча закона о желез- 
иицама јавног cao6pahaja н тнме учннио пступ по нстом закону;

2) Што ,ie нстога дана у Г., на 200 метара испред тамошње жел. стаиице. 
када га је 'Б. Н. сустигао н хтео да ,му одуз.че бнцикл н приведе властн, удаоио 
једном руком у iipca, a једном no лпцу у намери да га прн вршењу службене 
дужности спречн, алн у томе независно од своје воље ннје успео јер ее 'Б. бра- 
пио н внкао у  poMoh, a одмах уз iioMoh сведока К. Т. оптужено.м бццикл одузео 
II однео га у општину, ,док је тужеиога пријавпо властп.

Ти.ме је оптужепп нзвршно делом под 1) злочинство протнву лржавне 
пласти, предвиђено у о.д. 1 § 127 Кр. з.. a квалификовано по ол. 1 § 12S К[). з., 
a дело-м под 2) покушај нстог злочина, П11едвнђен и квалпфиковаи по иетом зак.
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прописима у везц § 31 К. з., из којих доказаних чињеница излазн крнвпчно дело 
злочинства из §§ 128 од. 1 п 128 од. 1 у везп § 31 К. з„

Стога Окружнк еуд као кривични зборни суд осуђује М. J. очтунгеника на 
основу §§ 128 од. 1 Кз. ripmieHOM §§ 286 Kii. н 62 Кз. на 4 (четири) месеца стро- 
ror затвора итд.. . .

Пресуда Касационог суда у Новом Саду;
Касационп суд ревизију оптуженог одбацује.
Међут11.м, нознвом на § 344 од. 3 у везн § 338 од. 5 С. кр. п. ио служпеној 

дужностн попиштава пресуду Окружног суда због повреде мате]шјалног закона 
пз § 337 бр. 2 и 3 С. кр. п. у погледу квалификацпје дела и одмеравања казне 
п оптуженог М. .1. оглашава крнвим за покушај злочпнства протнв државне 
власти означеног у § 127 од. 2 Кр. з., a квалнфпкованог по § 128 од. 1 Кр. з., 
почињен на начин описан у дпспозптнвно.м делу пресуле Окружиог суда но.д 
бв. 1 и 2, те га на основу § 12S од. 1 Кр. з. позиво.м на § 32 Кр. з. и П1>и.меном 
S?§ 71 бр. 4 II 74 Кр. 3. ocybyje на казну затвора у трајању од 2 (два) месеца, 
остављајући нначе пресуду Окр. суда нетакнутом.

Решење у погледу опту:кеникова прнзпва отклања.
Р А З  Л О З П :

Против иресуде Ок1)ужног суда пзјавио је оитуженик признв због строго 
одмерене казне. У оправдању прнзива жалплац је навео да побпја првостепену 
пресуду зато. што Окр. сул прн олме])аван>у казне iiiije узео љегове лнчне прн- 
лпке, као iiii његов ранијн жпвот, па нн ту околност да он није знао да је 
oiHTeheiniK овлаштен да га легитн.чише. Међутнм, на крају тражно је н то да се 
прн.мени § 131 Кр. зак., јер је бно нзазван поступком оштећеника, ос.лободп од 
(т.аке казне одноено да се казнн најмањом меро.м.

Како 8 131 Кр. 3. иретставља пинвплеговапи с.лучај дела протпв државне 
B.uacTii, предвиђенпх у §8 127— 130 Кр. з., п како жалилац иослелњп.м ставом 
свога оправ.даља тврдн ;ia мостојн основа за iimiMciiy тога блажег законског про- 
niiea, TO тај део признва у стварн ннје иризнв него ревизнја, која се нозива на 
поврелу материјалног закоиа из § 337 бр. 2 С. кр. п., па се, с обзиром иа § 
.325 о.ч. 2 С. кр. II.. има као таква цеиитп.

Ona ррвизвја је. међути.м, недопуштена, ie]) је н.зјав.Ђена после |>ока прел- 
BiibeHor у § 339 од. 1 С. кр. п., па ју је зато Касациоии суд на темељу § 345 од. 
1 бр. 1 č. кр. п. одбацио.

Но Окружнн суд је својом пресулом на штету оптуженпка повредно мате- 
јшјални закон нз g 337 бр. 2 С. кр. п. кала је оптуженог огласно крпвнм за два 
дрла у реалном стпцају: за довршено злочннство против двжавне властн и за 
покушај нстог злочинства. те матернјалнп заксн нз S 337 бр. з С. кр. п. када 
ji‘ оптуженог осудно на ка-зиу строгог затвора.

