
ПРАВНИЧЕШ ГЛАСНИК
Бр. 4 Новн Сад, 30 апрвл 1939 Год. Ш

Јудикатура Касационог суда у Новом Саду 
у Судском кривичном поступку*

Касациони суд у Новом Саду примењујући С. кр. п. дошао је до 
своје сопствене праксе. Из ње hy изложнти онај део који је од нај- 
нажнијег значаја. У вези с тим желим да укажем како на оне недо- 
статке судова, које је Касација запазила при расправљанЈу и доно- 
шењу својих одлука, тако н на оне које се при извађању правних 
лекова од стране оптужбе и одбране појављују.

Како Кас. суд узнма у рад поједине предмете услед изјавл>ених 
правних лекова, и како је међу њима по својој важности и 6j)oj- 
ности на првом месту ревизија, то ћемо првенствено њу узети у ра- 
сматрање.

Ревнзнјом се побија пресуда окружног суда као зборног суда 
на основу повреда формалног закона из § 330 бр. 1— 10 н матерн- 
јалнпх из § 337 бр. 1—3 С. кр. п.

Код повреда формалног закона нмају се издвојпти оне под бр. 
2, 4 и 5, јер да бн се ове повреде могле узети у мериторно решење, 
прва је претпоставка, да се за време главног претреса благовремено 
изјави „противл>ење“ (§ 336 бр. 4), односно „приговор" (336 бр. 2 и 
б). Запазили смо да су заступннци оптужбе или одбране понекада 
пропустили датн ову изјаву, a последнца тога је не само то што се 
[)евизија одбацу̂ је, већ и одговорност странака због пропуштања. 
Правш! лек, заснован на повреди формалног закона из § 336 бр. 2 
С. кр. п., ретко се појављује, ре^ и онај из § 336 бр. 4, али онај из 
§ 336 бр. б С. кр. п. је врло чест, те зато скрећемо пажњу странкама 
на то, да ако суд у току главног претреса није донео решење о как- 
вом предлогу жалиоца, илн је против његовог предлога или при- 
говора донео решење којим су повређена битна наређења закона, 
или начела поступка о оптужби нли одбрани, на које суд мора па- 
зпти већ по суштини поступка, да нзјаве „прнговор“ и да настоје 
да се он уведе у записник главне расправе. Код осталих основица 
ревизије нема ове претпоставке, јер се оне изјављују просто после 
објавл>ене пресуде.

Пре но што пређемо на подпзање ревизије против пресуде, нста- 
ћпћемо шта се нма сматратн „пресудом". Није пресуда „отправак“ 
који св странкама доставља; ннје пресуда ни „изворннк", нако је 
израђен можда својеручно од референта, снабдевен орнгиналннм 
потписнма II печатом нтд., већ је „пресуда“ она, која је iia главном
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претресу објављена и на записник главног лретреса стављена. Не- 
тачно схватање шта се има сматрати пресудом, те шта се има узети 
за осноБицу приликом изјављивања правннх лекова, довело је у 
ираксл до разннх неповољнпх последица.

Пресуда, која се у записник уводи, има да садржп диспознтивнн 
део, којн ће претседннк суда прочитати, a разлоге може он укратко 
н усмепо објавити. Зашто смо ово напоменули? l) Изворник и от- 
правцп не могу ниуколнко отступитл од објављене пресуде, a уко- 
лпко би отступнлн, могу се нсправпти. 2) Објављена пресуда у оном 
делу који се односн на тачке наведене у § 281 бр. 1— 3 т. ј. а) за које 
се дело оптуженик оглашује крпвим, б) какво кривпчно дело нзлазп 
113 чињенице, које су узете за доказане н за које је оитуженик 
оглашен кривпм, в) на какву се казну осуђује оптуженик или се 
по наређењнма Кр. закона ослобођава од казне, не може се iiciipa- 
Eimi све ако је п погрешна. 3) За донашање своје одлуке по изјав- 
љенпм правнпм лековима Кас. суд узима за меродавно оно што 
се налазп у објављеној пресуди, према томе ii странке треба да про- 
вере —• када пм се доставп отправак — да лн он одговара објављеној 
лресудц.

PIcTUHa да iio § 28S од. 1 ст. посл. 0. кр. п. лретседнпк може 
разлоге пресЈ-де укратко л усмено објавлти, — као што смо то rope 
навели, —  међутнм се то препоручује само изузетно п у једностав- 
miM случајевнма. Иначе ле. Нема тог судије којп није запазно када 
ставља на папир што је у усменој пресуди нзрекао, да мл" овде-онде 
перо запиње. Зато када се разлозп пресуде одмах т. ј. пре усмене 
објаве ставе на записнпк, довољно је да се онп ставе у бнтшш 
деловпма. Опп су ла тај начнн пздржалп пробу, a уједло је та пре- 
суда заштпћена од заборава.

Вратимо се сада на изјаву правних лекова. 111)етседппк је обја-- 
Бно пресудЈ', a стралке лмају да се пзјасне гледе н>е. Странка пма 
лрава: 1) да узме рок од 3 дана; 2) да одмах изјавп правнп лек; 3) 
да прп нзјави одмах даде оправдање. Најцелпсходнпје је одржатл 
ародлевни рок. Треба о иравном леку размпслитп, посавкТбватп се 
евентуално са странкама, a не на брзу руку изјасннтн се на једну 
лресуд.у која јол1 нпје нп добнла свој потпун облпк. Само у нзузет- 
ном случају ирепоручујемо да се основпца правног лека означп п 
оправда. Када се странка одлучила да у року од 3 дана даде изјаву, 
у том случају препоручујемо да се лзјави само „ревлзлја" ллл 
„прлз1ш“, односно једно л друго, али да се прл томе ле означе по- 
ближе повреде форм. и мат. закола, нлтл код прлзпва онај део којл 
ће се побпјатл. Потом да сачека inicMeno лзрађену лресуду, пз које 
ће боље моћл да разабере л тачллје да се одлучл, којл део мислл 
побпјатл.

Овај Кас. суд је увео ту лраксу, да када странка лзјавл „ревп- 
влзлју", да је тлме задржала лраво да лоблја пресуд '̂- Окр. суда на 
свлма осповлцама лз § 336 л 337 С. кр. п. те је зато непотребно — 
као Л1Т0 то стралке често члле —  да набројл све тачке лз § 330 л 
337 С. кр. л. Алл ако у својој лзјавл означе поједине основлл;е своје 
ревлзлје плл прлзлва - Касацлја сматра да су се од осталлх одрекле.

Ако се правпл лек лзјавл лрлллком објављпвања пресуде са 
ознаком зак. ловреда, стралка лема лрава да га у року од 3 дала
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допуни или измени, jep закон даје странкама драво да се само 
једном приликом нзјасне о употребн својих незадовољстава, a нема 
таквог законског пршшса да се могу изјасш1ти прилнком објављи- 
вања пресуде, потом у року од 3 дана, iia чак и у оправдању, као 
што то запажамо у пракси.

Ако се у року од 3 дана даде изјава путем иоште, да бп се рачу- 
нала од дана предаје на пошти, мора бити препоручет предата, јер 
то закон проиисује, међутим она која је предата путем поште 
пепрепоручено, узима се да је иредата тек онога дана када је 
стигла суду.

После овнх формалности прелазимо на нзво1̂ н>е ревизнје. Нако 
je у закону посве јасно пропнсано да Ј)евизији има места само 
због повреде формалног или матернјалног закона из §§ 336 и 337 
С. кр. п., ипак је ређа ревизија која је iio овим зак. прописима из- 
ведена. Првенствено се греши у томе што се ревизија оправдава као 
да је потпун призив. У другом реду се ревизиским писменом напада 
чпњеннчко стање тако, да ревидент ствара сасвим произвољно неко 
ново стање ствари, и онда на томе изводи зак. иовреде. Наводе се прн- 
говорн гледе псказа сведока, побија се уверење суда нтд.

Онај који хоће да тачно изведе ревизнју, мора да зна разлнко- 
ватц чињеничко пнтање од правног иитања. На ове две (Уистинк- 
ције се своде правила ревизије. У нашпм коментарима посве мало 
су разрађене разлнке нзмеђу фактичних и правних питања. У ве- 
Јшни случајева се илак без тешкоћа дају разабратн стварна од 
правнпх пптања, али има дакако и такових ?:оја су у спору. На iip. 
1СОД дела убнства: стварно је иитање да ли је оитуженик нспалио 
револвер на оштећеног илн није, као и то да ли ra је нспал>еним 
хгетком погодио или ннје, али да ли је имао иамеру да усмрти оште- 
ћенога, јесте такова околност на којој се наши Врховни судовн 
разнлазе.

По нашој цређашњој јудикатурн т. ј. пј«  стуиан.а iia снагу 
KOBor Кр. законнка, умишљај се сматрао као правно питан>е зато јер 
смо га мн тако наследили. Па пошто по прннцнпу „континунтета 
1;рава“ ннсмо могли учнннтп нзмену, то смо све до новог Кр. зак. 
1«)днли ту праксу. Морам напоменути да под в,1адавипом старе ју- 
рпсдикцнје умишљај као и многе друге околности иису бнле сма- 
тране за правна иитања одмах у иочетку К. з. већ тек в{)еменом, 
јер је Врховни суд настојао да по ииштавннм жа̂ гбама све вшие н 
вшпе прошири свој делокруг. Г1о старој праксн је умшиљај бно 
иравпо a не фактично питање зато, јер се овако резоиовало: да ли 
је оптужени имао намеру на убиство, то се нма извести из СЈХЈДСТва 
(оружја) KojiiM се послужио н места на коме је иовреду својој 
жртвн задао. Па ако једно н друго ут:азују на то да је по обнчном 
редовном животном искуству ов1тећенн нмао бнтн лишен живота, 
онда С€ има намера утврднтн, у протнвном ие. Та дедукција из rope 
наведених околностн сматрала се као основида за ту праксу. Дакле 
је ревизнонн суд надпрегледао тачност те дедукције, и на тај начин 
је она улазила у област иравних пнтања.

Када је ступио на снагу наш Кр. зак. ми ову праксу ннсмо 
врихватнлн, веК смо сталн на стаповиште да је умнш.л>ај стварно 
пнтање п то из овпх разлога: rio § 16 Кр. зак. кривичио је дело учп-
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њено c умшпљајем када је учинилац његово извршење хтео, ијШ 
кад је он, предвжђајући забрањену последицу која може из њего̂  
вог дела да наступи, прпстао на њено наступање, без обзира на тв 
да ли је он то желео нлн не.

Према овом законском наређењу Окружнн суд пма да цени све 
наведене претпоставке п по том да утврди да ли умшпљај постоји 
или не. Када, дакле, Окружни суд оцењује извесне доказе, сред- 
ства, повреде, лојаве итд., када из њих пзводп дед^чсцнје, то се све 
обавља на темељу § 274 С. кр. п. којп гласп, да о пптању пма ли се 
или нема која чнњеппца узетн доказаном одлучују судије по свом 
слободном уверењу, које су стеклн на основу савесног претреса н 
сцене свнх доказа нзнесенпх на гл. претресу. Па тако се оцењује и 
то да лп је постојао умпшљај. На темељу тога овај Кас. суд је увео 
у своју праксу да је умишљај стварно a не правно питање. Али hy 
одмах истаћп да, иако суд утврђује чнњенице по свом слободном 
уверењу, ипак све то нма својнх граннца, односно лравпла. Па ако 
се те границе прекораче, односно правнла се не одрже, има у закон}" 
јасних одредаба како he се све то санирати.

Из свега овога следи, да ако је умншљај без повреде формално- 
правннх пропнса од стране Окр. суда утврђен, не може впше бнтн 
предметом ревизије, јер је то чињепичко пнтање. Ово важи на- 
равно н за сва остала фактична пнтања. Hii један констптупшнп 
елел1енат нпје тако чест код кр. дела у нашем Крпв. зак. као умн- 
шљај, те се зато указује лотреба да се ово лагласл у везл с том 
околношћу.

Када умлл1л>ај као л свако друго стварно плтање плје правллно 
релхено од страле Окр. суда, то се лма лоблјатл, лзмеђу осталог, на 
лр. повредом формалног закола лз § 336 бр. 6 С. кр. п., лалме када 
је одлука суда о њој лејасна, нелотлуна ллл протлв^ е̂чла, a може 
се у лзвеслом случају лоблјатл л друглм ловредама формалног за- 
копа. Алл као bito сам rope лавео — ако је лзвесло стварно плтање 
правллно рел1ено, не може блтл предметом ревлзлје, a најмање по- 
вреде матерлјалног закола, као niio то странке у лраксл врло често 
члне.

Резшге је свега овога то, да ко желл да лзведе ревлзлју по пра- 
влллма процесуалног права, лма да водл рачуна о томе, које се 
околностл појављују као фактично, a које као правно плтање, па, 
полазећл са овога становллиа, да оправдава свој правнл лек.

Као што сам лавео, Касацлолом суду нлје дато лраво да над- 
прегледа прлбране доказе, нл слободну судску оцену, јер ол лма ревл- 
злонл делокруг. Постојл један једлнл случај када Касацлја може 
да лсллта лстлнлтост члњеллца ла којлма је основала пресуда. 
Тај случај предвлђа § 354 С. кр. п., када се лрп већању код Кас. 
суда појави зпатна сумња о лспшлтостл члњенлца, Касацлолл суд 
he одредлтл поједлне лзвлђаје, да бл се те знатпе сумње уклонлле; 
ла ако се оне ле бл могле лл тлм лзвлђајлма уклонлтл, може ло- 
нлштлтл првостепелу пресуду л ларедлтл ловл гл. претрес. С тпм 
у везл може Кас. суд у сваком случају одмах пресудом ослободптл 
оптуженлка од оптужбе, ллл на њ прлмеплтл блажп кр. проплс, алл 
за такву пресуду је потребна једногласлост свлх судлја. Истпчем 
да Кас. суд све ово радл по с.гужбеној дужности, дакле нл у том
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случају нпје странкама дато право да тај иоступак пред.тжу. На- 
рочнто пстнчем да је за преме од 8 година, од како се судн по С. 
КЈ). п., био свега један случај у коме је Кас. суд посумњао у 
неистиннтост установљених чнњеница и одредио извнђај. Извиђај 
још ннје нзвршен н тако се не зна каква he бити коначна одлука 
Кас. суда. Како је овај случај у нашој пракси усамљен, ја hy га 
овде изнетн.

Државнн тужилац оитужује једног жандарма да је извршио 
убпство над једним сељаком. Жандарм се браии нужном одбраном, 
али је суд није уважно, већ га осудио и казнио. Стање ствари је 
следеће; Патрола од два жандарма крстари по селу, оштећени наи- 
лази на њу и погрдним речима вређа је. Жандарм-оптуженик саве- 
тује оштећеноме да се умири и да иде кући, јер је загрејан пићем; 
оштећенн и даље напада, али неки сведоци успевају да га одведу 
кући. Патрола се по том швлачи на своје место; оштећени ипак 
после извесног времена пронађе је ii узвикне: „ах ту сте ви!“ . Жан- 
дарм запази нож у руци оштећеника, узмнче мало у назад и вади 
свој службенп револвер, подиже га према оштећенику и позива га 
да бацп нож. На одговор оштећеника да га неће бацити, жандарм 
пали један хитац у вис.

Развој догађаја после овога казује се на два начнпа. По једном 
је оштећени после испаљеног хитца пошао мало у назад и тргао се, 
на што је жандарм по други пут позвао оштећеног да баци нож, a 
када овај то ннје учинио, испалио је један хитац у земљу, исијкзд 
оштећеннка, када је оштећеник учинио опет неколико корака у 
назад, али држећи нож у руци, на што је жандарм испалио три 
хнтца у оштећенога. Ово је Окружнп суд утврдио на темељу исказа 
поглавито једног сведока, међупш жандрм тврди да се оштећени 
држећи нож у руци стално приближавао њему, па када је већ био 
у непосредној близиш!, да се послужио оружјем према постојећим 
прописпма. Његову одбрану је штврдпо и други жандарм.

Из списа се дало разабрати да је оштћеник зет оном сведоку 
чији је псказ суд прихватио, алп пропустивши да ову'̂  околност 
оцени, a за жандарма-сведока навео је да је заинтересован, јер је 
био у патроли са оштећенпком. Стојећи на становшпту да су жан- 
дарми заклети држ. службеницп, чпјн се исказ може o6or»;ini до- 
казима којн стоје ван спора, што овде није случај, a нмајући у виду 
да се оштећенпк п у првом сукобу коректно држао, те не налазећи 
логичног разлога у преокрету  ̂ како је наведено у нападнутој пре- 
судп, Кас. суд је одредио у разнпм правцнма пзвиђај. . .

