
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 7-8 Новн Сад, 31 автуст 1939 Год. Ш

Правни положај ванбрачне деце
Конгрес правника, одржан јесенас у Новоме Саду, расправљао 

је, међу осталим, и о горњој теми, том важпом проблему приватнога 
ирава. По саслушању три, у Споменици отштампана исцрпна рефе- 
рата наших еминентних правника, Конгрес је донео резолуцију, која 
jft саопштена у дневним листовима и у правним часописима. Дода- 
таж Споменнци није изашао, како је био обичај приликом ранијих 
конгреса, те тако нам недостаје образложење резолуције као и ток 
расправљања.

Ради смо тој резолуцнји посветити неколико редака. Она гласи;
„Конгрес лравника сматра да наше законодавство треба да што 

пре лобољша лравли лоложај валбрачле деце. При томе треба:
1) да се сваком вапбрачлом детету обезбеде средства издржа- 

вања, васллтања и налретка;
2) да се код лризлате дел;е олаклхалим лостулком омогући усво- 

јсње од стране ол,а и тиме ставе у лоложај усвојепе деце са свима 
лравима лрема усвојлтељу и н>еговој родбили;

3) да се нелрлзлатој дел,л судским лутем (ло званичној дужно- 
стл?) тражл и утврдл издржавалац;

4) да ванбрачпо дете има према матери и њеној родбини сва 
лрава брачде дел,е.“

I. Ми блсмо задњу одредбу због њеног кардипалног значаја ста- 
вилл на лрво место, као л1то ју је и пемачки Законик (§ 1705) ста- 
вио ла чело логлавља, коме је ласлов: „Правли лоложај ванбрачне 
деце“ . Ни Л1вајл;арскн, дп аустријски закол ле лознају овако лре- 
цизну одредбу, ла лл лал1а Предослова, која је у својим §§ 203, 737 
и 1181 влше казуистлчла, лего лрилцллиелна.

Ова одредба зпачп велику лобеду на дјтом  и трловитом луту 
еменцнлацлје ванбрачнога детета. У сродству са матером л матерл- 
ном родбилом оло није внл1е извад друлЈтва и с њиме у неминовном 
нелријатељству, пего н>егов члан, док му ралије лраво није лризна- 
вало лл лородичну везу са матером, дајућл му тако да осети да је у 
греху зачето.

Валбрачло, незакопнто дете, ллје наслеђивало ни у материној 
оставлли. Тако је Курлја лозлвом ла § 9 Привремепих лравосудлих 
лравлла лз ISGI, још ле тако давло (1894), лод бројем 89G4;1893 из- 
рвкла, да ванбрачла деца у стил,ају са брачном немају заколског ла- 
следног лрава ли лосле матере. Десетак годила каслије (1908) Ку- 
рлја је лод бројем 864; 1908 додела лресуду, којом је ублажила своје 
раллје строго лравно сталовллие и лрлзлала валбрачној деци, иако 
су у стлцају са брачлом, законско ласледно лраво у материлој оста-
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L’HHii, али iiM HHje прпзнавала такво no праву pannje умрле матере у 
оставпнама матернних родитеља; то јест пскључпвала је право ре- 
презентацпје ванбрачног детета у оставини материних рођака 
уопште. (Д-р Јован Лалошевпћ; „Прпватно право“ , II пздање, I св. 
стр. 621).

II. Tpehoj тачци резолуције, ,,да се непрнзнатој децн судским 
путем тражи и утврдн нздржавалац“ , ми бпсмо дали првенство пред 
првом тачком, која захтева „да се сваком ванбрачном детету обез- 
беде средства издржавања, васпитања н напретка“ . Jep, да би ово 
обезбеђење бпло могуће, потребно је, лре свега, утврдити пздржа- 
оваца. Резолуција бп бпла добро учинпла да је указала на то, ко н 
у  ком реду долазп у обзнр као издржавалац. Предоснова је у § 203 
пзрекла, да су ванбрачно дете дужнп нздржавати у првом реду отац, 
у другом реду мати, a у трећем реду матерпнп роднтељн; a у  §-у 
204: „Ако је то потребно радп заштпте права детета, суд се мора 
старати да се очинство прнзна ванпарннчшш путем, нли да се 
утврди путем парнице."

Желимо указатп н на то, да у смпслу општпх законскнх 
прописа може бптп места ii одговорностн очевих родитеља, на пр. у 
случају да отац своју радпност посвећује родитељском газдинству, 
i;ao II у случају недовољног надзора нли, можда, и директне крпвпце. 
1Гада на пр. отац склопн са женском особом уговор да ова са сином 
му вапбрачно живи, те се обвеже на издржавање детета које he из 
Tora односа можда доћп на свет, —  онда, држпмо, да је то внше него 
довољно да такав отац прнроднога оца буде прпморан на издржавање 
детета. Ипак је Курпја 25 II 1905 под бројем 570/1904 одбила тужбу 
ванбрачне матере пз разлога, јер се такав уговор протнви добром 
моралу. Највипш суд је том приликом сасвнм заборавно на невппо 
дете II iiorpeiiiHO прнменпо правно начело ,,турппс каузе“ .

III. Гледе обезбеђења средстава нздржавања п васпнтања, из- 
г.леда да је у резолуцпјн мшпљено на обезбеђење иосле рођења де- 
тета. Међутим, пз пскуства се зна, да већнна ванбрачне деце помре 
у првим данима жпвота, јер матп ннје у могућности да се ни о себи 
nii 0 детету уоигате брпне. Тек дашша после порођаја бнће она у 
иоложају да се обрати протнву ирпроднога оца. Зато су многа зако- 
нодавства iia ii наша Предоснова увидели да се о издржавању детета 
ваља благовремено побрннутп. У §-у 206 дала .је П. могућност да суд 
110 предлогу матере може наредпти лицу, чпје је очннство вероватно, 
да код суда положн нзнос за пздржавање детета током прва три ме- 
сеца, као н трошкове ко.је треба матерп накнадитн. Ово је само про- 
впзорно паређење п неће бптп велпка штета ако оно, изузетно, iio- 
годп II невпног ,,оца‘\ с обзиром на преку нужду матере ii детета. 
11осле рођења детета ваља мпслитп на коначпо обезбеђење, које би 
ваљало да буде установљено на терет свнј^' оннх, којп долазе у об- 
зир као пздржаваоци, не дирајућн тиме ред у коме су нстн на пз- 
државање обвезанп.

Напредна законодавства не мнсле само на материјална обезбе- 
ђења. Норвешкп закон на пр. настојн да будуће мајке већ раније 
пријаве своје стање ii тиме омогуће да им органп санптета п хумана 
Ј'дружења притекну у помоћ већ у крнтичном часу, када су два
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живота у опасности. Треба затим имати на уму, да се на издржа- 
вање од страие прнроднога оца не сме бесусловно рачунатц. Уопште 
је иогрешно схватање да ирироднога ода ваља, iio дравнлу, тражнти 
у редовнма имућнога света. Зато би се ваљало постарати за издр- 
жавање детета бар током прве годнне, док мати дете доји, те се не 
може од ње одузети н сместити у дечјем обдаишпту.

IV. Ирелазимо на најглавнију тачку резолуције, која иредлаже 
,,да се код ирнзнате деце олакшаним постуиком имогући усв(ЈЈен>е од 
стране оца и тиме ставе у положај усвојене деце са свима иравима 
ирема усвојигељу ii његовој родбини“ . Овде резолуција cnryi)iio ие 
М11СЛН на иризнање у јавној пли овереној исправи, какву на лр. iio- 
-миње наша Иредоснова у § -iu-i, илишвајц. 3. у чл. зиз, jep бн такио 
иризнање морало пмати дејство „олакшаног усвојења“ , које ирема 
томе не бн било потребно. Овде се сигурно мнсли на неформалио 
признање, на прнзнање конклудентним чннима, које признаље резо- 
луција не сматра довољним, iiero тражн уз њега jom и усвоЈен.(! 
„олакшаннм лоступком". У чему би се тај олакл1анл лостулак л.мао 
састојатл, то нам ллје речело. Алл ма како да је тај лостулак (^лак- 
шан, плак he многл лрлроднн отац лролустити да се њлме корлсти, 
те се у млого случајева леће остварлти лити жеља добрлх и човеко- 
љублвлх људл, нлтл жеља самога валбрачлога оца да дете буде у 
моралном л матерлјалпом логледу обезбеђело. Најзад, и далас је 
долул1тело валбрачном олу да било усвојењем блло тестамедтом 
уреди лравдл лоложај своје вадбрачле деце, л1то у истини млогд н 
Ч1ше, алд се ллак дел1ава да то млогл лролусте iia штету деце. Мл- 
елимо да бл закол требао да несумњлво, ма л ле формалдо изра- 
жену вољу вадбрачног ога лрлзла као лравлд ласлов лреноса очева 
имела л лмадЈа ла ванбрачно дете. Ако је део законскл наследлл 
ред осдиван ла тој лретпоставдл да је закон само израз лраве, иако 
ле лсказаде воље оставлочеве, залио олда л у случају ванбрачле 
деде ту вољу де полагујемо, дего ЛЈЈетлоставлЈамо удаљене л неза- 
служле лобочне рођа?:е ванбрачној, алл вол>елој и дризнатој дедл?

Разноллкл су вадбрачлн односл, алд мл овде млслимо ла олај 
лајче1лћл случај трајде жлвотпе заједллде, f:oja је лотлуло сличда 
брачлој заједнлдн, једлно bito јој дедостаје заколсрса форма склол- 
љедога брака. Мпсллмо да конЕубллат. Трајпост л нелоЕолебљ1шост 
даје таквој заједнлдл лзвесну законлтост, јер —  по речима Хајлеа 
—  свет денл сваку страст која се локазала лстшштом. Уз то ваља 
дматн да уму, да су често велике лрелреке да луту склалања брака, 
КО.ЈЛ бд саме странке жарко желеле. Нлје свако као /К. Ж. Русо, којл 
је својој Терезп Левасер лзјавдо да је ншсада леће оставлти, али да 
се нлкада nehe с њоме венчатл, —  лио је л одржао.

Нако закододавад поштује брак icao светињу на којој лочлва 
породлда, ћеллја народа л државе, он не може данас игнорлсати 
дивље бракове л не прлзнатд лм лзвесле лравле лоследнде. Фран- 
дуско лравосуђе у довдје време лостула много либералллје лего 
старо право, те одобрава конкублнама учлњене дарове не за продЈ -̂ 
жен>е кош;ублната, него у тренутку његова лрестадка.

Полекл судовл прнзпају конкубднама драво да отдиету као и 
законнтој жени, којој муж погине несретним случајем. Али у нашем
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случају не ради се о конкубинама, него о нечем невинијем и све- 
тијем, — 0 деци рођеној у конкубннату. По спољашњем изгледу 
таква деца одрасту као и брачна, под окрнљем оца и матере, и у 
првим годинама живота она се видно не разлнкују од законите деце. 
Алн у школи дете први пут чује да га не зову именом онога, у коме 
гледа оца, него неким туђим, њему мрским нменом. Од тога часа, 
прича нам један наставник, таково дете клони се својих другова, 
не учествује у њнховим играма, оно је сетно и замишљено. Код куће, 
оно пита своје родитеље зашто њега зову туђим именом, на што му 
они не смеју да одговоре, и тако се жалост спушта на дотле, можда, 
сретну кућу.

