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Укидање истражног затвора после изречене 
првостепене пресуде

Стање стварн је следеће: llo оитужници дело је квалификовапо 
по § 167 од. 1 К. 3., но Окружни суд у Суботнци је по одржаном 
главном претресу нашао, да не иостоји дело из § 167, иего дело из 
§ 180 К. 3. п, пошто су страике протнв пресуде уложиле рсвнзију 
(државнн тужилац јер дело није квалификовано iio § 167 од. i), суд 
је решењем укншш, дотле по § 119 од 2 С. к. ri. облигаторан iic- 
тражни затвор, нашавши да не постоји вшпе нн један услов из § 
113 као нп из од. 2 § 119 С. к. ii. Из тога i>eiiieH>a, дакле, излазн, да је 
Окружни суд у пптању укпдања истражног затвора после изречепе 
осуђујуће пресуде стао на становиште, да је меродаван oiiiirai про- 
iiiic "§ 129 од. 2 С. к. п., a не пропис § 339 од. 2. Друго, да иијв 
внше меродавна квалнфикација дела iio оптужницн (јер бн у том 
случају истражни затвор био обавезан), него квалнфикација iio 
нзреченој пресуди.

Државни тужплац је п[к)тпв решења о укидању нгтражног за- 
твора уложио жалбу, јер да је за укидање истражног затвора у 
овом случају меродаван искључнво iipoinic § 339 од. 2 С. к. п. IIo 
овом проппсу да се пстражнн затвор, међутим, не може укннути, 
јер он дозвољава укидање истражног затво1)а само у случају ако је 
пресуда ослобађајућа п ако се њоме оптужннца одбија. Апелацнони 
суд је својнм решењем Кжа 1S6/93S жалбу драгавног тужиоца ува- 
жио, нападнуто решење поннштио и иротив оптуженог одредио 
нстражни затвор са овнм образложењем: „Истина да је првосте- 
пенн суд дело квалифшсовао ло § ISO од. 2 1г. з., алп државни ту- 
жилац је подигао оптужинцЈ’ з6<јг злочниа нз § 167 од. 1 К. з. Ila 
како је протнв првостепене пресуде државнн тужилац улсЈЖпо рвви- 
зпју II иризпв, a предметно дачо по оптужипцн угЈ>ожено казпом 
вечите робпје нлн робије од најмаље десет годнна, то је с обзнром 
на § 119 од. 2 С. к. II. истражни затвор у предметиом случају обли- 
гаторан, те је услед пзложеног вал>ало жалби државног тужиоца 
места датп, нападнуто peiiieibe поннштнтн и одлучнтп као у двоио- 
ЗПТ11Ву“.

Пз овог образложења излазн, да Лпеладионн суд не делн 
мишљење државног тужпоца да је за укндање пстражног затвора 
меродаван § 339 од. 2 С. к. п., јер на основу овиг iipoiiiica нст[)ажш1 
затвор не бн се одпста могао укинутп. Алелацнони суд је стао на 
становнште Окруллгог суда да се питање има решанати iio § 113 п 
119 С. к. II. Ово је становпште оправдано. Са Окружни.ч судом
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Апелацпонп суд се разплазп једнно у пнтању: која се квалпфнка- 
ција дела има узетп за основу решења, она која садржи оптужннца. 
или она коју садржп пресуда. Окружни суд, као што вндимо, узпма 
квалпфикацпју дела по пресудп, Апелационп суд, пак, квалифнка- 
цпју iio оптужннцп. Настаје пптање које је становшпте оправдапо? 
По нашем мишл.ењу становиште Окруззсног суда п то нз ових раз- 
лога: Услови за одређнваЈве пстражног затвора поставл»еш1 су у
§§ 113 п 119 од. 2 С. к. 11. У Судском крпвпчном поступку, сем 
овпх, пема других iipoiiiica којп бп у иојединпм стадпјумима iio- 
ступка предвнђали неке друге услове. Ирема томе условп предви- 
ђенн помепутим зак. проииснма морају иостојатп током целога iio-- 
ступка, све до његовог коначног завршетка. Ако током поступка. 
ма у коме 1веговом стаднју, суд установн да поменутп условн не iio- 
стоје, пстражнн затвор се пма одмах уЕпнутп. Обратно, чнм се 
установи да ти условн постоје, пстражнп затвор се пма одмах 
одредитп. 0  укпда1ву пстражног затвора општи проппс садржн 
§ 129 од. 2 С. к. II., iio коме се истражнн затвор укнда чнм нестане 
основа са којпх је он одређеп. § 339 од. 2 0. к. ir. регулпше посебне 
случајеве; укидање пстражног затвора у случају ослобођења опту- 
жепог, одбијања оптужнпце, п ако је оптуженпк издржао досуђену 
казну у пстражном затвору. Свп се осталн случајевн истражног 
затвора имају решавати ш  §§ 113, 119, 129 од. 2 С. к. п. У томе 
иема размпмоплажења пзмеђу Окружног и Аиелационог суда, ii 
на томе се нећемо дуже задржавати. Утврдићемо само као правило, 
да је за истражнп затвор накои цалог поступка иотребпо иостојаљо 
услова 113 §§ 113 II 119 С. к. п., a за н>егово укпдање онпх пз § 129 
од. 2 С. к. II., са изузетком услова из § 339 од. 2.

IIo § 113 од. 2, у везп са § 119 од 1, истражни затвор одредпће 
се iipoTiiB сваког окрпвљеног ма кога крпвпчна дела, који је након 
извршепог крпвпчног дела учннио, плп се основано очекује да hc 
учннпти у тачцп 1—4 § 113 наведене поступке, a § 119 од 2 пред- 
виђа случајеве само с обзнром на тежпну крпвпчпог дела. Ту 
тежнна дела по Крпвпчном законпку налаже пстражни затвор обли- 
гаторно. Но п у једном ii у другом случају није довољно да постоје 
само паведенп услови: компромптујуће држање окрнвљепог плн 
тежнпа дела, да 6ii се пстраашн затвор могао одредптп. Водећп 
рачуна не само о пнтереспма заједппце, којп захтевају безобзпрно 
гоњење, пего ii о пнтереспма слободе човека, у савременој правној 
држави постављепо је уставпо начело*) да човек може бнти лтпен 
слободе само на снову закона ii иод условпма које закои предвиђа. 
Наш закон, пак, у § 119 од. 1 каже, да се истражни затвор може 
одредитн само против онога, протнв кога (поред наведенпх услова) 
и по саслушању остане „оспована сумњ(Г да је учпнио кривично 
дело које иовлачи нстражнп затвор. Потребно је, дакле, да иостојп 
ма II мпипмална основана сумња да постојп кривпчно дело које по- 
влачц истражпи затвор ii да је то дело учинио окривљени.

Током истра5кног поступка, већ iio самој његовој природи, не 
може се тражпти аутентично утврђпвање чињенпца о постојању

‘) Види нашу расправу: „Истражнн затвор", „Правосуђе" за 1939/2.
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дела II кривпце окривљенога. Зато је равумљиво што се закон за- 
довољава само са основаном суми>ом. У истражиом поступку суд 
сумњу н њепе основе установљава из доказног матернјала непот- 
луно прикуиљеног и непотпуно оцењеног, јер се оп твк сада iipii- 
купља, не пзводи се увек усмено, неиосредио, a наричнто конт})а- 
дпкторно. Зато н уверење суда о Ч1Ш>еницама, које су служиле 
као претпоставке за одређпвање нстражног затвора, моа«е нматн 
само већп нлп мањн степеп вероватиости, коју ироцесуално ираво 
назпва сумњом, a никако не може имати опај степен вероватиостн 
који се назива извесношћу. Основи сумње у стадију истраге ст<јј(; 
на процесуа.1ио иајнижим степену извесностн.

Овде је важно нстаћн још п то, да је првостеиеин (окружип) 
суд нскључиво надлежан да решава о томе да ли током истраге iio- 
стоје услови за истражни затвор. 0  томе Аиелацнопи суд пије 
надлежан да решава, јер против решења о одређивању истрал«ног 
затвора н отварању истраге нема места жалби. Жалби има места 
само npoTiiB решења о укидању нстралспог затвора у току нстраге. 
Но II у томе случају Апелацнони суд не решава о томе да ли ii које 
кривично дело постоји, што чини претпоставку iicTpaiKiior затвоЈ)а, 
него само о томе, да лн с обзиром iia квалнфикацију дела у pemeiby 
0 одређењу истраге нма бојазии бегства, осујећсчва истраге, или 
поновљења кривпчног дела.

Ствар не стојн друкчпје ии у прелазном стадијуму — од iio- 
дпзања оптужнице до главног претреса. II ту постоје у стварн само 
основи сумње, које државни тужилац формулише у оптужници на 
основу списа нстраге. У овом стадијуму Апелациони суд може 
доћп у могућност да решава о основима истражног затвора само ако 
оптужени уложи приговор против оптуженице (§§ 204, 208 ii 200 
С. к. п.). To је једиии случај када је Аиелацнонн суд iio стварнма 
зборнога суда првог стеиеиа iio нашем Иоступку надлежаи да св 
упустп у испнтивање основа нстражпог затвора (iiocTojan>e дела 
u крпвице).

Када је ствар дошла на главни npeipec и суд iio обавл.е11ом 
претресу изрече пх>есудз", пастаје сасвим друга ситуација. Ту је 
суд поново претресао све основе сумње на којима се дотле осннвао 
пстражни затвор. Он је узео у разматрање све оие наводе — прво 
у решењу о одређпвању нстраге, a затим у оптужнпци — да је 
Н. Н. извршио крнвнчно дело. Овога пута, што је најважнпје, суд 
је претресао чшвенпце на процесуално најсавршепији начип. Бла- 
годарећн у потиуности прикупљеном, непосредно, усмено н кон- 
традшсторно нзведеном доказном материјалу, суд изриче сада у 
пресуди да не постоје основн сумње, како је то речеио у peiiieiBv о 
одређпвању пстраге н истражног затвора, него да постојн пзвег-ност, 
највећн у процесуалном смислу степен вероватаости о томе, да лп 
је оптуженп п коју радњу извршпо ii под које са матернјално-- 
правне проппсе та радња има подвести. Аутентнчност чшвеница 
Koje су служиле основом истражном затвору у припремиом iio- 
ступку, према аутентнчности чшвеннца утврђених на главном iipe- 
тресу, не да се im упоређнватн. У ирвом случају суд јо изрекао да 
чнњенице изгледају, у другом да јесу аутентичне.

9*
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Улагањем ревизнје та аутентичност још никако није умањена. 
Све док Касацнони суд ннје казао своју реч, првостепена пресуда 
nocTojir као до сада најаутентнчннје установљење чнњепнца. Сем 
тога, само је Касацпонп суд падлежан да нспитује иравнлност 
установљеннх чпњеница: које кртично дело постоји и да ли је 
оптуженн крнвац. Нстражнн затвор је процесуална мера, у неку 
руку акцесоријум: у прппремном поступку решења о утврђнвању 
нстраге п оптужнице, a после одржаног главног претреса акцеса- 
рнјум пресуде првостепеног суда, све док она не буде iio вишем 
суду пзмењена пли поништена. Апелационп суд се, дакле, уопште 
не може упуштатп у мериторну оцену установљеннх чнњеннца, 
још мање у оцену квалифнкацпје дела, него се пма држати бнло 
квалпфпкацпје дела по оптужннцп, бпло по пресуди. Логпчно је, 
пак, да се аиелацпони суд мора држатн оне квалнфпкације коју је 
дао окружнн су у својој пресудп, п да апелацнони суд не може 
нзрећп да је за њега меродавна квалпфпкадпја дела по оптужницн, 
јер је пресуда дело погрешно квалнфпковала, јер бп он на тај начин 
прешао круг своје надлежностн.

Упореднмо сада решење суда о отварању истраге, у коме се 
каже да постоји само основана сумња да је оптуженп почшшо 
убиство (као II оптужшшу’ у којој се такође само тврдп да постојп 
сумња) са пресудом, где суд пзрнче да је аутентнчно установпо да 
оптужени није ночинпо убнство, како то тврдн оптужнпца, него 
само телесну озледу. Да лп у овом случају постојп за окружни 
суд процесуалиа могућност да, решавајућн о истражном затвору, 
нзрече: нстпна да је суд аутентнчно установпо да тн оптуженп 
убнство над Н. Н. нисп извршно, него само телеснЈ’ озледу, али те 
ја ипак остављам у пстражном затвору, јер се сумљив да си нз- 
вршпо убнство. Та, дакле, сумња на основу које се пстражнп затвор 
одређује, треба да буде јача од најсавршенпјег установљења чиље- 
ннчкога стања које је суд дао у пресудп. Налазимо да бп се овакав 
постЈпак суда косио са процесуалном логиком, no којој сумња не 
може бити пикада јача од извесности. И зато суд не може ннкакво 
своје расположење оснпватп на сумњп, ако је она установљењем 
пзвесностп одбачена. Ако 6ii тако поступао, окружнп суд бп тиме 
дошао у контрадикцпју са самим собом, сам себе би демантовао, ii 
починио процесуалну нелогичност.

Према томе Апелацпонп суд у нашем случају није могао узетп 
за основицу свога решења квалифпкацпју дела по оптужнпци, него 
гамо ону која је дата у пресудп. Узпмајућп квалпфикацију дела 
по оптужипцн п мпмоплазећп пресуду, Апелациони суд је сматрао 
да се пресуда Окружног суда, будући иије иравомоћна, има сма- 
тратп недовршенпм auxoit, којп тек код Касацпоног суда нма да 
буде довршен, п да се као такав mia сматратп непостојећнм, због 
чега да не може iiii произвестп нпкаква правна дејства. Међутим 
такво стајалпште Апелацпоног суда је неодрживо, jeji се мора раз- 
лнковати правно дејство пресуде у процесуалном, од оног у мате- 
рпјално иравном смнслу. Са формалне стране пресуда окружног 
суда је процесуални акт, којпм се код тога суда поступак завршава, 
a са гледпшта стадпјума поступка њоме се завршава т. зв. главни
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поступак.Свакп даљп допунскн поступак почнва,бо.1ве речено полгвзи, 
од већ завршеног поступка. Као што главни поступак починЈе са on- 
тужницом, a не са решењем о отварању или окончању истраге, тако, 
по свршетку главног претреса, даљи поступак се осла1ва на доне- 
сену првостепену пресуду. У том, процесуалном смнслу, пресуда 
одмах пропзводи правно дејство, н то у ирвом ре,д,у према суду којн 
ЈУ је донео. Тај суд је сада везан својом пресудом и он је iie можв 
шменитп сам, нпти то може учинити вишн суд нч зваиичне дуж- 
ностп, него само iio предлогу странака. По томе суд је у да.Јвем 
руковођењу поступка везан фактнчнпм ii правким стањем утврђс- 
шш у пресудп, a нема сумње да је решење о нстражном затвору 
такође један акт којнм суд управлЈа даље поступком. Тако се на 
основу пресуде у смислу § 282 С. к. п. доноси решењо о од1>еђн- 
вању истражног затвора, којн дотле иије постојао.

У матерпјално правном смпслу т. ј. у смислу иримеие iijk)- 
пнса Кривнчног законнка ради остваре1ва крив11Чно-п1)авиих за- 
хтева државе, неправомоћна пресуда одиста не пр Ј̂Нзоди пикакво 
правно дејство. И све док постојн уредан 111)авнн лек са суспвнзпв- 
ним дејством, пресуда се има сматратн као нес-в[»1иепп акт којн тек 
нма да добије пуну снагу решењем правног лека. Али ова мате- 
рнјална снага пресуде ннје од утицаја на 11нтањ(; истражног за- 
твора. Jep овај нпје везан непосредно за материјално, иего за про- 
цесуално право, као једно од његових средстава, као акцесорнјум 
заодређене процесуалне акте, на које се поједшш стадијуми процеса 
оснивају: у нстразп — за решење о отварању истраге, у оптужном 
ностЈ^пку — за оптужннцу, у главном иоступрсу — за пресуду. Отуда 
II у конкретном случају Апелациони суд ннје могао оснивати своје 
решење на једном завршеном отаднјуму поступка, мимонла;1ећи 
њему следећи, који је добио своју битну формулу у пресудн, пЈКЈма 
којој се дал>е креће цео поступак. И сам Касациош! суд, пошто је 
пала пресуда, не нспнтује внше оптужницу, него пресуду.