Ревнзија mije спецпјалнтет нашег правосуђе. Mii смо ју при- 
хватили нз модерних закона Запада. У Француској за све злочине 
суди поротнн суд. У пресудама поротног суда о неком чињеничком 
стању, 0 доказпма п њнховој оцени, не може бнтп говора, јер се тамо 
на постављена питања одговара са „да“ пли „не“ . Тај праворек је 
много теже побнјати него пресуде нашнх окр. судова.

После свега овога поставља се питаље да лп је уотпте могуће 
дохватити се стања ствари — омнљене теме нашпх странака. Одго- 
рор је да се оно може напасти, па чак н порушпти, али под изве-
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снпм претпоставкама. 0. кр. п. пружа могућност за то нарочпто када 
се успе због повреда форм. зак. из § 330 бр. 4, 5 н 6 0. кр. п. У 
праксн смо често пошпптавали пресуде окр. судова због повреде 
форм. закона пз § 330 бр. 6 С. кр. п., т. ј. ако је одлука суда о од- 
лучнпм чпњеннцама нејасна, непотпуна нли је сама са собом у про- 
тпвречиостп, плн ако И1)ееуда уопште нема разлога, нлп у њој ннсу 
наведени разлозн о одлучшш чнњеппцама итд. Налазнлп смо на пр. 
овакве пресуде: Суд на основу § 22 од. 2 Кр. зак. одмерн казну оп- 
туженом по слободној оценп зато, што су код оптуженог у време 
учињерва дела схватање природе ii значење дела нли могућност рада 
према томе билн смањсни услед ,,ппјанства“ . Кас. суд је овакву 
пресуду понигатио због непотпуностн, јер је предуслов за прнмену 
§ 22 од. 2 Кр. зак. да схватање прпроде и значаја дела буде „бптно“ 
смањено, међутнм се суд уопште није упуштао у расматрање у којој 
је мерп оно бпло смањено, те тако Кас. суд нпје бно у могућности 
да оцени нн ревпзпју држ. тужиоца да не постојп битно смањена 
урачунљивост, нптп ону одбране, да постоји потпуна неурачун- 
л>ивост оптулгеннка.

Када је већ реч о ,,пнјанству“ на које се са стране одбране 
често позива, Кас. суд је због непотпуности пресуде често нпштио 
пресуде окр. судова и упућивао нх да извиде, колико је и каквог 
алкохолног niiha оптулгени ужнвао; за које време ii како алкохол 
утнче на оптуженог; да оцени питање урачунљ1шостп. Кас. суд се 
не задовољава утвр^њем ,,ппјанства“ на основу исказа сведока, да 
се оптуженн тетурао п заплећао језиком и томе сличном аргумен- 
лацнјом. Отање неурачунљпвости је околност заснована на ду- 
шевном стању, па је тешко да се оно расветлн caxio на темељу не- 
поузданих спољнпх појава, које запажају лаицп. Због своје далеко= 
сежне важности у Кр. з. оно заслужује да св суд Њ1ше свестрано 
позабави.

Због непотпуностн пресуде Кас. суд ипштн нападнуту пресуду 
ако у НјоЈ нпсу оцењене битне околности пз одбране оптуженпка, 
јер као што предмет оптужбе мора битп у целости регаен од стране 
суда, по том истом принцнпу мора и одбрана оптуженикова бити у 
свим релевантнпи деловпма расмотрена.

По старом К. п. је Кас. суд нз службене дужности узнмао у 
обзпр да ли је дпспозптнв пресуде неразумљпв, нли да ли су раз- 
лозп пресуде у протпвречености са дпспозптпвом. Наш садашњп С. 
кр. п. то не предвнђа, што ствара велике тешкоће при Врховном 
суду. A ево зашто; Да бп се ревпзпја узела у мерпторно расма- 
трање, ревпдент мора назпачпти појед1шце, јасно п одређено повреде 
закона, a ако приговара погреткама и недостатцима поступка, и чи- 
њенице које садржовају те погрешке или недостатке. Погрешке и 
недостатцн поступка нападају се на основу § 336 0. кр. п. Ако 
према томе ревидент нападне пресуду окр. суда тако да означп по- 
вред,у на пр. пз § 336 бр. 0 С. кр. п., a прп томв не наведе чињенице 
пз којпх Кас. суд треба да разабере погрешке ii недостатке, Кас. 
суд he бнтп у немогућпостп да поншпти пресуду окр. суда, све ако 
би повреда формалног закона и бпла остварена. Тужнлац на пр. пред-- 
лаже да се оптуженн огласп крнвплг за дело из § 178 бр. 2 Кр. з., 
јер је тешком повредом тела — о којој је реч — бпло опасности по
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жпвот шптећеника. Али је окружшг суд, блаже квалификујући дело, 
иодвео исто под § 180 Кр. з. Тужнлац iioOnja ПЈКЈг-уду зОог повреда 
]i3 § ЗЗГ) 6р. 0 С. кр. II наводи да је првсуда неиотиуна, јвЈ) суд ннје 
ценио да је пов])еда по обичиом жнвотиом нскуству Оила опасиа iio 
живот оштећеннков, међутпм пропусти да наведе да је лека[>- 
ст[)учњак п{)еолушан на гл. претрегу дао мп1ил.ење да је ус.чед 
повреде било опасностн iio жнвот. Кагациони суд је Оио у немо- 
i'.vhHOCTH да уважи ревизнју. Поставл>а се питан>(' како је бнло 
могуће да суд превидп rope наведено мнтљење вештака. Ево како: 
Суд је стајао на становпшту да се дело не може иодвести под § 
178 Кр. 3. зато, јер оштећеник ннје умро услед те повреде, међутнм 
110 сталној пракси Кас. суда ова околностн је нрелевантна, јер је за 
квалификацију § 178 бр. 2 одлучан онај час када је повреда задата, 
a последице повреде расматрају се посве другојаче.

Горе смо препоручили да се приликом изјаве ревизнје не озна- 
чп основа на којој се она улаже, јер се тиме еачува право на тачно 
одлучивање за једну спецпјалну ревнзнју. Ово се начело најбоље 
афирмпра код повреде из § 330 бр. 0 0. кр. и., ,jej> да ли је пресуда 
пепотиуна, нејасна нлн контраднкторна, странка he у већшш слу- 
чајева моћи разабратп тек онда, када бл'де дошло до 7шсмено разра- 
ђене пресуде.

Код улагања ревнзије из § 330 С. кр. ii. може се pehii да одго- 
ворност, дакле терет правилног улагатва, подједнако иада iia т>’- 
жиоца као и на браниоца. Посве је другојаче када је реч о 110В[)еди 
материјалног закона. У овом случају долазп одбрана у један јако 
привплегнсан положај, a сав терет односно одговорност пада па 
оптужбу. Нанме, ове повреде мат. зак. узпмају се по службеној 
лужности у обзир уколико су почињене на штету оптуженикову, 
a ни једна у корист опт̂ ^жбе. На тај се начин долази до пародокса 
утолико, што се на једној страни каже да се у кр. стварпма мора 
доћп до материјалне пстине, a у ствари је та материјална истина 
— како бп рекао — преполов-ЛЈена, ако не н вшпе. Да се повреде 
мат. закона примене у корист оптл-женика није потребпо да опту- 
женпк уопште пзјави ревизпју, јер је довољно ако ју је подигао 
тужилац, да би ствар дошла до Касације.

На штетл' оптл^женпкову не може ее прееуда преиначити ако 
нема ревизнје од стране оптужбе. Истина да зак. прописп у погледу 
мат. закона нису тако строгп као код повреда формалног закона, 
јер се тамо нарочпте чпњенице не морају наводнти, али ипак п ова 
[•евпзнја мора битп изведена јасно, поједпнце ii одређено. Дакле 
ако жалплац засшша своју ревизпју на повредн мат. зак. пз § 337 
бр. 3 0. кр. п., т. ј. да је суд прекорачио своју казнену власт прп 
одмеравању казне, онда мора да наведе у чему је oiia огтварена, a 
не да наводи неке друге околности. Код повреда мат. зак. пмамо 
ла нарочпто пстакнемо да те повреде морају да ii з в ii р у из оног 
стања стварп које је суд установио. Ревнзија дакле која се оснпва 
iia повредама мат. зак., не може да доводи у тштање од окружног 
суда установљепе чпњеннце све ако су оне п нетачне.

Као што смо rope напоменули гледе повреде форм. зак., сем 
оне нз § 330 бр. 7 п 8 С. кр. п. т. ј. када је реч о ненадлежности 
суда, ни једна друга повреда се не може узети у обзнр пз службене
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дужностн, iia ма она бнла и остварена. Међутим стечено искуство 
Кас. суда указује да би свакако она из § 336 бр. 6 С. кр. п. требало 
да се примењује ех officio т. ј. када је одлука суда о одлучним чиње- 
ницама нејасна, непотпуна, контрадикторна итд. Jep када је извесна 
пресуда овакове садржине, није оправдано да она стане на правну 
снагу. У лнтератури се такође писало о потребн ове допуне, односно 
пзмене, a држимо да су свн Врховни судови дошли до истог уве- 
рења, те сматрамо да би се de lege ferenda ревизиска основица из 
§ 336 бр. 6 0. кр. п. нмала узети ех officio у обзир.

Али када de lege lata већ нпје тако, a хотећи доћи до правплне 
цресуде, овај Кас. суд на темељу § 341 бр. 2 С. кр. п. н а с т о ј н  
да се такве неправилности отклоне. Нанме у овом зак. пропису 
даје се могућност рев. суду да ревизију мериторно расправи, све ако 
у њој нису јасно ii одређено означене повреде закона, али ако се 
бар разговетно у п у h у ј е на чињенице нз којпх проистиче по- 
вреда закона. Ово у п у  h и в a њ е на повреде закона пружило је 
овом Кас. суду подршку да у случају када је ревизија пропустила 
да прописно изведе неправилности, да се њнх ипак дотакне и да 
лресуду по могућству касира. Могу pehu да је Касација у доста 
6pojHiiM случајевпма на овај начин чиннла корекцпје.

Постоји још једна могућност када Кас. суд поништава пресуду 
Окружног суда, иако рев. ннје нзведена пропнсно. To је случај 
када се ревизија жалиоца не уважава у целости, већ када се пово- 
дом ње ништи нападнута пресуда. Наиме када се ради о повредама 
нз § 337 бр. 1—3 С. кр. п. II повреде форм. зак. из § 336 бр. 10 
С. кр. п., било на штету бпло на корпст оптуженога, a нпсу расвет- 
л.ене чшвенице на којпма се по правплној прпмени закона има да 
заснива пресуда, тада Кас. суд, шништавајућп пресуду Окружног 
суда, упућује нсти суд да расветли ону спорну околност која је од 
бнтне важностп за правилну примену закона.

Испоставило се у праксп да неки окружнн судови врло ретко 
иримељују § 341 С. кр. п., којп пропнсује да окружнн суд нма 
да одбије ревпзнју: 1) ако је она нзјављена касно, нли ју је учи- 
1ШЛ0 лнце које није на то овлашћено, ллп које се одрекло илн оду- 
стало од ревизнје; 2) ако нпје нн у изјавн нп у оправдању поје- 
дннце, јасно ii одређено назначена повреда закона, нли ако бар 
разговетнпм упућпвањем плп нарочнто ннсу наведене чињеннце из 
којнх происшче повреда закона.

Mii не можемо да нађемо оправданп разлог зашто се не удово- 
љава OBiiM прописжма. Са том праксом неких окружних судова се 
има кидати не само зато што се законскпм наређењима има удо- 
вољнтн, већ II зато да бп се Касацнони суд растеретио. Напме по 
§ 345 бр. 1 С. кр. п. Кас. суд he одбацпти ревизпју ако бп је имао 
одбацпти II сам првостепенп суд по § 341 С. кр. п. Када, дакле, окр. 
суд не вршн одбијање ревпзпје по овом §, тпме он пребацује свој 
посао на Касац. суд, који пма нз истих разлога да одбаци ревпзнју. 
To оптерећење пзгледа овако: Када бп седам Окр. еудова — колнко 
нх има на подручју овог Врховног суда — пребацивали свој рад 
на Касацпонп суд, којп радн само у једном кривичном већу са три 
]1еферента. тада бп на једног реферпта долазило више од два 
окр. суда,



Против решење окр. суда, којим со. ревичнја по горњем §-у 
одбцја, пма места жалбн на Кас. суд, те ако је жалба основана, 
Касацнја he је уважитп тако да се страици iiehe учипити неправда. 
Како је, дакле, предвнђон иоступак у (аучају одбијања ревивије 
с>д стране окр. суда, то је посве иеумесиа та укорељена пракса 
неких окружннх судова да § 341 С. кр. п. не иримен>ује, већ да 
ревизнско пнсмено једноставно шаљу Касационом суду. Ако је у 
вези са ревизијом изјављеп п прпзив, Кас. суд he iio решењу ревп- 
знје одлучити и о прнзиву.

При решавању призива нмамо да напоменемо cлeдehe: како 
призив није ревизија — иако га решава ревизиски суд — то је 
нпак дато право Касадпји да извесне чпњенице са своје стране 
установљава, оне утврђене мења, илп да их отклони. Тако над- 
прегледа нарочито отежице н олакшице.

Иначе CKpeheMo пажњу на то, да се у призиву има појединце 
означити онај део пресуде који се напада. Ово зато, јер по § 332 
С. кр. п. признву има места против многих делова ПЈ>есуде, a када 
нису одређено назначене тачке пресуде које се побпјају, Касација 
he призив одбацитп, јер то тако прописује § 334 С. кр. ii.

Али када жалилац омапш да пропнсно изјави п[)изив, па та 
омашка иде чак тако далеко да га уопгате пропусти изјавнти, a 
признв је нначе основан, Кас. суд је п за тај случај натао подршку 
у закону, да би помогао праведности, алп то је закопскк ограин- 
чено. Наиме по § 324 од. 2 ст. посл. С. кр. п. може се судска одлука 
поншптити илп преиначитп и у корнст оптуженнкову поводом ма 
каквог п р а в н о г  л е к а  т у ж п о ч е в о г .  Али ако тужилац није 
рзјавио правни лек, Врховни суд је у немогућности да учини корек- 
штју, све ако би иначе у неком делу првостепене пресуде и била 
извесна грешка, која би се путем признва има,ла преиначити.

Са призивом у вези често долазн у питање и издржавање 
казне. Наиме по § 333 од. 3 С. кр. п. призив задржава извршење казне 
ако је управљен против врсте казне, или кад опт>'женик, изјављујући 
призив само због одмерења казне, у исто време не изјави да хоће да 
започне издржавање казне. Према томе сама нзјава оптл^женикова 
да после објављене пресуде жели да пастуии казну нпје довољна, 
као што није довољно ако је прнзнв изјавно као rope, али са прп- 
зивом уједно н ревнзију. Ако се стнчу претпоставке да оптужени по 
објавл>еној I ст. пресуди отпочне издржавање казне, онда више не 
долазн у пнтање урачунавање истражног затвора у казну — као 
iiiTo некп судовп раде — пошто се оптуженпк нз истражног затвора 
има превести у завод за издржавање казне.

Сем ревизије ii признва био би joiu један правнн лек, a то је 
жалба. Али како она долазп у ред реткпх правнпх лекова код 
Кас. суда, то држнм да о њој овом прн.лпком ннје потребно говорити.
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Желим да н о изради пресуда окЈЈуж. судова кажем join коју 
реч. Диспозитпван део пресуде — код кондемнаторне пресуде — 
1ша да садржн све конститутивне елементе дела, за које се оптужени 
оглашује крцвим, тако да је несумњпво да је 6uhe тог кр. дела



остварено. У нагаим коментарнма су елементн кр. дела добро разра- 
ђенп, тако да по овом питању може свако лако да се снађе. Препо- 
ручујемо да се свагда када се оптуженпк оглагаује крпвпм за 
извесно кр. дело, текстуално наведе све опо што Кр. з. прописује. 
Да се не замењују термпни Д1)угпм пропзвољнпм ре- 
ч II м a п п 0 ј м 0 в II м а. Т е р м п н о л о г ii ј a ii м a с в о ј ii р a в- 
н II 3 н a ч a ј.

У разлознма пресуде пма да се наведе да је тужплац остао код 
своје ппсмене оптужнпце, нли да ју је евентуаано изменпо. Нпкако 
niije потребно уврститп у пресуду целу садржпну писмене оптуж- 
кице. Алн одбрану оптуженпкову треба изнетп у свима релевантнпм 
деловпма. После овога he суд навестп да ли је пли није, или је само 
делимично уважио одбрану.