Постоје две врсте конкубнната, такав, у коме су обе стране сло- 
бодне, те им шпита не стојн на путу да склопе брак, и 'конкубннат 
у коме су једна или обе стране везане ранпјим, неразведеним бра- 
ком. Први је случај лак. Чим странке склопе брак, све долази у ред, 
све се легализује, али је дру1'и случај тежак.

Швајцарскн Законик, говорећи о прпзнању ванбрачног детета 
од стране оца, у чл. 304 одлучно забрањује прнзнање у браколомству 
рођенога детета, Резолуција нашег Конгреса правшгка не садржи 
овакву забрану, па ни Предоснова, која у  § 217 (став 2) нзрично до- 
пушта усвојење свога ванбрачног детета. Позивамо се и на реферат 
г. проф. д-ра Драгољуба Аранђеловића, којп предлаже да се ван- 
брачној деци призна наследно право н према оцу и његовпм срод- 
ннцима, II у случају да су у конкубинату рођена, a да се не нскљу- 
чују деца рођена у браколомству. Смемо, дакле, претпоставнти, да 
нашн меродавни чинноцн не деле строгост швајцарског закона.

Често жени, прогоњеној од мужа, a не приманој од рода, за- 
право не остаје друго до живот у конкубинату са човеком, можда, 
сличне судбине. Зашто то да не опростнмо малнм људима, када често 
II знамеш1те личности сретамо на тој стрампутицп живота па им то 
не уписујемо у грех. Зар није славни Зола поред обожаване супруге у 
четрдесет осмо ј години живота заволео лепу двадесетогодншњу Јованку 
Розеро, која је као шваља улазнла у његов дом у Медану? Он је тој 
младој девојци уредно стан, у  ком је проводио најсретније часове 
свога живота, заборављајућп ту на увреде ii мржњу многобројних 
непрнјатеља. Ту је доживео ii очпнске радостп, јер су му се ту ро- 
дила деца Жак ii дпвна Деннза, која је наследила очев таленат, што 
ју  је каснпје сјединило са Морнсом Ле Блонд, Золннш! великим 
обожаваоцем. Њнховом венчању (14 окт. 1908) радовао се васколнки 
Парнз, њима су бплн резервнсанн внсокн положаји (Mopiic Ле 
Блонд био је онда прпватан секретар премнје-а Жоржа Клемансо-а) 
и многе најотменпје личностп француског јавног живота постале су 
интимпи прнјатељ Золпне ванбрачне кћери.*)

Познато је и то, да је Гете пунпх шеснаест година живео ван- 
брачно са Христијаном Вулпнус, са којом је н спна родпо. Тек Напо- 
леоноБи топовн под Јеном (180G) потсетплп су га на ду^жност према 
вољеној девојци, са којом се у  шесдесетој годпнц живота венчао.

*) Denise Le Blond-Zola: „Emile Zola raconte par sa Fille” . Eugene Easquelle 
Editeur.
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Исто се тако и Хајне уочи двобоја са Соломоном Штраусом из 
Франкфурта сетио, да је своју многогодишњу пријатељицу Матилду 
Мира дужан обезбедитп бар венчањем, што је и учинио, склопивши 
с н>оме у Паризу 31 августа 1841 и грађански и црквени брак.

He будимо зато престроги према онима, који живе у дивљем 
браку, a још мање према њиховој невиној деци.

Побочни рођаци, ако им себичност није уннштила ocehaj правде 
и човечности, не користе се законским правом наслеђивања на 
штету ванбрачне деце, док они који то желе, свој наследни захтев, 
по правилу, изриком осннвају на закону, сваљујући тако моралну 
одговорност са себе на закон.

Закон би према томе одговорио захтевима човечности, ако би 
ванбрачној деци, рођеној у конкубинату, прнзнао законско наследно 
право и у оставини природнога оца, и то неограничено, ако брачне 
деце нема, a у половини законског наследног дела, ако су у стицају 
са брачном децом. Ово одговара и предлогу г. проф. д-ра Драгољуба 
Аранђеловића.

Надаље бисмо предложили, да се на молбу оца, матере или дете- 
та, призна ванбрачном детету право на ношење презнмена природ- 
нога му оца, што често пма већу вредност него и иметак. Даље закон 
не би смео пћи, нарочито не бн смео признати ванбрачном детету 
сродство са оцем и очевим сродницима, да се тиме не би рушила 
установа брака. По себн се разуме да би оцу било слободно усвоје- 
њем или другим формалним актом конституисати и такво сродство.

За случај да закон прнзна у конкубинату рођеној деци наследно 
право после оца, ваљало би нстовремено изрећи, да су деца (брачна 
и ванбрачна), за случај да које од љих умре без потомака, брачног 
друга или ваљаног тестамента, једно другом супституисана, a за 
случај да на тај начпн пзумру сва ванбЈ)ачна деца, ваљало би обез- 
беднтн право потоњег наслеђивања у корист оних побочних рођака, 
који бн у помањкању ванбрачне деце били иозвани на наслеђ1геање. 
Могло би се, наиме, догодити, да можда и сам законити отац, или 
љегова родбина, ступи са наследннм захтевом и жели наследити оно, 
niTo ie дете наследило од свога природнога оца.

Законптом оцу, пак, ваљало би олакгаати раскид везе са дете- 
том које носи његово нме, a није његово, и спречнти да такво дете 
наслеђује и после природног н после законитог оца.

Конгрес правника сматрао је да наше законодавство треба да 
ш т 0 II р е побољша правни иоложај ванбрачне деце.

Одобравајући овај став Конгрес, Ј)ечн „што пре“ тумачимо тако, 
да се сређивању овога питања приступи одмах, не чекајући на доно- 
шење ршптег грађанског законика. По свему судећи, још ће дуго 
времена протећи док не будемо добилн свој грађански законик, a за 
то време гомнлају се неправде над невином децом и воде се у иску- 
шења људн, који прнсвајају себи оно, о чему су уверени да није 
њихово.

Јавно мшпљен.е је у овом питању до данас много пута прого- 
ворило, лоследњп гг\’т на уста Конгреса наших правника, питање 
је зрело за решавање, те би му требало приступити.

Д -р  Ј о -в а и  П иЂ Н И чки
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Гробље и спорови који су у вези са гробљсм

Разни приватноправни приручнпци ii одлуке виших судова 
npii расправљању ii решаваљу пптања о гробљу показују велпка 
размимонлажења. Овп мађарски уџбеншш уврштавају гробље Јгеђу 
ciBapir ван промета (res extra commerdum) п репшдбе мађарских ви- 
шпх судова заступају такође овај прпнцип, док дела која обрађују 
аустрпско прпватно право, квалифпкују гробље пзричпто као ствар 
која н п је  extra commerdum п у  пстом духу гласе п начелне одлуке 
опих судова којп суде по аустрпском приватном праву.

Један мађарскп уџбеник (Dr. Fodor, Atagyar maganjog, II, 16), 
говорећи 0 прометној способностп ствари има овакву класпфнка- 
дпју: ,.Једну другу категорију стварп пзван промета чпне оне, 
које стоје, додуше, у приватном власнпштву (редовио код правЈшх 
лица), алп зато спадају ипак п зван  круга промета. Купопродаја, 
трамиа, пли други правни посао, не може пастатп о твнма . . . .  делом 
стога што су пзвесне стварп на1\гењене стално одређонпм верским, 
дрквенпм диљевпма. п док тпм цдљевдма служе, дотле cv пз обпчног 
промета и ск љ у ч ен е . да се не бп дрофадисао иијетет. Такве стварп 
су . . .  гробља". Карактерпстпчно је код ове груде стварн, да оне до- 
бивају натраг своју прометну способност, чпм се вшде не могу уш - 
требдтп за одређени циљ. длп ако пм њихова дотадашња на^гена пре- 
стаје.Зл1шскд (Magyar maganjog, IV ц.зд.. 75) код прдказпвања стварп 
ван дромета uaHve ово: ,.II. Стварл изван дромета у строжем гмпс.лу 
т. ј. такве које, додуше, могу сачшБавати пpeд^reт приватноправног 
господарења, алд којдх је стављање у промет т. ј. прелажед>е из вла- 
оншптва једног у  власннгатво другог лпца искључено. n.’iir бар 
битдо огранпчено. Такве су ствари: оне које услед своје сталне на>гепе 
ие Jfory да прелазе дз власнплттва једног .лида у власншптво другог. 
. . .  Ове оне које су за богослужење илп верске ir дрквене св]>хе 
досвећене као . . .  гробља . .. које такође не могу битп пред>[ет про- 
мета“ . Оба дптпрана ^геста сланчу се. дакле. у том да су l) гробља 
стварп ван промета и 2) да власнпка не могу мењатп. ..Гроб.л>а као 
опћој употребд дамењене површине. за време ове уиотрвбе која 
дрппада cвaкo^гe. дмају праву правну прпроду ствари вад  дро- 
мета д само престанкохг своје нарочнте намене добдвају otipt cBoiv 
ifpoMexiiy способност . . .“ . (С. 1903. оепт. 30. бд. 7203. Grecsak Uj Dtar 
гв. 1. бр. 234. стр. 292; Grecsak .Magy. Dtar XVI, 1909. rrp. 203). ..Јавно 
1'робље услед сво.је дамене сачин^ава гтвар п зв а н  промета“ . . .  0. 
1908. дец. 30 2915/903. Grecsak Uj Dtar XVI. 1909.) Ове одлуке. .даклр. 
декларпрају гробље за ствар ван промета. Ова реЧ(Ч1дда. међутдм, 
..Гробља. као одћо.] употребп намењене довршдне. за вроме овв“ . 
значд да ry in publico usu, док тп објекти код цитиранпх шгсада творе 
facBiBf другу грулу ствари вал промета. на коју се ла.р^возују гаслга 
другр правле лоследпце.

Dr. Bozoky A. (Az ausztr. maganjog rendszere, 1S92, 92) каже o 
гробљу: ,.He м огу  ce, међутлм, убрајлтл међу стварл вал лрогета: 
1) res divini iuris, јер . ..  јавла гробллгта (res religiosae) сачлњавају 
власлшптво дотлчле полдтлчке ллл дрквеле општиле“ . Једлом реч.ју 
Бозокл expresses verbis пзузлма гробље лз реда стварл extra commer-
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cium. Ћепулић (Sistem općeg priv. prava, Zagreb 1928, 83) говорп o 
TOM, углавном, y сличном смпслу: „Res divini iuris, to јест ствари које 
служ е. . .  верскнм сврхама (гробља: res religiosae), власност су цркве 
(односно државе), те се н а л а зе  у промету, тек што је посвстом 
одређена нарочнта употреба ствари, па се до днгнућа посвете ве 
смнју нн отуђиватн. . .  По рнмском праву су те ствари бнле extra 
corn." Ове речи: ,,те се налазе у  промету“ и последња реченнца јасно 
доказују, да Ћепулнћ заступа нсто начело као и Бозоки, те нз ове 
две сагласне класификацнје можемо закључити начелно стапошипте 
аустр. права. У погледу забране отуђнвања, разлагање Ћепулићеио 
подудара се са становиштем rope поменутих мађарских пнсаца. 
Једна одлука Врховног суда у Бечу гласи: „Поврпшне уиотребљене 
као гробља н и су  extra com., у власностп су, обично, полнтичкнх НЛ1[ 
црквених огаптпна. (В. Б. 27 IX 1910. Верона-Цугља; Зак. о суд. 
пост. у грађ. парн.; pein. к §-у’ 1, бр. 71, стр. 9).