Из чињенпчног стања, наиме. како га је установпо Ок1>ужнн сул, a које 
ji' меролавно и за овај Касацнонн суд, натазп. ла ра.зње оптужонога описане 
иод б]>. 1 II 2 диспозитива првостепене пресуле п[>ттавл>ају само ,1елно крн-
рично .ле.ло злочинство iipoTiiB Л1>жавне властн означено V § 127 ол. 1
квалшЈшког.апо iio § 12S ол. 1 Кр. з. — Ko.ie је остало у покушају, јер је у iiii- 
тању са.мо јелно званнчењо. (једна службсна тадња) o.i гтранс чувара жел. 
ируге Ђ. Н. (.л('Г11Т11.ми(;ањо оптуженога због Heiiiioiiiu-iiP вожше бнциклом mncpaj 
;!.ч>лез1Шчко ируге'). које је отпочело пред згЈатдом (‘Taia.TiiiiiTa Н. п непоуродно le 
(услед иокушаја бекства оптужепога') наставпло у блнзинн села Г. и успршно 
довршпло у оиштннској кући тога моста. Ирема томе овде поетојк само јелно 
.чело које је остало у покушају, јер ге супротртав.ч>аи.р оптужепога помрнутој 
с.чужбепој ра.чњи указује као ,1е.чно пролужено лело, па је Окружнн су.ч поврелпо 
MaTopii.ia,4iiii закоп пз g 337 бр. 2 С. i;p. ii. ка.ча је оптуженог огласио кривнм .ча 
,чпа .чела Ko.ia су у реа.чном стицају.

У g 128 о.ч. 2 Кр. 3.. на оспову кога јо ii3pt‘4t4ia казна, пре.чвиђсна је a.iTejaia- 
Ti-iina казна )10бн.јр илн заточења. 0 к])ужн11 су.ч jfi пзабрао тежу вјкту казне. 
па је крименом g 71 бр. 4 Кр. з. пзрекао строгп затвор. нако нпје лттановио .la 
би почнњепо .чоло потица.чо из нечасннх побу.ча п.чи показпвало зао карактер 
рг.тужрнога (S 74 К‘р. 3.). Окружнн су.ч ,ie тн.ме прекорачио своју казнену влагт 
II на штету оптуженога повредпо матррпјални -закоп из § 337 бр. 3 С. кр. п.

Касацнонп сул .ie зато. користеРн се правом које му даје § 344 од. 3 С. 
Kfi. II., 110 службеној дужноети поннштио пресуду Окр. суда у поглед.у квалифп- 
кације дела н одмеравања казне н пресудио као у диспозитнву, сматрајући да
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тако изречена казиа одговара тежнни дела и степену крнвичне одговорности 
овтужеиога. Касациони суд сматра, наиме, да на основу § 388 од. 3 С. кј). п. 
може В1)Шити своје право које му даје наређење § 338 од. 4 и 5 С. кр. ii. ii у 
оном случају, када на основу § 345 од. l 0\>. l С. i:p. ii. одбацу’је ревизију као 
иедопуштену било из кога рамога наведеног у § 341 бр. 1 u 2 С. kj). п., јер с<: 
у § 344 од. 3 С. кр. 11. говори без ограннчеша о случају када се по § 345 С. кр. ii. 
доноси решење за одбачај ревизије, дакле било да се ревнзија одбацује на основу 
§ 345 од. 1 6j). 1 С. кр. п., било на основу друге тачке тога параг{)афа, дакле 
iioTiij'HO аналогно случају иредвиђено.м у § 398 од. 4 С. кр. ii. 1ида анелациони 
односно окружнн суд као другостеиени еуд доноси решење на одбачај признва.

Услед поннштења иресуде Окр. суда у погледЈ’ квали<1)икације дела и од- 
меравааа казне, постао је призив оптуженога бесп[1едметан, iia је Касациини 
суд отклонио да о ње.чу решава (Број: Кре 30/1938).

199
Оттећење туђнх стварн н имовипских иитереса из § 3G9 п 371 

Кр. 3 . нпје иознавао стари К. з., те је зато ннкр. дело квали<ј)ш:о- 
вано iio § 31S Кр. 3.