По том he установитп чињенично стање ii образложити на 
темељу којих ii каквих прибраннх доказа је дошао до њпх. Најзад 
околностп које утичу на одмеравање казне.

У § 293 С. кр. п. наведено је шта треба да буде у пресудп, али 
нпје назначен ред поступка како смо rope пзложилп. Из пскуства 
можемо рећи, да када се пореметп горњп ред, пресуда није прегледна.

Да бн се правосуђе упутпло на правнлап пут, Кас. суд на 
основу § 101 Закона о уређењу редовнпх судова ставља своје 
„п р II м е д б е“ у сваком случају када запазн да је од стране суда, 
оптужбе плн одбране учпњена нека неправплност, пли је нешто 
пропуштено. Ово чинп тада, када у недостатку правног лека, па 
ни 113 службене дужности ннје у стању да се дотакне меритума 
пресуде. Ово је, дакле, последње средство којнм се Врховни суд 
служи у интересу правног лека.
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Настојао сам да Вам изнесем ствари које се у коментарнма 
обично не налазе. Служно сам се нашом јудикатуром. Јудикатура 
јс један фактор којн законске прописе објашњава, допуњује ii про- 
ширује, a уједно показује пут за бyдyhe правплнпје правосуђе. Са 
овог разлога — могу слободно pehii — да јуднкатура има нсте смер- 
ппце као ii законодавство.

При свршетку имам да нстакнем да се пначе у нашем право- 
суђу стичу о с 0 б II н е, које условљавају његово правнлно функ- 
пноннсање. Поред Словена жнве у овим крајевнма ii друге pace, 
али никада у своме пскуству ш1Смо запазили, да бп наш судија 
лмао за њнх друго мерило од оног за наш жнваљ. To важн ii за она 
лпца која су политпчкн разно подељена, то важп и за она лпца 
која су за судију друштвено пли иначе везана. Поред овога објек- 
тпвног својства нмам да истакнем ii другу моралну врлину нашег 
судпје, a то је правилно cxBaheHy свест с в о ј е д у ж н о с т н. 
Предмети који се по интерес државе па п појединаца имају сма- 
трати хитннма ii важнима, отправљавају се без одлагања ii без 
обзнра на претрпаност у шслу.

UIto се тнче браниоца, од њнхове стране постоји једна општа 
хвале достојна појава, која се мора овом прилнком поменутп. To је
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н.ихово ж и в о  и к о р и с н о  у ч е с т в о в а њ е у  н а ш е м  п р а в -  
н о м  ж и в о т у .  Како у нашем удружењу, тако п при уређиваЈву 
наше правне литературе, a и сваком прилпком, пду они упоредо са 
судијом II на тај начнн се удружују наше снаге да 6ii се ii р a в н ii 
р ед  и п о р е д а к  у овпм крајевима у нашој мнлој домовшш учвр- 
стно тако да га нико ни у сумњу не моиге довестн.

Оцене и прикази
Слободав Ј о в а н о в ^ : Амернчкн федералнзам. Би- 

блнотека „Полнтвжса н друш тво^, св. 26. Београд, 1939, 
стр . 40- Цена 5.— дввара. У овом раду наш уважени профе- 
сор г. Слободан Јовановић у првом реду излаже нам значај аме- 
ричког федерализма, затим постанак Савеза северо-америчких др- 
жава иза проглашења независности дотадашњих насеобина од 
Енглеске 1776. год., стварање независне савезне власти, гледишта 
двеју америчких странака: федералистичке и демократске на поло- 
жај држава и појединаца у Савбзу. Изнесена је затим теорија о 
деоби суверености, којом се хтело објаснити постојање двеју су- 
верених власти са правом заповедања над истим грађанима, као и 
грађански рат који је вођен од 1861— 1865 год. између северних 
и јужних држава, којим је решено спорно питање о томе да ли 
се сувереност налази код Савеза или код посебних држава у 
корист прве тезе, заступане од северних држава. Приказано је и 
стање Сједињених америчких држава по свршетку грађанског 
рата, основна начела савезног Устава од 1787 год., разграничење 
надлежности између Савеза и држава, а, на крају, дата је у нај- 
главнијим потезима карактеристика америчког федерализма. , 

Најзначајнији је онај део књиге г. проф. Слободана Јовано- 
вића у којем су изложена основна начела савезног Устава и раз- 
граничење надлежности између Савеза и држава. Према Уставу су- 
верен је Савез, a не државе. Али да би државе могле вршити над 
нстим грађанима као и Савез законадвну, управну и судску власт, 
било је потребно да се претходно разграниче надлежности Савеза 
и држава. To је извршено савезним Уставом, услед чега нема 
опасности да би савезна законодавна власт могла сужавати над- 
лежност држава, јер оне нису њој потчињене већ Уставу. Савезна 
власт је уређена савезним Уставом, док је решење овог питања у 
посебним државама поверено њиховим уставима. Поред тога су у 
савезном Уставу зајемчена и основна права грађана — слобода, 
вера и имовина — ради заштите мањине од тираније већине. За- 
конодавно тело састављено је од два дома: Сената, у којем су јед- 
наким бројем претставника заступљене државе, и Народног прет- 
ставништва, у којем су посебне државе претстављене према својој 
бројној снази, док је на челу управне власти претседник репу- 
блике, који узима за министре лица изван парламента, која су 
политички само њему одговорна. Таква претседничка влада по- 
стоји и у посебним државама. У надлежност Савеза спадају: ино- 
страни послови, војска, царине, саобраћај, кредит и новац; поред 
тога признато му је право да установљава порезе и закључује



зајмове, услед чега је постао финансиски независан од држава. 
Савез је, најпосле, преко Савезног врховног суда контролисао 
уставност како савезних закона тако исто и посебних држава.

Према мишљењу г. проф. Слободана Јовановића у Сједиње- 
ним америчким државама, и поред савезног облика државног уре- 
t̂ eњa, одржано је народно јединство постојањем једне сувере- 
ности која припада једино Савезу. Писац је мишљења да аме- 
рички федерализам може у пракси показати добре резултате ако 
постоји „осећање националног јединства, будно и активно јавно 
мњење, безусловно поштовање законских прописа и судских 
одлука, —  услова које може испунити само једна демократија, и 
то не свака, него само она која је васпитана у традицијама правне 
државе.“ р
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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Прпзивнп је суд правплно установпо да је прпзнаница крнво- 

ТБорена, пако је. Технпчка полиција Града Београда у гвоме налазу 
пзрекла, да се са доста вероватностп лгоже претпостављати да су 
некп деловп прпзнанпце ппсани једновремено са осталпм текстом 
(Пресуда Касационог суда v Новом Саду од 20 фебруара 1939, 
бр. Рев. II 488/1935).

Касацноии суд ревизнју туженнх не уважава, пресуду прнзивног суда 
одобрава и осуђује тужене да тл'жптељу, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
илате у пме ревизпских трошкова 690 дпнара (шест стотина деведесет динара).

РА З  ЛОЗП:
Тужнтељ је у тужбп навео да је 18 јула 1933 године продао туженпма 

своју вршаћу машину са прибором, за своту од 63.000 дин. Прн преузећу врша- 
лице платлли су му тужени 25.000 дин., док су му остатак од 3S.OOOO дннара 
бнлн ДЈ̂ жни псплатнти 1 јануара 1934 године. Cexi тога на рачун другах потра- 
жпвања (по.довнну уговорне пристојбе, половину трошкова купопродајног уго- 
вора, за 760 кг. дрвеног угља, за један францускн кл.уч. 11 врећа за угаљ, поло- 
внну трошкова за опомену н пристојбе за осигурање вршалпце) лужни су му 
тужени платнти 1939 динара, у свему 39.839 дпн. Од тога су му платплп 12 сеп- 
тембра 1933 год. lOOO дпн.; месеца повембра 1933 год. 1000 днн. ir 1 јануара 
1934 год. 7223 дин. 25 п„ дугују му, дакле, још са свотом од 30.616 дин., те је тра- 
л:ио да се осуде да су му ту своту дужни солидарпо са трошковима псплатпти. 
Пзмеђу осталога тужепи су приговорплн да своту од 31.000 дин. не дугују ту- 
жител.у, јер је I. р. туженп ову тужптељу 20 нов. 1933 год. псплатно. У доказ ове 
тврдње туженн су поднели једну признанпцу, потпнсану по тужнте.гу, чпји је текст 
према неспорно.м чип.еничном стан>у ствари пиеао I n. туженп, према којој тужител> 
признаје да је у пме отп.лате луга из куповнне строја примио своту од 31.000 лин. 
Тужптел) је порпцао да би 20 нов. 1933 гол. био примно 3l.ooo лин., него да је 
прн.мно само 1000 динара, a да је прнзнаница, KoioM се потврђује пријем од 31.000 
дин. и коју је он потписао морала бптн накнадно фалчифнкована. Срескн суд је олре- 
лио доказ преслушањрм свелока, странака и вештака. према чнјем нсказу постојп 
волнка вероватност да је бројка 3 испрел бројке 1 ( looo) у вризнаницу накнадно упи- 
сана. На основу спровеленог локаза Срески суд је тужбу делнмично уважио п 
осудио тужене. прппуштајућп тужите.га .заклетвп, да тужите.Ђу солндарно плате 
СЕОту ол 30.425 дпн. п парн. твошкове. Прпзпвпи ,ie сул предмет послао на нат- 
тгреглед Технпчкој полпцпјп Управе грале Београда, према чпјем мпшл>ењу 
,.може се са доста вероватиостп претпостав.Ђати да су на инкриминисаној
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Признаници како бројка „3“ у суми од 31.000, тако it последља два реда напи- 
санн једновремено са осталим текстом". На основу такога мишљења, у вези 
cži исказом преслушаних сведока, прнзивни је суд призив тужеинх одбио и 
потврдио иресуду првостепеиога суда.

Hiije основана ревизиона жалба тужепих да је призивци суд, прихваћа- 
јући чињенично стање ствари установљено uo iqiBocTenenoM суду, иовредио про- 
цесуално-правне прописе. Према протоко-зу вештачења Техиичке иолиције 
Града Београда, само се са доста вероватносги може претпостављати да су 
бројка „3“ II два последња реда у дризнаиици наинсавн једиовремено са оста- 
Л1Ш текстом. Ilpii3iiBiiH је суд, међутим, усвајајућ« чињенично сташе ствари 
установљено по првостепеном суду, дошао, такође, без повреде правних iipoiinca, 
до убеђења, да су бројка 3 и два последња ретка текста, којн.ма тужитељ upii- 
знаје да је иримно 31.000 ;iHiiapa, у иризианнцу накнадно унесеии. To чиње- 
нично стање ствари, које не стоји у противностн са мишљењем Техничке поли- 
ције, установнлц су доњц судовн нарочито iia основу исказа сведока С. А., Ф. 
А. и Н. А., из којих су извели иравнлаи закључак, да оии потврђују тврдњу 
тужитеља да је он 20 нов. 1933 год. од туженнх примно само 1000, a не 31.000 
дннара. Пре.ма томе је признвни суд без новреде правних iipoiiiica установио да 
је прнзнаница кривотворена и тужене осудио у с.м. тужОенога захтева.

Како је ревизнја туженпх одбијена, вал>ало их је осудити да плате трошкове 
рсЕцзнонога поступка у см. §§-а нз и 152 Гр. ii. п.
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У CM. §*а 99 Закона о државном рачуноводству, пре,т>'зимач нма 

платитн новчану казну за свакн проду^жеии му дан за испуњење 
оОвезе, алн се од те казне ослобађа ако га је у нспуњењу обвезе 
омела песавладљнва сметња (виша сила). — У см. чл. 58 Правил- 
ннка за нзвршевл Закона о државном 1)ачуноводству, уговорена 
казна нема се од пЈзед̂ з̂и-мача каилатитн безусловио, него само ако 
пред}'знмача у задоцњењу са нзвршењем П[)едл'зет11х радова терети 
кривица. — У см. нстог члана Правилника ст. 4, ПЈ)едузнмач није 
у праву да кауцнју остварује судскнм путем само ако већ постоји 
решење надлежне властн о губитку кауцнје. (Пресуда 1га<;ацноног 
суда у Новом Сад̂ " од 13 фебруара 1939, бр. Рев. II 287/1935).

Касацнонн суд ревизију туженога Државног ерара ие уважава, пресуду 
призивног суда одобрава и Државни ерар осуђује да тужите,л>у у име трошкова 
ревизискога поступка п.лати, у року од 15 дана под претњом оврхе, &20 динара 
(осам стотниа двадесет дннапа).

Р А З ЛО З П:
Туаситељ је у тужби навео да је решењем Министра саобраћаја од 2 априла 

1925, a на основу јавне лнцитације на којој је он био најјефтинпји досталац, по- 
всрено му да на железничкој станицн у ВршцЈ’ нзради водостаничну зфаду за 
цену од 310.790 дин. 60 пара. Уговор је за тужитеља постао обавезан 15 априла 
1925 год., a све радове око нзградње имао је извршити до 30 маја исте године. 
У см. т. 4 уговора, уколико би се тужител>у рок .за довршење радова продужио, 
и.чају се у корист Инвалидског фонда одОити за сваки продЈ’жени дан по 2 динара. 
У  см., пак, посл. става истога §-а, ако се тужнтелЈу рок не иродужн, a посао .му 
се не 0ДЈ'з.ме, ДЈ'жан је, поред накнаде штете, платити за сваки дан задоцњеша 
2 дин. 50 пара од сваке хил>аде динара уговорене своте. Како је видео да му је 
рок од месец н по дана за извршење радова прекратак, тужител, је т[1ажио про- 
дужење рока за испоруку за 75 радних дана, док му је Дирекција железинца у 
Суботпци продужнла рок нспоруке са свсга 15 дана, о чему је тужител> сазнао 
тек деце.\10ра месеца 1925 год., јер iipe тога о П110ДЈ'жељу рока није Оцо уопште 
извештен. Иако њега, тужитеља, у прекорачен.у рока за испортеу не теретн nii- 
каква кривица, него, напротив,, туженог, јер су му планови ii нацрти за изградљу 
Оетонског резервоара достав.Ђеин тек 12 јуна 1925 год.., н што је oiiiiaB.iaiio могао 
веровати да му је рок за пспоруку прод}'жсн за свнх 75 дана, ипак јс од њега у 
n.\ie уговором предвиђене казие наплаћепа свота од 52,057 дин. 32 паре, ii то 
делом на рачуи зарађоне суме од 51.940 днп. 13 iiapa која ,му је задржана ( i l l
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дин. 14 пара), a делом од положене кауције. Зато је тужитељ тражио да се fy- 
жени Државни ерар осуди да му је своту од 52.057 дин. 32 nape дужан испла- 
титн, заједно са 5% камата од 20 авг. 1925 год. и парничне трошкове.

Туасени Државни ерар ставио је бно прво приговор стварне ненадлежности 
суда, јер да би у погледу повраћаја кауцнје у см. §-а 58 Правилника за из- 
вршење Закона о државно.« рачуноводству била надлежна управна власт, a не 
редован суд. Што се, пак, наплате уговором предвиђене казне због задоцњења у 
у нспоруци тиче, тужени је тврдно, да у см. уговора ту казну тужитељ има пла- 
тпти безусловно и "без обзнра на то да лн је за Државни ерар услед задоцњења 
било какве штете илн ннје.

Првостепенн суд, Окружни суд у Суботици, дао је места тужби и Државии 
ерар осудио да тужитељу утужепу своту исплати, a призивнн суд, Апелациони 
суд у Новом Саду, одбио је прнзив туженога и у свему потврдио првостепену 
пресуду.