Али колико није једпнствено просуђнвање овог питања дока- 
зује II та околност, што се разлнчнта становшпта сретају не само 
прн упоређењу два правна поретка, већ п код научног прнкази- 
вања јед н ог  те п ст о г  п р и в а т н о г  права. Пример је за то дело 
Raffay-a (A magy. maganjog kezikSnyve, 1904, б6) „Ван промета је 
ствар, ко.ја 1) за време нзвесне иамене не може мењати субјекта; 
или 2) ако п може, али се у сврху различну од намене не може упот 
требптн, коначно 3) која не може битп предметом прив. власништва. 
У другу групу спадају . . .  гробља . . .  ко.ја, додуше, могу власннка 
мењати, али прнпадале било коме, не могу се у другу сврху упо- 
требљавати“ . Дакле по Фодору п Злннском гробље не може MeiBarii 
власнпка. док по Рафају може. (Даљи прнмери су уџбеннк д-ра Ко- 
лажвари Б-а н чланак д-ра Сладнћа у -Magyar jogi lexikon-y). И приват- 
но лраво подручја п р е д р а т н е  К р а љ еви н е  С р б н је  заступа у iio- 
гледу гробља прннцип екстракомерцпјалности. (Д-р М. Бартош: 
Табаци стварног права по предавањнма, стр. 8 § 4), a нсто то мо- 
жемо закључити ii пз текста нашег Закона о непосредннм иорезпма. 
Предмет полемике сачиљава нада.ље ово питање и код г р у н т о в н о - 
п р а в н и х  п п сац а .

Сва набројена места, дакле, поврх главне разлнке, показују сад 
мања сад већа разплажења, али се ипак у једном интаљу слажу: 
да су гроб.ља власннштво пли политпчке или црквене општпне. To 
је владајући назор. Узевши, дакле, то за базу, можемо прпступитп 
конструисању предмета као правног појма.

Како .је на територнји будимпештанске Курнје, која заступа у 
погледу нашег питања гледшпте extra commercium-a, Суд за peiiiaBaiBe 
сукоба надлежностп донео начелну одлуку да: „Прпход гробл>а, 
Kojii се може економскп уновчптп Гжетвенп принос), Hii.je и ск љ у- 
чен  113 реда предмета правног промета", то .је тнме битно ублажена 
супротност између мпшљеља двају правних поредака.

„Околност, да се на .једном iiecTy сахрањује печије мртво тело, 
нема утнца.ја на право власништва дотичног места“ (Бозокн; Ко- 
ложвари). Алп чак п у гробљу полнтичке општине илп Ео.је конфе- 
ciije могу се стећи гробшпта као приватпо власшпитво, на иример 
нородпчне гробннце (Bozoky, Codex iuris canonici). По некпм бечким
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одлукама: „Стицањем права на сахрану у гроб не д о б и в а с е  при- 
ватно право на дотичној површини". „На гробшпту које спада у 
имовину жупе, право власнпштва не м ож е стећи приватно лице.

Код решење овога питања, међутим, у  првом реду је меродаван 
с т а т у т  гробљ а. По статуту града Будимпеште на поједине повр- 
шине јавног гробља може се стећи само п р а в о  у п о тр е б е . По § 2 
статута: ,,места, простори“  гробова (гробиппа) након 30 година 
враћају се на расположење престоннце, право употребе гробишта, 
траје, дакле, само 30 година. (У гробничку књигу уписују се они, 
који плаћају употребу места гробнице). Још ii ово право употребе 
ограничава статут у §-у 4 на породицу тнме, што искључује мо- 
гућност да породичне гробнице буду предметом правних послова. 
Одатле следи да су права, која се могу стећн на цовршнне гробља, 
док не престане њнхово опредељење, само прхшремена ii везана за 
извесно време.

У смислу статута централног гробља града Загреба на Миро- 
гоју, сачињавају некретнине ii покретннне у Мирогоју закладу 
гробља Мирогоја (§ 5). Према §§ 31 и 34 пстог статута власници 
гробннца на Мирогоју имају право само да располажу с гробовима 
који се у њима налазе. Ово право располагања с гробовима, међу- 
тим, не садржи у себи она права, која претпоставља право власни- 
штва у смислу §-а 354 0. г. з., већ са м о  п р а в о  на у п о т р е б у  
гроба (ius sepulcri). To право, међутим, није такво, које би се дало 
проценити у новцу. Оно ннје у  смислу §-а 531 0. г. з. нмовпна која 
би прелазила на наследнике као део заоставштине оног који је са- 
градио или купно већ готову гробницу, већ то право прелази iure 
proprio на оне особе којима је та гробшгца нам ењ ен а. Цптираш! § 
31 гласн: „Ко је саградио гробвицу постаје власником нсте, ну без 
права укњижбе, н располаже са CBiBia гробовима који се у њој 
налази".

По § 2 Правилника о католнчкпм гробљима у Суботици, гроб- 
ница служи, о гр а н и ч е н а  правом власништва цркве, дотичној 
обитељп за сахрањивање. II ту постоји, дакле, само право употребе.

Што се тиче питања које су власти надлежне да решавају 
правне спорове у вези са гробљем, у надлежност р е д о в н и х  с у -  
д о в а  спадају: просуђпвање гаггања о томе да лп гробл>е сачи- 
њава власништво политичке нли црквене оиштнне? Могуће је да је 
земљиште само припуштено на употребу ii тада је одржај искљу- 
чен, јер је пнтање К1 асништва незавнсно лд верског карактера 
гробља. Сама, пак, околност да се у једном гробљу сахрањују и прн- 
паднпцн друге конфеснје, није доказ протнв искључивог права 
дотичне цркве. Стога је потребно доказатн правоваљан наслов сти- 
iiaja (поклон, купопродаја). Пред суд спада, као прпватноправно 
питање: ко је овлаштен покоснти као плод траву са гробља; захтев 
заснован на приватноправном наслову на прпнос (жетвени принос) 
гробља, којн се економски може уновчнти; тужба гробара радп 
прннадлежности у натурн (ражн, сена у гробљу); ТЈ̂ жба ради нак- 
наде штете због покошења н одношења траве нз гробл>а —  ако се не 
тражи кривично гоњење; да ли се може тражнти накнада штете у 
новцу за земљнште употребљено као гробље, као н да лн се може
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тражитц натраг као гробље употребљено земљшите; отштетна iiap- 
ннца управљена против општине као власннце, управитељице и 
надзорнице гробља, због оштећења надгробног сиоменнка падом 
трулог великог дрвеног крста; спор због сметања поседа на гробу 
кастао стога, што је општина лродала комад земљшпта који је слу- 
жио као прнступ гробу или што је сметала употребу гробнпце тиме 
што је забранила отварање гробннце (Фодор из[)ично и новосадска 
Касацнја; Збирка XIII-1933, бр. 101; бечка одлука обратно); где се 
пма сахранитн мртво тело покојнпка као породичноправно питање; 
које прнватно лице има право уз дозволу јавне, санитетске и редар- 
ствене власти, ископати и пренети леш, као породичноправно пи- 
тање; да ли вређа сахрана на спорном месту нечнје приватно право; 
да лп је муж дужан дозволити да тело његове жене буде иренето у 
гробницЈ" саграђену од стране његове пунице, јер управна власт 
,,дозвољава“ али не „обавезује". (Сагласне одлуке пештанске Каса- 
цнје II Суда за решавање сукоба надлежности; једна ранија каса- 
циона одлука обратно); спор међу члановнма породице о праву 
укопа у обитељску гробннцу и о саразмеру овлашћења две поро- 
дице на исту гробннцу. Коначно редовнн судови су позвани да ре- 
шавају 0 оправданости отштетног захтева због тога, што је одузета 
употреба гроба која је била препуштена уговором. (Овакво препу- 
штање се на пример и у Београду практикује).

Пре но што би прешлн на набрајаље случајева који спадају 
пред у п р а в н и  п о ст у п а к , треба да знамо, на каквим се принци- 
шша осннва надлежност управне власти у поглед.у гробља, треба да 
установнмо, дакле, ја в н о п р а в н и  појам гробља. Овај је дат у сле- 
дећим бечким касационнм одлукама;

„Површине употребљене као гробл>а. . .  у  власности су обично 
политичкпх илн црквених општина, али су увек ја в н е  у ст а н о в е  
по П0ЛИТИЧК1Ш прописима нли правилннцима издатим од вла- 
сника".—  „Стицањем права на сахрану у гроб не добива се прн- 
ватно право на дотпчној површнни, јер је то само акт прописне упо- 
требе ја в н е  у ст а н о в е " . Стога управна власт одлучује о кош{)е- 
сионалном карактеру гробља.

Из здравствених редарствених ii верских разлога решава 
управна власт о томе; где се може сахраннти мртвац и може лн се 
пренети из једног места у друго; ко нма право да поставн крст и ка- 
1сав, 0 чему аутономно одлучују управе гробл>а, јер је то јавно a не 
приватно право. У надлежност управннх власти спада и ciiop због 
сметања кнћења гроба —  већ с обзиром на јавни поредак, који има 
владати на јавном гробљу —  ако у уговору склопљеном у погледу 
саграђења заједннчке породичне гробннце није шпита наведено о 
праву заједничког уређивања и читћеља гроба. У том случају уго- 
вор у суштннн није повређен, већ постоји само сметање кнћења 
гроба, који чин проузрокује редарственим пропнсима противно 
понашање, те значн — уколико нпје кажњпв по постојећнм про- 
писпма статута гробља —  прекршај, којн се нма казнити по прво- 
степеној полицијској властп уз право признва.

Резимирајући све досада речено, гробље као такво и спорови у 
вези с њим спадају у надлежност управннх власти само онда, ако
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mije no среди какво прпватноправно потраживање (прпватнп пнте- 
рес), јер у том случају је увек суд позван да решп о сукобу.

Баља приметптп да бп било занпмљпво проучитп овај предмет 
II са крпвичноправног гледшпта, јер се радп о казненоправној за- 
штитп правног добра пнјетета код гробља по натпем позитивном кри- 
впчном праву, која је, по нашем митљењу, сасвпм недовољна.

__________  К ор ш ош  Тивор

0  потреби измене и допуне Гр. п. п. 
по тужбама због сметања поседа

Наш Грађански парнпчнп поступак добпо је обавезну снагу п 
г[рпмеи>ује се на територпјн новосадског Апелационог суда вшпе од 
вет годпна. Током прпмењпвања нашла је пракса. да су пзвесни 
п.еговп npomicii непЈшктпчнп, нејасшг п томе слпчно. па је у поје- 
дпннм чланцпма практпчара п ппсано о вотребп његовог новели- 
сап>а. Mii ћемо се у овом чланку огранпчптп једпно на пвописе По- 
ступка iTO тужбама за сметање поседа, a то су прописп §§ 54S— 554. 
Tir Tipomicn тичу се једпно срескпх као првостепених и отсружних 
као рекурснпх судова, јер по тужбама за сметање поседа не одлу- 
чује уопште апелационп ii Касацнонп суд. Па како у погледу тих 
ripomica не постоји пракса виишх судова. нпжп судовп пх неједнако 
тумаче п прпмењују п стварају пракеу свакп за себе.