Касационп суд jieBHaujy државног тужноца одбацује.
Р A3 Л ОЗН;

IIpoTHB пресуде Окружног суда као збо1>ног суда изјавио је ревизпју 
државии ту1!Ж11лац због повреде г{н)р.малног закона нз § 330 oj). о G. кр. п. и зб«г 
ковреде .материјалног закона из § 337 бр. i сл. б) и в) С. i:p. ii.

Повреду формалног закоиа из § 330 бр. о С. кр. ii. државни тужилац iia- 
лази у вези са повредом матернјалиог закона из § 337 бр. 1 сл. б) н в) С. кр. u. 
у томе, што је Окружни суд установио, да је дело утаје иа штету К. М. учи1вено 
у току 1929 године, иако се из иска-за заклетог сведока Б. .М., у вези поднете 
нријаве Алвокатској комори дне 8 јуна 1930, вили, ла је oiureiieHa К. .\1. лозиала 
да је оптужени односно дело утаје учинно тек 1930 године н нрема томе посто- 
јало би дело из ^  369 н 371 Кр. з. или у најгорем случају дело нз § 318 од. 1 ст. 
2 Kj). 3., за које је прелвиђена казна ст[(огог затво1)а, iia би нраво на roHjeiBB 
застарело iio § 78 од. 4 Кр. з. за 5 голина, олносио iio g 79 од. з Кр. з. за lO 
1'о.лина, које ВЈ)еме још није протек.ло. ,

У.зевши у оцену напред изложене наводе Касационн сул је нашао да ciio- 
.чонуте повреде закона не постоје, јер је Окружнн суд без повреде ({»011.малш)- 
правннх iipoiiHca на основу нска.за сведока Б. М. н J. М., те пријаве »[»елат« 
-^двокатској комори дне 10 јуна 19.30, установно као чињсиицу, да је Б. .М. као 
iiyHOMoliHiiK оштећене К. М. позвао оптужеиога залњи пут у јесен 1929 го.линв 
да -чу нсплати своту ол 21.182 динара, коју је оптужени био ирнмио од J. .М. за 
рачун К. М., a да је оитужени одбио ла .му примлзену своту исплати и тако ла 
}ч у јесен 1929 године извршио дело утаје, je[i је јасно н несу.мњиво .мани(|(есто- 
вао своју намеру за утају тог новца.

Како је у то доба био на снази Закон о адвокатима од 17 марта 1929, a оп- 
тужени није поступио ни по § 30 истог закона, Окружни суд је правилно уста- 
новио да у смислу § 2 н. Кр. з. постоји лело утаје нз § .318 од. 1 ст. 2 Кр. з. 
као блаже, с обзиро.м ла у старо.м Казнеиом законику није било илентичних 
прописа из ^  369 11 371 11. Кр. 3. ,  које је с обзнро.ч на ст;те,м ко.чбинован.а tia- 
por Казиеног закона и новог Кривичног законика усвојен iio ово.м Касацноном 
суду' застарело, јер је прошло више од б голнна (§ 106 од. 2 ст. К. з. н § 79 од. 
з 'н . К. 3 . )  од лана почнњења дела до објав.Ђивања првостепепе пресуде.

Како је, лакле, ова iieimaiija лржавиог тужноца у це.лос-ти очнглелно неосно- 
вана, ва.Ђало ју је iia основу § 349 од. 2 С. кр. п. одбацитн (Број: Крв 208/1938).

200
,.Напад“ плп ,.велика увреда“ (§ 107 од. посл. Кр. з.) имају 

бнтн такове. да су у стању да код внновника створе јаку раздра- 
а:еност.

Касациони суд уважава ревизнју државног тужиоца изјављену због по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п."те, поништавајући пресуду



Окр. суда на основу § 350 бр. 5 С. кр. ii. у погледу квалификације дела, a с тим 
у везц II у Јшгледу одмеравања казне, оглашује оптужену кривом за дело опи- 
1-ано у дпсиозитиву нресуде Окр. суда, које се квалификује по § 167 од. i Кр. 
3., те ју на основу g 167 од. 1 Кр. з. прнменом § 71 бр. 3 н 74 Кр. з. осуђује на 
казну робије у трајаљу од 0 (шест) година, на основу § 46 од. Кр. з. на трајап 
губитак часних права.

Ревизнју оптужене одбацује, a решење у погледЈ’ изјављених призива от- 
ВчЧања.

Време које је оптужена провела у нстражном затвору по објављивању 
ирвостепене нресуде не урачунава јој се у казну.