Није основана ревизиона жалба туженог Државног ерара да је призивни 
суд иовредао правне нропнсе. У см. §-а 4 уговора, који је услов у уговор унесен 
у саглаености са прописом g-a 99 Закона о државном рачуноводству, предузи- 
мач има, истина, платити новчану казну за сваки продужени му дан за испу- 
њење обавезе, али се од те казне ослобађа ако га је у испуњењу обавезе омела 
несавладљива сметља (внша сила). Према неспорно-м чињеничном стању ствари, 
међутим, Дирекдија државних железница, продужујући тужитељу рок за испо- 
руку са 15 дана, нашла је да је молба за продЈ'жење рока услед дефекта у мо- 
тору због којега је рад у мајдану камена био обустављен оправдана, да је, дакле, 
у конкретном случају постојала виша сила, a да се не ради о кривици тужи- 
теља. Зато тужитељ оправдано није могао бити обвезан да плати казну од 2 
динара дневно за подељено му продужење рока нспоруке од 15 дана. Што се, 
пак, уговорене казне од 2 дин. 50 пара на хпљаду динара од уговорене своте за 
прекорачење рока нспоруке тиче, њепа је наплата нормирана не у чл. 99 За- 
копа 0 државном рачуноводству, како то погрешно истиче тужени, него у чл. 
58 Правнлника за нзвршење закона о државном рачуноводству. Према том чл., 
међутим, уговорена казна се нема од предузн.мача наплаћнватн безусловно, него 
само у случају ако предЈ з̂нмача у задоцњењу са извршењеи радова терети каква 
кривица. У конкретно-ч случају, .међутнм, прнзивни је суд без повреде правних 
прописа установио, да је у задоцњењу био баш тужени Државнн ерарјер су 
тужител>у плановп ii нацрти за израду бетонског резервоара, које је он био бла- 
говремено предао, са одобрење.м достављени тек 12 јуннја 1925 год., дакле тек 
после истека рока за довршење радова који је био уговором предвиђен. Како је 
израда бетонског резервоара са остали.ч радовнма које је тужитељ био предузео 
чпнила једну целпцу, тужител. није морао отпочетн израду предузетога посла 
све дотле, док год плановп н нацрти за предузети посао од надлежних органа 
тЈ’женог ерара ннсу били у целини одобренн и њему доставл.енц. Како према 
томе за одоцњење у испоруци крнвица терети тужени Државни ерар, правнлно 
је судио призпвни суд када ra је осудио да тужител>у неоправдано задржане 
своте исплати.

Што се стварне надлежности редовнога суда тиче, прнзивпи је суд, пот- 
врђујући у том погледу закључак првостепенога cj-да, то питање правоснажно 
решио, ус-лед чега овај Касацнонн суд у његово расматрање у смислу §-а 40 ст. 
3 Гр. п. II. Huje могао улазити. Но без обзира на тај процесуални разлог, у см. 
чл. 5S Правилника за извршење закона о држаном рачуноволству ст. 4, предузп- 
мач Huje у праву да кауцију остварЈ-је судскпм путем само опда, ако већ по- 
стоји решење надлежне властн о губитку кауције, док у конкретном случају 
такво решење надлежне власти не постојн.

Тужеии Државнн ерар, који са ревизијом ннје успео, ваљало је осудити да 
тужитељу платц ревнзиске трошкове у ем. §§-а 143 и 152 Гр. п. п.

206
Веровнпк је властан да на основу Закона о побнјању правних 

дела ван стечаја побија учпњено даровање п у случају, ако бп 
своје потражпвање iiorao наплатптп пз пметка другнх меничннх 
обвезаника. (Закључак Касацноног суда у Новом Саду од 13 фебр. 
1938, бр. Рев. II 2S9/1935).
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Касациони суд услед ревизије тужитељице пресуду призивнога суда укида 
и упућује истн суд да, настављајућн постуиак, доиесе нову одлуку.

Р А З Л О З Н :
Тужитељ, Југословенска удружена банка д. д. у Загребу, навела је у 

тужби, да је отац тужене пок. М. Ш., заједно са В. Е., становником сомборским, 
био правоснажним меничним платежним налогом Окружног суда суботичког бр. 
Г. 629/1927 обвезан да јој плати сноту од 47.141 днн. 64 пара главиице са 6% 
камате и осталим припадцнма. Отац тужене је, међутим, даровним уговором ciuioii- 
љеним 12 дец. 1929 год. све своје имање у вредности од преко боо.ооо дин. iipe- 
нео на тужену, тако да према самој писменој изјавн тужене, која је прикЛ)учеиа 
спнсима, нза њенога оца није остало никакво ни покретно ни непокретно имање 
из кога би се тужитељица могла за своје иотраживање намирити. Тражила је 
услед тога тужитељнца да се тужена обвеже да јој је ДЈ'жна иснлатити своту 
од 47.141 дин. 64 паре са прип., колико је још остало неисплаћено од право- 
моћно досуђеног јој потраживања. Тужена је у своју одб[)ану, између осталога, 
навела, да је меннчни садужник њенога пок. оца В. Е., тужитељици меничним 
платежиим налогом досуђено потраживаи.е у целини исплатио и да тужитељица, 
бЈДЈ’ћи јој потраживање више не иостоји, не може ни од ње ништа потраживати. 
В. Е., пак, да није имао право без спора-зу.ма са својим садужником, пок. оцем 
тужене, признавати тужитељици, накнадно већу камату (14%) него што је она 
меничним платежним налогом (6%) била досуђена н тако тужитељицн једном 
досуђено потраживање самовласно повећавати.

Првостепени суд, Окружни суд у Суботици, одбио је тужитељицу са тужбом 
н осудио ју да плати трошкове, установљавајући да је садужник пок. оца ту- 
жене В. Е. читаво тужитељцци досуђено потраживање стварно исплатио и да 
тужитељица, према томе, нн од тужене, као обдарене, нема шта да пот1)ажује. 
Признвни суд, Апелационн суд у Новом Саду, о.дбио је призив тужитељичин и 
потврдио првостепену пресуду, али из других ра-злога. .\пелациопи суд налази 
да у конкретном случају не постоје услови за побнјање дарова1ва у ко1>ист ту- 
жене, будући је у с.мислу Закона о побијању правних дела ван стечаја потребно 
да побнјач докаже да је услед правнога посла који се побија онемогЈ^ћена, или 
бар знатно отежана наплата његовог потраживања од главног дужника. У кон- 
кретном случају, међутим, да је тужнтел>ица у могућности да утужено потра- 
жпвање наплати од другог солндарног .меничног обвезника В. Е. и да тако без 
доказане материјалне штете на страни побијача нема места тј'ж6н ради побнјања 
нравних дела ван стечаја.

Основана је жалба тужитељичнна да то правно стајалиште Апелационога 
суда Hiije нснравно. У см. §-а 6 Закона о побијању иравних дела изван стечаја, 
на побијање је овлаштен сваки веровник чија је тра^^ина нзвршна. . .  уколико 
извршење на имовиин дужниковој није довело до иотпуног иамнрсња веровника, 
нли уколико се има узетн да до тога не би довело. У с.м. о.дносних прописа 
старог Меничиог Закона, на осиову кога је отац тужене обвезан да меничну своту 
заједно са В. Е. тужитељици исилати, обвеза оца тужене је солидарна, што 
значн да је тужитељица била власна да читаво .менични.ч платвжни.ч нало- 
гом досуђено јој потраживање наплати само од пок. оца тужене као од солидар- 
Hor ДЈжника. Тај императи1иш пропис Меничнога закона ннје ниуколико изме- 
H.tH g-oM 8 Закона о вобијању правних дела изван стечаја, јер се у њему каже 
само толико, да је на побијање овлаштен веровник чије потраживање iinje путе.м 
извршења дошло до потпуног намнрења па и.човини дужииковој. Ко се, пак, и.ма 
сматратл дужником, у том иогледЈ' закон не поставља никакве посебне одредбе, 
услед чега се то пита&е има просуђнвати према општим прописина, у конкрет- 
iioM случају, дакле, ирема прописима старог Меиичног закона. Тужитељнца би, 
према томе, била власна да наплату читавог досуђеног јој потраживаља тражи 
од пок. оца тужене, услед чега би бнла власна да тражи наплату тога потражн- 
вања и од тужене као обдарене, уколико би исказала да се из имовине нено- 
среднога дз-жнпка не би могла намирити. Како, пак, тужена у својој писменој 
изјави од 30 авгЈ'ста 1933 прнзнаје да и.за оца јој није остао ннкакав иметак из 
кога би се могло ма какво потраживање паплатити и да је отац читав свој и.ме- 
так још за живота њој поклошш, тужитељица је у довољној мери доказала да се 
из нмања дужниковог не би могла наплатитп. Према то.ме је погрешно стаја- 
лиште Апелационог суда да у конкретно.м случају не би постојали услови за 
побијање из §-а 8 Закоиа о побијаљу праввнх дела нзван стечаја.



112

Ho како предуслове за побијање не садржи само § 8 бакона, него је к£1б 
битан предуслов за побијање потребно и да веровникова ненамирена тражбина 
уопште постоји, у ком погледу Апелациони суд чнњенично стање ствари није 
установио, ваљало је предмет вратити том суду да чињенично стање ствари у 
том погледу установи, као u да установи постоје ли н остали услови за поби- 
јање правних дела изван стечаја (побијање у року који закон предвиђа итд.) 
после чега he Апелациони суд имати да донесе нову одлуку.

207
He прннада хонорар за нзвршену операцнју у болш1Цн приват- 

ном лекару, који је прн операцијп само замењивао болнцчкога 
лекара. (Иресуда 1^сацпонога суда у Новом Саду од 28 новембра 
1938, бр. Рев. II 51/1935).

Касациони суд ревизију тужитеља не уважава, потврђује пресуду прво- 
степенога суда н осуђује тужнтеља да туженоме, у року од 3 дана под претњом 
оврхе, плати 103 дин. (сто u три дннара) ревпзнских трошкова.

Р А З Л  ОЗИ:
Против меничног платежног налога, којим је обвезан да плати 1000 дин. са 

прип., тужени је поднео прпговоре у којима је навео да је над његовнм мало- 
летним сином од 9 година услед запаљења слепог црева требала у болници бити 
нзвршена операција. Како је бо.чнички лекар био отсутан, операцију је извршно 
тужитељ, којн је тога дана био заменнк болничкога декара. Но пре него што би 
операцнју нзвршно, тужите.ч. му је саопштно да he операцију извршити само 
тако ако му потпише менццу од 1500 динара. Како је операција била хитна, он 
је био принуђен да мепицу потпише, на коју је међувремено исплатио 500 ди- 
нара, a утужена свота од 1000 динара је осгатак своте од 1500 динара на коЈу 
је дао неницу. Тих 1000 дннара није дужан тужитељу исплатити, јер ни бол- 
ничкн лекар, да му је сина он onepucao, не би могао тражитц за операцију по- 
себан хонорар, па га не може гражнтц ни његов заменик.

После проведеног доказног поступка првостепени суд, Срески суд у Вршцу, 
одбио је приговоре туженога u оставио меничнн налог на сназн, док је призивни 
суд, Окружнп суд у Белој Цркви, првостепену пресуду пренначио, менични пла- 
тежни налог ставио ван снаге и тужбЈ' одбио.

Huje основана ревизиска жалба тужитељева да је призивни суд повредно 
правне пропнсе, јер је призивни суд правилно изрекао да болничком лекару, да 
је операцнју он пзвршио, не бн за ову припадао ннкакав посебан хонорар; н кад 
посебан хонорар не би припадао болннчком лекару, онда он не може припадати 
Ш1 прпватном којн је при операцији вршио само замену болничког лекара.

Расположење у погледу трошкова ревизискога поступка оснива се на про- 
иисима §§-а 143 u 152 Грађ. п. п.

20S
У CM. iipoiiiica §-а 14S9 Аустр. грађ. законика, свако отштетно 

потраживање престаје после трп године од оног времена када је 
оштећенн за штету сазнао. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 30 јануара 1939, бр. Рев. 473/1935).

Касацнони суд ревпзнје тужених уважава, пресуду прпзивнога суда пре- 
иначује, тужитељицу са тужбом одбија и осуђЈде ју да прворедном туженом 
плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, у име првостепених трошкова 
8520 дин. (оса.ч хи.Ђада пет сто двадесет), у име признвних 1S65 Д1Ш. (хил>адЈ' 
осам сто шесдесет пет), a у име ревпзнских 1450 дин. (хил>аду четирн сто 
педесет). Другоредном, пак, туженом да плати, такође у року од 15 дана под 
претњом оврхе, у име првостепепнх трошкова S520 дин. (осам хи.гада пет сто 
дг.адесет), у нме прнзивних 1S65 днн. (хн.гаду осам сто шесдесет пет), a у име 
ревизноних 1425 дин. (хил.аду четирн сто двадесет иет).

РА З ЛОЗИ:
Тужитељнца, Управна општнна Орловат, навела је у тужби, да је она кроз 

ДЈГц нпз годнна узнмала у закуп државну земл>у „Доминал", у површини од 410
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кат. јутара, која лсжи крај општннскога атара, уз годишњу закупнину од 3000 
динара. Сврха овога закупа била је та, да oiiumuia из чнстога прихода некрег- 
1£вне повећа свој приход н на тај начии растерети грађаие обавезе плаћања oit- 
iimiHcicor прнреза. Било је, дакле, у ннтересу како општине, тако и цојединаца, 
да општииа буде увек закупац овога добра. Приликом лицитације одржане 1930 
год. општина је ионудила била највећу закуицу своту од 2000 дин. годишње, но 
вада је лицитација трсбало бити одобреиа, Днрекција државиих добара нашла 
ji: да је та понуда и сувише ниска, него је стаиила општини писмеву понуду 
да јој земљу изда у закуп за 30 дииара по ланцу, за закуино време од 3 године. 
111|В0реднц тужеии, међугим, као општииски киез, a другоредни тужеии као 
бележник, којц су ту поиуду Дирекције државних добара били иримили, иису 
јо изнелн пред оцштинско прстставншитво, те тако oiio није уопште имало знаша 
0 томе да је понуда оиштние одбијена ii да јој је стављена нова поиуда. 1Сако је 
та нова поиуда била везана за рок, којн је био протекао a да општина на ионуду 
Hiije одговорцла, земља је била издата у закуи М. И. за своту од 6000 динара 
гидишње. Да пе би прет[1пела још већу штсту, општииа је била приморана да 
од М. узме „Домииал'' у подзакуи за своту од 41.000 днн. годишње, што за Т()И 
године чшш своту од 123.000 дпн. Како је оиштииа на тај начнн плагила са 
110.700 дии вшпе иреко своте iio којој је земљу .чогла добитн од Државнога 
ерара (12.300 дин.), тужитељцца је тражила да јој тужсч1и на нме иакнаде за 
претрпљепу штету плате своту од 110.700 днн., са 5% камате од дана тужбе н 
парничне трошкове.

Туженн су се, између осталог, браинлн и тн.ме, да је отштетпо потражи- 
вање тужнтељцце застарело, jej) се oiio у см. §-а 1489 Аустр. грађ. зак. и.ч1ало 
остваривати пред судом у року од 3 годипе од ca3iiaii.a за штету, за ову је, пак, 
тужитељица сазнала ј аније од iipe 3 године iipe предаје тужбе (тужба је iipe- 
дата 28 апр. 1933 год.).

Првостепенн је суд тужби дао дми.мичио места, изрнчући, између ослалога, 
да потраживање тужитељице иије застарело, и осу.дио тужеие да су тужнтељиии 
дужни солидарно платити своту од 86.981 дин. са ’)% камата од дана тужбе н 
парничне трошкове. Апелациони суд је прнзив тужеиих одбио и потврдио прво- 
степену иресудЈ'.

Тужени се у својнм ревилиони.м иолбама из.међу осталога жале, да је Aiie- 
лационп суд погрешно изрекао да тужбено потраживаше није застарело н та им 
је жалба ociioiiaiia. У см. пропнса §-а 1489 Аустр. грађ. зак. евако отштетно 
потраживање престаје после три годние од онога времена, када је оштећенн за 
штетз' сазнао. Туженн твЈ|де да је тужитељнца за штетЈ' сазнала још iia ван- 
редцој седницп општннеког претсташшштва одржаној о апрнла 19.30 год, 11з 
записника исте седннце, којн је у iipeimcj' П11нкл.учен днсцнплннски.ч списнма, 
видн се да је та седиица, иако ваи1)една, прописно еа-звата и да је па и,ој при- 
суствовао довољан 6f:oj чланопа иотрвбан за доногаенл; правоваљаннх закл.Ј'- 
чака; да је на истој седнипи општнис-ки кне-з II. II., тужени у овој iiaiiiiHUn, 
овштинском претставннштву саопштно да је М. II. вољан ,да зс.м.ђј' ,До.чннал“ , 
коју је од Ерара узео под закуи, даде oniiiTiniii у ползакЈ-п и да је М. од.мах 
позват у седницу и ту мј){‘Д претставннштпо.м изјапио да је вољаи општннн пз- 
дати ,,Доминал“ , \  по,4 закЈ’п уз закупннну од 41.000 дин. годишЈБе, што је прст- 
ставништво узело одмах једногласно iia знање. Како је, дакле, општина већ iia 
тој седнпцн, од)1жаној 6 апрпла 19.30 год., сазпала да .зе.ч.-ву јефтиније од 41.000 
дин. годишње зак\-пнине не може добпти, oiia је тога дана .морала оа-знатн н -за 
штетЈ' коју је претрпела тнме што је у и.ме .закуиниие за три годиие платпла 
внше са утужено.ч своточ. Када је, међути.ч, туз;нтсл>ица cnoje оштетио noT[ia- 
жнвање утужила тек 28 апр. 1933 годо., она ra је утужила iro iicTeicj' за1;та[>иога 
рока, којп предвиђа напрсд цнтпранп законскн пропис, услед чога је ii|niroBoii 
застарелости вал.ало лзжжтин н тужбу олбнти. Неоснован је иавод тужнтр.Ћнцг* 
дз је опа за штоту са-знала трк па содницн општинскога нррдставннштво од 14 
маја 1930, јер је тога дана са М. склоил>рн правова.Ђан закуини угопор (одзл'ко.4 
па основу поименичнога гласап.а у см. §-а .’И) Зак. чл. XXil и-з год 1886), док јо 
оа Ј'слове jTOBojia. па и за 1".рличш1у aaKj'iiiinne и iutotv која јој услрд тг>га 
настаје, општина сазпала још на седнипн оиштинскога ирстставинштг.а одржаипј 
0 апЈ.цла 1930 гол., те се н трого.чншп.и ])ок .застаре и.ча 1)ачунатн од тога лана.