I. Закон је предвпдео да се ономе ко.јп некога смета у поседу 
заб1)ан11 даље сметање, али по нашем мпшљењу тај проипс иема до- 
г.ољно санкције, јер ако пеко ii поред те забране продужп сметање. 
каква санкцпја у том случају стојн тужиоцу на расположењу? Гва- 
како само то да против пстог лпда поднесе нову тужбу због смета1ва 
поседа. Претпоставпмо случај да тужеип којп чшш сметање нема 
имовпне која би се могла запленитп ii тужнлац не може од њега да 
паплати трошкове, туженп, међутгог. с времена на време понавља 
сметање. те тужпоцу проузрокује ненакнадпве трошкове. У таквим 
случајев1ша тужплац са својпм тужбама може iihn у недоглед! 
Лржпмо да би услед тога поред забране сметања треба.ло у закону 
продвидетп II једну глобу, за случај поновљеног сметач.а. која бп се 
у случају ненанлатпвостп ^гогла претворитп у затвор. јер би ое у том 
случају oiiaj којп је извршио сметање добро промпслпо. с обзпролг 
ка законске последпце, да лп би поновпо оно гато му закон забра- 
н.ује II niTO iiv је. суд једном одлуком забранпо.

II. Последњпм одељком § 551 Гр. п. ii. забрањено је доказпватп 
саслушањем странака по § 4Г>7 чињенице важне за одлучпвање по 
тужбама за сметање поседа. Ци.ђ ове законске одредбе ннје јасаи. 
ал11 та одредба је и попрактична. He впдпмо разлога затпто ге код 
CBITX другпх тужбених захтева може доказпватп саслушањем 0T]ia- 
нака, a код тужбе за сметањо поседа не. Зар п код тпх тужбп није 
1ШЉ пронаћп матернјалну пстину? Може се деспти да се путем 
увиђаја утврдп чип fMexaiBa, али тужплац сем свог лпчног исказа 
не може да иружи доказа о томе ко је то сметање пзврпшо. ira зашто 
онда да ту околност не може суд утврднти псказом самих странака.
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Може се деопти да се утврдп п вин сметања п лпце које је сметап.е 
П0Ч1ШНЛ0, али не може да се сведоцнма утврди дан смотав>а, a то јо 
обзнром iia CT{)ore одредбе § 548 Гр. п. ii. врло важио. па аашто да суд 
II ту околпост не може утврдити ir расчнстити проглута11.ем CTjia- 
нака? Истпна да некн судови тумаче ту законску од1)едбу тако да 
јо искључено доказнвање преслушањем страпака само чниа гме- 
тања, a не н других околности, a iii сматрамо да је то тумачеи>о iio- 
грешно. јер се одељак посчедњп § 551 одиоси на последил гтаи.е 
иоседа, на чпн сметања, на учш тоца сметања поседа, на даи када 
јо сметап>е учшвено, једном речју на све чпњенице важно да ге од- 
лучн по тужби за сметање поседа. Сматрамо, дакле, да бп оваЈ за- 
конскп пропис требало отклонпти и оставити могућност доказпван>а 
иреслушањем странака п код тужби за сметање поседа.

III. § 553 Гр. п. п. налаже да се iio вакључен.у вагправо о ciioiiv 
одлучи одм ах  -закључком (коначни закључак"). Из ове закоипсе 
стнлпзације излази, да се копачнн зак.л.учак мора iio завршетку 
расправе прогласити и да за њега не важе одредбе § 511 Гр. п. и., да 
со он може без проглашења доставпти гтраикама у пномепом от- 
правку. Закоподавац је свакако имао у виду хнтност донотења тих 
закључака, алп овај проппс ннје наишао на добру примену у  праксн. 
a ево зашто. У извеснпм случајевнма суднје ге не придржавају 
строго овог проппса, већ и без проглаптења достав.л>ају копачни за- 
кључак у  писменом отправку у смис.лу § 511 и, iia тај иачпн, ства- 
рају праксу противну нз1)нчном и јасном слову закона. У пракги 
судије то чвне онда, када iia лнцу места заврше ])асправу, али нису 
у Moryhiioriii да одмах нроглаге закључак и да га услед н>(Ч'ове обнм- 
ности унесу у заинсник, јер морају опиоати грапичие HeiqieTHUHB. 
радн.у којом је почнњено с-метање итд. У том случају iio закоиу 
би морали заказивати join једну расправу само радп проглапкчва 
затГључка, те iia тај начпн и себи одузнмати времепа за другн рад, 
a II странкама правити непотребан тропшк. Друго, може се десити да 
се расп1)ава држп па лнцу места на пекој плаишш, дакле на месту 
удаљеном од полшшје ii жандармерије, a парннчарп су толнко зава- 
ђени, поготово кад г,е тнче села и њнховнх атарева, па iiiije цоли- 
сходно 1ш за страпке нн за сведоке који су у  опо])у учествовали, 
a нн за сам суд. да се закЋучак одмах проглагн. је]) може да пза- 
зове тучу и томе глично. Зар не би бвло практнчпије у таквом олу- 
чају страпкама доставнти зак.л>учак у пнс.ченом отираику боз иро- 
глашења? Лругачије he деловати на гтранку закључак доставл>еи у 
инсменом отиравку, када ona прочита његове ]»азлоге н в.иди да се 
ту стаље поседа уређује само привремено. И у елучајевпма гдс се 
коначпи закључак проглашава одмах, рок за подношење 11|)авмогн 
.чека тече од његовог п]шјема. те се много не иоотнже у  6i)3iiiui. За- 
тсонодавац је уогталом могао дати краћи рок за доставу зак вучака 
у ппсменом отправку од оног пз § 511, па pehn да се ои пма догта- 
витп у року 2 до 3 дапа.

Држпмо, дакле, да бп § 553 Гр. ii. и. требало допуиитн и датн 
могућност судији да у нзвесннм и пужпим случајевима може ко- 
пачнп закључак у ппсменом отиравку доставитн етраикама без 
проглашења.
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IV. Специјалним прописима за шступак по тужбама због смета- 
ња поседа није иредвиђено да ли се може донети контумациони ко- 
начни закључак, ако једна парнична странка не приступи на прво 
рочиште, a друга приступи и тражи оДоЛуку услед изостанка противн!е 
странке. To је по нашем мишљењу такође један недостатак који има 
да се исправи. Судови у том погледЈ  ̂ поступају различито, јер једни 
сматрају да се контумациони каначнн закључак не може донети, 
јер он није предвиђен у  специјалним прописима по тужбама за сме- 
тање поседа, a § 492 Гр. п. п. односи се само на пресуде, a не и на 
коначне закључке. Другн су, пак, судови тога мишљења да се конту- 
мацнонн коначни закључак ако једна странка не приступи на прво 
рочиште, a друга странка тражи одлуку услед изостанка, може 
донети. Решавање по овом питању остављено је среским и окруж- 
ннм судовима, јер о њему немамо праксе випшх судова. Комента- 
торк fp . п. п. такође су пропустилн да по овом гагтању даду своје 
мишљење, па како се овај спории случај у  пракси често појављује, 
сматрамо потребним да ово пнтање расјаснимо,

У коментару аустрпског Гр. п. п. од д-ра Нојмана уз § 459, који 
одговара §-у 553 нашег Грађанског парничног поступка, каже се 
да се може донети контумациони коначни закључак ако туженп не 
приступи на рочиште, алн се не говорп нншта о томе да лп се кон- 
тумацнонн коначни закључак о одбнјању тужбе може донети ако 
на рочнште не приступи тужитељ. И ми смо мишљења, да су ста- 
повишта оних судова који сматрају да се може донети кон^ма- 
циони коначни закључак, било да изостане тужилац било тужени, 
оправдана. Истнна да су прописп § 548— 554 Гр. п. п. специјалне 
природе II да се они имају на тужбе због сметања поседа стриктно 
примењивати, али за све оно што њима није обухваћено, вреде про- 
пнсн редовног поступка пред среским судовима. Било би н иначе 
противно духу Парничног поступка приморавати странке да у 
спору због сметања поседа доказују оно што нико није оспорио ii 
што се, како то каже § 492 Гр. п. п., пма сматрати прећутно при- 
знатим.

Ипак смо мигаљења да се за ове контумацноне коначне за- 
кључке не може употребнти скраћена забелегака о пресуди, већ се 
мора саставити записник и контумациони коначнп закључак унети 
у iiCTii у  смислу тужбе, a у  разлозима навести да је донет по пред- 
логу тужиоца, a услед изостанка тл^женог. Држпмо, даље, да се може 
донетн контумациони коначни закључак и услед пзостанка ту- 
жиоца, a iio предлогу туженог са истпх разлога.

И, да судовп не би различито поступали, држимо да бн у § 
553 Гр. п. п. требало унети да се услед недоласка једне странке на 
прво рочиште има донети по предлогу дошавше странке контума- 
вдтони коначни закључак. Р а д н в о /е  Kopafi
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Изјављивање замерке против закључка суда 
којим се одбијају понуђени докази

Настојаћемо да овде решнмо једно питање, по коме се по нашем 
мишљењу у иракси много греиш. Ради се о допустивости, односно 
о дужности изјављивања замерке (§ 260 Гр. ii. ii.) иротив закључка 
суда којим се на основу § 371 од 1 Гр. ii. п. одбијају понуђени до- 
рсазн из разлога што се суду не чине важним за одлуку. Колико је 
нама познато, у пракси нема правозаступника који не сматра да 
је ДЈ'жан ради очувања права жалбе против таквог закључка суда 
изјавнти замерку. Уколико, можда, и не сматра да би то по Зак. о 
суд. пост. у грађанским парницама било лотребно, он нпак замерку 
за сваки случај нзјављује. И судије, најчешће, такове замерке бе- 
леже у записник. Понеки од судија одбија ипак захтев да се за- 
мерка забележи, и у свакој пресуди износи разлоге зашто је тако 
иоступио. Чини нам се да и једни и други греше, јер, по нашем ми- 
шљењу, замерка против закључка суда о одбијању понуђених до- 
каза (§ 371 Гр, II. II.) није ни допуштена ни иотребна; управо њепо 
изјав.јБивање је сасвим сувишно. Навешћемо и разлоге за то.