Да је овакво тумаче1Бе наведеног случаја правилно, нзлази 
не само нз наведне процесуалне логике — iio којој се процесуата 
средства управљају по последњем процесуалном акту, те се не могу 
осннватн па процесуалннм актнма мањег ранга, ако постоје про- 
цесуални актн вишег ранга, — него се то тумачење да известн ii нз 
аналогије § 339 од. 2 G. к. ii., који предвиђа да се пстражнн затвор 
укпда у случају ослобађајуће пресуде. Нема сумње да је законо- 
давац овде нмао у виду, да је нелогпчно оставптп неког у истражном 
затвору само на основу сумње, која датира нз припремног поступка, 
кад је суд на главном претресу установно да та сумња внше не iio- 
стојн. Савремени оптужнн поступак не познаје внше казне за 
сумњу, као што нх је познавао инквизнцнонп поступак, по коме 
се неке казне могле ii3]iehii и само на основу сумње. lla кад је 
закон у једном посебном случају стао на извесно гледнште, то се 
гледиште може применптн ii у другим нстоветннм случајевима по 
оном принципу: Ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio.



*
Из свега пзложеног можемо нзвестн два општа правила: 1) За 

укидање истражног затвора после донесене првостепене пресуде, 
којом је оитуженн проглашен крпвнм, важн нскључпво општн iipo- 
гшс § 129 од. 2 С. к. п. ir 2) За решење о одређнвању нлн укидаљу 
истран«110г затвора меродавна је квалнфпкација дела по лзреченој 
пресуди, a не по оитужници. Д -џ  С т рахињ а  С уботиЛ
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Обустава извршења у вези са Уредбом 
о ликвидацији земљорадничких дугова
II 1101>од }ie6{tojeHiix аутентпчнпх тумачења Уредбе о лнкв. 

земљ. дугова, ii многобројних њенлх лзмела и допула, у практлчлој 
лрлмелл УредГкз код судова још се млога ллтања појавЈБују као 
слорна.

Тако ла лрлмер лл један лроппс Уредбе, са свлма 1веллм }?з- 
лгенама и долунама, a нсто тако лл једно аутелтлчпо тумачен>е, ле 
говорл лилиа о земљорадппчклм д\товлма поверлоцпма из VI 
главе Уредбе у везл са Оврлшлм постулком, односно како се пма 
поступатп код дугова пз VI главе Уредбе, ако поверплац већ лма 
Јгравоспажал пзвршан наслов п предложп дозволу пзвршења накол 
стулатва на слагу Уредбе.

У лраксл се делшва често да поверллац лз VI главе Уредбе iia 
ослову раллје стечелог лзврлшог ласлова, лосле ступања ла снагу 
Уредбе лредложн дозволу нзвр1Л1еН)а л суд га дозволи. Нзвр- 
лгелнк, ^геђутлм, илл код дозволе пзвргаења, плл код дозволе 
дражбе, лодпесе молбу радл обуставе лзвршења па оспову лроплса 
Уредбе и прлкључл земљораднлчко уверење. Питање је како суд 
треба у тлм случајевлма да поступа? Млогл судовп, ла гако л лово- 
садски Срескл л Окружнл суд, у таквлм случајевлма одбнјају 
молбу лзвршенлкову радп обуставе пзврлгаог, одпоспо дражбелог 
поступка, н улућују га ло чл. 54 Уредбе ла вапларплчнп поступак, 
лако тамо ни речл лема о лзврганом постулку.

Овај ванларнлчлл постулак тече одвјојело од лзвршног ло- 
ступг^а. тако да бл се по овој праксл могао сав пметак д.ужллка 
земљорадника лродатл на јавлој дражбл, л поред све залгагте коју 
л[у пружају проппсл л;лт. Уредбе. Зато слгатрамо да је овакво ста- 
повлште судова неодржлво. Требало бл хлтно лсходптл у погледл’ 
ове лразлиле аутентлчно тумачен>е ллп допупл" Уредбе, a пре тога 
лромелити лраксу ii то тако, да лзврпшп суд у паведеном случају 
не улућује лзвршенлка на валларллчлл лоступак, с тлм да лз- 
вршпл преступак одржава ла сназл лего да, члм пзвргаенлк поднесе 
молбу радл обуставе лоступка, у смлслу става 3 § 44 Зак. о лзврш. 
0 обезб. лроведе са страпкама усмепу раслраву о предлогу лзврлш- 
ипковом. Ако св на раслравл покаже као неспорно међу странкама 
да је лзвршенпк земљораднпк, којл у логледу упнтног дуга ужлва 
запилту, треба лзвршнл поступак обуставлтл. Једлло ле бн лз- 
врл1Ш1 постулак требало обуставлтл ако поверилац докаже да је



овршеннк у смнслу Правилннка о вамени дужиичкнх иси[)аиа 
HOBiiM облигаццјама потписао нову облигацију, a пстој iiuje удово- 
љно након плсмене опомене иоверпочеве у Јхжу од l') дача, јер у 
том случају у смислу чл. 48 Уредбе дужинк је изгубио заштнту у 
погледу рока исплатс. Но н у том случају извршено ,,ех lege“ сма- 
њење дуга iio чл. 30 Уредбе остаје на снази н поверилац пма iipaiio 
на принудну наплату дуга само у смањеиом износу. Лко, iiai:, 
повернлац призна зем.ч>орадннчр:о уверењо, a iiiije нзвршио замсиу 
исправа, нли уопште инје добно од д,ужника потинсану облпгаци ју 
у смпслу цит. Правилпнка, има се нзврпши поступак обуставти, 
јер 110 чл. 48 Уредбе поверилац иема ирава на паплату свога iio- 
тражпвања све док дужннк не потпише нову облнгацију н док la 
ппсмено не опомене Јцкзпорученим пнсмом, у Јкжу од ir> даиа, да 
плати доспели оброк према новој облнгацији. Ако, пак, поверилац 
ociiojiH земл>орадн11Чко увеЈКЈње д\жш1ково, нли наведе да је си(и>* 
машан, илн у горем материјалном иоложају од дужншса, суд iiche  
обуставнти, већ само одложнтн извршење, a странке у погл(!Ду 
споЈЖпх околности упутнти на ваниарничнн постЈ'пак, jej) се те 
околностп 110 чл. 54 Уредбе имају распраавати у вашшриичиом 
поступку.

Иако у Извршном поступку, a нсто таг:о п у У[>едби о л. з. д. 
Hiije изрнчито прописаио да се овако има поступити, сматрамо да 
је то ииак једино могући поступак, да бн се у целости об<'збедила 
заштнта д^ужннка која му је дата Уредбом о л. з. д. Досадаши.а, 
пак, пракса iiiije у складу са пр()писнма Уредбе, јер iio н>ој је мо- 
rvhe сав иметак дужнику земљо])аднпку продати на јавној дражбц, 
иако повернлац нема ирава на принудну наплату noTpaaiireaioa 
према матерпјално и формално иравиим прописима Урсдбе о л. з. д.

Л а з а р  T C a p n fi
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Великом научнику профеттфу Е. Хуберу била је поверена из- 
рада Предоснове швајцарског Грађ. Законика. Његов „Eiitwurf” 
јс врло живо коментарисан. Интересантна је била процедура по- 
станка Законика не само са правног, већ и са етнографског и по- 
литичког гледишта, јер Швајцарска има поред Талијана и Фран- 
цуза и Немаца. Пред собом је имала импозантне творевине: и 
француски Code и немачки Грађ. законик. Она је ипак по путоказу 
Хубера пошла и ишла својим путем. Швајцарска је добила швај- 
царски Грађ. законик.

Наш научни и политички престиж зар да се задовољи ирево- 
дом застарелог закона у светском рату побеђене и сада всћ по- 
којне Аустрије?

Аустрија је „испустпла душу“. Да ли је та аустријска душа 
ишчезла? Није. Она се преселила у нашу Предоснову и, ако се ова 
озакони, имаћемо за вечну успомену на покојницу аустријски, a 
требали би да имамо наш југословенски законик.
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Класичност је хармонија форме и садржине. Наша Пред- 
основа није класична. Далеко од тога. Она би се пре могла на- 
звати антикварницом правних појмова, или, да се још јаче изра- 
зимо, збирком правних „старудија“. Али зато не треба сувише 
претерати. Има она и врло добрих одредаба. Као што и њен 
оригинал има и својих добрих страна. Предоснова зна, између 
осталог, на пр. за развод брака по споразуму странака, и у овом 
погледу је напреднија од данашњег нашег Брачног закона из 
г. 1894.

*

Развод брака по споразуму странака у давној прошлости, 
данас и у блиској будућности:

Римљани су познавали развод брака по споразуму странака. 
Звали су га „divortium”. Знали су и за неверно напуштање и звали 
га „repudium”.

Предоснова зна такође и за неверно напуштање, a допушта 
rio споразуму станака не само раставу од стола и постеље, већ 
„супрузи могу споразумно тражити развод брака због неодољиве 
мржње“ (§§ 157 и 165). Суд при томе не испитује, то није ни 
могућно, да ли се супрузи стварно мрзе и то неодољиво. Доста је 
ако они то споразумно тврде. ,,De intemis non iudicat praetor”.

Данас код нас no још важећем Брачном закону из г. 1894 
нема развода брака по споразуму странака. По закону га нема, a 
стварно га ипак има. На пр.: странке споразумно покрену при- 
видну парницу ради развода брака на основу „неверног напу- 
штања“ и суд брак разведе. Није ли на тај начин судском пресудом 
санкционисан заправо споразум странака?

*
Наша Предоснова је, дакле, у погледу развода брака боља од 

данашњег Брачног закона, који се у конкретном случају даје — 
као што смо видели — „изиграти“. Могли би је у том погледу 
назвати модерном, ма да иде траговима старог римског права. 
Морамо при томе напоменути, да се правни „антиквитети" као 
такви не оцењују по времену њиховог постанка, већ по садржини. 
Иначе би цела правна ренесанса мало вредела, a ми знамо за њену 
вредност.

*

Класичну дефиницију правне, па и опште ренесансе, дао је 
Хајник, бивши свеучилишни професор на пештанском Универзи- 
тету: „Као да је стари век устао из гроба, да улије нов живот у 
већ умирући средњи век“.

Има непотпуности и противречности не само у садржини 
појединих одредаба једног истог закона, када се он даје „из- 
играти“, већ има дисонансија и у појединим правним терминима, 
када се израз не подудара са садржином. Сви судски поступници 
ка пр. не називају правним леком судску одлуку која „лечи“ 
(ако!), већ називају правним леком странкин поднесак (призив, ре- 
курс), којим се правни лек тек тражи.



Није TO случај само у правној литератури. На пр.: ђаво је 
по приказивању пророка Исајије владар таме, мрака. Зашто га 
онда називамо Луцифером, када знамо шта значи реч „луци- 
фер“. ,,Lux” је светлост. a „ferre” значи носити. Владар таме је, 
дакле, онај који носи светлост? Други пример: и Хришћани и 
Јевреји подједнако сматрају Мојсијеве две камене таблице основ- 
ним законом и зову га „Десет заповести“, ма да је у њему у пози- 
тивној форми заповест само трећа и чеврта, остале нису запо- 
вести него забране.

*

„Десет заповести“ имају строге забране, али за непоштовање 
тих забрана нема у самом том основном закону никаквих санк- 
ција. Профани кривични законик, напротив, нигде не забрањује 
изричито ништа. Нигде нећемо наћи у кривичном законику за- 
брану „не уби“, „не укради“ итд., али санкције су ту.

*
Суд дели правду. Јако се одомаћила правна изрека: „lustitia 

fundamentum regnorum”. Правда је темељ држава. Да ли је баш 
тако? Jep: правосуђе пружа помоћ када је зло већ настало. He би 
ли требало више полагати на то да до зла (до убиства, крађе итд.) 
уопште не дође? To би био прави, тврд темељ држава — „regnorum 
fundamentum”. Дакле добра настава, добра администрација, одго- 
варајући социјални уређај, привреда, занатство, индустрија, трго- 
вина, саобраћај итд. To су темељи правних држава, a до суђења 
би требало да што ређе дође.!

Горња изрека је била лозинка римског цара, оснивача 
Хабсбург-лотарингијске куће, мужа Марије Терезије, Фрање I. 
(1708—1765). Стоји још и данас на многим зградама као каква 
велика, необорива истина. Време је да се сведе на праву меру.

*
Рекли смо да суд дели правду. He каже се да суд дели право. 

Зашто ипак говоримо о правосуђу, место да кажемо „правдосуђе“. 
Интересантно је при томе да и сама правна наука говори о праву 
(и о дужностима), док реч „правда" не спомиње се као правни 
термин ни у науци, нити у законима.

187

У парници има улогу тужитељ, туженик и суд. Ако се кон- 
фузијом сједини улога у истоме лицу, на пр. улога тужитеља и 
туженика, или улога судије и једне парничне странке, парница 
гфестаје. Овако то читамо у уџбеницима. Д-р Цуља у својој 
књизи „Грађанско процесно право Краљевине Југославије", на 
страни 337 износи горње, па додаје: „Више од те три страначке 
улоге парнични поступак не познаје. Али ни мање“.

Да видимо. Да ли заиста нема парнице у којој је улога пар- 
ничних странака сједињена у истоме лицу? Да ли је баш немо- 
гуће да тужитељ буде у истој парници једно те исто лице?

Малолетник може имати иметак, којим слободно располаже 
и иметак с којим је под туторством. У погледу иметка којим сло- 
бодно располаже, он има не само страначку способност („способ-



ност бити парнична странка“), него и парничну способност („спо- 
собност за самостално вршење парничних радња“). Тако је по од- 
редбама §-а 102 Гр. п. п. У погледу иметка, с којим је под тутор- 
ством, има малолетник само страначку способност, a парничне 
способности нема.

Узмимо један пример: Тутору треба зајам за инвестиције. Ма- 
лолетник је — рецимо — уметник и много зарађује, има гото- 
вине, којом слободно располаже. Из те готовине он излучи своту 
коју тутор тражи и та се свота унесе у иметак, којим он не распо- 
лаже слободно. Малолетник је на тај начин сам себи позајмио 
новац. Зајам има да се врати. Малолетнику није свеједно да ли ће 
слободно располагати готовином или не. Обрати се тужбом грађ. 
суду. Као тужитељ он има и страначку и парничну способност. За 
тужбу му није потребан тутор. Kora да тужи? Себе самога. У 
улози туженога он нема — истина — парничне способности, њега 
ће морати заступати тутор, али има страначку способност. Пар- 
нична странка је, дакле, једно те исто лице. Није према томе у 
сваком случају толико важна улога странака, колико у конкрет- 
ном случају предмет спора. Малолетник може за свој сопствени 
новац и самога себе да тужи. Изгледа јако парадоксално, али је 
ипак тако. Д -р  Ђ ока П а в л о в и ^
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у Новом Саду

229
He може се сматрати да је спн опростпо матерп ванбрачнп 

живот, којим је она жнвела п пошто је отпшла пз заједннчког 
кућанства п којим је живела п у време парнпце којом С1ш тражи 
да се изрече матерпна недостојиост на удовичко плодоужтање. — 
Недостојност се може пзрећн само у погледу удовичког плодоужп- 
ван>а, али не и гледе уживања које је удовнца стекла правнпм 
послом међу жпвтга од трећег лица. (Закључак Касационог суда 
у Новом Оаду од 20 фебруара 1939, бр. Рев. И 9 5 /1 9 3 б ).

Касационп суд услед ревизије тужеие пресуду како призивнога тако п 
првостепенога суда укида и предмет Bpaha првостепеном суду с упутством да 
расправљање наставн и донесе нову одлуку.