Како је тул:итсл.нца са т.ужбом одбнјсна a рввизија тужрцих упажсна, ва- 
л,ало ју је осудптп да тужени.ча п.татц т|10Н1кове у све трн судсч:е ипстапцијо.
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За штету проузроковану аутомобилом, одговоран је не само 
власшш, него и поседник аутомобнла. — Власннк п поседннк ауто- 
мобила, као и почнннлац штете, ослобађају се одговорности само 
ако је несрећан случај наступио пскључто кр1шицом оштећенога. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од б децембра 1938, 
бр. С. Рев. II 43/1935).

Касационн суд ревизиону молбу тужене одбија и осуђује ју да тужите- 
љици, у руке правозаступника јој, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
у нме ревизионих трошкова 581 дннара (пет стотина осамдесет и један).

Р A3 Л 0311:
Тужитељица је у тужбц навела да је другоредни тужени J. Д., који je био 

шофер код прворедне тужене Т. Д., власннце аутомобнла, i i  марта 1930 год. 
прегазио њенога сина Вукашина, који је од задобивених озледа остао на месту 
мртав. Hecpeha се догодила кривицом туженога, који је ауто терао брзнном која 
јо у Панчеву, где се несрећа догодила, била забрањена; тужени није давао про- 
писних шгнала, нитн је возио на проппсној страни улице; услед велике брзше 
којом је терао, није могао ауто на време зауставитн н избећи несрећу. Навела 
јо тужитељица, даље, да је тужени u од кривичног суда оглашен кривим и осу- 
ђен на месец дана затвора. Син јој је био 18 година стар и бно изучени занат- 
Јшја, кројач; зарађивао је и помагао издржавање тужитељнце, као матере, и 
њене малолетне деце. Како је његовом смрћу- отпала од те потпоре, дужан јој је 
тужени штету, заједно са прворедном туженом, као власницом аутомобила накна- 
дити. Штету рачуна тужитељица у свотн од 50.000 дин., те је тражила да се 
тужени осуде да су јој ту своту са 5%  камата од дана тужбе дј'жни нлатити. 
^^жени је порекао наводе тужбе, нарочито да се несрећа догодила његовом криви- 
цом и да је погннулн био нзучени занатлија; да је зарађивао и тужитељицу' и аену 
децу издржавао; тврдио је да тужитељица као шваља сама зарађује и да из те 
зараде нздржава н себе ii децу. Попшули је бно глув ii нем те је већ и зато био 
неспособан за свако привређивање, него га је издржала тужнтељица. Тужени је 
прописно давао сигнале, али нпје могао претпостав.вати да је погинулн био 
1'лувонем II да he га .мати као таквог пустити да се без надзора игра у најпро- 
метнијој улицц Панчева. Прворедна тужена је порнцала да је она власница ауто- 
мобила и тврдила је да је његов власник другоредни туженн.

Првостепени суд, Окружни суд у Панчеву, дао је тужби делимично места 
и осудно тужене да су дужнн солидарно платити 27.699 дин. са прип. и пар- 
ннчне трошкове, a Апелациони суд је ту пресуду дели.мично преиначио и досу- 
ђену своту сннзио на 17.799 дин. са прип.

Жалба тужених да је Апелационц суд повредио правне прописе нпје осно- 
вана. Неоснована је жалба прворедне тужене да она није бнла власннца ауто- 
мобила, јер је ту чињеннцу Апелацнонн суд установио без повреде правних 
прописа; јер је обртннца гласила на пме тужене, и што према самим угово- 
рима од 2 фебруара 1930 н 2 фебруара 1931 год. другореднн тужени признаје 
да су ауто узели тужена п њен муж за њега, али под условом да цм он купав- 
нпну исплаћује у месечнпм ратама п да ауто, ако куповину не буде могао 
исллатнтп, као што је стварно није нн нсп.латио, не прелази у његово власни- 
nfTBO. За одговорност тужене није, међутнм, нн погребно да ауто сачнњава 
њено власништво, него је дово.ђно да се ауто налазио у њеном поседу (Начелна 
курпјалпа одлука бр. 550). Неоснована је и жалба прворедне тужене да би кон- 
кретан случај и.мао да се просуђује не аналогно према прописима Зак. чл. XVIII 
из год. 1874, него пре.ма односним прописима Аустрнског грађ. законцка, јер се 
начела објективне одговорности у погледу штете прнчпњене аутомобнлом у см. 
§ 549 Начелне куријалне одлуке имају примењивати п на територији где је у 
крепости Аустр. грађ. законик. У см., пак, 545 Начелне куријалне одлуке, же- 
лезнице се у случају кривнце повређенога оелобађају одговорносги само онда. 
ако је несрећан случај наступио иск.1>учиво из кривице повређенога, пз чега 
излази да у случају објективне одговорностп за несрећан случај не може бити 
говора 0 подели штете између починпоца и повређеног у сразмеру њихове кри- 
Бпде; јер чи.м је у несрећном случају имала удела кривпца обеју странака, већ 
сама та чнњеница искључује крнвицу еамо оштећене стране (§ 1 Зак. чл. XVIII

209



ии Јод. 1874), fe зато целу штету има да cHOicH странка која тера опасан погон; 
Цстина да је Апелациони суд у конкретном случају стао на противно стајалиште 
II штету између странака пребно, досуђујућн тужитељици само половину уста- 
иовљене отштетне своте, али се тужитељица иротив те погрешне изреке Апела- 
ционога суда не жали, услед чега ју је Касациони суд морао оставити нетак- 
нутом.

Неоснована је и жалба у погледу права тужитељице на издржавање, јер 
тужени износи тек сада први пут у ревизионој молби да је тужитељица не саио 
удата, него да ју је муж кадар издржавати, те се та жалба већ из тога разлога 
није могла узети у расматрање. Жалба у погледу висине отштете не одговара 
ирописима §-а 534 Грађ. парн. пост., те ју је требало одбити, a и зато, јер је 
Апелационн суд од установљене штете досудио тужитељици само половину.

Тужену, која са ревизионом молбом није успела, ваљало је осудити да 
плати трошкове ревизионога поступка у см. §-а 543 и 508 Гр. п. п.

210
He постојн сукоб надлежности између редовнога суда и управне 

властн, ако је спор пред редовним судом правоснажно решен. (За- 
кључак Касацноног суда у Новом Саду од 28 јануара 1939, бр. Р. 
oG/1938).

Касациони суд жалбу Среског начелства ради решења о сукобу надлеж- 
ностн одбија.

Р А З Л О З Н :
Како се из приложених парннчних списа вндн спор између М. А. и др. 

као тужитеља и В. М. н др. због сметања поседа решен је правоснажно закључ- 
ком Окружнога суда у Вел. Кикинди од 28 априла 1938, бр. П. 1015/1937, којим 
је тужба уважена, установљено да су тужени сметање починили и далЈв ии 
сметање забрањено. У конкретном случају, дакле, не постоји сукоб надлежности, 
пего случај §-а 40 Грађ. п. п., где је спор решен редовним лравним путем, док 
је Среско начелство тога мишљења да за решење спора није стварно надлежан 
редован суд него административна власт. Како је, пак, Касационн суд у том 
питању властан да правоснажно пресуђену ствар расматра само на предлог 
Врховне управне власти, који у конкретном случају не постојн, молбу Среског 
начелства ваљало је a limine одбити.
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211
Машнннста речнога брода, без више квжзификацнје, није више 

помоћно особље у см. Закона о радњама. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 24 фебруара 1939, бр. Рек. 18/1938).

Касациони суд рекурс туженога уважава и, преиначујући закл>учак рекурс- 
нога суда, одржава на снази закл.учак Среског суда у Апатину од 2 октобра 
1937, бр. П. 489/3/1937, којим је приговор ненадлежности тужене уважен и тужба 
одбачена. — Осуђује тужител>а да туженом у име рекурснога трошка плати, у 
рску од 15 дана под претњом оврхе, 411 динара (словом: четир сто једанаест 
дкнара).

Р А З Л О З Н :
Машинпста речнога брода, какав је био тужител., по правилном стајалишту 

првостепенога суда (које потврђује и прикл>учено мишљење Министарства трго- 
шше н индЈ’стрнје), ннје више помо1шо особл>е, услед чега решавање о његовом 
потраживању из одношаја службе, које је испод 12.000 дин., не спада у дело- 
круг редовнога суда.

212
У CM. ст. 2 §-а 35G Гр. п. п., ако се прнговор нлн предлог из 

ст. 1 одбије на усменој спорној расправи, али на темељу одвојеног 
расправљања, онда веће може по предлогу или по службеној дуж-

s*



lie

ности наредити да се одмах отпочне расправљање о главној ствари. 
У том се случају неће странкама засебно отправљати објављена 
одлука да је суд надлежан, да не тече иарница, да је редован правнп 
пут допуштен, плп да ствар нпје још правоснажно пресуђена, већ 
he се II она унети у одлуку о главној стварп.

У конкретном случају Орескн суд одбио је ирнговор тужеиога 
да ствар спада у стварну надлежност Окружнога суда, закључак о 
томе странкама објавпо, алп нм га нпје отправио. У исто време 
одредпо је припремнп поступак у см. g-a 340 Гр. п. ii. Окружнн 
суд одбацио је рекурс гуженкка уложен против закључка Среског 
суда 0 одбпјању приговора као недоиуштен, јер да против таквог 
закључка, који се имао унетн у одлуку о главној ствари, рекурсу 
нема места. Касацпонн суд је уважпо рекурс туженика ii упутно 
Окружнп суд да рекурс peiiiii мернторно. У разлозима закључка 
Касацпонога суда пстакнуто је да се према ст. 2 §-а ЗбС Гр. п. п. 
закључак о одбпјању прнговора неће странкама отирављати само 
онда, ако суд, по предлогу нлн ио службеној дужностп, наредп да 
се одмах отпочне расправл>ање о главној стварн. Припремнн посту- 
пак, међутим, којн је Upecuii суд одредпо, није расправљање о глав- 
ној ствари, него се он у см. §-а 340 Гр. п. п. одређује само као npii- 
премање усмене спорне расправе. Према томе за!1л>учак о одбнјању 
приговора тужешшова ннје морао бнтн унесен у одлуку у главној 
стварн, него је могао странкама бнтп отправл>ен. Рекурс, пак, којн 
је туженнк предао iio објављивању закључака Срескога с\'да, niije 
могао битн одбачен, те је Окружни суд упућеи да га узме у мерп- 
1'орно расматрање. (Закључак Касацноног суда од 17 марта 1939, 
бр. Рек. 346/1938).

213
Тужнтељица ннје нмала правног ннтереса да покреће парницу 

радн установљења да су породнчна нагодба, уговор о наследству ii 
кодицпл без важностн, јер је ту исту св])ху могла постнћп и петн- 
торном тужбом, тражећн да јој се досуди нужни део. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Новом Сад̂ у од 20 марта 1939, бр. Рев. 438/1935).

Касацпонц суд ревизнју тужител.ице не уважава, пресуду прнзивног суда 
одобрава н тужите.Ђицу осуђује да туженима у нме трошкова ревизискога по- 
ступка п.11ати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 744 динара (словом: седам 
сто четрдесет четири дннара).

Р А З Л О З П :
Тужите.Ђнца је у тужбн навела да је H>e}i отац С. Б. умро 2S децембра 1932 

године.' Будући да на оставннској расправн ннје дошло до споразума, тужпте- 
љнца је упућепа на парннцу, тс је навела, даље, да је h.l4i отац il августа 1928 
склопио са туженима породнчну нагодбу u уговор о наследству, коју је у iipc- 
ппсу прик.Ђучила тужби. Та нсправа, међутим, ни са формалне нн са матеЈт- 
јалне страпе нема важностн. У нсирави се чнне тобоже расположења Meby 
живнма, међутим су уговорне странке имале намеру да ciuioiie jToiiop о наслед- 
ству. Као уговор о наследству исправа такође не вреди, јер она не o.iroBaiia 
прошгснма 'Зак. чл. XVI из год. 1870, који ptry.iiiiue формалне уелове располо- 
жен>а за случај смртп. Начелно не може постојатн угово}>, тпрдн даље тужите- 
љнца, којн нпсу сачпнилн само остапител>п, него у којем су учествовали и 
наследннцп у чију корист он гласи. Уговор као наследнн не може постојатн ни 
зато, јер Hiije састављен у јавнобележничкој ис-прави, иако су га склопнлн 
брачнц другови. Уговор не вредп нп из маторнјалннх рамога, јер је склоп.ген.



под прстпоставком да тужнтељипа ,iofinje од cno.ie матспр 50 ланаца земље, 
које oiia није никада доОила. Уговор ннјс радц одоб]>ен.а прииаааи снрочадгком 
столу, лако су њнме заиптересована и малолетна лица, те ,је н аато важно- 
c'Tii. Уговор је склоино тужитељичпи отац у заолуди и он врс̂ ђа пужин дро 
т\жнтељичии, те је п то разлог због којрга га она може иападати. Ии кодицмл 
Mijii ј(> iia нспраин павсдрн исма важностн, јср је састаилач! S октоОра lit2s год., 
a iiocioBHH сведоц,11 су ra »отицсалн <i oi:To('i|)a исте године. Тужснн су iioiici<aii 
наиоде тужбе и т[1ажили су да сс тужитсљнца са тужбом одонје н осудн да 
илати тпошкове.

Првостепени суд, Окјпжнн  суд у Суботици, одбно је тужитол.ниу са туж- 
i'ioM н осудпо ју да плати трошкове, иашавши да наводи тужбе ннсу основаии. 
Што се прпговора тужитељичипог тиче да уговор не бн имао важности због тога 
мто у њему отац тужитељпчин продаје жеии кућу, првостепеик је суд уста- 
новио да је о тој продаји према i т. уговора сачиљена посебна јавнобелеасничка 
исправа, која чннн саставни део уговора, и да се тај део уговора аато ие може 
суатратн да је без важности. Установио је првостепенн суд да је исправа у 
оннм деловнма у којима ее чнне расположрња за случај cmi>th саетавл>еиа 
сходно пропнснма Зак. чл. XVI из год. 1870; да су н странке н сведоцн позна- 
пали и српскн и мађарски језик и да је oiia прочнтана и странкама протумачепа. 
Изрекао је njiBocxeiiemi суд, дал>е, да је без оспова онај навод тужитсл.ичин 
ла је уговор неваљан зато што су у њему суделовалн и иаследпнци; да је, iia- 
против, HimiiHH пропис да наследин уговоЈ* могу скланати и ("rjiaHa лица, која, 
11[1ема точе, iijm склапагву уговора морају учествоватн баш као cT[ianKC. Изрокао 
јр првостешчпг суд, наиоглетку, да одоброње уговора од стране сирочадскс вла- 
iTir није бнло иотребно, јер се ради о иримаљу поклона без тррота у корист 
малолетних, у коме случају у смислу прошгса Зак чл. XX нз год. 1877 за вал>а- 
iiocT уговора олоб7>е1Бе сироч. стола пије потребно; да је кодицил пуноважан јср 
се датумом састављања кодицнла има сматрати дан када су оврдоцн на љему 
славили клаузулу и ову потписали. — Првзивни је суд одбно призив тужнтг;- 
Л.ИЧПН II у свему потврдио првостепрну прссуд '̂ са нешто допуњопим образло-
ЖРЊСМ.