Нојман у своме Коментару Гр. п. п. каже да је против садр- 
жине судске одлуке допуштено право жалбе, рекурс, признв, реви- 
знја, a против повреда прописа који уређују поступак, нарочито 
вротив повреде прописа о облику парничне радње, замерка. Замерка 
се, дакле, односи само на повреде облика иарничних Ј>адња које не 
нзазнвају ништавост поступка, као и на повреде оних процесуал- 
ннх проииса, чије се примене странке не могу пуноважно одрећи. 
Замерка, по Нојману, није потребна ни дозвол>ена против матери- 
јалних недостатака и против недостатака претиоставака. Први су 
по Фитнпгу, такви недостаци, који се непосредно односе на стварну 
задаћу парннце, на пр. допуштеил једног доказа —  доказни 3aiui>y- 
чак; одбачај неумесних питања која се упућују сведоцима или ве- 
ипацима код извођења доказа и слично. Недостаци претпоставака 
су, пак, недостаци у погледЈ  ̂ предуслова под којима процесуални 
поступак, претпоставившн тачност у току ii форми, може да реши 
сгварну задаћу једне парннце са потпуним важењем. Према Ној- 
ману, у прописе због чије повреде постоји право замерке спадају 
вропнсн: а) који се односе на парнично пословање изван расправе 
(§§ 317, 516, 517, 382, 385 Гр. п. II.); б) прописи 0 форми парничних 
радља странака (§ 112 Гр. п. п.); ц) пзвесни проппси којима се ре- 
1улише поступак на усменој расправн (§ 275, 439 Гј). п . п.); д) из- 
веснн прописи о прекидању поступка (§ 227 Гр. н. п.). Те исте слу- 
чајеве наводи п д-р Лпагољуб Аранђеловић у свом ГЈ)ађанском про- 

, иесном праву (књ. 1 стр. 229). Цул>а ii Верона у свом Коментару 
Гф. п. п. наводе као пропнсе који урвђују поступак и облик iiap- 
ничне радње, због чпје повреде да бн се очувало право жалбе треба 
нзјавнтн замерку, следеће пропнсе: о и-зузећу суднја (отклону, § 
16), алн не 0 искључењу (несиособности § 15); пропнсв о садржнни 
и формн поднесака уопште (175), нарочнто припремних поднесака 
(178); тужбе (321) II протитужбе (94); проиисе о допустивости су-
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нарничарства (112) и споредног мешања (118); прописе о прешаци 
(330); 0 иовлачењу достављене тужбе (332); проипсе о роковпма о 
удуштању у  парпиц;у"; рок измсђу доставе тужбе н одржања првог 
рочишта (326); рок за спремање за мернторну расправу (352); про- 
иисе 0 достављању (302, 303); о формалности при одређнвању, пзво- 
1јељу н бележењу доказа, нарочито извођењу доказа без формалног 
закључка којим се тај доказ лрнпушта; формалностп Koje се тичу 
псшшшање позивања п заклпњања сведока, вештака, странака; 
формалности прн саставу, читан.у, односно лрегледу ii оверењу за- 
иисннка (272— 278). Д-р Фрањо Горшнћ у  свом Коментару Гр. п. л. 
ваводи 0 облику парннчних радња, због чнје ловреде je потребна 
замерка, лсто оло лио л Цуља у свом коментару уз § 260 Гр. л. ii., 
с 'i'oM разлнком, да по Горшићу замерци нема места „протлв повреде 
лролиса 0 одређивању, нзвођењу л лротоколисању доказа“ , док јој 
ло Цуљл има места због повреде „лролпса о ф о р м а л н о ст и  лри 
одређнвању, лзвођењу л бележењу доказа". Мпслимо да је ово ло- 
следње лзражавање тачннје, јер бн се 1шаче могло закључити да 
је л иротпв оваквог доказног закључка, као н против сваког за- 
кључка 0 потпуном лли делимпчном лрихваћању лонуђеннх до- 
каза долул1тена замерка.

Протнвзаконлто лрнлулЈтање једног доказа, ло Нојману, ннје 
повреда пролпса којн уређују поступак, a нарочнто ннје ловреда 
форме једне ларнлчне радње, већ је то матернјални недостатак, иа 
се он може лстаћл и без улаган>а замерке, у лостулку ло лравлн.м 
лековнма. Да ли је ловреда лропнса који уређују поступак лротлв- 
законито одбнјање једног лонуђеног доказа? To одбнјање лонуђенлх 
доказа ло § 371 од. 1 Гр. п. л. нлје уолл1те протнвзаконито, јер се 
не Л1)отлвл ни једном законском лроллсу, него је, напрот1ш, осно- 
1;ано на закону, јер га балх закон којл у^^еђује поступак н дозвољава 
и лредвиђа. Уакључак суда, донесен ло § 371 Гр. п. л., не лрет- 
ставља нн у ком случају повред\  ̂ лроцесуалних пролиса, јер је суд 
дужан да изрнчито отклони све лонуђене доказе којл му се члне 
Оезначајннм. Овде замерка нема олј)авдања ни са гледншта лреклу- 
зије, као нл са гледилиа лресумлцнје одрпцања лрава, јер је странка 
навела чињенице и лзрдчнто ставила своје доказне предлоге, a нлје 
лх се плкако одрекла. Суд је нмао да бира нзмеђу два лута: нлн да 
лонуђене доказе лрнлустн и лзведе (§ 372, 373 Гр. п. л.), ллп да их 
нзрлчно одбнје (§ 371). Оба су лута законнта, јер и једно н друго 
суд чини закључком (доказнп закључак) н иа тај пачнн допЈ'Л1та 
доказе којл су важнл и потребнл, a одбија оне којн су сувлл1ни л 
који му се за одлуку не члне важнима. И у  једном л у  другом слу- 
чају суд је лостулао законлто, ло лрописима Гр. п. п. т. ј. по про- 
ипслма који уређују постулак. Питање да лн је такав лостулак суда 
лравллан, односно лотпун, п да ли је услед тога л1то је суд одбдо, 
извођење понуђених доказа ствар могла да буде лсцрлно претресена 
u правилно лресуђена, јесте лнтање које улазл у мерлтум спора, a 
не међу повреде формалнлх проппса.

Међутим, код замерке је сврха да странка не прнстане лрећутно 
на пропуштање нзвесннх формалностл у  поступку, па да доцније 
баш ту формалну повреду поступка искористи и против нсте се
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жали, иако ју је она својнм поступким изЈављнвања замеЈже 
скривлла. Сем тога замерку ваЈва нзјавнтн још iipe уиуштања у 
даЈве расправљање, у времену када се недостатак због кига се за- 
мерка изјављује миже идмах, joiii на расирави отклииитн. Алн какав 
је формални недостатак и како се oii може одмах уклоннтн, ако је 
суд доказе понуђене од странака нзрично одбио као сувшине и не- 
важне, што је у смислу § 371 Гр. ii. ii. био u дужан учинити? Какву 
то неиознату и тајанствену моћ може имати сама изЈава замерке iia 
суд, да би он, одмах носле њеног изјављивања, на основу искл' 
схања ствари о нзвесним доказним иредлозвма, могао стећи сасвн.м 
суиротно уверење и донетн потпуно оуиротну одлуку о истом лред- 
логу, сматраЈућл л важллм л дотребнлм за мерлторлу одлуку оли, 
HiTo је мало час сматрао неважнлм л сувллшлм? ИреклузлЈа ne6.ia- 
говременог лстлцања замерке лма своје ларочлте раз;ш1'е, a тл су 
брзлла лоступка, односно непотребно од^товлаче!ве ларнлце, вра- 
ћањем у њел ранлјл стадлјум. A  зар ефекат у логледу брзлле iio- 
ступка ле бл бло бал1 сулротан, када бл суд, непосредно лосле тога 
Л1Т0 је одлучло да је лзвођење доказа л сувллЈно л неважло, само 
Ј с̂лед замерке коју је странка лзјавлла, морао одлучлти да је тај 
доказ за решење ларнлце л важал л одлучан, лако је долшо ди 
уверења о протлвном? И лроплс ст. 2 §-а 200 Гр. л. л. говорл за 
оваково схватање лрлмеле ст. 1. лстога §-а, јер одрш1ање од замерке 
по том лроплсу лема дејсгва код лрлмеле лравллх ироллса кијлх се 
слралке ле могу одреКл. У случајевлма, међутлм, лз §-а 371 Гр. л. л., 
суд ле само да може, већ л мора одблтл доказе за које дрЖ11 да су 
за правллно релхење слора сувлшнл. Ту, дакле, лостојл ле само 
овлал1ћен>е, већ л д јж л о ст  суда да сувлпше доказе одблје; то је 
израз судског суверенлтета, као л лоследлца слободног судлског 
уверења, те зато странка лротлв одлуке суда нлтл може стављатл 
замерку, нлтл је се може одрлцатл. Да је лзјављлванл; замерке 
лротлв закључака долесенлх ла основу §-а 371 Гр. л. л. ледилу- 
л1тено л неумесно пролзлазл л лз одрсдаба §-а 378 Гр. ii. л., л̂ ЈСма 
којлма нлје долулиен засебан лравлл лек лротлв закључака којлм 
су лонуђелл доказл одблјенл, алл тлме нлје речеио да Л[»авлом 
леку протлв таквлх закључака лема уоллие места, јер св <Јвак(лл! 
за1ГЈвучцл могу ‘напастл пјжвнлм  леком којл је долуштел иро- 
тлв лрве одлуке, протлв које Je долуштен засебал лравлл лек; 
дакако л без лзјављлвања замерке (§§ 009, 550, 008 Гр. л. п.). По 
г. проф. Цуљл (Грађалско процесно лраво, књ. I, стр. 670) лроплс 
§-а 200 Гр. п. II. вредло бл л за оне ловреде пролнса којл уређују 
иостулак, којл нлсу .чоглл да слрече лсцрпап претрес и темељлту 
оцену. Само што закључак суда о одблја1ву лонуђенлх доказа, као 
сувшлллх II неважнлх, не спада уопште међу повреде проплса којл 
уређују поступак, већ се такав закључак баш темељл на тлм iipu- 
1шсч1ма. Због тога протлв таквог закључка ллје нл доиуштела, a нл 
умесна замерка.

Према свему што смо напред реклл, млшљенЈа смо да се замерка 
протлв зак.жучака суда, донетлх iia основу § 371 од. 1 Гр. п. п., пе 
може лзјавлтл л да такву замерку нлје нл лотребло лзјављлватл. 
Алл ако је замерка ипак цзјављена, a суд је одбио захтев странке



да је забележи у расправни запнсник, онда бн странка, у сврху 
очуван>а права жалбе дротпв те повреде, кад већ погрешно држи да 
је за то потребно изјавити замерку, морала изјавити против до- 
тичног расправног записника своје дротивљење (§ 27б од. 3 Гр. 
д. д.). Али, до нашем мишљењу, све то дије дотребдо, јер уодште 
дије ди дотребдо дд додуштено дзјављдватд замерку дротив за- 
кључка суда којим се одбдјају донуђени доказд јер се суду за 
одлуку де чдне важддма. Н икола ТивтиА
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Бонификација у корист трећих у трговини, 
као дело нелојалне утакмице

Дадашње комдликоване д тепже дрдвредле дрилике дале су 
довода многлм дрдвредндцдма да се у  утакмлцд често лослуже ло- 
стулцдма д средствдма, која се са становдшта лормалних одлоса у 
лрдвредлој утакмдцд де бд могла одобритл. Ма да се са гледлшта 
слободле утакмдце де може осуддтд лостулак једлог дреду’зетлика 
којд нджом целом л кваллтетом својдх лроизвода, задовољавајући 
се са млндмалдом зарадом, као д дрзтдм долуштендм средствдма, 
лотдскује у страну од себе мање слретне такмичаре, ла евелтуалло 
и угрозд њлхову егзлстенцдју, лдак се не може толердратл да се 
кодкурелтл у утакмнцд служе таквлм лостулцима, којлма бд стеклд 
лрелмућство не ло својој слретлостл л слособлости, већ корлстећд 
се ледолуштендм и неморалним средствима која не бл била у складу 
са добрдм облчајнма у трговдлл.^) У  интересу је како лрлвредднка, 
тако л лотрошача, a такође и целокулле прлвреде, да се конкуренти 
дрддржавају лзвесдлх лроллса д лринцила, које Je модерни саобра- 
haj у земљл н ллостранству лашао за потребло да лоставл. Тако 
је л даша држава, ло обавезл коју је лрдмлла као лотллснлца 
Париске колвелцдје за заштдту шдустрлске својлне од 20 марта 
1883, донела у томе цдљу два модерла закола: Закол о заштитл 
индустрдске својдле од 17 фебруара 1922 год. и Закод о сузбијању 
делојалле утакмдце од 4 алрлла 1930 год., којл лружају луну за- 
штиту како домаћлм тако и лностраддм лрлвредницдма у нашој 
земљл.-)

У овоме кратком ладнсу мл ћемо третлрати само једно од мно- 
гих актуелнлх дела лелојалне утакмлце т. зв. премиско пословање 
(Zugabewesen, vente avec primes) д докудгатл да расветлдмо једно 
дптање дз ове областд, ладме: да лд се д бонификација у корист 
трећих у трговини може квалификовати као дело нелојалне 
утакмице.