Р A 3 Л 0 3 И:
Против пресуде Окр. суда изјавнла је ревизију оптужена због повреда ма- 

терпјалног закона нз § 337 Ор. 1 сл. а), б) ii г) д бр. 2 С. кр. п. ii призив.
Иовред}' материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) U. кр. п. оптужена на- 

лази у томе, што суд није установио нужну одбрану, односно прекорачење исте, 
н није применио одредбе § 24 Кр. з., јер нз оног чињеничног стааа које је Окр. 
суд устаноБио пронзлази, да је она с право.м могла да мисли и веруЈе, да ће 
пек. /К. 11. онда, када је ударно песннцо.ч у шалон, овај разбитн, yhii кроз про- 
зор у собу, где се оиа налазнла ц убити je, те је како услед пређашњих дога- 
ђаја, тако и услед овог последњег догађаја безусловно била у тако јакој раз- 
дралсености ii тако.ч страху, да је у ово.м абнор.малном душевно.ч стању опа- 
лила -четак.

Овај ревизиски разлог нпје те.чељнт, јер Окр. суд није установио јаку раз- 
драженост нити страх, ла следствено то.ме ни абнормално ДЈ-шевно стање, већ 
само раздраженост, a раздраженост caua по себн ннје основ за при.мену § 24 
одељ. lli ст. 2 Кр. 3.

Повреду материјалног закона нз § 337 ор. i ел. а) u г) н бр. 2 Кр. з. опту- 
жена није оправдала како то прописује § 340 одељ. I 0. кр. п., нигп упућује на 
то, у че.му види те повреде закона (.g 341 Oji. 2 С. кр. п.), зато их Касационн суд 
Ш1је узео у мериторно расматрање.

Како је, дакле, ревизија оптужене делом неоснована, a делом није оправ- 
дана, то ју је Касацнони суд на основу § 349 одељ. II С. кр. ii. одбацио.

Против пресуде Окр. суда изјавно је ревизију и држ. тужилац због по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. зато, што суд ннкри.минисано 
дгло ннје квалификовао по § 167, одељ. I Кр. з., јер напад пок. Ж. il. није бно 
уперен на живот, интегритет тела, част нли друго које добро оптужене, већ се 
напад састојао у то.ме, да је покојннк песницом ударно у шалон.

Ова је ревизија те.чел>ита. Г1од иоја.ч напада илц велике увреде у смислу 
§ 167 одељ. 1\' Кр. 3., подразу.мева се такав напад н в&лика увреда, којн су у 
стању да внновника доведЈ' у јаку раздраженост. Јачина раздраженостн треба 
да је толнка, да се према схватању суда као последнца исте могло у моменту 
Иовршити убнство. Окр. суд је као узрок тако јаке раздраасености u велнког 
страха установио ту око.лност, да је покојннк пришао прозору оптужене и уда- 
рио руком по ша.лону једанпут, на што је оптужена кроз разређење шалоне про- 
зора опалила метак из револвера. Овај закључак суда није логичан. Сама та 
чин.енпца да је покојник једанпут ударио у шалон од прозора оптужене, не може 
се сматрати таквн.м нападом, којн предвиђа g 167 одељ. 1\' Кр. з., Jep оно што 
c-j раније догодило не може доћи у обзир, будЈ̂ ћн да напад мора да траје бес- 
прекидно, што овде инје случај. Тај напад сам по себн ннје .могао проузроковати 
толнку раздраженост код оптужене да је она услед те јаке раздражености извр- 
шила дело намах н то тим мање, јер се она налазила у соби нза затвореннх и 
ако разређених шалона, a на улицн се у то доба налазили људн, те се тако на- 
лазила у пзвесној сигурностн. Та околност, пак, да је дело извршнда намах л 
без другцх еле.мената, не повлачн за собом квалпфикацију из § 167 одељ. 
IV Кр. 3.

Према томе Касациони суд је ревнзнју држ. тужпоца уважио, пресуду Окр. 
суда у погледЈ" квалифпкацнје дела, a с тим у вези н у погледу одмеравање 
казне, на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. поншптио, изрекао пресуду оснивајући 
је на онпм чнњеницама, које је Окр. суд установио, и дело оптужене квалифи- 
ковао по § 167 одељ. I Кр. з.