Жалба тужнтељичина да је призивни суд повредио правпе проиисе није 
основана. Призивни је суд правилно изрекао да тужител>ица није нмала п[)ав- 
Hcra ннтереса да покреће парницу ради установљеља ла су породична нагодба 
и уговор о наследсгву од 11 августа 1928 гол. као и кодшшл без правиога деј- 
(тва, јер је тужнтељица ту исту сврху могла постићн н петиториим тужбеним 
захтрвом, тражећн да јој се према тужеиима, пошто докаже да су уговор о 
наследству ii породична нагодба невал>аии и без правне важности, досуди н.еп 
нужни део. Алн еу неосповане и остале ревизиске жалбе тужител.ич1ше, јер је 
призшшн сул, прпмајућп чпљенпчна устаповљења и правна стајалншта прво- 
степенога суда, брз повреде правних прописа изрекао, да је спорни правнн iiocao 
н у погледу уговора између мужа и жене правоваљан, јер је о томе правном 
ппслу састављена посебна јавнобелржничка нсирава која чиин саставни лео уго- 
гора; да расположеља за случај смрти која сад{'жн нсправа iie могу бнтп нева- 
л.апа зато јер у исправн није наведено на каквом је језнку она узета, јер је 
лобио локаз павод туигеипх да су и странке ii сведоци познавалн н српски н 
мађарски језнк и да је љг-на садржина прочитапа н странкама протумачена. 
Иајпосле је призивнн суд без повреде правинх проппса потврдио првостепену 
пресуду и у погледу изреке о непотребностн одобрења yronoj'a са стране сир. 
власти. пз разлога које је пзнео првостеиенн суд.

Расположење о трошковпма рсвизискога поступка оснива се на прописима 
^-а 143 н 152 Гр. п. п.
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214
Рок за реку1)с тцттпв закључка у иитан.у предболеичења залож- 

иог iipana ргчди обезбеђења ипвчане Т{)ажб1ше па осиову §-а 325 
Ii3B})iiraor поступка је, аналогно оснивању прииудног заложног 
права (§ 71II. п.), петиасст, a не осам дана. — Ако зак.ључак у току 
взвршног поступка садржп две одлуке, за које не важе нстн роковн 
за подношење рекурса, може странка у д\’жем року напасти н онај



закључак за који би иначе, да је овај донесен посебно, важио краћн 
рок. (Закључак Касационог суда од 31 марта 1939, бр. Рек. 
351/1938).

215
He може се одредити намирно извршење на оонову пресуде 

којом је на плаћање обвезано друго лнце, a не оно протнв кога се 
тражи нзвршење. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
24 фебруара 1939, бр. Рек. 324/1937).

Касационн суд рекурс тражиоца извршења одбија н закључак рекурснога 
суда одобрава.

Р A 3 Л 0 3 П;
Правплно је стајалпште рекурснога суда да Срески суд није могао одредити 

намирно нзвршење против рекурента Јовл>евпћ Милана на основу пресуде због 
пзостанка, којом је на плаћање износа од 800 динара и припадака осуђен не 
рекурент, него Јововић Мнлан.

216
He може се одредитп намнрно кзвршење на основу пред судом 

склопљеног поравнања, ако оно молби, којом се одређење пзвршења 
тражп, нпје прикључено. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 24 фебруара 1939 бр. Рек. 237/1938).

Касациони суд рекурс тражиоца извршења одбија и потврђује закључак 
Апелационога суда.

Р А З  Л ОЗП;
Тужитељ је молбом од 31 децембра 1937 тражио да Окружни суд на основу 

судског поравнања бр. Ро. 504/1935 одреди против туженнх намирну оврху до 
своте од 18.690 дин. са прип. Наводно склоп.гено судско поравнање молби, ме- 
ђутим, нпје прнк.гучио. Окружни је суд намирну оврху одредио, док је Апела- 
цвонн суд у Новом Саду услед рекурса овршеникова зак.гучак Окружног суда 
преиначио и молбу ради одређења оврхе одбно. Није основана рекурсна жалба 
тражиоца извршења да је Апелациони суд повредио правне прописе, јер се на- 
мпрно извршење у см. §-а 31 зак. чл. LIV из год. 1912 може одредитн на основу 
пред rpab. судом склоп.геног правоенажног судског поравнања које има дејство 
судске пресуде, такво поравнање, међутим, тражплац извршења мо̂ чби ниЈе 
прнкључно.
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217
У см. чл. 2 т. 5 Уредбе о нзменама ii допунама у Закону о 

извршењу II обезбеђењу од 9 јула 1930 год., у §-у 321 'после става 
3 додају се као новп ставови 4 п 5 који гласе (став 5): На основу 
правоснажне пресуде домаћег редовног суда, којом се досуђује пздр- 
жаваље родптељпма плп ваибрачној децп, суд ће дозволптп пзвр- 
гаење радн претходног пспуњења, ако је туженнк уложпо призпв, 
односно ревизпју, оспм ако вероватнпм учпнп да је опстанак 
тужноцу обезбеђен на други начнн до времена кад пресуда постане 
правоснажном. Пре него што се дозволи ово претходно извршење 
суд he преслуиштп обе странке.

У конкретном случају Касационп суд је рекурс против за- 
кључка Окружног суда одбпо, јер је нашао да је Окружни суд, 
пренначујући закључак Среског суда, с разлогом доаволио извр-



гаење ради претходног испуњења, јер је без повреде правних про- 
писа установио да опстанак незаконитога детета пнје довољпо обез- 
беђен прнходом његове прнродне матере. (Закључак 1гасациоиог 
суда у Новом Саду од 24 марта 1939, бр. Гек. 290/1938).
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Из праксе рекурсног суда
218

По предлогу дужника Срески суд је на основу чл. 43 Уредбе о ликвидацији 
земљорадничких дугова утврдио садашњу просечну вредност некретнине уписане 
у земљишнокњижном улошку број 2398 општине С. М.; да је дужник ту некретнину 
купио 1924 године; да је као купац-земљорадник до сада платио у име куповне 
цене више од данашње двоструке локалне просечне прометне вредности зем- 
љишта односне културе; да према томе није ништа више дужан платити за то 
земљиште продавцу односно његовим цесионару; одредио је брисање заложног 
права укњиженог у корист цесионара. Против тога се жалио цесионар, наводећи 
да је првостепени суд прекорачио своју надлежност тиме, када је у целости 
усвојио предлагачеву молбу. По његовом становишту суд је у ванпарничном 
поступку требао утврдити само вредност купуТ>ене земље и висину закупниие, a 
у све остало није се могао упуштати, јер то спада у редован пут правде. Ре- 
курсни суд није уважио рекурс из ових разлога:

По предметима из чл. 43 Уредбе суд доноси одлуку у ванпарничном по- 
ступку, аналогао пропису чл. 54, јер се и овде ради о утврђивању чињеница 
сличних онима о којима по чл. 54 суд решава по Закону о судском ванпарнич- 
ном поступку. Услед тога је првостепенн суд правилно поступио када је по ван- 
парничном поступку донео одлуку и о брисању уписа стављеног за обезбеђвње 
овако исплаћене куповне дене. Ово становиште темељи се и на судској пракси, 
по којој када један законскн пропис упућује у надлежност и делокруг једне 
власти решење неког правног односа, онда у надлежност и делокруг те власти 
спада и решење свих осталих питања која су последнца тога правног односа, 
уколико законодавац није изричито ово придржао за другу коју власт или по- 
ступак. II надаље је било спорно да ли је ово стаиовиште исправно, јер су неке 
судије у пракси заузеле противно гледиште. По њиховом мишљен.у не може се 
по Закону 0 судском ванпарничном поступку донети одлука и изрећи да је 
купац испужно своје уговорне обавезе, иити се може одредити брисање укњи- 
женог заложног права из разлога, што се само у парничном поступку може 
установити колико је купац платно продавцу у име куповне цене продате му 
земље, II да ли је у смислу чл. 43 Уредбе удовољио својој обавези преузетој 
утовором, те да ли је због тога укњижепо потраживање престало и тиме насту- 
пио услов за брисање укњиженог заложног лрава.

Услед оваквог неједнаког тумачења чл. 43 Уредбе, на молбу Окружног суда 
у Оуботици, Министарство правде донело је познато аутентично тумачење број 
92566/937, по коме се сва изложена питања имају расправити и решити по За- 
кону о судском ванпарничном поступку.
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Дужннци Ж. П. п супруга му поднели су молбу првостепеном суду дана 

31 марта 1938 годпне, у којој су навелн да њнхов укупан дуг установама из 
става 1) чл. 7 Уредбе прелази износ од 25.onn дииара. Молили су да се утврди 
и изрече да се сматрају по занимању зем.Ђоралницима у смислу Уредбе и да се 
на основу чл. 24. њнхов луг сман>и са 50%. Срески суд је молбу одбио као не- 
благовремену, јер је поднета после 1 јуна 1937 голине. Рекурсни суд је под бро- 
јем V Пл. 148/1939 уважно рекурс и нападнути зак.Ђучак укинуо из ових 
разлога:

Пошто из исправа приложеннх молбн проистиче ла укупан дуг предлагача 
као садужнпка установама из ст. 1 чл. 7 Упедбе пвелази износ од 25.000 динара, 
то овде пред.лежи случај из чл. 24 ст. l-a) Уредбе. У смнслу ст. 1-6) истога члаиа 
дужници су бнлн овлаштени да се до 1 јуна 1938 годнне обрате сулу молбом за 
смавење овога дуга сходио чл. 26 Уредбе. Из овога следи да су ду’жници Ж. П.



II супруга му своју молбу поднели суду у законском року. Зато је Срески суд 
био дужан да на основу те молбе по Закону о судском ванпарничном поступку 
устаноБц колико шш дугују својнм веровнпцнма и када су ти дјтоен настали, 
то да Л11 се за те дуговс Ж. П. н супруга му по Уредби сматрају земљорад- 
ницима или не.

Како је Срескп суд пропустпо да устаиовн ове одлучне чнњрнице, то је 
требало рекурс уважнтн, иаиаднути закључак укинутн и ствар вратитп суду 
првога степена да о њој расправља ii донесе пови закључак.
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У тужбн ради поннштец.а иравнога посла н брнсања земл,ншнокњна;ног 

права, тужнтељ је ставио предлог да се предбележи у земљншној књнзн покре- 
тање парнпце. Срескн суд је предлогу удовољно, a рекурсни суд је под бр. V 
Пл. 65S/193S уважио рекурс тЈ̂ женога, пренпачио првостепенп закључак н одбно 
пр'едлог тужиоца из овнх разлога;

По §-у 20 Закопа о побијаљу правннх дела изван стечаја, оиај којп је 
овлаштен за побијање може, када побпјање врши тужбом, захтеватн код пар- 
ГО1ЧН0Г суда да се тужба забележи у земл.игапокњижне улошке код којих нзвр- 
шење тужбенога захтева изискује какав упис. Према томе овај законски iipomic 
овлашћује лнце које вршп побијање тужбом на основу прописа помеиутог закона, 
да може тражнтн забележбу парннце у земл.н1Ш10Ј књнзи. Али се из тога прописа 
Hi! може основаио нзвегтп и такав закључак, да се на основу пстога може дозво- 
литп предбележење и one парнице. која се не темељп пи на једно.м од npomiea 
тога закона, као што је то овде случа.ј. Овај је суд, наиме, у парнпцн бр. Пл. 
6Г|9/1938 пресудом установно, да се предметна тужба. чпје је покретање првосте- 
пенн суд на основу §-а 20 Закона о побијању прапнпх дела пзван стечаја пред- 
болежио у земљпшнокњижној вчвизп, не осппва пп па јелном ппопнсу тога 
закона, већ на злонамерпости туженог. ТТрсма томе, пошто ее тужба не оснива нн 
iia једном пропнсу поменутог закона, то је вал>ало рекурс уважитн и предлог да 
се предбележн парпица одбптн.
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У току парнпце, покренуте ради пздржаваља пезаконнтог детста, тужнте- 

љица је полнела предлог за дозволу прпвремене паредте чувањем туженнковпх 
покретних стварп. Срсски суд је предлогу дао меета, a рекурснн суд је под бр. 
V Пл. 1279/1938 уважно рекурс туженога. прешшчно првостепенп закључак и 
одбпо предлог тужнтељице нз ових разлога:

Предлог тужитељице за дозволу прнврсмене наредбе нпје довољно одређеи. 
јер у љему пнје преднзно озиачеп изиос за којн ое тражи прнпремена наредба 
чуваљсм туженикових покретнпна, ннтп је тачио означено време за које се та 
наредба тражн (§ 338 1[. ii.)- Оснм тога тужитељица је тр1м1ала у смислу §-а 
330 II. II. учинити вероиатнии. да he тужепик без одређења прпвремене иаро.дбе 
осујетнти нлн зиатно отежаш остпареп.о њено тоажбине. Нн ово тужвт&з.нца 
Hiije доказала. Изјава туженога прел сведоко.м Л. Ф. да бн рало пролао .моторни 
бвцикл. не може се узети као доказ постојања поменуте опасвостн. Пно утолико 
iipe, што је према списнма тужени по заипмању беапарскн помоћник н ста.тно 
живн у С. К., те II уколико бп продао свој мотор бицикл, још се пе може сма- 
трати да је тиме доведено у опасност тужнте.гпчипо потражпвање. које he јој 
суд евентуално досудитн у овој правној стварн у пме пзлржаваља пезаконитог 
детета.
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Унхк оетавл.ачег. Г. Д. подиео је i>ei:yiic протпв одлуке којом је оставниа 

предата наслелпнип.ча остављечег.им, nano.iehii ла се нста нпје могла предатп у 
о.мислу нзвода нл огтавннеког распвавног лапнсника, већ да је твебало доиетп 
одлуку 0 ynyhiiBaii.y на парницу. Рекујннн суд лакл.учком бр. V Пл. 65/1939 
Hiije уважно рекурс нл овнх разлога:

У прнлон;еном Јавнобележннчком акту бр. п/1902 од 4 јануара 1902 г.. матн 
ноднорпода рекурса п.зјави.па је да је још ла жпвота потпуно намнрена од свога 
оца — остављача — ii да впше од њега шппта не тражи. пнтн ил његопе имо- 
вине која he остатп после његове смртн. Садржпна овог јавнобележничког акта



je песпорна. Пошто је полпоснлац рскурса као сунаслрлиик стапио лахтрп на 
оставину по праву своје мајке и пошто јс ова, и[)ема момонутом јавмоЛеложиич- 
ком акту, још за жнвота памирена од оставл.ача, то унућнвању у смислу § R4 
Зак. чл. XVI 1894 нема места. Алн ако 0. Д. н морвл овога мислн да нма ираво 
чахтевати иешто н-з ове оставипе, то тај захтсв мозке остварцватн гамо иутем 
парннде. М и л е н к о  К о м а т и и а
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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Када је одлука окр. суда о одлучннм чињеннцама остала не- 

иотпуна II нејасна, остварепа је повреда формалпог закопа из § 
336 бр. С 0. кр. п.

Касациони суд уважава ревизију држ. тужноца изјавл>сну зЛог поврсде 
формалног закона из § 33fi 6i\. 0 С. к|). ii., те, поииштавајуНи поесулу Oi:p. суда 
на основу § 350 Ор. 2 С. кј«. п., упућујв ствар истом Oi:p. суду iia новн ирстрсс 
н одлуку.

Р А З  ЛОЗП:
Окружни суд Hiije пшшровао исказу сведока И. М., којн јс оптуи:рнога тв- 

ротио, нз разлога што је њсгов нсказ иотиупо усамлЈВп; што iie налазн вероват- 
1ШМ да је оптуженн, иод датнм услсши.ма, хтво проиагапло.м створити уверен.о 
II расположење код православца П. М. да се један део Југославијо otupiih п из- 
двоји 113 целине; што свелок разговор са оптужсинм ннје олмах саопштно своме 
иослодавцу, нити му са пожално на поступање оптуженога, те, иајзад, што све- 
доци Б. А. II Е. А. ииеу потврлнли наводе сведока II. М.

Окружни су.л, међутим, није иавео ннти је поблнже образложио зашто се 
сведоку, којн је једпни видпо догађај, не 6ii смело поклоннтн вере, ако иначе 
нсма ни субјсктивних ни објектнвннх мо.мената којн укндају или умањују н>е- 
гову веродостојност; зашто сматра мало веЈ10ватним да је оитужени могао изго- 
ворпти инкрпминисапе речи пред све.локом II. М., јер је оп православне верв, то, 
пајзад, зашто Д11жн ла је сведок требао одмах саопттити разговор са оптуженим 
своме послодавцу. Што се, пак, тиче сведока R. ,А. н А. Е., нз записника о 
главном претресу пзлази, ,ла је еведок Б. нспитиван о гасвнм другнм чињеии- 
иама, a не о ономе гато је оптужепи иред сведоком II. М. говорно, a сврдок А. Е. 
.ла је иска-зао само толнко, ла не ралумо маћарскн iia, проча томе, .la iin зпа шта 
су оптужрци говорнли прр.л сврдоком И. M-, јер су се служнли MaljajicKiiM jn- 
знком. Cie.icTBeno томе Окр. сул јо твсбао блнже да образ.ложц зашто c.vaTjia 
да исказ сведока II. М. нпје веролостојап.