Потрошачка лубллка стекла је лавдку д воли такву куловгшу 
дрл којој, поред кулљене робе, добдја јод1 д некн длус, известад

Видети образложен.е уз пројекат Зак. о сузб. нелој. утакм. и саопштење 
Мин. трг. н инд. бр. 934/1930 поводом ступања на снагу овог Закона, у књизи 
д-ра Јанка Шумана: Законски прописи из областн индустриске својнне. Загреб, 
1931, стр. 491.

-) Види д-р Illj’uan op. с. Др. Иво Политео: Закон о сузбијању нелојалне 
утакмице, Загреб, 1930.
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поклон, неку корист или премиЈу, те радије иде у радње Koje по- 
слују на овај начин, не мислећи на позадину и сврху оваквог 
давања поклона. Нема, међутим, сумње да је у већини случајева 
оваквом пословању циљ да се привуку и примаме лаковерни купци, 
на штету других такмичара, док се потрошачкој публици урачу- 
нава дати поклон у цену продате робе или даје роба лошијег квали- 
тета. Нач1ш на који се муштериЈа може примамитн и завести да 
набави извесну робу врло је различит, па је ту, pa:iy.Me се, тешко 
одредити критеријум солидног н несолидног поступка и радаД)

С обзиром на штетност оваквог начина пословања, наш Закоп 
0 сузбијању нелојалне утакмице у § 32 забрањује изрично да се у 
трговнни или прилнком извршења неког посла или рада привредног 
карактера, у циљу лривлачења потрошача, обећава нли даје награда 
у новц}% роби или у ма ком другом виду, и то без обзира на начин 
давања ове награде, било путем cpehe или непосредне иредаје (iipe- 
мије). He сматрају се, међутим, као забрањене награде: бонифика- 
ције, које се дају у вези са роком доспећа илатежне обавезе, као 
каса шконто, попуст код плаћања у готовом новцу одмах, уобичајени 
рабат, уобичајено давање поклона о Новој години или другим при- 
ликама сталним муштеријама, или предмети уобичајене рекламе, 
додати купл>еној роби. Поред тога §-ом 33 истог Закона забра1вени 
су н т. зв. послови по усовом систему (Schneeballensystem).

Па и поред свега тога и код нас, a и у многим другим страннм 
државама, премиско пословање се толико развило, да је тешко 
навести све облике н случајеве у којнма се оно данас јављ а/) 

Колико је ово питање постало за привреду актуелно види се и 
по томе, што је Међународна лига за сузбијање нелојалне утакмице 
у јуну месецу прошле године сазвала била у Брислу конференцију 
Комисије 0 премиским пословима, која је по исцрпном проучавању 
овог проблема једногласно донела овакав закључак: 1) Треба да се 
забрани у пословном лромету да се лотролхачка лублика вара тиме, 
Л1Т0 јој се луде угодности (Vorteile) на лачип којл се ле слаже са 
лринциллма лојалне утакмпце, за које верује да их не ллаћа (Vorteile 
anbietet, die es nicht zu zahlen glaubt). 2) Kao лремија ce сматра сви од 
1сулљене робе разллчитл лредмети, који лмају самосталну лрометну 
вредност и који се у редовлој трговллл добнвају само уз паллату.®) 

Питан>е које нас овде конкретло ллтересује локренуто је блло 
лре извесног времена од стране пеких лрлвредних оргализација, 
које су тражпле да се аутентлчпо лротумачи § 32 Зак. о сузб. лелој. * *)

’ ) Видети Зак. о сузб. нелој. утакм. § 2, о нелојалној рекламн; §§ 3—9, 
0 неистинитој ознаци порекла робе; § 10, о оцрњивању; §§ 11 и 12, о злоупо- 
треби туђег предузећа; § 13, о подмићиваљу итд.

*) Видети Eduard Reimer: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Berlin, 1935, 
стр. 852—868; Dr. iur. Kurt Junckerstorff; Zur Systematik des reichsgesetzlichen 
Zugabeverbots, Berlin, 1933, као и Љуб. Мпрковића: Премиски носао као иступ 
iio административно-правним прописима Зак. о сузб. нелој. утакмице и надлеж- 
ност првостепене власти опште управе, „Полиција" бр. 2 i— 22 и 23— 24/1936 год.

‘ ) Видети Гласник Управе за индустрнску својину, Београд, 1938 год., бр. 8, 
н Привредна утакмица, Београд бр. 2/1939.

Dr. S. Banydsz und Dr. E. Steinhaus: Wettbewerbsrecht und Markenschutz in 
Ungam, Budapest, 1935.
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утакмице, у  погледу давања бонификацнја у кориСт трећих. Као 
један од најчешћнх случајева је такав уговорни однос између једног 
трговачког предузећа и нзвесног хуманог, културног или витешког 
друштва или установе, по коме ова прнма на себе обавезу да апелује 
iia своје чланове, прнпаднике или дријатеље да купују робу само 
код предузећа сауговорача, a овај се опет обавезује да за то дру- 
штву или установп даје известан проценат од продајне цене, или 
извесну колнчнну исте робе у впду бонпфикацнје, у сврху извршења 
хуманих нли културннх задатака њихових, н то код сваке набавке 
II ри којој бп се купац позвао на дотично удружење (са боном нли 
лепгашацпјом), без икаквог повпшења цене.

Овај случај може да се третира са два гледишта. Ако заузмемо 
становпште да проценат од продајне цене одн. продате робе, који 
предузеће даје удружењу илп установн са којом је у уговорном 
односу, не претставља акт милосрђа према том удружењу односно 
установн, већ пзвесну награду, којој је цнљ прцвлачење потрошача, 
онда, без сумње, овакво давање награде са гледишта нормалних од- 
носа II добрпх обичаја у  прпвредној утакмпцп не би требало дозво- 
литн. Нрелевантно је прн томе да лн се уз обећанн проценат роба 
даје по нормалној ценн н у пстом квалнтету, јер се оваквнм радом 
на свакн начнн наносн штета осталим конкурентима. Поједнна 
предузећа која су у стању да поднесу рнзнк обећане награде, обнчно 
ће, благодарећи баш тој награди, моћп да прнвуку већи број потро- 
шача на рачун осталнх конкурената, којн, рачунајућп са нормал- 
ним условима рада, не могу да обећају нсту награду, и са чпјпм се 
моралннм схватањима не слаже да се цнљевн оваквпх установа 
употребљавају у спекулатнвне трговачке сврхе. Нема сумње да 
овде нма места примени проппса о забрани нз § 32 Зак. о сузб. 
нелој. утакмпце н санкцнји коју псти закон предвпђа у  § 34. У 
другим сличннм случајевпма где бн недостајалп нзвеснн бптан 
елементи дела пз §§ 32 и 33 3. о. с. н. у. могао бп се прнменити 
олштп пропнс (генерална клаузула) § 1 истог Закона, по којој је 
за квалификацпју дела довољна чињенпца да је дело учпњено у 
пословном промету ради утакмнце, да је протпвно добрпм обпча- 
јпма II да би могло да оштетн другог такмичара.

Кад бн се, међутпм, ставплп на друго гледшпте, да давање 
бонифпкацпје ове врсте претставља збпља акт мплосрђа нзвесног 
иредузећа према једној установп, ма бпо условљен количпном про- 
дате робе н зараде предузетнпка, но без цнља да тпме уједно ирнг 
вуче впше муштернја у своје предузеће, онда не бнсмо моглн 
тврдитп да је по средп нелојалио дело утакмпце, јер нп повод нн 
сврха у оваквом случају нпје у супротности са моралннм прннцн- 
Ш1ма II обнчајима трговпне.

Пма још пзвеснпх случајева бонификацнје у корист трећнх 
као: аутомати за чоколаду н бонбоне, од којих део прихода иде за 
школске кухпње; давање уџбеннка спромашннм ђацима од стране 
књижаре, код које већпна ученика нзвесне школе купују књиге 
итд., код којпх на нстп начпн треба брижљнво нспптатн повод ii 
сврху, iia тек онда донетн одлуку.



Kao што напред рекосмо, свн случајеви премиског пословања 
не могу се конкретно предвидети ii унапред осудити, већ се морају 
од случаја до случаја испитивати н ценити са гледшита добрих обн- 
чаја и нормалних односа у привредној утакмици н ирема потЈ е̂- 
бама II прплнкама прпвреде. По привреду штетна, протпвправна ii 
противзаконнта дела морају се сузбпјати ii спречнтн, у ком правцу 
треба иннцнјативу да дају у првом реду прнвредне коморе, оргаин- 
зације и установе, како у интересу својнх чланова, тако и самих
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потрошача н целе привреде.*) Љ у б .  M HpKOBHfk

Глосе
Глоса (glossa или glotta) је  првобитно значила нејасну 

реч, која се, дакле, има протумачити. Да покушамо протумачити 
текст §-а 585 Предоснове који овако гласи: „Чим је  наследник 
наследство прихватио, он у погледу на ово претставља оставиоца. 
О боје се сматрају у односу према трећем као једно лице. Пре него 
што наследник прихвати заоставштину, сматра се као да је још  
умрли поседује. Праве глосе у првобитном значењу те речи! Да 
слика буде потпунија, боље речено да текст §-а 585 буде још  заго- 
нетнији, цитирајмо из Предоснове још  ово: „личност човека по- 
чиње животом (§ 14), a престаје смрћу“ (§ 32). Каква против- 
речност! Дакле наследник има да претставља остављача, лице које 
је  умрло, личност која је  престала да живи.