При одмеравању казне Касацнонн суд је као олакшице узео добро владање 
и изазвато стање, којој последњој олакшици овај суд придаје нарочиту важност, 
па је нашао да има места примени одредбе § 71 бр. 3 Кр. з. u казну одмерио
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као y диспозитуву, jep та казна одговара теЈкинн дела п степену крнвнчне од- 
говоЈшости оптужене.

Услед преквалификовања инкрименисаиог дела Касацнони суд је откло- 
иио решавање iio призиву, и то како iio изјавл>еном ирнзиву држ. тужиоца, таки 
н по призиву оптужене, јер се ти призивн односили на ону казву, која је била 
цкречена на основу раније квалификације, па су тако постали беспредметни.

Неурачунавање истражног затвора у казну темељи се на ПЈјОиису § 420 
одељ. И С. кр. п., јер правни лек оигужене није имао нц делимично успеха (Кре 
347/1938).

Пракса адвокатско-дисциплинског већа 
Касационог суда у Новом Саду

201
Када адвокат, којн је осуђен на губитак часннх нрава, буде 

рехабнлитован, iia затражи увнс у именик адвоката, Адв. ко.мора 
je дужна да пспнта да ли се тај адвокат својим владањем u радом 
указао достојан поверења.

Адвокатско-дисцнплинско веће Одел>еаа Б. београдског Касационог суда у 
Ковом Саду, поништава пресуду дисциплинског већа Ад1мкатске коморе у Но- 
вом Салу и упућује етвар истом већу на иови претрес и одлуку.

Р А З Л О З И :
IIpoTHB пресуде бр. 129/1938 од 23 августа 1938 годнне дисциплинског веНа 

Адвокатске коморе у Иовом Саду, којом је д-ру l'. J. из 3. дозвољен viiuc у 
ииеник Адвокатске коморе у Новом Саду на основу S 7 Зак. о адвокатима, пре- 
дао је благовремено призцв заступник Адв. ко.море, тражећи ионнштај те нр«- 
суде, са истовЈјеменим установљењем, ла .молилац није достојан поверења, услед 
чега му се ycKjiahyje упцс у n.Mt4inic Адвокатске коморе у Новом Саду, наво- 
дећи у прнзиву да образложење дисииплинског већа са из1)ечено.м рехабнлн- 
тацијом нкје довољно.

Призив -заступника Ко.чоре је делимично основаи.
Нападнутом пресудом неспорно је установљено да је .чолилац правомоћно 

01.чашен кривим и осуђен не због једног, него због влше крип. дела и то строги.м 
затвором на две годнне, новчаном казном и губитко.ч часних права. Све ово 
повлачи са собо.м недостојност потребиога поверења за адвоката као особе јавног 
звања. У такво.ч случају, за поиовно утврђење и стицање законом потребног 
поверења није довољно да се утврди да је исто настало рехабилитацијо.м, јер 
c*i ИСТО.Ч враћају права која је осуђеник по Кр. з. изгубио. Међутим, како но g 
4 гл. д) Зак. о адвокати.ча адвокатЈД)у не .чоже вршити онај ко се својо.ч радњом учи- 
кио недовтојнич поверења, то је дужност првостепеног дисциплинског neha била да 
на те.мељу посебннх иодатака утврди да ли се д-р I'. -J. својич владањем и ра- 
дом указао достојан ппверења. те да ли је по § 7 Зак. о адвокатима испу- 
нио услове за упис. Сачоч рехабилитацијоч се, дакле, iie стиара нека аутоматека 
основица за „поверење", јер та околност, да лн је дотично лице „достојно иове- 
рења“, чинн посебну П1)етпоставку и основнцу за ствцање адвокатуре.

Како правно становиште првостепеног дисц. neha није на закону основаио, 
то се пресуда са тих разлога ичала поништити и днсцнплинско веће упутити 
да одржп нов претрес и донесе нову одлуку (Бр. Дисц. 16/1938).

202
Пеплаћање доирнноса пензионом фоиду Адв. коморе може се 

квалифнковати као днсц. преступ само онда, ако адвокат својој 
обавези није удовољио намерно или нз нехата.

Адвокатско-днсциплинско веће Одељења Б. београдског Касационог суда у 
Новом Саду поништава пресуду првостепеног дисциплинског суда и упућује 
ствар истом суду на нови претрес и одлуку.
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Р А З Л О З И :
Протнв пресуде дисцнплписког већа Адвокатске коморе у Новом Саду уло- 

жио је иризив окривљеник, с лолбом да се нападнута иресуда преиначи и ou 
ослободи као некрив, јер је без своје крнвнце материјално уиропашћен, те стога 
Huje у могућности да својим обавезама у погледу плаћања доприноса пензионом 
фоиду удовољн.