Р A 3  Л 0  3 II:
Тужитељ је у тужбп навео да је он власнпк у једпој треЈишн некретнтша, 

уписапих у гр. ул. Града Суботице бр. 12145 и 1214G у поБрпшнп од 5 јутара 
1571 кв. хвати, на које је у корист тужене, његове матере, груитовно укњижено 
удовичко право плодоужпвања. Како тужена, међутпл!, живн ванбрачно, у кон- 
кубинату, са П. J., опа је iia удовичко плодоуживање постала недостојном, 
услед чега је тужитељ тражио да то суд нзрече п да тужепу осудн да му је 
некретшше дужна предати у посед и платнти ичосталу корнст, по ланцу годн- 
шње 1500 динара, почев од 1 октобра 1933. Тужена је при-знала да живн у 
дивљем браку већ 28 годипа, али са знаљем и прпстанком тужитељевим. Вољна 
је била тужитељу као и осталим снновима предати у власнпштво један ланац 
земље, те је то тужптељу ii нудила. Навела је да Je са тужитељем живела у 
једном кућанству све до јесени 1933 године.
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Првостепени суд, Срески суд у Суботици, одбио је тужитеља са тужбом 
и осудио га да плати трошкове, установљавајући да је тужена живела, додуше, 
27 година у конкубинату са П. J.; да је тужитељ, међутим, који је још пре 14 
година постао пунолетан, скоро стално био у заједничком кућанству са туженом 
и н.еним прилежником ii да матери због таквога живота није никада приговарао; 
да јој је, према томе, недостојност на удовичко плодоуживање, све ако би ове 
II било, опростио. Услед призива тужитељева призивни суд, Окружни суд у 
Суботици, преивачио је пресуду првостепенога суда, тужитеља са тужбом одбио 
ц осудио га да платн трошкове, јер да се из чињенице да је тужитељ 14 година 
толерирао ванбрачни живот матернн, не може извести закључак да јој је такав 
живот и опростио.

Није основана ревизиска жалба тужене да је призивни суд повредио правни 
пропис када је изрекао да се не може сматратн да је тужитељ ванбрачни живот 
туженој опростио. Према неспорном стању ствари како га је призивни суд уста- 
ноБио, тужитељ је у једном кућанству живео са туженом само до јесени 1933 
године, док према признању тужене она је у конкЈгбинату са П. J. живела и 
после разлаза са тужитељем, па живи н данас. Ако би се, дакле, могло узети, 
као што хоће тужена, да јој Je ванбрачни живот са стране тужитеља опроштен 
до јесени 1933, он се не може сматрати опроштеним и после тога времена, нај- 
мање пак онај ванбрачни живот који је тужена живела после покретања ове 
парнице и којим она, према сопственом признању, још и данас живи.

Но тужена се у ревизпском писмену жали и због тога, што Апелациопн 
суд није узео у расматрање њен навод да уживање некретнина тужитељевих 
н не претставља њено удовичко плодоуживање, него да је некретнине оставила 
јој на уживање мати мужевљева и да тужитељ већ из тога разлога ово ие би 
могао нападати с наслова недостојности. Како је за побијање удовичкога права 
пдодоуживања нужна претпоставка да уживање некретнина претставља одиста 
удовичко плодоуживање, a не неко друго право, ваљало је предмет вратити 
првостепеном суду да чињенично стање ствари, прикључујући списима препис 
гр ул. некретнина, у томе погледу установн и да по том донесе нову одлуку.

230
Није тужптељица могла стећи право службеностп колскога 

пута, ако је пут употребљаван са дозволом, ма н повременом, 
власника послужног земљишта и ако су се ови против употребе 
пута бунили. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 20 марта 
ib o , бр. Рев. II 21/1939).

Касационп суд ревизију тужитељице не уважава, пресуду призивног суда 
одобрава и тужитељицу осуђује да туженима, у року од 15 дана под претњом 
оврхе, плати у пме трошкова ревнзискога поступка 185 (сто осамдесет и пет 
дннара).

Р А З Л О З И ;

Тужитељица је у тужби навела да је власница винограда, уписаног у 
земл>. књ. улошку Града Суботице бр. 29826, али да до тога свога винограда 
може колима да долази само преко земљишта тужених. Она је тако и долазила, 
као што су долазили и њени правни претходници, и то кроз дуже од 32 године, 
те је тиме на колски иут стекла право службености. Тражила је да су јој 
туи;енп то дужнн признати и трпети да се право службености колског пута у 
ширини од једиог хвата у корист свагдањег власника парцеле бр. 9379 и грун- 
товно уиише и да су јој дужни платити парничне трошкове. Тужени су порекли 
да је тужнтељица стекла право да колима прелази преко њихових земљишта, 
те су днглн протнвтужбу и тражили да се тужитељици под претњом глобе 
од 2000 днн. да.га употрепа пута aaofianii и да се осуди да им је дужна накна- 
дитн нанесену штету, јер је, пролазећи кроз вннограде 1-во и П-го редних 
тужених, повредила им чокоће.

Првостспени је суд тужби дао места, док је призивни суд првостепену 
пресуду преиначио, тужитељицу са тужбом одбио н осудио ју да плати трош- 
кове. Услед ревнзије тужитељичине Касациони суд је пресуду призивног 
суда укинио и пзрекао да је нетачно гледиште призивног суда да тужитељица 
право слулсбености није могла стећи већ самим тим, што спорним путем није



пролазила преко целе године него само у јесен. Да се, напротив, право службе- 
ности колскога пута може стећи и његовом повременом (периодичном) упо- 
требом, ако се по природи послужног земљишта, као што је у конкретном 
случају Биноград, не долази до њега колима преко целе године, него понајвише 
у јесен када се врши берба винограда. Како, међутим, призивни суд није 
устаноБио чињенично стање ствари у томе погледу, да лн је тужитељица пут 
употребљавала кроз време од 32 године н то на начин који је прописан у 37 
Начелној куријалној одлуци, предмет је био враћен нризивном суду да чиње- 
нично стање ствари у тои погледу установи. После лзвршенога упутства које 
је добио од Касацноног суда, призивнп је суд донео своју другу пресуду, којом 
је тужитељицу са тужбом поново одбио и осудио ју да плати трошкове.

Нијо основана ревиз1[ска жалба тужитељичина да је призивни суд повре- 
дио правне прописе. Прнзивни суд је, нзмеђу осталог, као чињеницу уста- 
новио, да је тужитељица употребљавала, додуше, колскп пуг који чини предмет 
парнице, алп да је то чиннла са повременом дозволом тужених и да су се 
тужени због прелаза тужитељице преко њихових земљишта бунили. To чиње- 
нично стање стварп нн,је таково да га тужитељица с успехом напада на основу 
прописа §-а 597 Гр. п. п, Од преслушаних сведока, на чнјем исказу призивни 
суд оснива своје чпњенично установљење, сведок С. 0., преслушана код прво- 
степеног суда псказала је, додуше, да није видела нн тужитељицу ни њене 
претке да би се спорннм путем колима возплп. Код призивнога суда, међутим, 
иста је сведокнња нсказала да је видела да су за време бербе нстпм путем 
пролазили колима тужитељпчнни радннци ц арендаши, али са дозволом туже- 
них и њиховог правног претходника. У та два исказа сведокова нема, дакле, 
противречностн као што тврди тужитељица. Да су се туженн бунили против 
употребе пута, установио је призпвнп суд на основу псказа сведока М. Г., те 
је дао довољно образложење зашто је поверовао његовом нсказу. Како, пак, 
употреба колскога пута са дозволом, ма и повременом, туженнх као власника 
земљишта ii против њихове воље ннје такова да је тужнтељица могла право 
служности стећи доселошћу, све ако је пут употребљавала н преко 32 године, 
призивни суд није повредно правне прописе када је то изрекао. Све остале 
жалбе тужитељпчнне, које она нстиче у ревизнском писмену, нпсу после оваког 
стајалишта Касационог суда за спор одлучне, те се стога Касациони суд у н>и- 
хово расматрање не упушта. Расположење у погледу ревнзнскпх трошкова 
оспива се на прописима §-а 143 u 152 Гр. п. п.
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Ако је 0 правном послу пстављена псправа, онда се не могу у 

обзпр узпматп таква једновремена наводна усмена утаначења која 
са пнсменим стоје у протнвностн. — У см. ст. 2 §-а 330 Гр. п. п. 
сматраће се да постојп прпстанак туженог на препначење тужбе. ако 
се он упусти у расправљање, a преиначењу се не протнвн. (Пре- 
суда Касационог суда у Новом Саду од fi фебр. 1930, бр. Рев. 
179/1935).

Касацношг суд ревпзију тужених одбкја, a ревпзију тужитеља делимично 
уважава, пресуду прнзивпог суда делн.мнчно преиначује тако, ла су тужени 
досуђену своту од 5000 дии. са прнп. дужни исплатнти без обзпра на вред- 
носг куће, уведене у гр. ул. општпие Купуспна бр. 2711 топ. бр. ЗОЗ/З, у року 
од 15 дана под претњом оврхе.

Р А З Л О З И :
Тулснтељ је у тужбн навео да му туженн на рачун зај.ма дугује са сво- 

то.м од 5000 Д1Ш., са 5%  камата од 18 септ. 1932, те је тражно да се осуде да су 
му ту евоту дужни исплатити. Туженн су у своју одбрану навелн да су об- 
везнпцу на своту од 5000 дин., нстнна, потписали, али да новац пису онн прн- 
милп него пок. уд. Гужвањ И.мре рођ. Шери Илона, a онн да су узели обавезу 
за исплату те споте, по еа.мо под условом да се веровник пма намнритп искљу- 
чиво из куће коју бн онн наследннли нз оставнне дужникове. Тужитељ је у 
току поступка код првостепенога суда допунио, односно нсправио своје тужбене 
наводе, и признао да туженн новац ннсу прн.милн, али да су се обвезали да



he cBoty плаТнТи уместо зајмопримца безусловно, без обзира на вредност куће 
коју су имали да наследе.

Првостепенн суд, Срескц суд у Апатииу, одбио је тужитеља са тужбом и 
осудио га да плати трошкове, установљавајући као чињеницу, да су гужеии 
преузели обвезу за нсплату своте од 5000 дин. са прип., но под условом, ако 
што претече од куће коју су тужеии имали да наследе иза пок. уд. Гужвањ 
Илоне. У признвном поступку тужитељ је прикључно решење Ср. суда у 
Апатину бр. Насл. 195/1932, према коме ,је тестаментарнн наследник куће I р. 
тужени, услед чела је призивни суд првостеиену пресуду преиначио и тужене 
осудио да су утужену своту са прип. дужни нсплатити до висине вредности 
куће, уписане у гр. ул. општине Купусина бр. 2711, и да су дужни платити 
парничне трошкове.

Осиована Je ревизија тужитељева да је признвни суд повредио правно 
правило када је тЈ^жене осудио да утужену своту исплате само до висине вред- 
ности куће коју је тужени наследно. Правни је пропис, да ако је о правиом 
послу, као у конкретном случају, истављена исправа, онда се у корист, односно 
на штету уговорних странака, не могу у обзир узимати и таква једновремена 
усмепа утаначења, која са писменим утаначењима стоје у противности. Према 
писменој, међутнм, обвезници, прикљученој списима, тужени се безусловно и 
солидарно обвезују да тужнтељу плате своту од 5000 дин. са каматама, и како 
у обвезници нема помена о томе да бн обавеза гласила само до висине своте 
која би залегла из куће, призивни је суд погрешио када је узео у обзир усмени 
углавак, који је по тврдњи самик туженнх уговорен прилнком потписа обвез- 
нцце. Зато је у том делу пресуду призивнога суда ваљало преиначити.

Ревизнју тужених ваљало је одбити, јер је неоспована њихова жалба да у 
конкретном случају постоји промена тужбеног основа. У см. прописа посл. ст. 
§-а 330 Гр. п. п. туасба се неће сматрати п])енначеном, ако се без преиначења 
основа тужбе нзмене, допуне, објасне или нсправе чињенични наводи тужбе. 
Но све када би наводи тужених били и осиоваии, у см. ст. 2 истога §-а сматраће 
се да постоји пристанак туженога на преиначење тужбе, ако се туженик упусти 
у расправ-д>ање, a да се преиначењу не противи. У конкретном случају туженн 
се допунп и исправцц тужбе противио тек пошто је учествовао на расправи од 
28 фебр. 1934 год., зато се доцније таквој исправци, све када би она значила и 
промену тужбе, не може противити.

Како је тужител. са ревизијом успео, ваљало му је досудити трошкове 
ревизискога поступка у см. §§-а 143 и 152 Гр. п. п.

141

232
Погрешно је призивни суд протумачио углавак купопродајног 

уговора да се некретннне продају „заједно са усевом“. (Пресуда 
Касацноног суда у Новом Саду од 3 aiip. 1939, бр. 0. рев. 435/1935).

Касационн суд ревизиону молбу туженога уважава, пресуду призивнога 
суда у погледу прворедног тужитеља G. В. преиначује, те га са тужбом одбија и 
осуђује да туженом, на руке правозаступпику му, плати, у року од 15 дана 
под претњом оврхе, у име првостепених трошкова 4191 (четири хиљаде сто деве- 
десет II један) динар, у и.ме прнзпвних 805 (осам сто шесдесет и пет) динара, 
a у име ревизионих 800 (осам сто) дннара.

Р А З . Л О З И :
Тужитељи су у тужби навели да су уговором од 1 септ. 1927 год. продали 

туженом некретнине, уписане у земљ. књ. ул. општине Нови Бечеј, бр. 2704, 
за куповну цену од 203.000 днн., од које нм је тужени исплатио 234.900 дин., 
док им је са 28.100 дин. остао дужап. Тражилн су да се тужени осуди да им 
је ту своту заједно са 5% камате од дана тужбе у року од 15 дана под прет- 
њом оврхе дужан исплатити. Тужепи је у своју одб]јану навео, да је са тужи- 
тељнма 10 ју.ча 1927 год. склопно прво прнвременн, a зати.м i септ. 1927 коначнн 
купопродајни уговор. И по једно.ч ii no друго.м уговору он је зем.ч.у купио за- 
једно са усевом за 1927 годииу, и у с.ч. т. 2 коначног уговора, странке у погледу 
усева имају да се обрачунају, што значн да тужеии, .уколико ,усев iie би добио, 
остатак куповнпне у износу од 28.100 дин. не бн бно дужан тужнтељима испла- 
тнти. И како усев од тужнтеља стварно ннје добио, оп n.vi у име куповнине
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не дугује ништа, Сем тога он се у том смислу са другоредним туженим и 
нагодио, 0 чему сведочи прикључена изјава од 20 окт. 1927 год., по којој странке 
из купопродајног уговора немају једна од друге ништа више да потражују. Тај 
споразум склопио је другоредни тужитељ и у име прворедног тужитеља, јер 
читава свота, коју тужитељц потражују, припада управо само другоредном 
тужитељу, будући да је он у ортаклук уложио са 26.245 динара више од прво- 
редног тужитеља. — Тужптељи су на ту одбрану гуженога одговорили, да је у 
купопродајии уговор унесена, додуше, изјава да се некретнине продају заједно 
са усевом, али да су они са туженпм учинили усмени споразум, по коме су му 
усев дужии прнпустити само у том случају, ако он припадне н>и.ма, будућн се 
усев у врелш када су земљу купили од дражбенога купца налазио под секве- 
стром, те ни сами тужитељи нис.у знали да ли ће оврховодител> пристати на то 
да усев припадне њима или неће.

Првостепени суд спровео је доказни поступак, те је донео пресуду којом 
је тужитеље са тужбом одбио и ос.удио их да плате трошкове, док је признвни 
суд у погледу прворедног тужитеља првостепену пресуду пренначно и туже- 
нога осудио да овом тужитељу длати 14.050 дин. главнице, са 5% камате од 
5 маја 1932 год. и парничне трошкове.

Жалба туженога да је призивни суд преиначујући делимично првостепену 
пресуду повредно правне прописе основана је. И у см. привременога и у см. 
коначнога купопродајног уговора, некретнине су тужитељи продали заједно са 
усевом, те се, према томе, онај, даљи, углавак уговора, да је т.ужени преосталу 
своту куповпине од 28.100 дин. дужан исплатити када се са продавцн.ма у 
погледу усева обрачуна, пе може тумачити друкчиЈе, него да Je тужени ту своту 
дужан исплатити тужнтељима само у том случају, уколико му они у погледу 
усева до те своте обрачунају, т. ј. усев издаду туженом. Да је смнсао тога 
уговорнога услова тај, потврђује и ирнзнање самога другореднога тужитеља, 
дато у парници Врањевачке српске штедионице д. д. бр. Г. 1795/1929, по коме 
је секвестар на некретнине, које чине предмет париице, ставила Врањевачка 
српска штедионица д. д. на молбу његову, п пре.ча томе се показује неоснова- 
ном изрека призивнога суда да би израз у уговору „када се са продавцима у 
иогледу усева обрачуна‘" могао нматн тај смисао, да усев припада туже- 
ном само у случају, ако оврховодитељ пристане на то да усев припадне тужи- 
тељима као дражбени.ч купцима.