Шта је фикција? Претпостављање нечега што је не.могуће; 
узети да се нешто десило ма да се није десило. Правне фикције 
су осим горњих на пр.: „Нерођено дете се сматра да је  рођено“ 
(§ 16), или даље у истом §-у: „дете рођено мртво . . .  сматра се као 
да никад није било зачето“ . Зашто претпостављати немогуће и 
зашто узети да се нешто десило што се стварно није десило? Зато 
што је то, понекад, за правника од помоћи, иако не од велике. 
Место да кажемо на пр.: правна правила која се односе на већ 
рођено дете примењују се и на још  нерођено, уколико су у питању 
његова права, a не права другог којег лица, ми кажемо: неро- 
ђено дете се сматра као да је рођено. Фикција је, дакле, понекад 
од помоћи, али тај појам не треба „злоупотребити“ , јер онда 
фикција није помогла, него одмогла. § 585 Предоснове је „зло- 
употреба" фикција. Да тај текст покушамо разумети и протума- 
чити •— глосирати, морамо се претходно вратити на стару културу 
из VI и VII века пре Христа, па ћемо се сетити, међу осталим, и 
религиозно-мистичне идеје о сеоби душе. Инди и Египћани веро- 
вали су у сеобу душе из једног тела у друго, после смрти. Веро- 
вали су у то и Орфици, тако названи по легендарном певачу и 
свирачу Орфеју, који је својом пес.мом очаравао, чак и стене и 
потоке, па и саме богове. Данас нас, нажалост, на тог старогрчког

“) Видети § 28 3. 0 с. п. у., о легнтимацији за тужбу прнвредних комора 
и удружења и § 39, о саслушању комора н удружења.
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„Мајстерзенгера“ најчешће потсећа Орфеум, ма да би, можда, 
згодније и достојније било тим именом назвати само оперу.

Ето везе и сличности између сеобе душе и наше Предоснове. 
Претеране фикције је  један од немачких научењака (чини нам се 
Windscheid) назвао „правном сеобом душе, luristische Seelenwan- 
derung”. Пандектиста Puchta (1798— 1846) био је велики мајстор 
разних правних фикција. Он каже на пр.: „Der Erbende soil. . .  tile 
Persdnlichkeit des Verstorbenen. . .  in sich aufnehmen”, a Windscheid пита: 

.. warum soil er (t . j. остављач) als fortlebend gedacht werden, da er 
doch in Wirklichkeit gestorben ist?” . Ty и такву претерану фикцију 
сматрамо данас правним куриозитетом. Ипак се наша Предоснова 
враћа на тај куриозитет и даје пуну сатисфакцију Пухти, који је 
много и са пуно успеха бивао нападан, a који није могао ни сне- 
вати, да ће га нацрт законика једне нове, модерне државе, Југо- 
славије, хтети рехабилитовати. Понављамо једну ранију нашу 
глосу: Предоснова је скуп правних старудија.

Да пођемо даље, па да по аналогији „Scherz und Ernst in der 
lurispurdenz” повучемо паралелу између Предоснове и т. зв. пурга- 
торијума. To је  код католика—  као што знамо —  т. зв. чисти- 
лиште, место где душе пролазе кроз огањ, да покају своје грехе 
пре него што би доспеле у вечно блаженство. Одредбу Пред- 
основе; „пре него што наследник прихвати заоставштину, сматра 
се као да је још  умрли поседује“ , могли би назвати правним пур- 
гаторијумом. Бадава је умрли умро, он има и даље да поседује 
заоставштину, има, дакле, и после смрти пуно брига и муке, и то 
сада већ без икакве материјалне користи, мора да покаје своје 
грехе пре него што се коначно смири. Од наследника зависи да ли 
ће се и када ће се у погледу оставине изјаснити и када ће умрли 
моћи доспети до нирване т. ј. до блаженог, безбрижног, вечитог 
мира. Присталице религије и филозофије Будизма вероватно би 
због rora оштро протестовали, када би т. ј. знали за нашу Пред- 
основу. Присталице Лутера, т. зв. лутеровци, протестовали су 
1529 год. пред скупштином у Шпајеру против решења католичке 
цркве која су била уперена против њих, и зато су их назвали про- 
тестантима, но како је ово мало оштрији израз, назвали су се 
после Вестфалског мира блажијим изразом —  реформистима. 
Место оштрог протеста да пређемо ми, правници, одмах на рефор- 
мисање Предоснове. Она не би требала да се бави трансцендентал- 
ним, нарочито за почетнике правнике тешко разумљивим идејама 
—  то нека препусти филозофима. Светски закон има да регулише 
људски живот на земљи, a земаљски живот је нешто скроз и скроз 
реално. Смрт је велики ликвидатор живота —  и у правном по- 
гледу, рекао је један од правних првака. Лице је умрло, личност 
је престала, остаје успомена, a за умрлог гробна тишина. Мртви 
су умрли, a живот тече. даље — не за њих, већ за живе.
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Када већ упоређујемо стару културу са најновијом, заним- 
љиво би било осврнути се на —  данас можда актуелну —  чи- 
њеницу, како се аријевска, не само општа, већ и правна култура, 
коју су из колевке човечанства, из Азије, донели у Европу под



упливрм вавилонске, дакле семитске културе, преобразила. Ihering 
је при крају свога живота започео тај посао; али га није могао 
довршити.

*
Коју и какву науку исповеда Предоснова? Видели смо rope. 

Да цитирамо поред тога још  и изрично позивање Предоснове на 
на науку, као такову: „Ако се неки правни случај не би могао пре- 
судити ни по речима, нити по смислу једнога закона, онда се су- 
дија мора обазирати на законе, којима је о сличним случајевима 
јасно одлучено и на разлоге других с оним сродних закона. Остане 
ли правни случај и тада сумњив, судија ће пронаћи правило које 
би сам законодавац издао, да је тај случај имао у виду; тражећи 
то правило судија ће се обазрети на освештану науку, судијско 
искуство и правну свест народа“  (чл. 6 Предоснове). Да ли се при 
редиговању овог текста мислило на науку коју је Пухта пре више 
од 100 година проповедао? Да ли се његова наука може сматрати 
„освештаном?“
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Ст. 1 §-а 865 Предоснове гласи овако: „Ништав је уговор који 
се противи законској забрани или добрим обичајима“ . Добрим 
обичајима т. ј. моралу. Шта би се могло и шта би требало приго- 
ворити овом члану? Пођимо редом:

Није ништаван само уговор —  ако је уопште ништаван —  већ 
је то на пр. и опорука (§590) или јавно обраћање награде (§ 844), 
ма да ни опорука нити јавно обраћање награде нису уговори т. ј. 
двострани, већ су они једнострани правни послови. Ст. 1 §-а 865 
можда би требао пре да гласи овако: „Ништав је правни посао 
итд.“

Да ли је правни посао ништав због своје садржине, или због 
сврхе која се жели правним послом постићи? Или, можда, треба 
правни посао да се противи законској забрани или моралу исто- 
времено и у погледу садржине и у погледу сврхе? Одредбе Пред- 
основе нису јасне, чак би изгледало као да је сврха споредна, јер 
§ 887 гласи овако: „Ако су стране побуду или крајњу сврху свога 
приволења изречно поставиле као увет, побуда или крајња сврха 
сматра се као и други увет. Изван тога таква очитовања немају 
никаквог утицаја на ваљаност наплатних уговора“ . (Опет уговор!).

Да ли је сваки правни посао који се противи законској за- 
брани ништав? Није. Ево неколико примера:

Закон о брачном праву забрањује на пр. да се брак (осим слу- 
чаја деспензације) склопи без претходног оглашења, али тако 
склопљен брак ипак није ништаван. Предоснова тражи за ваља- 
ност брака оглашење (§§ 123 и 125), зна и за диспензацију (§§ 
137— 139), али недостатак оглашења и диспензације не сматра за 
неопростиву брачну сметњу (§ 142), брак, дакле, није ништаван, 
ма да је оглашење односно деспензација потребна за ваљаност 
брака.

Правна литература (види ма који правни уџбеник) оштро раз- 
ликује данас ваљаност правнога посла (ништавост) од права на 
побијање. Ако је  правни посао ништав, ту околност има суд



214

узети у обзир по службеној дужности. Довољно је  да судија у 
конкретном случају о њој ма на који начин дозна, ма и од рне 
парничне странке која је ништавост скривила, па да правни посао 
поништи, док ако се посао може само побијати, суд га може пони- 
штити само на приговор недужне странке. Странке се код ни- 
шатвости правног посла приговора ништавости не могу одрећи. 
Није важно ни то да ли су странке знале за разлог ништавости 
или нису. Ништавост главног правног посла повлачи за собом и 
ништавост акцесорија, на пр. залоге, јемства итд. Има и других, 
правницима добро познатих разлика.

Да видимо даље:
Прокуриста, или трговачки помоћник, не сме склапати по- 

слове за свој рачун, ипак господар радње има право да сматра да 
је  посао закључен за њега. Посао, дакле, није ништаван, ма 
да је законом забрањен.

Закон забрањује да име спољашњег члана командитног дру- 
штва буде унесено у друштвену фирму. Ако се то ипак деси, уно- 
шење није ништаво, већ се тада спољашњи члан према поверио- 
цима сматра унутрашњим чланом.

Деоничарско друштво не сме прибавити или примати у залогу 
своје властите деонице (изузетак је случај смањења основне глав- 
нице). Управитељи одговарају за то повериоцима солидарно, али 
посао није ништаван итд.

Да ли је сваки правни посао који се противи моралу ништа- 
ван? Није. Ако се неко на пр. ожени само за љубав мираза, па овај 
још  и потроши, јако се огрешио о добре обичаје т. ј. о морал, али 
брак ипак зато није ништав.

Када је правни посао ништав због сврхе која се жели по- 
стићи? Ако неко на up. поклони своју кућу једном чиновнику, тај 
се поклон по садржини не противи законској забрани нити моралу, 
али ако је дародавац хтео да чиновника учињеним поклоном под- 
мити, онда је посао забрањен због његове сврхе.

Као што се из горњих излагања види, одредбе §-а 865 Пред- 
основе имале би се потпуно престилизовати.

Премера ради Предоснова у §-у 865 помиње неколико случа- 
јева који правни посао нарочито чине ништавим. Изгледа нам 
да би боље било препустити судији да у сваком конкретном слу- 
чају он сам пресуди шта се закону или моралу противи, a шта не.

Ништаво је оно што је  законом забрањено, али да окренемо 
па да се питамо да ли је увек и забрањено оно што је ништаво? 
Ако се погрешно сачини опорука, или погрешно испуни меница, 
опорука и меница могу бити ништави, али није забрањено ква- 
рити на пр. ерарске меничне бланкете, јер Ерар има од тога чак и 
користи.

*
Који је тренутак одлучан код ништавости? По Windsch^id-y 

тренутак склапања правнога посла. To се становиште и данас при- 
хваћа. Да с тим у вези поменемо ону занимљиву полемику коју је 
водио Ihering- са Kohler-ом. Ihering каже да је неморалан онај захтев 
зеленаша Шајлока у Шекспировом Млетачком трговцу, да се из



тела Антонија исече фунта меса, док Kohler вели, да се тај „правни 
посао“ не би могао сматрати неморалним, јер се при просуђивању 
случаја не може мерити данашњим мерилом, већ оним из доба 
Шајлока, a Шекспир тврди да се захтев Шајлока није противио 
забрани ондашњих закона. д . р  Ђ ока ПавлоЋи1%
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Скупштина Удружења судија 
Крс1љевине Југославије

Овогодишња скупштина Удружења судија, одржана у Бео- 
граду 18. јуна, врло добро посећена, била је несу.мњиво најживља 
и најзанимљивија од 1933 г. —  од како је Удружење основано. 
Иако са штурим дневним редом: извештај управе, питања и пред- 
лози и бирање нове управе, скупштина је расправљала питања од 
начелног значаја за правосуђе.