Како је услед тога одлука сула о о.ллучнпм чтмчшца.ма остала непотпупа 
II нејасиа, вал>ало је на том основу изјавл.еиу Ји-внзнју Д1'Ж. тужноца због по- 
вреде фоц.чалног закона из § 330 бр. о 0. пр. ii. уважити, првсу.ЛЈ' Бкр. суда па 
темељу § 3 5 0  бр. 2 поништити ii упутити пстом Окр. суду на пови претрес и 
одлуку (Бр. Кре 4/19.39).
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Покушај уГ»п.]ства п ra пргпогобннм гррдгтвом каиш.ит! јо. — 

Умншл.ај на уби.јгтво има гр расвотлити. a с тпм у врзи и та окол- 
ност. да лп је оптуагени airao пакво до.јотво пма иушка из које јо 
пуцао из дал>ег отстојанл.

Касацнони сул ппводрм ргвпзјпр држ. тужиоца, н-зјапл.оне због iionpp.io ма- 
теријалног закона пз § 337 бр. 2 С. кв. ir.. попиштава ппесулу Окр. cv.ia на 
основу § ЗбО бр. 5 С. кр. п., те ствар yiiyhyje потом Окр. сулу па повн протрес и 
одлуку.



Р А З  ЛОЗП:
Окр. суд установио је као чнњеницу да је оптуженик крнтичне згоде испалио 

на оштећену Ф. Р. један метак из ловачке пушке из удаљења од 70 корака, те 
да је оштећену неколико зрпа погодило у руке и у лице, па ју је само лакше 
повредило. Окр. суд узео је да у овако утврђеној радњи оптуженога нема елеме- 
ната покушаја умишљајног лишења живота, како то тврдн држ. тужилад, a то 
зато јер да према налазу н мншљењу пушкара-вештака пушка, пз које је опту- 
л.еник пепалио хптац са сачмом 6р. 12 са удаљеностн од 70 корака, нпје била 
способна да убије човека, него је могла да нанесе само лаку повреду тела, да је, 
дакле, на том отстојању u са таквом сачмом претставл>ала неспособно средство 
за лишеље живота.

Ово правио разлагање је погрешно, јер је покушај п са неспособним сред- 
ством у смислу § 32 од. 2 Кр. з. кажњпв, па следствено у пресуди Окр. суда 
истакнута околност ннје разлог због кога у предметном случају не би могло по- 
стојати дело покушаја умишљајног лишења жнвота. С обзиром на утврђено чи- 
њенично стање, оваква квалификацпја зависи једино од тога, с каквим умишља- 
јем је оптуженнк испалио хнтац на оштећену: да лн с умншљајем да је лиши жи- 
г.ота, или с каквим другим умишљајем. Ову, пак, бптну чињеницу, од које зависи 
правилна примена закона, Окр. суд уопште нпје установно нпти ју је расветлио. 
Треба, дакле, да се установе такве околности, из којнх he се моћи извести закључак 
0 умишљају оптуженога, нарочнто да ли је знао какво дејство нма пушка из 
које је пуцао на поменутом отстојању, да ли је оптужени после првог хитца 
поново напунио пушку и уперио на оштећену, те да је почео да бега када је 
прнметио мужа оштећене, као што су то исказали овај потоњи и оштећена.

Касационн суд је зато поводом ревизнје држ. тужиоца, изјављене због по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. 2 0. кр. п., поништио пресуду Окр. суда 
на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. н упутио ствар истом суду на нови претрес и 
одлуку (Бр. Кре 34/1938).
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Прилнком расветљења неурачунљпвог стања услед ,,ппјанства“, 

нмају се увети у обзпр оптуженикова лпчна својства, колнчпна п 
каквоћа попијеног niiha, понашање оптуженнка птд.

Касацпони суд уважава ревизију дгж. тужиопа из>ав.л>ену због повреде фор- 
малног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. те, поништавајућн пресуду Окр. суда на 
основу § 350 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар истом Окр. суду на нови претрес и 
одлуку.

Р A 3 Л 0 3 II:
Окружнн суд установно је као чињеннцу да је опт. В. J. у време када је из- 

вршио дела за која се оптужује бпо noTnjTio пцјан, те да ннје могао схватнти 
природу II значај свога дела п да према томе схватању ради, јер да му је 
свест услед алкохола бпла помућена, па да тако постоји околност нз § 22 од 
1 Кр. 3. која искључује његову крнвичну одговорноет у погледу дела из чл. 3 
Зак. 0 зашт. ј. б. н пор. у држ.

Образложење првостепене пресуде је у том погледу непошуно, јер Окр. 
суд нпје узео у оцену све, у том погледу на гл. претресу изнесене доказе.

У  погледу дела почињеног 15 децембра 1936. једино је сведок С. J. исказао 
да је овтуженик бно потпуно ппјан, док су остали сведопи нсказалн само толико 
да је оптуженпк бно добро ппјан, a сведок Б. М исказао је да оптуженнк није 
бно толпко пнјан да не би био евестан своје ралње, јер је обраћао пажау и на 
прнсутна лица, међу којнма је био ir један жандарм, па је инкрпмпнисане речи 
пуговорио тек онда када се овај жандарм уда.гно.

У поглелу дела почпњеног 23 јула 1937 исказао је једино сведок К. Ђ. да је 
оптуженнк био потпупо пнјан, лок је сведок П. С. исказао ла је псти бпо добро 
пијап, a према исказу сведока Г. П. оптуженик нпје бно пнјан у толнкој мерп 
да не бп знао о себи.

Окружни суд, установ.д>авајућн напред наведено чињенично стање, није 
се уопште осврнуо на то да нскази сведока у погледу степена пијанства опту- 
женога нису једнаки, a нарочнто нпје дао ра-злога о томе зашто сматра да је



оптуженик у оба случаја био потпуно пијан иако су сведоци Г. П. и Б. М. бага 
противно посведочилн.

Сем тога, приликом устаиовл>ивања стеирна иијанства треба да се у пре- 
С}'ди јасно н одређено утврде такве околностн (лнчне особине оптуженога, коли- 
чина II каквоћа попијеног алкохола, понашање оптужеиога и др.) из којих сс 
може било на основу животног искуства које нма сваки просечаи човек, било 
iia оенову стручног вештачења, ипвести поуздан закључак о стенену пијанства 
односно помућеља свестн. Није, дакле, довољно навести да је оптуженик бно 
тотално пијан, већ се морају посебице назначити спољашње чн11.енице којнма 
се утврђује таково стање код оптуженога.

Како је, према томе, образложење првостепене пресуде у погледу одлучиих 
околности непотпуно, односно како у пстакнутом правцу нису уопште наведепи 
разлози, вал>ало је на том основу, a због повреде формалног закона из § 330 
бр 6 С. кр. п. изјављену ревизију држ. тужиоца на темељу § 350 бр. 2 С. кр. п. 
уважити, пресуду Окр. суда поништити и упутити ствар истом Окр. суду на 
нови прехрес и одлЈ̂ ку (Кре 315/1938).
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За постојање дела из § 270 Кр. з. није довољно установљен>е да 

је оштећена била малоумна и за одбрану неспособна, већ је потребно 
да се утврди н субјектнван елеменат: да је оптуженик, знајући да је 
оштећена малоумна и за одбрану неспособна, свесно извршио об- 
л-.убу.

Касацнонн суд поводом ревизије оптуженога, изјављене због повреде мате- 
ријалнога закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., поништава иресуду Окр. су.да 
на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. и ствар упућује истом Окр. суду иа нови претрес 
и одлуку.

Решеље у погледу осталих правних лекова отклања.
Р А З Л О З П:

Против пресуде Окр. суда изјавио је држ. тужилац ревизију због повреде 
4>сфмалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п.; због повреде материјалног закона из 
§ 337 бр. 3 С. кр. п. II призив, a оптужени због повреде (})ормалног закона из § 
336 бр. 6 С. кр. п.; због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. 
II призив.

На данашн>ем јавном претресу гл. држ. тужилац одустао је од ревизије држ. 
тужиоца, и.зјављене због повреде формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., па 
како је на то одустајање у смислу § 325 одел.. IV С. кр. п. пристао и бранилап, 
то је Касациони суд решавање iio ово.м ревизијском ра-злогу отклонно, јер је 
исти постао беспредметан.

Оптужени повреду материјалнога закона нз § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. па- 
лази у томе, да он није знао ,да је оштвћена малоумна, следствсно томе није 
нмао намеру да са малоумном особом полио onhii.

Поводом ове ревизије Касациони суд узео је у расматрањс пресуду Окр. 
суда II нашао, да је Окр. суд као чињеницу установно, да је отужени нзвршио 
о'б<губу над оштећеном као слабоумном и неспособном за одбрану. Окр. суд је, 
дакле, установпо, да је оштећена слабоумна и даје зато темељите разлоге, ио 
суд није установио ону битну чињеницу, шта више Окр. суд ннје се ии бавио 
тсм чнљеницом да лн је оптужени знао да је оштећена слабоу.мна и за олбрану 
песпособна, или да ли је бар могао знати о тој душевној мањкавости оштећене, 
зато што је у селу опште била позната малоумност оштећрне. Лругим речима, 
Окр. суд је установпо само објективан елеменат, наиме, да је оштећена малоумна 
II за одбрану неспособна, но то није довољно за установљење дела из § 270 К. з., 
већ је потребно да се утврди н субјективни елеменат да је оптужени, зиајући да 
jt оштећена малоумна ii за одбрану неспособна, свесио н-звршно обљубу над љом.

Како ова бнтна чињеница ннје расветљена. Касадиони суд је поводом ре- 
визије оптуженога, и-зјав.Ђене на основу § 337 бр. i сл. а) С. кр. п., попигатио 
пресуду Окр. сула и упутно ствар истом суд.у на нови претрес, на којем he ра- 
светлити II горњу чнњеницу н према резултату доказног поступка донети нову 
џресуду.
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Услед горње одлЈ̂ ке остали п]>ашш лекови посталп су беспредметнн, па је 
рсшавање њнхово Касациоин суд отклонно (Кре 1/1938).

227
Постоји ааблуда ii;5 § 20 Кр. а. када јс оптулхешп: употребљавао 

иепрописно тегове iio доаволи иадлежиог органа контроле мера ii у 
року одређеиом ио тој власти.

Касациони суд поппштава врссулу Окружиог суда ii:s служооне дј'жности 
на оспову § 338 од. 5 С. i;p. п. због поврвде матерпјалног закона из § 337 Г>р. 1 
сл. б) С. кр. п., те оптуженог иа оспову § 2S0 од. 1 ставка иоследша С. кр. п. 
ослобођава од оптужбе. Решење у погледу пзјављене ревичије и прнзип оислања.

Трошковп крпвпчног поступка споси државна благајница.
Р А З ЛО З И:

Против пресуде Окружпог суда као збоЈШОг суда изјавио је државнп тужн- 
лац ррвизкју због повреде формалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. као п прн- 
зиБ због благо одмероне казне.

Касациопн суд, iie yiiyinTajyliii сс у оцепу прашшх лекова уложеиих од 
стране државног тужиоца, поступио је у смпслу § 352 од. 2 С. кр. п. н уверно се 
јо да је Окрулгпи суд у нападпутој ирссудн на штрту оптужепнкову учпнно iio- 
вреду материјалног закопа из § 337 бр. i сл. б) С. up. п. са с.ледеЈтх разлога:

Пз чшБснпчпог сташа установљсног iio Окружном суду, које је меродавно 
п за рвај Касацнопи суд, пронзлазп, да ,ic оптуигенп те неисправие тргог.е, нако 
јо знао да су присправнк. употрсбио у својој радп>п прп меренгу од 20 до 29 сеп- 
тсмбра 1937 II то зато. што му је надлржпи оргап контроле мера .дозволно ,да се 
Tii.M пенсправним теговима може служнтп још једно 14 дана, док не набави 
исправно 11 да, пре.ча томе. ннје прокорачно ,дозвол>ено време употребе.

Пако се уиотреба непсправннх тегова косн са ироипсима Закона о мерама 
н прописпм.а Кривнчног законпка. Касацпонн суд на основу чињеннчпог стања 
уртанов.1 >еног по Окружном суду нашао је, да сс у конкретном случају oiitj’ - 
женп налазио у стварној заб.лудп да чоже употреб.гавати прн мерењу те не- 
ксправне тегове за г.реме дозвол>еио му од стране надлежног органа контроле 
мера, које време нпје прекорачпо.

Како пропис § 20 Кр. з. спада у оне околпости, због којпх је пскључена 
крпвида нл!г кривнчпа одговорпост оптуж^нога. то је Оквужшг су.д папа.днутом 
пресудом повредно матерпјалпп закоп пз § 337 бр. i сл. б) С. кр. п., a како се је 
Tii повреда .догодила на штету оитужрпога. Касаипони еуд је мовао нз службене 
д,\жпости: на основу § 338 од. 5 С. кр. п. пшшштнтп пресуду Окружног суда и 
сптуженога ослободнти од оптлжбе на основу § 2S0 од. 1 ставка последн>а 0. 
кр п. Услед one одлуие per.iiaii.ia државног тужноца i:ao н љогоп прнзнв посталн 
су бропредметнима. iia је зато liacauiionii суд рошавап.е о lUTiiMa отклоино.

О.члука 0  трош1совпма крнвнчиог постуика заснована је на § 311 од. i С. 
up. II. (Kne 149/1938).

22S
Нема таквог законског прописа. по којем бв за установ.љење 

врпвпце недовол>ан био пскав једног сввдока.
K’acamiOHii суд уважава ревпзи.ју држ. тужпоца, пзјавл<рпу због повреде 

формалног закона нз § 336 бр. 6 С. up. ii. те, поништавајућн пресуду Oup. суда 
на. оспову § 350 бр. 2 0. кр. п., упућује ствар пстом Окр. суду на нови лретрес
u ОДЛУКТ.

Р А З Л О З И:
npoTiir. прегуде Oup. суда iia'aniio је двж. тужилап ревпзп.ју због иовррде 

фор.малиога заиопа из S 336 бр. 6 С . кр. п. пато. тто је одлуиа руда прјасна, јер 
na основу уста110вл>е»а суда пропзлази ла гуд сведоку Ч. Г. Beiiv.je, јер му се оп- 
тужепп ЧПШ1 сумњпвпм баш па оенову псказа тога свелока, па га је imau осло- 
бодпо од оптужбе. По с.удеком крпвпчпом поступку и исиаз Једног сведока можо 
бнтп потгтли доказ за установл>еље иппвице.

Ова је ревкзнја темо.гпта. У разлозима своје пресуде суд наволп ла пије 
могао стећи уверење на основу нсказа сведока Ч. Г. у недостатиу другах доказа
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да је оптуженик почцнпо инкрнмннисаио дело. Овакав закључак суда је ue- 
прихватљив, јер Судски кривични поступак ие иознаје такве одредбе, ннтн има 
таквог правног иравнла да се исчсазу је;шог сведока не моасе поверовати. У 
кснкретном случају суд ничим ннје оЛорио веродостјност нсказа сведока Ч. Г., 
1ШТИ је дао разлоге за то, зашто ue цоклаи>а вере иска-зу тога сведока, те је iipe- 
суда Окр. суда у то.м погледу iiejacua. 11з ових разлога Касациоии суд је уважио 
ревизију држ. тужноца, пресуду Окр. суда плшштно ii ствар упутно нстом 
суду ua новн првтрес, који he цеиећн исказ С1!едш:а Ч. Г. дшктн иову одлуку 
(Кре 405/193S). ____________

Из Удружења правника у Новом Саду
У ионедељак 17 априла 1939 год. у свечаној дворани Трговачкс коморе 

у Новом Саду, одржана је редовна годишња скупштина УдружеН)а правпика 
у Новом Саду, коју је тачно у 6 часова увече отворио претседиик удружења 
г. д-р Сава Путник, претседник Касационог суда од. Б. у Новом Саду. Пошто је 
установио да није присутан довољан орој члаиова да би скуиштина у см. 
чл. 19 основннх правила могла пуноважно радити, одгодно је Скупштину на 
г.ола часа. Тачно у УЛ претседник је поново отворио скупштину, установљу- 
јући да она сада у смислу чл. 19 осповних правила може иуноважио засе- 
дати. Нарочито се је захвалио члановима што су се у тако лепом броју ода- 
звали позиву и узели учешћа у раду скупштине, као и свима онииа који 
ca толико пожртвовности раде на остварењу друштвених задатака. Затим, 
прешавши на прву тачку дневнога реда, предложио је за овераче скувштинског 
записника г.г. д-ра Ивана Прудана, Лзудевита Кекса и Милована КнежевиКа, 
што је скупштина аклал)ациЈом усвојила. Прешавши на другу тачку дневиога 
реда, дао је реч тајнику удружења r. Владимиру К. Хаџи, адвокату, и умо- 
лно га да поднесе годишњи извештај о раду Управе.