Искази сведока Г. М. као и П. М., све када би и били истпннти — да су 
странке усмено уговориле да усев припадне туженом .условно— и када и.\1 
искази сведока Ч. и Т. не би противречнли, не би се могли узети у обзир, јер 
тужитељ њима xohe да докаже да је пре, односно једновре.чено са пнсменим уго- 
вором, усмеио углављено да усев припада туженом са.чо условно, што, међу- 
тим, стоји у очитој противречности са напред датим тумачењем писменога 
уговора.

Тужитеља, који је са тужбом одбнјен, ваљало је осудитн да плати трошкове 
у све три инстанције у см. §§ 425, 508 п 543 Гр. п. п.

233
Прпзивнн је суд правилно установпо да тужитељнцу као про- 

давца у см. уговора не теретн псплата иореза на иословнн промет, 
насталог услед продаје апотеке. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 13 дирта 1939, бр. Рев. 459/1935).

Касациони суд ревизију тужене не уважава, нападнуту пресуду прн- 
зивпог суда одобрава и тужену осуђ.ује да тужнтељицн платн у п.ме трошкова 
ревизискога поступка, у року од 15 дана иод претњом оврхе, 580 динара (пет 
сто оса.мдесет динара).

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да је на апотеку, која се налази у Субо- 

тици, Карађорђев трг бр. 6, имала право доживотног плодоуживања. To своје 
право она је купопродајиим уговором склопљеним у Суботици 14 апрпла 1933 
год. заједно са трп сувласника продала туженој за своту од 135.000 дин. Од 
те своте тужена јој је исплатила само своту од 121.620 дин., док је остатак од 
13.380 дин. задржала на рачун тога, што је код суботичке Пореске управе у
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име порезе на послоеин пјјомст, ра.зрезап услед продаје апотеке, морала платити 
ту -CBOTy. Тражила је да се тужена оОвеже да јој је ту своту, заједао са 5% 
камата од 1 јуна 1933 год. дужна исилатнти. Тужена се браиила да је у см, 
купопродајног уговора и порезу на пословпи промет до предаје апотеке у посед 
била дужна исплатитц тужитељнца, iia, дакле, и порезу насталу продајом апо- 
теке. Лрема т. 2 уговора ипвентар о уређају н роби која се налазила на стова- 
ришту апотеке требало је сачшшта 18 марта 1933 године и тај ипвеитар требао 
је бнтп оспова прн обрачунавап>у приликом прнмопредаје апотеке, као и при 
установљвњу шепе купов.не цене. Тужптељпца је, међути.ч, руковала апотеком 
и шсле 18 марта 1933 год., трошила залнху апотеке ii ичвршнвала нове iio- 
руџбине. Апотека је предата тужсној у иосед 9 јуиа 1933 године, када је раз- 
лика у вредиости робе према стаљу од 18 марта 1933 годние изиосила 9199 дин. 
н 15 пара, те је тужена Т1)ажнла да се тужитељнца осудн да јој је ту своту 
дужна платптн. Порекла јс, папослетку, да тужитељица не бн била исплатила 
целу куповпииу од 135.000 дин., пего је тврдила да је тужитељица целу угово- 
рену куповппну при.мпла, пего да је порез на пословни иромет, .чожда, она пла- 
тила, те бп јој у  том случају прнпадало право да од ње, тужене, тражи накиаду 
нсплаћепог пореза, што, међутим, иретставља промеиу туж1")еног основа, којој се 
она противи.

Првостепени суд, Орески суд у Суботицн, уважио је тужбу п тужену об- 
везао да тужитељицц исплати своту од 13.380 динара са прпп. Призивни суд, 
Окружни суд у Суботици, одбио је признв тужене н у свему потврдио ирво- 
степену пресуду.

Жалбе тужепе да је прпзивии суд повредио пратше пропнсе нис.у основане. 
У С.М. прогшса §-а 330 Гр. п. п. ст. 3, суд може преиначење тужбе допуститн н 
пошто је парппца почела тећн, без обзнра на противљење туженнка, ако не по- 
стојн бојазап да he се преиначење.м знатно отежати или одуговлачити расправа. 
Како је П1)востепенн суд ушао v расправљање и предмет решио мериторно, 
упркос то.че да је тужитељев тужбени захтев модифнциран, a призивпи суд тај 
поступак првостепенога суда одобрио, то против таквог закључка призивнога 
суда, као потврђујућега, жалба на Касациопн суд у см. §-а G22 Гр. п. п. није 
допуштена. У меритуму предмета жалбе тужене нису такође основане. Прн- 
ЗИВН11 је суд правилно изрекао да се нз 8 т. куцопродајиога уговора не може 
извести тај закључак, да би исплата пореза на пословни промет, насталог про- 
дајом анотеке, теретила продавце. Истина да се у см. пропнса Закона о порезу 
на пословни промет од 31 jair. 1922 (којим је озакољена Уредба од 27 јуна 
1921 године 0 ИСТО.Ч предмету) порезом iia пословни промет сматра и порез 
који се плаћа од случаја до случаја, ако се неко предузеће прода, али се из 
купопродајног уговора по правилном устаповљењу признвиога суда види да 
г.оља странака није била та да тај порез плате цродавцн. У 8 т. куиопх)одајног 
уговора пзречено је иачело да продавце, нзузев напред побројаних обавеза, 
терети само та ду^жност, да купцу издају исправу која доказује реалну овлаште- 
ност апотеке п да потпишу за препнс иотребну исправу, из које изјаве излазн 
да све остале обавезе, сем ове, терете купца т. ј. тужену; a како се у истој 8 т. 
уговора нигде не помнње да би порезу насталу уелед продаје апотеке ималн 
да плате продавци, призивни је суд правнлно изрекао да исплата те порезе iie 
терети тужитељпцЈ'.

Ннје осиована ни жалба тужепе у погледу протнвпотражнвања које је 
ставнла пре.ма тужитељици. На ус.ченој расправи код Среског суда, одржаној 
30 априла 1934 год., тужитељица је прнка-зала пис.мо будимпештанског адвоката 
д-ра Ф. П., датирано 1 маја 1934, којим он и-звештава једдога од сувласника, 
продавца Р. А., да је прплнком исплате куповиине продавцима задржао три 
своте од по 723.33 пенга. Пре.ма заппсннку узето.м о истој расправи, право- 
заступннк тужене нпје могао да се изјасии у погледу садржине приказаног 
ппс.ча, као iin у погледу писма пстога адвоката од 26 априла 1934, којим он 
такође п-звештава продавца )’. А. да је на рачун мањка у .залихи робе од 9199 
Д1Ш. задржао од куповшше -,'з, a да је ii адресат пристао да ра.злику у вред- 
ностп робе i:oja отиада па њои део, прнлнко.\1 исплате куповнипе задржи. 
Тужеиа је тражила рок у ко.ме бн се у погледу приказаних кнсама изјаспнла, 
али јој суд тај рок uiije дао. У с.ч. §-а 408 Гр. п. п. нма противник доказиваоца 
ириватно.ч иснравом нзјасннтн се о пстннитостн потпнса на исправи, као и 
нстпннтостп псправе, што ако пропусти, има се пстипптост псправе сматратн 
неосиореном. A како су доњи судовп као чнњеницу установили да је д-р Ф.



био правозаступнпк н опуномоћеник тужене, што тужена ревизијом не напада, 
правилио је призитш суд установио да је свота од 9199 дин. у корист тужене 
већ одбијена. Да лп је, пак, туженој та задржана свота по њеном правоза- 
ступнику и исплаћена, за то одговорност не може сносити тужитељица, те је и 
та жалба тужене да повац од д-ра Ф. није примила, неоснована.

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

234
Странка је власна да код земљишно-књпжног суда тражи за- 

бележење спора ради неваљаности укњижбе права власшиптва тек 
пошто искаже да је тужбу код надлежног суда већ предала и да јој 
она тамо нпје одбачена. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 24 марта 1939, бр. Рек. II 345/1938).

Касациони суд услед рекурса д-ра М. А. и С. шт. д. д. закључак Окружног 
суда препначује и одржава на сназн првостепени закључак Среског суда у 
Апатпну од 3 маја 1938, бр. П. 294/1938.

Р А З  Л О З И :
Основано се жале подносноци рекурса да је Окружни суд погрешно прн- 

менно пропцс §-а 68 Закона о земљ. књигама када је, преиначујући закључак 
првостиенога суда, одредио забележбу спора ради установл>ења неваљаности 
укњнжбе права власништва са даном и рангом када је тужба приспела Ореском 
суду у Аиатину. У см. посл. реченице ст. i §-а 68 Закоиа о земљ. књигама 
„За забележбу ciiopa .чоже се замолити како парнични, тако и земљншно- 
књиаши суд“. Према првој реченпци пстога става, међутим, претпоставка је 
захтева за забе.лежбу спора било код парнпчног било код земљишнокљнжног 
суда, оспоравање укњижбе зем.л.ншнокњнжног права парннчним путем, из 
чега излази, да је тужитељ властан да код земљишнокњижног суда тражи 
забележење ciiopa тек пошто нскаже да је тужбу код над.чежног парннчног 
суда већ предао и да му је она тамо прописно примљена. Како у конкретном 
случају тужител) томе нцје удово.гпо, Срескн суд га је са молбом радп забеле- 
жења спора са разлогом одбио, услед чега је ва.гало на снази оставптн прво- 
степени закључак.

235
Затражба Окружног суда ннје од стране земљпшно-књижног 

суда одбијена, него је истом суду повраћена н даље држана у еви- 
депцпјп, зато се, пошто су земљ. књ. сметње престале, нма решнти 
у рангу када је земљ.-књ. суду прпспела. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 24 марта 1939, бр. Рек. 339/1938).

Нпје могао Окружни суд закључак Ореског суда укпдати и лериторно 
решавање предмета отклањати, јер Орескп суд у Јаша Томићу ннје својим 
решењем од 1 апрнла 1925 год. правоснажно одбно затражбу бкружног суда 
ради предбележења заложног npaisa, него је ту затражбу Окружном суду вратио, 
будућн се она, јер су се гр. улошцн налазнли у Румунији, није могла чери- 
торно решити. Када су списи враћени, затражба је на основу званичног изве- 
штаја (међувремено она је држана у евнденцијн као нерешена) оправдано ме- 
риторно решена. Зато је дужност Окружног суда била да рекурс оврховоди- 
тел>а решн мериторио на чега је н упућен.
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23G
Уговор 0 служби, којн је склопљен на одређено време, пма се 

сматратн ћутке продуженн.ч на неодређено, a не на првобптно угово- 
рено време. Послодавац је властап послопрнмца отпуститн без отказа, 
ако овај тешком повредом угово]1Нпх обавеза пнтересе послодавца у
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знатној мери угрожава. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
ОД 27 фебр. 1939, бр. Рев. 3 9 5 /1 9 3 5 ).

Касациони суд ревизију тужитеља не уважава и побијану пресуду iipii- 
здвнога суда потврђује.

Р A 3 Л 0  3  И;
Тужитељ је у тужби навео да је са туженим Градом Сентом 20 јула 1922 

год. склопио уговор за обављање стрводерскнх послова, који је важно од 1 
септембра 1922 до 31 августа 1923 године. 22 марта 1924 године склопио је 
са туженим нов уговор којим су трајање првобитног уговора продужилн од i 
септе.мбра 1923 до 31 августа 1929 год. Како је Град iio истеку овога новог 
уговора допустно да тужитељ и даље врши стрводерски посао, значи да је 
ћутке уговор продужио, те се има сматрати да је уговор продужен под истим 
условима и на исто време као и дотадашњи т. ј. на шест година, све до 22 
марта 1936 године. Упркос томе, међутим, тужени Град је тужител>а 31 маја 
1933 године брахијалном силом од вршења дужности одстранно, обавио избор 
новог градског стрводера и овога увео у дужност. Тражио је тужитељ да му 
тужени зато у нме укупне нзостале зараде од 1 јуна 1933 до i априла 1936 
године плати 162.500 динара. Тужени је у своју одбрану иавео да је са тужи- 
тел>ем склопио, нстина, уговор на годину дана, који је после лродЈ^жеи иа шест 
година — до 31 августа 1929 године — али не стрји да је уговор после тога 
рока сматрао аутоматски продуженим. To доказује чињеница да тужитељвва 
молба од 16 јула 1929 године да му се уговор продужн на шест годииа ннје 
решена, него стављена у архиву. 5 фебр. 1930 тужител> је поново iro/ineo молбу 
ради прод.ужења уговора, али ни тој молби није удовољено. Градско нрет- 
ставнипгаво је 29 сешембра 1932 донело одлуку да се на место градског стрво- 
дера распише стечај; та је одлука тужитељу уручена, али се он против ње ни.је 
жално. Током 1933 год. тужитељ је поднео молбу у којој тражи да се поново 
Еостави за стрводера и у којој он при.знаје да је место стрводера упражњено, 
што све доказује да уговор од стране Града није био ћутке прозд'жен на нових 
6 година. t I i

Првостепени суд, Окружни суд у Суботици, одбио је тужите-га са тужбом 
и осудио га да плати трошкове, a Апелацнони суд је ту иресуду у целинн 
иотврдио.

Није основана ревизиска молба тужитељева да је Апелациоии суд повре- 
дио правне прописе. Правни је пропис да се уговор о служби, који је склопљеи 
на одређено време, као у конкретном случају, па после истека уговорнога nite- 
мена ћутке продужен, нема сматрати продуженим на исто онолико вре.ме на 
колико је био првобнтно склопљен (у конкретиом случају б година), него на 
неодређено време. Према томе послодавац је властан да такав уговор ма када 
раскине, уз претходан отказ, уколико службопримац на такав има право. Тужи- 
тел>, међутим, тек сада у ревизиском писмену тврди да би му припадало право 
на отказ и да би то отка-зно време би.ло до краја 1933 године, до кога би се 
времена уговор, у најгорем случају, имао сматрати ћутке продуженн.м. Но 
све када бн тужитељу право на отказ и припадало (који у уговору није иред- 
виђеи), правни је пропис да је послодавац властан послопримца отпустити без 
отказа, ако овај тешком повредом уговориих обавеза интересе послодавца v 
знатној мери утрожава. Према установљењу, пак, Апелационога суда, које ту- 
житељ ревизијом не напада, тужитељ је од заразних болести угинулих живо- 
тиња кувао сапун н овај продавао, услед чега је Град имао право да тужи- 
теља без отказа отпусти.

237
Ако је повлачење намештенику-благајнику датог отказа учи- 

њено условно — ако у каси не буде више било мањка — онда је 
за ваљаност повлачења ирелевантно да ли је мањак у каси био 
после тога већи пли мањн. (Пресуда Касацпоног суда у Новом 
Саду од G марта 1939, бр. Рев. II 297/1935).

Касацпони суд ревнзију туженог уважава, пресуду призивног суда преииа- 
чује, тужитељпцу са тужбом одбија и осуђује Ју да туженој, у року од 15 дана
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под претњвм оврхе, плати у име првомепеннх ЈроШкова 342 дннара (три сто 
четрдесет и два динара), у име призивних 158 динара (сто педесет п осам 
динара), a у име ревизионих 121 динар (сто двадесет и један дннар).