Ееплаћање допрнноса пензионо.м фонду је у смнслу § 13 правилника пен- 
ЗЕОног фонда дцсцпплински преступ. Међутим, ово непдаћање се може квали- 
(јшковати као дисццилинскн престуи само онда ако се установи да адаокат овај сво- 
јо,ј обавезн нпје ј’довољио или намерпо илц нз нехита, a био је у таквом мате- 
ријалном стању да је могао удовољити тој својој дужности.

Како дисциплинско веће Адвокатске коморе у образложењу своје пресудо 
само наводи „да веће налазн да су му материјалне прилике ипак такове да 
обавези плаћања доириноса може удовољити“ , али није навело на основу каквих 
чињенвца је дошло до тога „иалаза'", нити на основу каквих доказа је устано- 
вило одлучне чшвенице, то је ваљало одлучити као у ;џ[сиознтиву (.Бр. Днсц. 
15/1937).

203
За адв. днсц. веће је меродавно оно, што је редован кривпчнп 

суд гледе кривнце установпо.
Р Е Ш Е ЊЕ :

Одељење Б. београдског Касационог еуда, као адвокатско-дисцнплннско веће 
у Новом Оаду, поннштава решење адвокатеко-дисшшлннског већа н упућује 
исто да у доле означеном правцу допуни нзвиђај и доиесе нову одлуку.

Р A 3  Л 0 3  II:
Протнв решења дисцнплииског већа Адвокатске коморе бр. 29/1935 од 5 

марта 193S год., иоднео је жалбу Д. М., адвокат из Београда, у којој наводи да 
jt; правомоћно.м крнвично.м иресудом Среског суда у В. К. бр, Kiic. 349/1933 
утврђоно, да је прнјављенн д-р Б. М. ншао за тим, да му одузме клијенте ц да 
се ова редовнп.м судским путе.м утврђена чињеница не може обеснажитн у 
днсциилннеко.ч поступку.

Ова је жалба основана. Правно је правило да је за дисциплннскн суд ме- 
родавно оно што је гледе кривцце установно 11едовни суд, па је према томе 
.черодаипо ii oiio чињинично отање које је редовном суду служило као основнца 
за нзрицање кривнце. Дцсцнплннски суд, дакле, не .чоже надпрегледати утврђ^ше 
кривице оитуженога, ннти може Л1ењати стање ствари које је редован суд утвр- 
дио н icoje је стало на праг.НЈ снагу. Како је првостепенн дисциплински суд у 
oi.OM случају постуино иротипно горње.ч правно.м правнлу, јер за подлогу своје 
кресуде није прихватно оно чншенично стање, iia нп оио устанољење крнвице 
које је ][зрекао 1)едовни суд, a које је стало на и|)авну енагу, то је нападнуто 
ppuieibo вал>ало поништити и упутнт1[ веће да донесе ноВу одлуку, при којем 
lii' се и.матн држати rope нзреченог правног стајалишта (Бр. Дисц. 14/1938).

Б.

Нове књиге
Civilni pravdni postopnik s kratkimi pojasnili. Priredil dr. Rudolf Sajovic, 

red. univers. profesor. Izdaja društvo „Provnik" v Ljubljani. 1939. To je Грађан- 
скн парнични поступник са Уводнпм законом, који је са коментаром нашега 
нознатог одличног правника д-ра Рудолфа Сајовнца издало друштво „Правник" 
у Љубљаии. Коментар је нзрађен n'o узору еличних аустрискнх коментара Ман- 
довог издања (код нас Верона-Цуља) и у њему he правници наћн много ко- 
pjicHO објашњење Грађ. парн. поступннка, којпх не.ма у нашн.м досадашњим ко- 
Јк-нтарима. Нарочшо су опшнрпо нзрађена објашњења уз § 1 Гр. ii. п.: 0 су- 
довнма н 0 њпховом стварном делокругу. Овај Коментар г. Сајовица бп н прав- 
ници у OBH.vt крајевима наше земље требало да нмају у својим књижницама, јер 
be им он у пракси често лута добро доћи. С -

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

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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	РАЗЛОЗИ:

	За адв. днсц. веће је меродавно оно, што је редован кривпчнп суд гледе кривнце установпо.
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