У своме извештају тајник г. Хаџи рекао је између осталога и ово:
У прошлогодишњем омширном скупштинском извештају, a поводом 

завршетка прве петогодишњице рада и опстанка Удружења, ми смо дали 
иодробан преглед не само нашега рада за ових мииулих пет година, него 
смо у главним потезима и назначили како је дошло до оснивања нашега 
Удружења; у знаку које идеологије је група млађих правника, међу којима 
су били г.г. Жарко Увалић, д-р Б. Вујнн, д-р С. ЋириН, П. Инђић. П. Тишма, 
д-р Вагнер, гђа Ленголд-Маринковић, д-р Василије СтанковиН, д-р Иван 
Нађ, Миодраг Јовановић, д-р Тибор Лех, Миленко Младеновић, и остали, 
Kfc жалећи труда и напора, приступнла организован.у нашег Удру- 
жеља, желеКи да се тиме попупи једна велика празнина која се 
лотле осећала не само у Новом Саду, него и иа целом нашем 
правном подручју. Нако су задатци које су оснивачи били себи 
ставили у дужност били узвишени, наше Удружење је у почетку 
нанлазило на врло велике тешкоће, јер је само један релативно мали број 
правника приступио у његово чланство, будући су многи према целоме 
Удружењу и његовом раду и будућности били веома скептични. Неки су из 
начелних, a -неки из других побуда били чак одлучио противии и самом 
оснивању Удружења и испуњењу његовог програма, што је такође у знатној 
мери кочило правилан рад Удружења. Ипак све су те тешкоће успешно пре- 
брођене, што је свакако најбо.г.и доказ да је идеологнја која нас је у 
овоме Удружењу окуиила здрава и да је она давала довољно моралне снаге 
не само оснивачима, који су положили темеље овој организацнји, него и 
свима онима који су имали да се старају о Јвеном иравилном раду и о 
спровођењу у дело постављених задатака и ци.Ђева.

Иако је већина члаиова Удружења радила са великом преданошћу и 
пожртвовањем, ми ипак морамо признати да сви циљеви нашега Удружења 
нису, нажалост, још непрестано иостигнути, него да они имају да се тек у 
будућности постепено постизавају. Наћиће се свакако и таквих који he 
замеритн и садашњој Управи и иребацивати јој да се, можда, у Удружењу 
није довољно раднло, алн на ово морамо одговорити да су циљеви нашег 
Удружења тако простраии, да се они не могу свн одједном iiocthIih. Иаро- 
чито не у даиашњим тешким вре.менима, када већина колега из иашега ста- 
лежа има да се бори са највећим TeuiKohaMa око одржавања своје егзи-
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стенције, a, што је још гор€, у времену где су духови због неизвесне 
сутрашњице толико обесхрабрени, да су све амбиције, које се не тичу одр- 
жања самог голог живота, скоро сасвим понестале и малаксале. Зато се 
свака иницијатива и рад у нашем Удружењу, па ма они како били скромни, 
указују ипак похвале достојни. Ово морамо истаћи нарочито ако имамо 
у виду, да је ова наша организација само једно необавезно Удружење, где 
се свршени правници свих струка и сталежа зачлањују само по својој сло- 
бодној вољи, те тако и сарађују у њему потпуно драговољно, за разлику од 
осталих Комора и принудних удружења, где је зачлањивање обавезно, јер 
се без овога не би могло стећи право вршења извесне професије. Услед 
тога није чудо, што све ове установе имају далеко више чланова од нашега 
Удружења, што је наравно такође један од предуслова за успешан рад. 
Поред тога, ове установе располажу и великим материјалним средствима, 
имају своје хонорисане функционере и потребан чиновнички кадар, као и 
све остале олакшице, па није ни чудо што су кадре да развијају и једну 
далеко већу активност. Због тога сваки онај, који би хтео да рад нашега 
Удружења упоређује са радом оваквих стручних установа, био би према 
нама и сувише строг. Но поред свег тога, наше Удружење има у своме про- 
граму извесне циљеве који, иако нису потпуно идентнични, али су ипак 
веома слични задатцима ових установа, као што је на пр. заштита струч- 
них и сталешких интереса и правничкога угледа, стручно усавршавање, 
неговање колегијалности итд. У овоме правцу може бити да смо ми чак 
постигли и више успеха, иако су и они засада још релативно доста скромни, 
јер ове установе, преоптерећене својим дужности.ма чисто административне 
гфироде, постају све више бирократске, тако да томе и не могу посветити 
довољно пажње, док је то у нашем Удружењу, где лична иницијатива може 
далеко више да дође до изражаја, више омогућено.

Поред осталога ово се је најбоље показало и код издавања часописа. 
На нашем правном подручју се је већ одавно осећала потреба за издавањем 
стручнога часописа, јер ово подручје услед свога посебног законодавства, 
које је овде још увек на снази, и.ма своје посебне проблеме које треба 
решавати, a који остала правна подручја мање интересују, тако да би 
публиковање расправа и чланака о тим проблемима у часописима других 
иодручја наилазило на знатне потешкоће. Осим тога осећала се је потреба 
и за једним систематским и планским публиковањем судске праксе овога 
г.одручја, како би сви практичари били што бол>е обавештавани о свима 
променама и новим стремљењима нагае судске праксе. Увиђајући ову 
касушну потребу, Адвокатска комора је још своједобно била ставила себи 
у задатак да покрене такав стручни часопис, те га је 1928 године и покре- 
нула и он је једно времс редовно и излазио. Но иако је имао на располо- 
жењу сва потрбена материјална средства, и све потребно хонорисано 
часништво и чиновништво, ипак је врло брзо почео малаксавати, док најзад 
није скоро сасвим престао. Ово је врло неповољно одјекнуло у свима прав- 
ннчким круговима, па није чудо да су оснивачи Удружења ставили 
себи у један од првих задатака да покрену један стручни часо- 
пис, који ће пре свега подмиривати потребе овога правног под- 
ручја. Како је Удружење у прво време имало задатак да ради на 
организовању и концентрисању свих конструктивних снага нашега правнога 
подручја, оно је уређиван.е Гласника Адвокатске коморе преузело у своје 
руке уз помоћ Јавнобележничке коморе у Новом Саду. Но иако је издавање 
СБОГ обновљеног часописа у првој години излажења (1937) било доста 
успешно, ова сарадња удружења са Коморама из познатих разлога није 
дуго трајала, тако да је већ у другој години свога излажења „Правнички 
гласник" остао једино орган Удружења, као што је то у прошлогодишњем 
извештају тачно наведено. Иако код меродавних наш часопис није, нажа- 
лост, наишао на доста разумевања, и услед тога био остављен самом себи, 
„Правнички гласник" је ипак био у стању не само да се одржи, него и да 
се знатно усаврши, те, поставши потпуно самосталним, успео, најзад, да 
се ослободи разних утицаја, тако да сада Удружење може потпуно несме- 
тано и путем часописа радити на остваривању својих циљева, јер једино 
оно, путем свога Уређнвачког одбора, има ннгеренцију око уређнвања 
истога. И поред ових тешкоћа које су' се јављале на почетку уређивања, 
уредништво је ипак успело да обезбеди сарадњу на листу, иако не много-
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бројних али зато ипак врло познатих и одличних правних писаца нашега 
правнога подручја, и да за сарадњу заинтересује и известан број млађих 
правника, те тиме и код њих пробуди интерес и охрабри их за стручне 
публикације.

Поред административне праксе и јудикатуре о индустријској својини, 
које нарочито интересују наше правно подручје, Уређивачки одбор отворио 
је у часопису и једну сасвим нову рубрику „Из праксе рекурсног суда“, где 
се објављују одлуке о сметању поседа, земљорадничким, извршним као и 
СЕим осталим предметима у којима Окружни судови суде у другом — по- 
следњем степену. Ова новина је веома корисна, јер ти предмети не долазе на 
решавање до Касационог суда, те тако овај није ни у могућности да о 
њима доноси своје начелне одлуке, него се цео поступак завршава код 
Окружних судова. Како, дакде, нижи судови раде у тим предметима пот- 
пуно самостално, јер немају заједничког вишег суда који би био регулатор 
њихове праксе, „Правнички гласник" хоће да публиковањем праксе свих 
Окружних судова нашега правног подручја поради на изједначењу ове 
праксе, међусобним упознавањем начина њихова рада и отклањањем су- 
протности у мишљењима и правним схватањима. Осим тога Уређивачки 
одбор Удружења бавио се је питањем кривично-призивне праксе Окружних 
судова, јер за поједина дела као што су увреде, клевете и др., која такође 
иогу имати највећих реперкусија и штетних последица за друштво и поје- 
динце, ови судови суде такође у последњем степену. Но ову праксу публи- 
коваћемо у мањем обиму, јер решавање у тим случајевима може ипак, 
изузетно, доћи и до Касационог суда, уколико постоји захтев врховног 
држ. тужиоца за заштиту закона.

Но активност нашега Удружења није се огледало једино у часопису, 
него и у приређивању предавања и осталим друштвеним приредбама. Поред 
у извештају од прошле године већ поменутих предавања, ове године 
одржао је у Удружењу предавање наш члан г. д-р Емилијан Богосављевић, 
претседник већа Касационог суда одељења Б. у Новом Саду о теми „Кри- 
вична пракса Касационог суда — практична разматрања", где је најком- 
петентније изложио праксу Касационог суда, указавши на недостатке и по- 
грешке које се чине код доношења првостепених кривичних пресуда, или 
које чине адвокати и држ. тужиоци код улагања правних лекова. Такође и 
наш члан г. Јован Коштуница, судија Окружног Суда у Новом Саду, 
одржао је успело предавање о теми „Агенти осигуравајућих друштава“ . 
Оба ова предавања отштампана су у нашем часопису. Нажалост није било 
могућно приредити више предавања, јер се није јавило више предавача, a 
Управа се Удружења није хтела обраћати на колеге из других правних 
подручја, сматрајући да ово Удружење треба првенствено да даје потстрека 
за рад правницима овога подручја, у коме циљу је оно и основано.

Ваља напоменути да наше Удружење настојава да, донекле, ублажи 
незапосленост млађих колега, која се у данашње доба све више осећа, те је 
Управни одбор основао Секцију за упослење млађих правника, која је 
успела да нађе места неколицини адвокатских приправника. Ово је сва- 
како једна врло корисна иницијатива, која треба безусловно да буде од 
СЕију помогнута, како би се ово социјално зло незапослености што више 
отклонило. — Рад нашега Удружења није могао остати незапажен ни на 
осталим правним подручјима наше Земље. Многе Коморе и друге установе 
као и удружења других правних подручја обраћају се нашем Удружењу по 
разним предметима. Многи часописи траже наш часопис у замену итд.

Иако из чисто формалних разлога, наше Удружење није могло као 
таково бити учесник осмог Конгреса правника који је ове судске године 
био одржан у нашем граду (основним правилима Конгреса предвиђено је 
да члановима Конгреса могу бнти само чланови Удружења правника у 
Београду, Загребу и Љубљани) наше Удружење је живо сарађивало и пру- 
жило сву помоћ како Сталном тако и Месном одбору Конгреса, те су многи 
наши чланови на челу са д-р Игњатом Павласом и Стојаном Радовићем узели 
видног учешћа у његовој организацији. У многобројним извештаји.ма у 
„Правничком гласнику", као и у другим стручни.м часописима и дневној 
штампи, били су објављени подробни извештаји о Конгресу, те стога сма- 
трамо да није потребно да и овом приликом улазимо у подробне извештаје 
о њему, али ипак и овом приликом истичемо да је главни референт по
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једној од најважнијих тема Конгреса „О реформи прописа Грађанског пар- 
ничног поступника о пресуди услед изостанка и пропуштања" био наш члан 
и претседник Уређивачког одбора г. д-р Јован Савковић, касациони суднја, 
чнји успели реферат ми с.мо и објавили у бр. 4 из 1937 год. нашега часо- 
писа.Поред тога наш члан г. д-р Бладимир Белајчић претседавао је једној 
секцији Конгреса. Сем тога многи чланови нашега Удружења узели су 
живога учешћа у дискусијн no поједииим секцијама Конгреса, међу њима 
нарочиго г.г. Милован Кнежевић, д-р Војин Мијатовић и др. Исто тако наш 
члан г. Јован Костић, главни државни тужнлац, публиковао је у нашем 
часопису два успела чланка о теми „Треба ли повишавати казне у Кри- 
внчном законнку за извесна кривична дела н да ли треба смањити размак 
између максималне и минималне казне?“.

Из свега што смо рекли види се да, иако биланс нашега рада ннје пре- 
терано активан, да је он ппак позитиван и конструктиван, па сматрамо да 
свима добронамерним нлн чак и злонамерннм крнтичарима нашега рада 
можемо одговорнти, да је наше Удружење ииак успело да са својим врло 
скромним материјалним средствима спроведе у дело оно у чему нису успеле 
ни много Bche и многобројније стручне организације и установе, које имају 
за то потребни апарат и које располажу далеко већнм материјалним сред- 
ствима од нашега Удружења. Ако се, дакле, прва наше „пјатиљетка" одли- 
кује унутрашњом организацијом и прикупљањем конструктивних снага, 
друга, бар судећи по њеној првој години коју данас завршавамо, почиње у 
знаку интензивнијег научног рада н јаче сарадње са осталим правним под- 
ручјима. У томе правцу би требао да се настави рад не само у нашем 
Удружењу, него и на друпш пољпма, јер ће једнио на тај начин Војводина 
бити у стању да постепено врати своје старе изгубљене позиције на кул- 
турном пољу.

На крају треба напоменути да је Удружење н ове године приредило 
традиционални правнички бал, који ,је одлнчно успео, јер је iia њему узела 
учешћа нзјотменија публика не само из Војводнне, него и из Београда, као 
и из осталих крајева наше земље. Иако ,је Управнп одбор на седници од 
15 марта 1939 године ставио извесне прнмедбе на и сувише раскошан начин 
на који је овогодишњи бал приређен, он је ипак одао признање за труд око 
приређивања бала претседници Прнређнвачког одбора г-ђи Катарини Лен- 
голд-Маринковић, потпретседнику д-ру Душану Макснмовић, секретару 
Петру Вагнеру, те члановнма Славку Сиришком, д-ру Федору Адамовићу, 
д-ру Јефти Новићу, Лазару Хаџићу, Мнленку Младеновнћу, Милошу Јанку- 
лову, као и свима остали.м члановима којн су својим трудом допринели 
успеху ове свечаности.

После извештаја тајника, претседник је дао реч благајнику Удружења 
г. Стевану Сабади, адв. приправнику, који је у своме нзвештају дао по- 
дробна обавештења о приходима и расходима Удружења. После извештаја 
претседника Надзорног одбора г. д-ра Звонимира Фрнде-Кауримског, да је 
новчано пословање Удружења било потпуно исправно, скупштина је решила 
да горње извештаје узнма на знање. Након тога претседннк г. д-р Сава 
Путник умолио је скупштину да уважн оставку Управног одбора Удружења, 
што је скупштпна прихватила и после тога нзабрала нови Управни н Над- 
зорни одбор.

Затнм је скупштина установила чланарину за Удружење правника са 
10 дин. месечно за г.г. суднје, адвокате, јавне бележннке шесте и виших 
група, a за суднје н држ. чиповнике седме и нижих грума, те судске и 
адвокатске приправнике (уколпко су и шиховн шефови чланови Удружења) 
са 5 дин. месечно.

После тога скупштнпа је решавала о будућем раду Удружења и у томе 
правцу дала извесне сугестије новој Управи.

Пошто је дневни ред нсцрп.Ђен, претседник је скупштину закључио.
Дана 25 априла 1939 год. одржана је седница Управног одбора, на 

којој су нзабранн претседннк и остали часници Удружења, затим прет- 
седник и часннцн Уређнвачког одбора, као и часници и чланови осталих 
одбора и секцнја чија су и.мена објављена у овом броју.
Власппк ..Прашшчког гласника"; Влали.мнр Хаџп. адг.окат, Ног.н Сад, Соколс1;а Ifi. 
•— Одговорпи уредннк: Владимцр Хаџн. — Штампарско ii падавачко д. д., 

Нор.н Сад, Бартз'а Луја ул. 70.
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