Р A 3 Л 0  3 И:
Тужитељпца је у тужби, коју је поднела Градском начелству у Суботици, 

навела, да је код тужене фирме била намештена као благајница, са месечном 
платом од 500 динара. Тужена јој је била отказала за 1 октобар 1933 год., којн 
je отказ она и прнмила. Међувремено јој је, међутим, власник фирме изјавио 
да је отказ беспредметан, јер се он предомислио и да тужитељица може код 
фирме остати и даље. Она је ово узела к знању и престала је преговарати са 
другима у иогледу намештења. Међутнм 22 септ. 1933 изјавио јој је шеф 
фирме да већ сутра дан не треба да дође на посао, јер јој је за 1 септ. отка- 
зано. Како јој припада отказно време од 6 недеља, тужитељица је тражила да 
се тужена осуди да јој у име шестонедељних берива плати своту од 750 
дннара. Градско начелство одбило је тужитељицу са тужбом, јер да своје 
наводе није могла да докаже, услед чега је тужитељица у законитом року 
тражила да се предмет пренесе пред Срески суд. Тужена је порицала наводе 
тужнтељичжне и тврдила да је тужжтељици отказано зато јер се у благајнц 
често појављивао мањак. Шеф фпрме изјавио је, додуше, да би био вољан 
туисител)ицу и даље задржати и отказ повући, ако се у каси не буде више по- 
јављивао мањак, но како је маака и даље бивало, то је та изјава шефа фирме 
постала беспредметна, a отказ остао у крепости.

Првостеаени суд, Срески суд у Суботици, одбио Je тужитељицу са тужбом 
н осудио ју да плати трошкове, док је лризивни суд, Окружни суд у Субо- 
тици, првостепену пресуду преиначпо, тужбу уважио и тужену осудио да 
тужитељици утужену своту нсплати.

Жалба тужене да је призивни суд повредио правна правила основана је. 
Призивни је суд као чињеницу установио да је тужена за 1 окт. 1933 учињени 
отказ, додуше, повукла, али само под условом, ако у благајници коју је тужн- 
тел>ица водила не буде више било мањка. Како је у благајници било, истина, 
мањка II даље, али само од неколико динара, и како је исто тако у више ма- 
хова било и вишка, признвнн је суд тога стајалишта. да такав мањак од неко- 
лико динара не може бнтн разлог да се тужитељица без отказа отпусти. To 
стајалиште Прнзивнога суда је, међутим, неосновано, јер ако је тужена отказ 
повукла само условно, само за тај случај ако у каси не буде било уопште 
мањка, онда је за ваљаносг отказа сасвнм без значаја чињеница, колико је тај 
мањак стварно нзносио, јер призивни суд није установно да би странке биле 
уговориле да би отказ вредео само у том случају, ако мањак у каси буде 
зиатан. Но без обзнра на то, тужена се оправдано жали да таква изрека npu- 
зцвнога суда стоји и у протнвности са списима, јер код првостепенога суда 
преслушани сведок Б. J. у своме исказу не каже да је иосле отказа тужите- 
Л.ИЦИ фалило у благајници само 6 дин. 50 п, него каже уопште „да је у каси 
фалило новаца“. Иначе исказује да је за l i  месецн, колико је тужитељица 
била у радњи, .мањка бивало око 10 до 15 пута и то у свотама од неколико 
динара до 50 дннара; да Je трн месеца по ступању тужитељичину било мањка 
300 динара, но да су најчешћи мањци били од неколико динара; да је на два 
месеца пре одласка тужитељичиног опет фалило новаца у каси н да се ова 
свота кретала до своте од 15 динара н да је једном прплнком, пре одласка ту- 
житељице у Београд, фалило 50 дннара. Према исказу, пак, сведока П. J., 
тужитељици каса одмах иосле отказа други дан није штимовала.

Из свих тик разлога је ревизију тужених ваљало уважитц п, одбијајући 
тужбу, тужптел>нцу осудити да плати трошкове у см. §§-а 143 н 152 Гр. п. п.
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У CM. §-а 1 Наредбе Mira. правде бр. 72400/1914, потребно је да 

странка у року од 8 дана, усмено плп пнсмено код обртне властп 
која је донела одлуку, нзјави да ће се са својнм захтевом обратнтн 
редовном суду, јер ако то пропусти учинити, губн враво да се 
уопште обраћа суду. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од IG 
јан. 1939, бр. Г. II 157/1931).



Касацпони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђује га да тужеиом, 
на руке правозаступника му, плати, у року од 15 даиа иод претњом оврхе, 
1005 дин. (динара хиљаду сто и пет) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је решењем Главног редарства града Со.чбора као првостепеие 

обртне власти од 5 марта 192G бр. 4854, Кап. 1926 осуђен да туженом, као 
своме бившем намештенику, плати у име берива за отказно време своту од 
50.333 динара. Против тога решења, које је тужитељу уручено 26 марта 1926 
године, тужитељ је 30 марта исте године поднео тужбу Окружном суду у Сом- 
бору, којом је тражио да суд решење Главног редарства стави ван снаге и туже- 
иог (тужитеља код обртне власти) са тужбом одбије. Услед ПЈ)иговора туже- 
нога да је тужитељ тужбу у см. прописа §-а 176 Зак. чл. XVII из год. 1884 
требао предати код надлежног Среског суда, Окружни је суд тужбу одбацио и 
поступак обусхавно. 26 маја 1926 г. тужитељ је предао тужбу код Среског суда 
у Сомбору, али је и Сресџи суд тужбу одбадио са образложењем, да ју тужитељ 
није у см. напред цитираног прописа старог Обртног закона иредао у року од 
8 дана. Окружни суд као призивни суд у Сомбору одбно је призив тужи- 
тељев и у свему потврдио првостепену пресуду.

Жалба тужитељева да је призивни суд повредио правне ирописе није 
основана. У см. §-а 176 Зак. чл. XVII из год. 1884 може се странка, која није 
задовоЛ)На са одлуком обртне власти, у року од 8 дана од проглашења одлуке 
ради остваривања својих захтева обратити редовно.м суду. Но да би то могла 
учинити, потребно је да она у см. Наредбе Министарства правде бр. 72400/1914 
код обртне власти која је одлуку донела, такође у року од 8 дана, али пре 
преноса пред.чета пред суд, услено или писмено изјави, да he се са својим 
захтевом обратити суду. Како то тужитељ у конкретном случају није учинио, 
призивни је суд правилно изрекао да је тужитељ отпао од права да се, без 
претходне пријаве код обртне власти, обраћа суду. Према томе у овом случају 
тужитељ се не може користитн прописом §-а 184 Грађ. п. п. да му се тужба, 
пошто ју је предао у року од 30 дана надлежном суду, сматра благовремено 
предато,м, чији би приватноправна дејства остала на снази.

Тужител>а, који са ревизионом молбом није успео, вал>ало је осудити да 
плати трошкове ревизионога поступка у см. §§-а 543 и 425 Гр. ii. п.
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Иако су наследницп за основ своје деобе узелн тестаменат, 

прпзивнп је суд нпак правилно установио да зграде које чнне 
предмет парнице у см. оставинске деобне нагодбе иису ирниале 
тужптељу. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 27 фебр. 
1939, бр.^Рев. 343/1935).

Касациони суд ревизију тужцтел>а не уважава, пресуду призивнога суда 
одобрава и тужитеља осуђује да туженој, у року од 15 даиа под иретњом оврхе, 
плати у име ревизиских трошкова 290 днн. (две стотине и деведесет дннара).

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је његов отац, пок. С. Ф., у сво.ч1е тестаменту, 

сачињеиом код суботичког Јавног бележника д-ра М. С. 30 јула 1927, завештао 
сву своју и.мовнну својој деци, a гледе салашких зграда које се налазе на 
парцели бр. 21127/1 учинио такво расположење, да оне iio половипи и.чају 
припастн њему, тужителЈу, a no половнни његоио.м пок. брату М. На оста- 
ВЈШској расправи, која је одржана иза смртн очеве, он се са OjiaioM М. тако н 
нагодно, али упркос таквог споразума са-дашке су зграде погрешком јавиог 
бележника предате н грунтовно препнсане на ii.\ie његовога брата. Овај је још 
за живота привидним купопродајни.м уговором дао цело своје нмање, па и зграде 
које су у питашу, преписати на име тужене, своје жене, те је за тај његов по- 
стЈ'пак она и одговорна. Тужител> је тражио да суд изрече да салашке зграде 
које се налазе на некретнннама упнсаним у гр. ул. бр. 0159 Града Суботице 
сачињавају заједннчко власништво његово и тужене н да је ова дужна издати 
му исправу, на основу које he половнну зграда преписатн на своје и.ме, у  iipo-
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тнпном случају да је дужна трпетп да тужитељ на основу правоснажне пресуде 
тражи непосредно код гр. власти препис половнне некретнина уведеннх у субо- 
тичком гр. улопгку бр. 6159 под топ. бр. А. I. 21127/1 на своје име. Тужена је 
порицала наводе тужбе, те је истакла, нарочито, да не стоји навод тужитеља 
да су се на оставинској расправи он н брат му нагодили тако да салашке 
зграде и.мају припастп у поповини љему, тужитељу, него да су у см. нагодбе 
некретнпне на којпма су сазпдане зграде у целини, заједно са зградама, при- 
пале брату му М. ii да у нагодби нема помеиа о томе да би оне у половини 
н.чале припастц тужнтељу'.

Првостелени суд, Срескн суд у Суботици, уважио је тужбу делнмнчно и 
установио да зграде које се налазе на некретнинама уписаним у суботичком 
гр. ул. бр. 6159, парц. бр. 21127/1 сачињавају заједннчко власнпштво парбених 
странака, док је призивни суд пресуду првостепеног суда преиначио, тужитеља 
са тужбом одбио н осудио га да илати трошкове.

Није основана ревизнска жалба тужител.ева да је призивпц суд повредио 
правне прописе. Истина да није тачан навод признвнога суда да наследници 
пок. С. Ф. нпсу нн у ком погледу одржали на снази његов тестаменат, јер се 
у накнадном записнику о оставннској расправи, који је узет 10 јуна 1931 
год., каже изричито да странке за основу наслеђивања примају јавнобележ- 
H1I4K11 тестаменат од 30 јула 1930 год., нпак призивни је суд тужнтеља оправ- 
дапо са тужбом одбпо. Пз нагодбе коју су наследници у току оставинске 
расправе (одржапе 10 јуна 1931) склопнли види се, да је тужнтељевом брату 
М. првпала у “/lo делова честица бр. 21127/1, на којој су подигнуте зграде које 
чине предмет парнице. A како се у нагодби не помиње ни једном речју да 
салаптке зграде које се на некретнини налазе не би у целини припале тужи- 
тељевом брату, призивнн је суд нзвео правилан закључак да зграде у поло- 
винп нису припале тужптељу. Истина да се у тестаменту пок. 0. Ф. каже да 
салашке зграде припадају J. п М., но како у оставинској нагодбн нема о томе 
иомена, нма се сматрати да су наследннци у том делу отступили од тестамен- 
тарнога расположења, нако су иначе тестаменат узели за основ своје деобе. 
Тужитељ, пак, у ревизији не тврди да би таква нагодба била склопљена по- 
грешком јавнога бележника и да бн чењенично стање ствари било по призивном 
суду установљено у том смислу, које он не бн био узео у обзир. Још мање 
има основе она жалба тужитељева, да би не само половнна зграда, него и 
половпна земљишта на којем су зграде подигнуте у см. тестамента њему при- 
падала, јер о томе у тестаменту нема ни помена. Тужитеља, којц са реви- 
зијом Hiije успео, ваљало је осудитн да плати грошкове ревизнскога поступка 
у см. §§-а 143 и 152 Гр. п. п.
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У CM. пропнса 227 Начелне курпјалне одлуке, ако отац куш1 

некретннпе за свој новац ii непосредно пх да преписати на спна, 
имањем од гране има се сматрати куповнпна која је за некретннне 
исплаћена, a не сама некретшша. Она се, уколико је купљена за 
г.реме трајања брака С1шовљева, има сматратн заједничком тековн- 
иом. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од С марта 1939, 
бр. Рев. II 6S2/193S).

Касациони суд ревизноне молбе тужених, и то како ону предату код Апе- 
лационог суда 9 јула 1938 по адвокату А. М., тако н ону предату 14 јула 1938 
по адвокату К. П. одбцја.

Р А З  Л О З Н :
Тужител.пца је у тужби навела да је са В. М., прворедним туженим, скло- 

пнла брак 24 новембра 1898 године и да је за време трајања брачне заједннде 
заједно са н>им стекла некретнине уписане у гр. улошку општине Парабућ 
бр. 1773 кат. чест. бр. 5402 у површшш од 8 јутара 628 кв. хв.; иекретнине 
у^ппсане уписане у гр. ул. општине Парабућ бр. 1782 кат. чест. бр. 551S у 
површини од 7 јутара 1358 кв. хв.; салаш и дворнште уведене у земљ. књ. 
улошку општине 'Парабућ бр. 1718 кат. чест. бр. 5400, као и некретнину уве- 
дсну у земљ. књ. улошку бр. 1626 општипе Парабућ кат. чест. бр. 1184/2. Како
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je од туженога развенчана, тужитељица је тражила да суд изрече да некретншш 
уписане у гр. ул. општине Парабућ бр. 1773, 1782 н 1718 под топ. бр. 5402, 5518 
и 5400 сачињавају заједиичку тековину њену и првореднога гуженога, a како 
јо тужени некретнипе уписане у rp. ул. општиие Парабућ бр. 1773 и 1782 фик- 
тивним купопродајним уговором отуђио, односно даровао своме брату В. П., 
другоредном туженом, тужитељица је тражила да суд изрече да је тај купо- 
иродајни уговор фиктиван, те да се. другоредии туженп Б. П. обвеже да јој је у 
року од 15 дана дужан издатн исправу способну за грунтовни пренос половнне 
поменутих иекретнина на њено нме, у противном случају да је тужитељнца 
власна да право власништва па своје име укњижн на темељу правоснажне пре- 
суде овршнцм путем.

Тужени су порекли да бн купопродајнн уговор којим су некретнине оту- 
ђене био фиктиван. — Тврдили су да продате некретнине не сачињавају зајед- 
ничну тековину него имање од гране, јер је некретнине прворедни тужеии 
добио од свога оца као дар, у име измирења једнога дела његовога буду!1ег 
наследства иза оца, те будући оне сачиљавају његово неограничено власннштво, 
да је могао са њима слободно и неограничено располагатн, па и продати нх 
СБОме брату.

Првостепени суд, Окружни суд у Сомбору, установљавајућн да је прво- 
редни ТЈ^женн некретнине које чине предмет парннце добио на поклон од оца 
и да оне сачињавају имање од гране, a не заједничку тековнну, одбио је тужн- 
тељиду са тужбом и осудио ју да платн трошкове. — Признвни суд, Апелациони 
суд у Новом Саду, услед призива тужитељичина преипачио је првостепену пре- 
суду и изрекао, да некретнине сачињавају заједничку тековину тужитељнце и 
прворедног туженога, јер су стечене за време брака. У погледу, пак, некретнина 
утгисаних у гр. ул. општипе Парабућ бр. 1773 и 1782, Апелациони суд је уста- 
новио да је купопродајни уговор којим су оне, наводно, продате другоредном 
туженом фиктиван и обвезао овога у см. тужбеног захтева. У погледу, пак, 
некретнина уписаних у гр. ул. општине Парабућ бр. 1718, Апелациони суд је 
обвезао прворедног туженог да је дужан тужитељици издати исправу на основу 
које he моћи на своје име укњижити право власништва на половину тих некрет- 
нина и предати их јој у посед, у противном случају трпети да тужитељица 
право власништва укњижи на основу пресуде овршннм путем. Уједно је Апела- 
циони суд обвезао тужитељицу да другоредном туженом у име половнне купов- 
нине, коју је отац тужених исплатио за поклоњене му некретнине, плати 3187 
динара. Апелациони суд је обвезао тужене да тужител>ици плате делимнчне 
ирвостеиене и делимичне призивне трошкове у износу од 4600 н 6318 дин.

ГГротив те пресуде Апелационог суда тужени су полнели две ревизиоио 
молбе, једну уложену по адвокату А. М. 9 јула 1938 гох, a другу уложену по 
адвокату К. И. 14 јула 1938 год. Обе ревизионе молбе су неосноване.

У ревизноној молби предатој по адвокату А. М. тужени се жале да је Апе- 
лациони суд повредио материјално-правне прописе када је изрекао да некрет- 
пине које чине предмет парннце сачињавају заједничку тековину тужитељпце 
и бившег мужа јој, прворедног туженог, него да је, напротив, требао нзрећн да 
оне сачињавају имовину од гране, јер је у току поступка код доњих судова 
добила потврду њихова тврдња да су оне прворедиом туженом од оца даровапе, 
a да за време брака сину дароване некретинне сачињавају имање од r[iaiie. 
Жалба тужених није основаиа. Према чињеничном установљењу Апелацноиога 
(уда које тужени ревизионом молбом ue напалају, све некретнине које чине 
нредмет париице, уписане у гр. ул. општине Парабук бр. 1773, 1782 и 1718, 
г.упио је отац тужених В. 0. и дао непосредпо препнсатн на свога сина, п[)ВО- 
реднога туженога В. М. 1913 год., дакле за време трајање брачне заједнице тужи- 
тељице и прворедног туженога. У смпслу, пак, 227 Начелне куријалне одлуке, 
ако отац купи некретнине за свој новац н неиосреднло их ni)eiiece на сина, 
нмањем од гране има се сматрати куповнина која је за некретнине исплаћена, 
a не сама некретнина. Према томе, Апелациони суд иије повредно правпо njia- 
вило када је некретннне огласио имањсм сутековпнскнм и тужител>ицу обвезао 
да као имање од гране надокнади другоредном туженом само половину куповие 
цене 3187 динара, која је за део некретнина која му је поклољена нсплаћеиа. — 
Да је уговор којим су некретнине пренесене па другоредиог туженог фиктиван, 
туженп ревнзионом молбом не нападају, те је и у том погледу меродавно стање 
ствари установљено по призивном суду.



У ревизноној молби предатој по адвокату К. И. тужени се жале још и 
због тога, да је Апелациони суд са повредом формално-правног правила уста- 
новио да је купопродајнн уговор од 23 августа 1926 год. фиктиван, алн им је 
и та жалба неоснована, јер је призивни суд дао довољно образложење зашто је 
установио такво чињенично стање стварп. Оно је установљено на основу изјава 
баш самога првореднога туженога, по којима су некретаине пренесене на друго- 
редног туженог само привремено, док не прође кривични поступак који је про- 
тив отуђиваоца текао. To исто је, пак, пре.ма установљењу призивнога суда, 
1сзјавЛ)Ивао и другоредни тужени, на кога су некретнине пренесене. Нстнна да 
се на купопродајном 5Товору од 23 августа 1926 год. налази и потпис тужите- 
љичин, алн се из саме те чињеннце не може извести закључак да је тужитељица 
дала свој пристанак да се некретнине пренесу на другоредног туженог без проту- 
Бредностн. Како cj' отуђене некретнине биле само на имену првореднога туже- 
нога, то за њнхов пренос на име другореднога туженога није било ни потребно 
да писмено о отуђењу некретнина тужитељица као грунтовно незаинтересована 
уопште потписује. Ако је то тужитељица ипак учинила, нз тога се може извести 
само тај закључак, да је тужптељица пристала била, можда, да се некретнине 
пренесу на другореднога туженога уз протувредност. Али да бп била пристала 
да се оне пренесу без протувредности, то су тужени билн дужни доказати, што 
они, међутим, нису учинилп. Тужител>нца се у овом спору не јавља као веров- 
ннк према туженпма, него као власник, којп тражи своје некретннне које јој 
припадају по праву сутековине, те је без основа и она жалба тужених да би 
у конкретаом случају имали доћи до примене пропнси закона о побнјању 
правних дела ван стечаја. Из свих тих разлога ваљало је као неосновану одбити 
и ревизиону молбу тужених уложену по адвокату К. II.
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Hiije питребно увлачење непознатнх наследннка у парнпцу, ако 

се од туженог траже некретнине које је он дужан пздатп на основу 
уговорне обвезе коју је на себе узео. — У см. посл. ст. §-а 188 Гр. 
п. п. нема места п{)авном леку на то.1 основи да промена тужбе по- 
стоји. (Пресуда Касацпоног суда у Новом Сад,у од 20 марта 1939, 
бр. Рев. 38/1935).

Касациони суд ревнзпону молбу туженога одбија п осуђује га да тужите- 
љнма, на руке њиховпх правозаступника, плати, у року од 15 дана под претњом 
оврхе, 96S динара (девет стотина шесдесет и осам), a Државном ерару у име 
ндеалне таксе 10 динара (десет динара).

Р А З Л О З П :
Тужител.и су у тужби навели да је њихов дед по матери, пок. П. Е., да- 

ровао за живота своме снну, a њнховом ујаку, туженом у овој парници, не- 
кретнине уписане у гр. ул. општнне Е.мушић бр. 109 н 139, у површини од 26 
јутара 430 i:b. хвати, заједно са салашем. Прплпком предаје некретнина туже- 
ном, отац га је обвезао да после његове смрти преда и на тЈ^жене грЈЧ!товно 
препише некретнине уведеие у бајшанском гр. у.лошку бр. 674 и 675 у 
површини од 3 јутра 14 кв. хватн, које је наследио од своје матере н које су 
на њега као наследника н грунтовно прешгсане. Тужени је овај налог очев примио 
као обавезан, те је 2i нов. 1924 иставно у препису приложену изјаву, у см. 
које он некретнпне прнпушта тужитељима, a пос.ле смртп очеве спреман је датн 
исправу способну за преппс пекретнпна на нме тужитеља. Како тужени није 
во.ган да ту обавезЈ' изврши, т^"з;нтел>и су у своме коначно фор.чулисаном 
тужбеном захтеву тражилн, да се туженп осуди да је дужан некретнине бес- 
теретно ирепнсати на њнхово име. — Т.уженн се, између осталога, бранио тиме, 
да Je тај споразум који је са оцем склопно изгубио важност, јер га је сам 
отац ставно ван епаге тнме што је адвокату М. М„ код кога је изјава туженог 
од 21 нов. 1924 год. била остављена, издао налог да ју вратп туженоме, што 
је ова1 и учннно.

Првостепени суд, Окружни суд у Суботнци, дао је тужбн места и туженога 
осуджо према тужбеном захтеву, a Апелацнони је суд ту пресуду у целинн 
потврдио.



Није основана ревизиска жалба туженога да је Апелациони суд повредио 
правне прописе. Апелациони суд је правилно поступио када је изрекао да у 
конкретном случају није било потребно увлачење у парницу непо-знатих на- 
следника, јер се тужбом тражи од туженог издавање иекретнина на оспову 
уговора који је он склопио са оцем у корист тужитеља, a решавање о томе да 
лн је тај уговор остао на снази или није, остале наследнике ниуколико не 
тангира. Да ли су, пак, тужитељи у своме наследном делу иза деде измирени 
или нису, није такође од утицаја на нзвршење обавезе туженога, примљене 
уговором према тужитељима. — У см. посл. става §-а 188 Гр. п. п., нема места 
правном леку на тој основи да промена тужбе постоји, те је та жалба туже- 
ног беспредметна. — Апелациони суд Je без повреде правних прописа установио да 
је тужени исправу од 21 нов. 19*24 год. иставио н да је пок. П. Б. није могао 
Иовратити туженом и од уговора одустати, јер у време повратка исправе већ 
није био душевно у тој мери здрав да је то могао властитом одлуком учинити. 
— Решавање о жалби туженога у погледу наплате таксе у корист Држ. ерара не 
спада у делокруг Касационога суда, зато се он није ни упуштао у расматрање 
аене основаности. — Туженн, који је парницу изгубио, оправдано је осуђен 
да парничне трошкове у целини плати.

Како са ревизионом молбом није успео, ваљало га је осудити да плати 
трошкове ревизионога поступка у см. §§-а 543 и 508 Гр. п. п.
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Нема у Трг. законику таквога прописа да би тајни ортацн за 

обавезе трговачке радње одговарали према трећим лицпма заједно 
са њенпм правим члановима. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 27 марта 1939, бр. Рев. II '241/1935).

Касациони суд услед ревизије тужених II и III реда пресуде доњих судова, 
уколико се односе на ове тужене, укида и првостепени суд упућује на даљи 
мериторан поступак.

Р А З Л О З И ;
Тужитељ је у тужби навео да је прворедну тужену Фир.му „Матија Сакач“, 

заступао у разним парницама и поступцима, услед чега су му настали у при- 
ложеиом трошковнику специфицирани адвокатски трошкови у износу од 
26.286 дин. и 75 пара, коју је своту доцније повисио на 29.117 дин. 75 пара. 
Тражио је да се тужени солидарно осуде да су му ту своту дужни исплатити, 
и то друго и трећередно тужени као сувласници радње „Матија Сакач“, a треће- 
редно тужена као наследница Сакач Матије, по чије.м је иалогу и пуномоћи 
тужитељ поступао. II и III р. тужени су порицали да су они сувласници фирме 
„Матије Сакач“ и да као такови одговарају за њене обавезе, a IV ред. тужена 
да је дала налог тужитељу да је заступа и да не стоји са љима ни у каквом 
правном односу.

Првостепени суд, Окружни суд у Суботици, дао је тужби делимично 
места и тужене осудио да су дужни тужитељу исплатити своту од 14.399 дин. 
75 пара, док је Апелациони суд ту своту повисио на 20.144 дин. 25 пара и ту- 
жене осудио да плате трошкове призивног поступка.

Против пресуде Апелационог суда жале се ревизиским поднеском тужени 
II и III реда и та им је жалба основана. Према признању самога тужитеља 
власннк фирме „Матија Сакач“ у см. Трг. законика био је пок. Сакач Матија, и 
он је као власник био једини и убележен у трговачком регистру, јер су друго 
и трећередно туженн фунгирали код фирме само као прокуристи. Но према 
даљем наводу тужитељевом тужени би били ипак сувласници исте радње са 
по једном трећнном утолико, што су уговор о оснивању радње склопили обоје 
заједно са Сакач Матијом и са истим водили радњу све до његове смрти као 
тајни ортаци. Како, међутим, у см. §-а 88 Трг. законика за обавезе трговачкога 
друштва одговарају само његови чланови, a тужени по признању самога тужи- 
теља ннсу чланови фирме „Матија Сакач“ у  смислу прописа Трг. законика, то 
они са обавезе фирме не могу ии одговарати. Нема, пак, у Трг. законику тако- 
вога пропнса да би тајни ортаци за обавезе трговачке радље могли одговарати 
према трећнм лицима заједно са њеним правим члановима.



Тужптељ је, међутим, одговарајући на одбрану туженнх, истакао и то, да 
би тужени за дугове радње „Матија Сакач“ моралн одговарати већ u на тој 
основи, што су обоје после смрти Сакача Матије посталн власницима његове 
радње: тужени Циндел Шимон на тај начин што је од четврто-редне тужене 
уд. Сакача Матије купио део радње који је она иза Сакача Матије наследила, 
н што је купио и део Циндел Антуна, који је, како тужител. тврди, универ- 
зални наследник пок. Сакача Матије. Како бп у том случају, ако бн добио 
потврду навод тужитељев да је II реднн тужени радњу Сакач Матнје од његових 
наследннка, III и IV р. тужених купио, за дугове радње у см. Зак. LVII нз 
год. 190S одгсварао, и то заједно са преносиоцима, ваљало је предмет упутитл 
првостепсном суду да установи да ли одговара истини навод тужитељев да су 
III п IV р. тужени наследнпцн власника радње Сакач Матије ii у каквом сраз- 
меру II да лн је II р. тужени радњу од н>их као наследника одиста купио. 
Пошто чињенично етаље ствари установи, донеће првостепенн суд нову одлуку.

Како се I и IV р. тужена фирма Матија Сакач и уд. Сакач Матије рођ. 
Мојзеш Ана против пресуде прнзивнога суда нису жалиле, има се она у по- 
гледу тих тужених сматрати правоснажном.
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Судско достављање лицима, која станују у Мађарској, не може 

се вршпти непосредно путем поште. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 24 марта 1939, бр. Рек. 329/1938).

Касациони суд рекурс Бајске Штедионице д. д. и Л. 0., уложен против 
закључка Окружног суда у Сомбору од 5 септ. 1938, бр. I Пл. 715/1938, уступа 
на надлежно решење Апелационом суду у Новом Саду. — Услед рекурса Л. 0. 
II Бајске Штедионице д. д., уложених против закл>учка Окружног суда у Сом- 
бору од 18 јула 1938, бр. I. Пл. 715/1938, закључак Окружног суда укида и 
Срески суд у Оџацима упућује да свој закључак од 30 маја 1938 год. рекурен- 
тима прописно уручи. — Рекурс д-ра -J. К. уложен против истог закључка Окр. 
суда по службеној д>’жности одбацује.

Р А З  Л О З П :
Рекурс уложен протнв закључка Окружног суда у Сомбору од 5 септ. 

1938, бр. I. Пл. 715/1938 ваљало је упутитн Апелационом као у питању изузећа 
судије Срескога суда другостепеном суду да га мериторно реши. — Пошто ово 
нзвршп, уступиће Апелациоии суд све списе Среском суду у Оџацима да свој 
закл.учак од 30 маја 1938 год. бр. П. 266/1938 уручи Бајској штедионици д. д. 
депломатским путем, a тако исто и Л. 0., уколико и он станује у иностранству 
(у Мађарској). У смнслу прописа §-а 315 Гр. п. п. достављање лицима која се 
налазе у  туђој држави, вршиће се молбом надлежној иностраној власти, прн 
чему се има пазитн на посебне прописе који су издати у погледу поједнних 
држава. Ila како нн Конвенцнја склопл>ена еа Мађарском 24 фебр. 1930 не 
познаје таквога прописа да бн се достављања странкама које станују у Мађар- 
ској могла вршнтц путем поште, ннје нн од каква значаја за почетак тока 
рекурснога ром  против првостепенога закључка што је рекурентнма тај закљу- 
чак послат у Мађарску непосредно пошто.м и што су га они тамо прнмили. — 
Иначе је неоснована жалба рекурената да би рок за улагање рекурса против 
онога дсла првостепенога закључка, којим је одређена одгода извршења био 15 
дана, јер је он у см. §-а 57 Пзвршног поступка у конкретном случају 8 дана, 
будући се у ТО.М пнтању, које регулише Пзвршнн поступак, имају у свему, па 
и на рокове за правне лекове, прнменпти његови прописи. — Закључко.м Окр. 
суда од IS јула 1938 рекурс д-ра J. К. ннје одбачен, зато се он против тога 
закључка пе може жалнти, те је његов рекурс ваљало одбацитп.
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Призивш! предлиг да се ирвостепеии суд упутн да накои спро- 

веденог доказног поступка донесе пресуду у мернтуму, садржи и 
предлог да се првостепена пресуда укине. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од G фебр. 1939, бр. Рев. 187/1*935).



Касациони суд услед ревизије тужитеља пресуду признвнога суда укида 
и предмет враћа призивном суду да, настављајући расираву, поново га решн.

Р А З Л О З И :
Тужитељи су у тужби навели, да је у корист тужене на некретнинама, 

уписаним у гр. ул. општине Честерег бр. 29, до своте од 6000 дин. меничне глав- 
ннце и прип. укн>ижено овршно заложно право. Те су некретнине на јавној 
дражби, одржаној 7 септембра 1933 године продате и на распоредној расправи, 
која је одржана 25 нов. 1933 год., тужитељи су приговарали да потраживање 
тужене није реално, услед чега су решењем гр. власти бр. Р. 268/11/1933 били 
упућени на парницу. Тражили су да суд изрече да је потраживање тужене 
Фиктивно н да не постоји, те да се из утекле куповннне иема намирити. 
Тужена је порекла наводе тужитеља, иосле чега је Срескн суд донео пресуду 
којом је тужитеље са тужбом одбио и осудио их да плате трошкове. У призиву 
тужитељи су тражили да се првостепена пресуда препначи и тужбн да места, 
односно Срески суд упути да након спвовађања доказног поступка донесе пре- 
суду У меритуму предмета. Призивнн је суд призив тужитеља одбио и прво- 
степену пресуду одобрио, јер да се пресуда првостепеног суда није могла уки- 
нути, будући тужитељи укидање нису тражили.

Основана је жалба тужитеља да не одговара стварности да они у призиву 
нису тражили укидање првостепене пресуде и спровођење по њима предложних 
доказа, јер су тужитељи према напред наведеном птшзивном предлогу тражили, 
да се Срески суд упути да након спровођења доказног поступка донесе у ме- 
ритуму предмета пресуду, који предлог садржи у себи и предлог да се пре- 
суда првостепеног суда укине. Зато је ревизију ваљало уважити и упутити 
призивни суд да узме у обзир и тај напред поменути призивнн предлог ту- 
житеља.
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Није довољан разлог за обнову спора на основу §-а 024 т. б, 

ако тужилац тужбу оснива на томе, да је за адресу сведока сазнао 
тек после првостепене пресуде, a не наводи шта је све са своје 
стране био учинио у основној парници да место боравка сведокова 
пронађе. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 23 јан. 1939, 
бр. Пк. 1/1938).

Касациони суд тужбу ради обновљења парннце одбацује и осуђује обнов- 
љеног тужитеља да обновом туженом у име трошкова обновног поступка, у року 
од 15 дана под претњом оврхе, плати 1.770 дин. (словом хнљаду седам стотина 
седамдесет динара).

Р А З Л О З Н :
Тужнте.д> је у основној парници тражио да му тужени у име награде за 

прековремени рад који је код њега обављао плати своту од 104.148 динара, a у 
име отпремнине своту од 8880 динара. Првостепени је суд дао тужби делимично 
места и обвезао туженог да тужитељу плати своту од 12.159 дин., док је призивни 
суд првостепену пресуду преиначио и тужите.л>а са тужбом одбио, јер да ту- 
житељ не спада међу оно помоћно особл.е чији је прековремени рад заштићен 
Законом 0 заштити радника. Касациони суд, не упуштајући се у расматрање 
основаности изреке призивнога суда у погледу тога да тужитељ иије био код 
туженога у пог.деду прековременога рада заштићено спомоћно особље, одбио је 
ревизију тужитеља из разлога тога, јер тужитељ нити у тужби a нн у току 
постутса код доњих судова није исказао да је приликом отпуста из службе 
задржао био право да неисплаћене му награде остварује судским путем, те да се 
услед тога има сматратн да их се приликом напуштаља места службе одрекао.

Тужите.ч> је тражио обнову спора на основу т. 6 §-а 624 Гр. п. п. наво- 
дећи у тужби да је и пре и после отпуста, путем д-ра С. -J., онда адвокатскога 
приправника код адвоката J. М., a сада адвоката у Суботици, тражио да му 
тужена награду за прековремене часове исплати. Тужбу је ваљало одбацити, 
јер се у см. т. 6 §-а 624 Гр. п. п. обнова спора може, између осталога, тражити, 
ако странка стекне могућност да употреби доказна средства по којима би



главна ствар могла за њу бнти повољније осуђена, да су ти докази били изне- 
сени п употребљени у пређашњем поступку. Као једини разлог да се у пре- 
ђашњелг поступку није могао позвати на сведока д-ра С. J., тужитељ наводи да 
је за адресу истога сведока сазнао тек у току септембра месеца 1938 год. Како 
тужитељ није, међутнм, ни вероватним учннио да тај његов навод одговара 
стварности; ннје навео шта је све са своје стране био учинио да место стано- 
вања пстога сведока пронађе; да му то није пошло за руком ннтп обраћајући се 
бившем шефу д-ра С. J. М., Адвокатској ко.чорп, Ko.ia води списак адвокатских 
приправника, преко При’авног звања, или на ма какав други начнн, ваљало је 
тужбу, јер не предлежи услов пз §-а 624 т. б, одбацити и тужитеља осудити да 
плати трошкове обновног поступка.
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Из праксе Окружног суда у Петровграду
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Наводнн природни отац захтевао је од Сирочадског стола да му се дозволи 
вршење очинске власти над мл. дететом, јер је накнадним браком, којп је скло- 
пно са матером детета, ово дете позакоњено. Оматра као просту формалност 
што ова околност није уведена у матицу рођених овог мл. детета. Сирочадски 
сто је одбио молбу. Поводом рекурса рекурсни суд је под бр. Пл. 974/1937 
оснажио првостешш закључак из овпх разлога:

Рекурент се жалн да је нападнути закључак донесен повредом закона. 
Наводи, да му се не може ускратити вршење очинске власти над дететом које 
је позакоњено накиадним браком. Сматра као формалност што ова околност 
Hiije уведена у матицу рођеиих.

Жалба није основана, Jep је првостепена власт заузела правилно правно 
становиште по овом питању. Спрочадском столу је потребан и наведени податак 
из матице рођених, јер он није позван да у границама свога делокруга нспи- 
тује да ли је наступио случај позакоњења — на другн којн начин, него само 
одговарајућим изводом нз матнце рођених. У смнслу §-а 19 Зак. чл. XXXVI 
из 1904 год, ако матп ванбрачног детета п његов природнн отац склопе брак, 
има се ова околност убележити у матицу рођених на молбу ма које заинтере- 
соване стране — уколико се та Ч1гн.еннца докаже 1авном исправом. алн под 
условом, да је природнн отац учннно признање по §-у 41 Зак. чл. XXXIII из 
1894 год. п да је то прпзпање забележено или се истодобно упнсује.

Према томе извод из матнце рођеннх мора садржаватн наведене меродавне 
околности, да би могао послужптн доказом, у противном случају, пак, нма се 
парничним путем утврдитп да ли је наступио слл^чај позакоњеља накнадним 
браком. Примећује се да је општпна Велпкн Тогак актом бр. 1333 од 29 априла 
1937 г. известила Сирочадски сто, да се у ствари позакоњева млд. С. Т. не 
може ништа учинпти, јер је М. Т. нмао своју закониту жену т. ј. именованн 
природии отац био је у брачној везп са трећом особом. Утолико је, дакле, 
оправданије што је Сир. сто одбио да решава о томе да лп је у конкретном 
случају наступпло позакоњење или није.

Како се, пак, кз приложеног нзвода нз матице рођених наведене чињенице 
не могу установити, оправдано је молба одбијена.
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Поводом уложеиог рекурса у оставнпској стварн, рекурсни суд је под Бр. 

Пл. 99S/193S заузео становнште, да се у оставннским предметнма имају приме- 
нити пршшсн Зак. чл. XVI пз 1894 г. у везн са прописима Гр. п. п., који супси- 
дијарпо долазе до ирлмене, a не пропнсн Ванпарничног поступка, све дотле 
док не буде стунно ua снагу оставпнски поступак нз Закона о ванпарничном 
постунку.

У образложен>у закључка рекурсног суда каже се: Рекурсни суд конста- 
тује, да је нападнути закључак достављен рекуренту 25 октобра 1937 год., a 
рекурс предат lO новемЛра 1937 г. Како је према томе рекурс уложен по про- 
теку петнаестодневног рока, требало Je одлучити као у дцспозитивном делу.



Рекурсни суд стоји на становишту да у оставинским стварима у погледу 
рекурснога рока важи § 124. Зак. чл. XVI из 1894 г., a не § 13 Ванп. пост. 
Ово становиште оснива се на чл. 44 В. п., по коме оставински пост.упак који 
регулише Закон о судском ванпарничном поступку засада (до изједначења гра- 
ђанског права) не важи на овом пвавном подручју, из.узев § 31 В. п. Пре.ма томе 
у погледу правних лекова важи § 124 Зак. чл. XVI из 1S94 г. Наведени зак. 
иропис „ин фине“ упућује у поглед.у „утока“ на одредбе Зак. чл. 59 из 1881 
год. (овим законом се модификује Грађ. парн. пост. Зак. чл. 54 нз 1868 г.) који 
у §-у 27 прописује да закашњеие угоке и призиве мора одбацити првостелени 
суд по званичној дужности. 0 обзиром, међутим, на чл. з Уводног закона за 
Гр. п. п., има се у оставинском поступку применити нови Гр. п. п. Па како је 
рок за }'лаган>е рекурса у см. §-а 615 Гр. п. ii. 15 дана, који иочиње тећи првим 
даном 110 доставн писменог отправка закључка, то је рекурс поднесен по про- 
теку законског рока, услед чега се не може узети у мериторно решавање.

Ово .је наведено с обзиром на 2 став § 13 В. п., по коме је дата могућност 
да се уважи и неблаговремени поднесени рекурс, али те могућности у  конкрет- 
ном случају нема, јер према напред изложеном правно.м стајалишту, до сту- 
пања на снагуг Оставинског поступка који регулише Закон о судско.м ванпар- 
ничном поступку, нема места примени Ванпарничног постуика у погледу утока, 
него се имају применити прописи новог Гр. ii. п.

165

248
Странка у опасности (поверилац) предложила је Среском суду издавање 

привремене наредбе за обезбеђење њезине тражбине издавањем забране трећем 
лицу (§ 331 т. 4 И. п.). Тражбину је учиннла вероватном приложеном изјавом 
противника (дужника), a што се тиче опасности, навела је да дужници своје 
пензијске принадлежности примају и троше, што he и  у будуће учивити, а, сем 
тога, да имају на све стране дугова. Срески суд је позвао странку у опасности 
да пружи јемство, што је она и учинила, давши уложну књижицу Д. х. б. до 
висине угрожене тражбине. При.мио је као разлог за постојање опасности први 
разлог који је предлагач навео, те је предлогу удовољио. Поводом рекурса 
противннка предлагача, рекурсни суд је под бр. Пл. 38^939 преиначио првосте- 
пени закључак, предлог за издаваље предложене привре.чене паредбе одбио из 
овнх разлога:

Противницп странке у опасности (’дужници) предлажу у своме рекурсу, 
да се првостепени закл>учак поништи, предлог радн одређења привремене на- 
редбе одбије и предлагач обвеже на плаћање рек.урспог трошка. Наводе да је 
нападнути закључак донесен повредом закона.

Жалба је основана. Првостепени суд је сматрао да утврђена околност у 
погледу недостатка имовине противника предлагача у довољној мери оправ- 
дава издаваље привремене наредбе. To стновтгште није основано. Поред оста- 
лих законских услова. предлагач-угрожена стванка, мора учинити вероватним 
„опасност", да би т. ј. касније било осујећено или знатно отежано убирање 
новчаног потраживања које нма да се обезбедн привременом наредбом. Разлог 
за издавање привре.мене наредбе мора лостојати у дужниковом држању (рад- 
њама и лролустима), којим би могла бити произведена лромена у његовим имо- 
винсклм приликама, која (лромена) лрети ловериоцу који је лоднео предлог. 
Са.ч тај факат, што лротивници предлагача немају друге имовине сем паве- 
денлх пензијских лринадлежности, још не оправдава лздавање лривремене 
наредбе, него се има учинити вероватнлм и напред наведепо дужпиково држање. 
Ни околност да дужнпцл пмају, наводно, на све стране дугове које не ллаћају 
— што лредлагач нпје у^чинио вероватннм — пе би пвавдала лздавање лред- 
ложене лривремене паредбе пз наведепих разлога. Како према томе није 
ислуњен услов, без кога нема места пртеременој наледби (§§ 330 и 331 И. л.), 
требало је донети закључак као у диспозитиву. Пружено обезбеђење у виду 
уложне књлжил;е односи се само на предметну тражбину (§ 339), a не може се 
односити н на оласност, јер се опасност свагда мора учинити вероватпом.

Наређење у логледу рекурсног трошка оснива се на §§ 143, 152 и 156 Гр. 
п. ц., у вези са §-ом 68 И. п.
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249
ПовеЈЈИлац је учествовао на дражбеном рочишту које је одржано по новом 

И. п. и тражио да му се установи трошак. Срески суд га је са захтевом одбно, 
позивајући се на прописе §-а 65 И. п. Рекурсни суд је под бр. Пл. 35/939/2 
оснажио провостепени закључак из овнх разлога:

Рекурент се жали против онога дела првостепенога закључка, којим је 
одбијен његов предлог за установљење трошка којн је настао учешћем ла 
дражбеном рочишту. Потребу установљења трошка мотивише законским про- 
писнма, који налажу заннтересованим лнцнма учешће на дражбеним рочиштима 
у сврху заштите њихових интереса.

Како за учествовање на дражбн није предвиђен изузетак од општсг про- 
писа 0 трошковнма (§ 65 II. п.), нмају се наведени прописи прпмењиватп и при- 
ликом решавања предлога за установљеае трошка којн је настао учешћем на 
дражбеном рочишту. Како је, даље, у §-у 65 II. п. прописано да ће суд у 
сваком поједином случају нспитивати целнсходност трошкова којн бн се iio 
предлогу тражиоца извршења имали ставитн на терет извршеника, то се нужност 
учешћа на дражбеном рочишту не може мотивисати апствактно, него је потребно 
навести конкретне околностн које суд има учинити предметом брнжљиве оцене. У 
нвдостатку, пак, таквих конкретних околности које правдају установл>ење трошка 
у корнст повериоца, није се могло предлогу рекурента удовољитн, него је тре- 
бало одлучити као у диспозитнву. Несумњиво је да учешће на дражбеном 
рочишту изискује интерес заннтересованпх лнца, али постојање самога пнте- 
реса — Ko.iii уосталом постоји током иелога извршног поступка — још не 
оправдава устаиовљеве трошка за учешће па том рочпгату.

250
Предлог тражиоца за дозволу извршења ради намивења извпшне тражбнне 

по новом II. п. Срески суд ,ie одбно са образложењем, да је дужннк депоновао 
дужну суму уз нзјаву, да ју ставља на слободно располагање тражиопу нз- 
вршења, a извршено депоновање сматра исплатом спорне тражбине. Депоно- 
вање је учннио док још пзвршни наслов ннје био правоснажан, у сврху да 
спречи изрвршен>е за обезбеђење. Поводом рекурса тражиоиа и-звршења рекурснн 
с.УД jfi укипуо првостепенн закл>учак н упутио првостепени суд да донесе нову 
одлуку из ових разлога:

Тражилап извршења жалн се да је пввостепенн закључак донесен повре- 
дом закона. Нстнче да није било места одбијању предложеног намирног нзвр- 
шења због .депоновања дужне своте са стгане дужника, јер депоноваве није 
равно исплати и то питање би се могло решити само у парничном поступку. 
Жалба је основана. Првостепени суд се је упуштао у решавање пнтања исплате 
дуга прцликом решаваља предлога тражиоца извршења за дозволу намирног 
извршеља, те јв предлог одбио, с.чатрајућн деионовање дужне суме равном 
нсплатн дуга. Првостепени суд је на овај начнн повредио закон, jen је нмао 
испитати, да ли има места предлогу за дозволу траженог извршења (§§ 6, 50 и 
56 Н. п.), a нзвршено депоновање није могао узети у обзир, јер бп се такве it 
слпчне чињрнице могле узети у обзир т р к  за случај прнговора са стране 
извршеника (§§ 34, 35, 3S, 219, .327 ал. 2 II. п. у везп са §-ом 15S Гр. п. п.) н 
то после одређења извршења. Како се, пак, првостепени суд ннје упуштао у 
нспнтнвање (осталих) законскнх услова за одређење предложсног извршења, a 
разлог за одбијање којн је наведеп у I ст. закључку је неоснован, требазо јо 
упухити нввостепени суд да доиесе нову одлукл' која he обухватити и рекурсне 
тропгкове (§§ 153 Гр. п. ir. у везн са §-osi 6S II. п.).

У погледу кумулације више извршних средстава, суд може већ приликом 
одрсђења извршеља прн.чеш1ти пропнсе §-а 19 II. п.. али то се може учинити 
са.мо у погледу иредложепих извршних средстава у једном нлц посебннм пол- 
несцима. Првостепени суд ннје испитивао ово питање у смислу цит. зак. 
прописа, a према утврђеном стању ствари околност да је дужна свота иоло- 
жена, могла бн се узети у обзир тек приликом спровођења извршења н то по 
предлогу извршеника. Поверилац стиче услед депозита у смислу §-а 158 Гр. 
п. II. — којн се аналогно прнмењује н у Извршном поступку (§ 327 ал. 2 II. п.) 
— заложно право на готовину или вредносннм папирима којн су положени код



суда. Ако „Титулус“ постане извршип, онда може тражилац изп1)шен.а захте- 
вати издавање положеног готовог новда, односно уновчавање вредносних папира 
и издавање куповне цене. Ако иовернлац упркос постојању деиозита спроведе 
извршење на другим дужниковим имовинским предметима, ма да је услед 
депозита потпуно покривен, може обвезани иредложити у смислу §-а 219 И. п. 
ограничење извршења, сем тога има се узетн у обзир, да ли су и у којој мери 
били потребни за целнсходно остваривање права трошкови нзвршења вођеног 
на другим предметима. С т е в а и  Б р а а к о в и ^

Из праксе Окружног суда у Суботици
251

Кад у тужби пије подиет писмепи споразум којим су се парничари спо- 
разумели да им спор суди одређеин суд првог степена (S lOi Гр. п. п.), па 
првостепенн суд не одбаци тужбу upe одређивања рочишта, него одреди 
рочнште, онда се тужба не може одбацити ако је тај споразум поднет чим је 
туженн подигао приговор ненадлежности. Разлози: Кад је тужитељ у смислу 
§ 243 Гр. п. д. поднео исправу о уговореној надлежности за досуђену суму чим 
је тужена дигла приговор ненадлежностн, онда је ирвостеиени суд правилно 
поступио кад је тај приговор одбио, јер по § 243 Гр. п. п. тужитељ је био 
овлашћен да овај споразум накнадно поднесе. По § 101 Гр. п. п. суд је био, 
исиша, овлашћен да за досуђену суму тужбу одбаци, али кад то није учинио 
већ је одредио рочиште, тужитељ је могао iio иаведеном пропису поднети 
сиоразум II иосле по,днетог приговора ненадлежности (Бр. Va Пл. 107/39-15).

252
Кирајџија није дужан да плаћа трошкове отка.зпог поступка ако није 

поднео приговоре против судског отказа, кад тужитељ иије поднео дока-зе да 
је нмао оправданих ра.злога да покрене отказни поступак преко суда. јер се 
отказивање може вршити и вансудски.м путем. Зато је Окружни суд рекурс 
уважио II закључак првостепепог суда бр. Р 170/39-2 изменио (Бр. Va. Пл. 
189/39).

253
Оне задужбине, које нису регнстроване код надлежних задужбинских 

власти Министарства просвете, a постојале су у времену доношења Закона о 
задужбинама, не заступа задужбински отсек Министарства просвете у смислу 
чл. 1 тачка 4 Правиллика о задужбинама, већ оне задржавају досадање управе и 
статуте. Разлози: Није основано призивно тврђење да тужена страна није пра- 
внлно заступаиа. Како је ова задужбина постојала још у времену доношења 
Закона о задужбинама, на њу се има применити § 27 Зак. о задужбинама. По 
овоме пропису све те задужбине задржавају своје досадање управе, односно 
заступство и статуте, док те управе и статути не буду промењени према одред- 
ба.ча Закона о задужбинама. Будући да ова задужбина није регистрована код 
падлежних задужбинских власти Министарства просвете, нити је тужена страна 
доказала да су статути и управа задужбине промењени према одредбама Закона 
0 задужбннама, то ову задужбину заступа тужена страна (Бр. Va Пл. 20/39-13).

1S7

254
He може ванбрачна мати тражнти повишење издржавања 'ванбрачног 

детета стога, што је после доношења иресуде којом је обавезаи ванбрачни отац 
на н.здржавање н>ена радна способиосг умањепа. Разлози: Правно је правило 
да је незаконито дете дужан у првом реду да и-здржава природнн отац, a ако је 
он зато неспособан, ова обавеза прелази на матер. Па како обавеза издржавања 
терети природног оца, a не тврди се да је он за издржавање неспособан, на 
виснну ц.здржавања нема утнцаја околност да ли је мати за рад односно 
нздржавање способна илн ие. (Va Пл. 108/39-12).

К а л е з и Ћ  3 .  М и л у т ш ш
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

255
Када је Окр. суд оптуженнка ослободио од оптужбе зато што је 

инкриминисано дело починио у неурачунљивом стању услед упо- 
требе алкохолних iiiiha и огласно кривнм за дело нз §-а 1C6 Кр. з., 
довредио је мат. зак. из §-а 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п., a Апелацпонп 
суд је повредно Закон из §-а 399 од. 3 0. кр. п. када је поништио 
иресуду Окр. суда у поглед}’’ дела из §-а 166 Кр. з. јер да за то 
дело нема оптужбе.

Касационн суд уважава захтев за заштиту закона, те установљава да је 
пресудом Окр. суда у Н. 0. бр. 815/1937 од 15 сепг. 1938 г. повређен Закон у 
§ 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п., a пресудом Апелационог суда у Н. 0. бр. Кппа 
1G2/1938 од 18 новембра 1938 г. повређен Закон у § 399 од. III С. кр. п.

Ова пресуда нема никаквог дејства према оптуженику.

Р А З  Л О З И :
Гл. држ. тужиоштво под бр. 850/1937 поднело је овом суду захтев за за- 

штиту Закона у следећем:
Држ. тужиоштво у Н. С. својом одтужницом бр. К. к. 1003/1937 оптужило 

је П. М. да је 15 августа 1937 г. у С. изговорио такве речи, које чине преступ из 
§ 307 од 1 II 2, престуи из § 302 од. 1 и преступ из чл. 4 Закона о зашг. јав. 
безб. и пор. у држави. Окружни као кривпчни инокосни суд у Н. С. својом пре- 
судом Кзп. 815/1937 од 15 септ. 1933 год. у погледу дреступа из § 307 од I и II 
К. 3. и пресгупа нз чл. 4 Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави 
ослободио је оптуженог од оптужбе на основу § 280 од I ст. з 0 . к. п., 
a прогласио га је кривим „што се је 15 августа 1937 годцне у С. умишљено 
употребом алкохолних пнћа иапио тако, да је постао неурачунљив и у таквом 
стању изговорио напред наведене инкриминације, чиме је у таквом стању 
учинио кривично дело које се гонн по службеној дужности, па је тиме починио 
кривично дело протнв јавног поретка и то преступ означен, квалификован и 
кажњив по § 166 К. 3., па га је због тога осудно по § 166 К. з. применом § 70 
К. 3. на казну затвора у трајању од 15 (петнаест) дана“. У образложењу суд је 
навео, да је на основу „установљеног чињеничног стања оптуженог осло- 
бодно од оптужбе за дедо по оптужбн, јер налази да је оптужени критичае 
згоде бно толико пијан, да није могао схватити природу и значај својих дела 
н према томе схватаљу радитн услед помућења свесгн“. Даље, суд је навео 
„како се по властитом прнзнању оптуженог овај умишљено напио употребом 
алкохолних пића тако, да је био толико пијан, да је постао нeypaчyнvЂивим, 
те је у таком стању по исказима сведока починио кривпчна дела која се гоне 
по службеној дужној дужности, па га је зато прогласио кривим због преступа 
означеног, кажњнвог н квалификованог по § 166 К. з.“ Против ове пресуде 
уложнли су призиве; Државнн тужилац, неозначивши због чега, a оптуженн 
и његов браннлац због повреде из § 336 бр. 4, 5, н 6 0. к. п. и због повреде из § 
337 број 1 а), в), број 2 u 3 С. к. п. Апелационн суд је својом пресудом Кппа. 
162/1938 од 18. септ. 1938 уложене призиве на основу § 398 од. I С. к. п. као 
недопуштене одбацио и уједно првостепену пресуду у логледу дела нз § 166 
К. 3. на основу § 398 од. IV С. к. п., у вези § 408 од. II 0. к. п. по службеној 
дужности поништио због повреде .материјалног закона нз § 337 број 1 в) С. к. п„ 
a при томе није доиео шшакво наређеше у погледу даљег поступања првосте- 
пеног суда. У образложењу Апелациони суд Je навео „да је првостепени суд у 
цогледу дела нз § 166 К. з., проглашујубш оптуженог кривим и осуђујућн га за 
дсто ua штету оптуженог, починио повреду' материјалног закона нз § 337 бр. 1 в) 
С. к. п., јер за дело из § 166 К. з. нема оптужбе, будућн је државни тужилац у 
предметно.м случају поднео пнсмену оптужницу само због кривичннх дела
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преступа из § 307 К. з. и из чл. 4 Закона о заштити јавне безбедаости и iio- 
ретка у Држави, код које је оитужнице остао и у свом ковачиом захтеву на 
главном претресу".

Окружни суд својом пресудом Кзп. 815/1937 повредио је Закон у §-у 337 
број 1 б) С. к. п., јер према утврђеном чињеничном стању оптужени је учинио 
кривично дело за које је оитужен, али је то дело учинио умишљеном уиотребом 
алкохолник пића и тако се опио, да је то дело иочинио у неурачунљивом 
стању. Ирема томе, није искључена кривнчна одговориост окривљеиог и није 
могао бити означеном пресудом ослобођеи на основу § 280 од. 1, ст. 3 0. к. ii. 
у вези § 22 К. 3., него је морао бити ироглашеи кривим због ирестуиа из 
S 166 К. 3.

Апелациони суд у Новом Саду својом пресудои Kiiiia. 162/1938 повредио 
је закон у § 399 од. Ш С. к. п. j  вези § 350 број 5 С. к. ii„ јер је, поништава- 
јући првостепену пресуду у осуђујућем делу, морао изрећи иресуду којом се 
опхужени ослобађа за то дело.

Апелациони суд, поништавајући тај део првостеиене иресуде, морао је 
узети као једини разлог тај, што је за дело за које је била иоднета оптужница 
по Државном тужиоштву првостепеном иресудом овтужени био ослобођен од 
оптужбе на основу § 280 од. 1 С. к. п„ a тиие је био у целости решеи предмет 
оитужбе, те досле тога без накнадне оптужбе ниЈе могао оптужени бити оглашен 
кривнм због преступа из § 166 К. з.

Разлог Апелационог суда са којег је иоништио првостеиену пресуду због 
тога што није било предмет оптужбе дело из § 166 К. з., већ дело из § 307 К. з. 
II из члапа 4 Закона о заштити јавне безбедности и поретка у Држави и да 
због тога није могао оптужени бити оглашен кривим преступа из § 166 К. з., 
неоснован је.

У см. § 273 С. к. п. предмет пресуде је оптуженн н његово дело које је 
предмет оптужбе. Оуд је везан за оптужбу уталико, што не хшже оптуженика 
огдасити кривим за дело које није било предмет ни раније ни на главном 
претресу измењене или проширене оитужбе. Уколико се тиче правне оцене дела, 
суд није везан за тужиочев предлог. У конкретном случају, као што је rope 
изнето, чшвенично стање изнесено у оптужби државног тужиоштва број К. К. 
100311937 и у пресуди Окружног суда број Кзп. 815/1937 јесте идентнчно. Раз- 
лика између оптужбе Д])жавног тужиоштва и пресуде Окружног суда јесте само 
у правној оцени дела, a та разлика потиче одатле, што је суд установио, да је 
уиитно чињенично стање т. J. упитно кривично дело оптужени извршио у 
неурачунљивом стању услед пијанства. Када је, пак, сј д̂ расматрао пијано 
стање оптуженог није расматрао чињенице стварне ирироде, него душевно 
стање оптуженог па, према томе, кад је суд установно да је оптужени чиње- 
нично стање изнесено у оптужби Државног тужиоштва извршио у пијаном 
неурачунљивом стању и прогласио га кривим због дела из § 166 К. з., ннје га 
тиме огласио кривим због чнњеничног стања различитог од оног у оптужби, 
јер је комплекс чињеница остао исти. У интању су условк кривично-правне 
одговорности. Питање, да ли је једно кривично дело учињено у неурачунљивом 
или трезвенох! стању, инје питање стварне природе, него је кривично-правне 
одговорности. Принцип из § 273 од. II G. к. II. остао је неповређен, јер је 
првостепепи суд у својој пресуди остао везаи за дело које је било предмет 
оптужбе, a у погледу правне оцене дела суд је био слободан у своме деловању 
па је установно, да је оптужени дело, за које је бно опг.ужен, починио у неура- 
чунљивом стању услед пијанства и проглас-ио ra криви.м због преступа из § 166 
К. 3. Комилекс чпњеннца и у оптужби Државног тужиоштпа и у пресуди 
Окружног сула јесте исти, алн је суд на тај комплекс чињепица ставио другу 
правну оцену, јер је установио, да је оптужеин бно крнтнчне згоде у неурачун- 
љивом стању услед пијанства. Како је, дакле, првостепени суд огласио оптуже- 
ног кривим због оног кохшлекса чињеница, због којег је био и оптужен оптужбом 
Државног тужиоштва, то Апелациони суд ннје хшгао првостепену пресуду у 
погледу дела из § 166 К. з. поннштитн из разлога наведених у пресуди Апе- 
лацноног суда, него је могао поништнти првостепену пресуду само из разлога, 
што је ослобађајућим делом првостепене пресуде био исцриен предмет оптужбе



A што je дело из § 166 К. з. предвиђено као засебно кривично дело у посебној 
глави Кривичног законика, a дела за које је била подишута оптужница пред- 
виђена опет у посебној глави Кривичног законика, из тога не следн да суд није 
могао огласити криким оптуженог преступа из § 166 К. з. кад је било у питању 
расправљање чињеничног стања.

Овај захтев за заштиту Закона је темељит. По § 273 одељ. II С. к. п. 
предмет пресуде је оптуженик и његово дело, које је предмет оптужбе. У кон- 
кретном предмету Окр. суд у Н. С. на гл. претресу, одржаном 15 септембра 1938 
r., расправљало је о делима означеним у оптужници Држ. тужиошгва у Н. С. 
од 25 марта 1938 г. бр. К. К. 1003/1937. У својој пресуди, коју је донео по 
завршеиом гл. претресу, Окр. суд је установио, да је оптужени II. М. заиста 
починио rope означеном оптужницом инкриминисана дела, алн је установио н 
једну нову чињеницу, наиме, да је та дела оптуженик починио у лотпуно пија- 
ном стању; да је таково стање проузроковао умишљајно т. ј. да се умишљајно 
нашш до бесвесности. Из овако установљених чињеница произлази, да је 
лредмет лресуде било опо дело олтужедога, које је у олтуждици Држ. тужиоца 
инкримилисало с тим, да је установљена једт  нова чињеница a то је, да се 
је оптуженпк умилхљајно употребом јаких пића тако олло, да је лостао неура- 
чунљив и лнкрпминисада дела у том стању лочинио. He ради се овде, дакле, 
о два лотпупо засебита дела, већ само о једној ловој члњелици, коју је члње- 
лицу Окр. суд тек на гл. лретресу установио. По § 279 одељ. I С. к. л., лак, 
ако се у току гл. лретреса локаже, да утврђене чињенице пмају обележја кри- 
влчног дела, за које бп бло надлежан судија лоједпнац Окр. суда плн срески 
суд, неће суд ту ствар упућиватл пред ове, него he је сам лресудити. Зато 
Окр. суд, када је током гл. лретреса установио ту нову чињеницу, да се је 
оптуженик умишљајно олио и инкрпминпсала дела извршло у таквом стању, 
није Morao олтуженика ослободитл од олтужбе у логледу инкриминнсана дела 
на основу § 280 одељ. I, ст. 3 С. к. л., у вези са § 22 К. з. јер је та дова чдње- 
днца, која је устадовљеда да гл. лретресу, заједдо са чдњедицама садржаднм у 
олтужницд, остварила једт  ново кривично дело, дело из § 166 К. з., те је суд 
требао олтужедога лрогласитн кривим само за дело из § 166 К. з., a де дрет- 
ходдо га ослободити за идкрпмидлсала дела. Све те чињелице, како оде које су 
обухваћеде олтуждицом, тако и оде које су дакдаддо утврђеде ла гл. лретресу, 
сачињавају једду целдлу, те зато лије лотребад лосебан лредлог за гоњење дела 
из § 166 К. 3. I

Према rope изложедоме олда, када је Окр. суд одтужедога у логледу у 
олтуждидц идкримидлсацдх чињедпца ослободио од олтужбе да осдову § 280 
одељ. I ст. 3 С. к. л., a у вези са § 22 К. з., остварло је ловреду материјалдог 
закола лз § 337 бр. сл. б) К. з., a Алелацион.и суд у Н. С. када је лонлштло 
пресуду Окр. суда у логледу дела лз § 166 К. з., јер да за то дело дема олтужбе, 
повредло је Закод у § 399 одељ .III С. к. л., a и заго, што, лодилиавајући пресуду 
Окр. суда у осуђујућем делу, дије изрекао своју лресуду којом се олтужедик 
за то дело ослобађа од олтужбе — п зато је захтев за залилту Закода Гл. држ. 
тужлоштва у целости осдован, ла га је Касацдодл суд уважпо. (Кдо 3/1939.)
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