У првом реду скупштина је енергично истакла општи значај 
уставног начела независности правосуђа по законитост у земљи. 
Начело независности правосуђа, као гаранција законитости, вла- 
давине закона, даје једној држави карактер правне, што значи 
исто што и карактер културне и цивилизоване државе.

Но исто тако скупштина је истакла да та независност не може 
бити „крња“ , због чега, поред сталности и непокретности, треба 
да дође и ауто.матско напредовање и материјално обезбеђење су- 
дија, као и систем избора на место система и.меновања код попу- 
њавања судиских места, нарочито за судије на челу правосуђа 
(старешинска звања и виши судови).

Такође је скупштина правилно истакла да се при томе не ради 
о некој сталешкој, привилегији судија, него да судије морају 
и.мати посебан статутски и државно-правни положај у интересу 
саме судске функције, која има свој особени, психолошко-етички 
значај, те се не може никако мерити само неким математско-еко- 
номским мерилом. Стога се судски положа.ј не може упоређивати 
са другим чиновничким категоријама па рећи; „зашто само судиЈе 
да добију повећање плате“ . Још никако се неће или не може да 
увиди да се ради о једном уставном принципу, о једном праву 
судија, о дужности државе да, у општем интересу, доследно спро- 
веде принцип независности правосуђа, у који спада и матери- 
јално обезбеђење судија, a да се не ради о некој привилегији, 
милостињи или филантропији пре.ма судијском сталежу.

Но што је најважније и што даје добре симптоме за развитак 
правосуђа у нашој земл>и у будућности, јесте то, што се на ово- 
годишњој скупштини Удружења показало да у судијском реду, 
нарочито оном из унутрашњости и млађем нараштају, постоје 
здраве струје динамике, са етички живим и здравим критеријумом 
0 важности правосуђа и улози судија, која (динамика) тежи да 
одстрани све нездраве појаве у судијском реду, ма од куда оне 
долазиле.

Тако је скупштина са пуно похвале вредне куражи ставила 
под бескомпромисну критику све оно што се противи независности
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правосуђа, али исто тако и сваки протекционизам у судијском 
реду, истичући захтев да у формирању вођства правосуђа дође 
већ једном до пуног изражаја селекција најбољих међу најбо- 
љима. У том погледу истицао се нарочито: ауторитет истине и 
судства изнад личног ауторитета, критика, али и самокритика, па 
ма кога она погађала. Скупштина је, може се рећи, овом прили- 
ком први пут протекла, уместо у једном уобичајеном шаблонизму, 
у оштрој, али академски документованој критици и одлучним за- 
хтевима за стварање свих услова једнога модерног и независног 
правосуђа.

За изграђивање таквог правосуђа позване су у првом реду 
судије преко свога Удружења, али се, на жалост, на овогодишњој 
скупштини показало да је  Удружење у погледу рада и активности 
потпуно јалово  и учмало. Разуме се да је, оправдано, за то у 
првом реду осуђивана управа, која ни у ком погледу није давала 
иницијативу, и није, нарочито, показала никакву активност да се 
већ једном законски среди положај судија ни после три године 
од ступања на снагу чл. 101 Устава о сталности судија.

Зато је на скупштини дошао до израза прави револт против 
старе управе. Захтевало се не само да се стара управа повуче, него 
да се већ једном прекине са старим методима и да се пође енер- 
гичнијим путем, са млађим снагама из унутрашњости, ослањајући 
се у исто време на све факторе нашег јавног и државног живота. 
У ту сврху имао би се одбацити јерархиски принцип у организа- 
цији Удружења и управа изабрати из редова нижих судова и из 
унутрашњости, јер смо са јерархиским принципом имали досада, 
нажалост, и сувише горкога искуства.

Ми мислимо, међутим, да је и управа изабрана на листи г. 
Паљића касационог судије у ствари само ново издање старе упра- 
ве. Ии један члан те управе није се јавио на скупштини да чујемо 
да ли је са критиком и правцем рада који су на скупштини изне- 
сени сагласан или није. Отуда не видимо никакве гаранције да ће 
и ова управа, којој је, уосталом, оспорен и легитимент, учинити 
за судство нешто више од старе управе.

Зато је потребно да све судије буду свесне да без борбе не 
могу извојевати своја права. У ту сврху потребно је без одлагања 
обновити пододборе и секције нашега Удружења и тражити сазив 
ванредне скупштине, која ће се поново позабавити положајем 
судија и изабрати нову управу, која ће продужити рад правцем 
који је на овогодишњој скупштини манифестован, и која ће после 
регулисања положаја судијског реда, прећи на решавање и оста- 
лих проблема правосуђа. Тада се више извесно неће десити да се 
после две године, код толико горућих питања, изађе пред скуп- 
тину са дневним редом овогодишње скупштине: извештај управе 
—  бирање управе. Са таквом индолецијом судијски сталеж не сме 
излазити пред јавност, јер онда оправдано не може очекивати од 
ње ни потпору у својим захтевима.

Зато ми и овим путем апелујемо на колеге судије да се сви 
до једнога упишу у Удружење, оснују пододборе, па ћемо одмах 
ка јесен, по одржању секцијских скупштина, тражити ванредну 
скупштину Удружења у Београду. Д -р  Страхиња Суботи^
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

285
Призивни је суд извео правилан закључак да се решење, којим је у 

см. Уредбе о ликвидацији стања створеног ратом установл>ен пресумптиван дан 
смрти лица које је учествовало у рату, и које у законском року пије напад- 
нуто, не може више нападати по истеку тога рока и тражити да се установи 
други, такође пресумтиван дан смрти. Тужитељ је био властан да у см. по- 
C T ojeh iix  законских прописа тражи да се установи само фактички дан смрти, 
којн је по тврдњи тужитеља од пресумптивнога доцнији, али он то није тражио. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 10 маја 1939, бр. Г. II 297/1933).

286
Према правилном тумачењу Закона о туторству и старатељству, тутор или 

старатељ може битн само оно лице, које је у тој мери здраво, да је способно да 
своје туторске н старатељске дужности нес.четано врши. Од тога правила не 
чини нн рођена мати и-зузетак, зато је предмет ваљало вратити рекурсном суду 
да установи, да ли стоји навод рекурента да је мати малолетнице у тој мери 
болесна, да је за вршење туторске дужности неспособна. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 28. окт. 1938, бр. Рек. II 39/1938).

287
Правилно је призивни суд изрекао да тужитељица нема права да тражи да 

суд изрече дужност полагања обрачуна туженога, њенога оца, у погледу руко- 
вања њезином имовином за време док је она била малолетна, јер у см. прописа 
§§-а 15, 16 и 26 Зак. чл. XX из год. 1877 она на то нема права. Тужител>ица би 
могла у см. § 73 истога закона и пол тамо наведеним условима тражити само 
накнаду штете од туженога. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 23 фебр. 
1939, бр. Г. 232/1933).

288
По полиси је корисник своте осигурања живота малолегна П. Г. и iio полиси 

осигурана свота припада њој. Услед прописа §-а 113 Зак. чл. X X  из год. 1877 
Сир. сто није био властан дати одобрење да се та свота изда трећем лицу. Уко- 
лкко треће лице држи да у истављању полисе постоји грешка или забуна, оно 
ваљаност полисе може нападати тужбом, те се то питање може решити само пар- 
иичним путем. Зато је закључак рекурсног суда ваљало ппеиначитн. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 21 апр. 1939, бр. Рек. II 400/1938).

289
У см. §-а 161 А. г. .3. ванбрачно лете накнадним браком својих ролител.а 

постаје законито и та законнтост није ниуколико условљена још и тим да ли је 
оно уписано у матици рођених или није. (Пресуда Касационог суда у Ново.ч 
Саду од 2 маја 1939, бр. Рев. I 247/1935).

290
Мати ванбрачног детета власна је да у своје и.че тражи како издржавање 

за ванбрачно дете, тако и повишење издржавања. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 9 дец. 1938, бр. Рек. II 125/1938).

291
Правни је пропис да је ванбрачна мати само у том случају власпа да 

тражи накнаду порођајних трошкова. ако ју је отац ванбрачног детета завео, или 
ако се ради о кривнчном делу. — Наредба М. п. бр. 3982/1916 стављена је ван 
снаге 1 јунија 1929 год. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 13 окт. 1938, 
бр. Н. Г. 776/1934).
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292
Истина да нема таквог законског прописа да би очух матере малолетног 

незаконитог детега био дужан ово издржавати, али ако га је ипак издржавао, a није 
задржао право да за издржавање тражи накнаду, онда ту накнаду доцније не 
може тражити јер се сматра да је се одрекао. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 1 фебр. 1939, бр. Рев. II 275/1935).

293
Из утврђених чцњеница да се је тужена састајала са С-ом п у кући и ван 

куће, па и ноћу, и да ју је исти грлио, није призивни суд извео погрешан за- 
кључак да је таквим понашаљем тужена довела у сумњу своју брачну верност 
н да је то разлог за развод брака на основу а) т. §-а 80 Закона о браку. (Пре- 
суда Касационог суда у Новом Саду од 3 дец. 1938, бр. Рев I 686/1938).

294
Тузкитељ је био дужан наћи стан у којем би туженој са дететом било о.мо- 

rj'heHo становање без штете по здравље, морал и породични стид. Тужитељ то 
ннје учинио, него је одмах молбом код суда затражио успостављање брачне 
заједнице. Зато је Апеладионн суд извео правилан закључак да тужитељев 
позив за успоставу брачне заједнице ниЈе био озбиљан. (Пресуда Касационог 
суда у HoBQM Саду од 10 нов. 1938, бр. Рев. 203/1938).

295
Правилно је изрекао призивни суд :да се на плаћање привременог супру- 

жанског издржавања мужевљев отац није могао осудитн, јер је установљено да 
jii муж радио, пстцна, у ситарском занату свога оца као калфа, уз месечну 
плату н нздржавање у природи, али да није зарађивао више него што му је било 
потребно за лично издржавање. — Матернјално правоснажним постаје само 
диспозитив пресуде. a не и обвазложење, зато се против обра-зложења правни лек 
но може предати. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 7 дец.' 1938, бр. 
Ров. П 1/1935).

296
За одређивање висине привременог супружанског пздржаваља није меро- 

даван нметак којн је муж имао некада, него онај ко.ји има у времену када св 
нздржавање досуђује. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 27 септ. 
1938, бр. Рев. I 728/1937).

297
Према сталној судској пракси супружанско издвжавање може се досудити 

само 6 месецн унатраг од предаје тужбе. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду ОД 7 НОВ. 1938, бр. Рев. I 466/1937).'

298
Растава од стола и постеље у погледу имовинско-правном има исто дејство 

i-ao II развод брака само онда, ако ев растава изрече на основу §-а 104 Закона 
0 браку, a не н онда ако је она пзречена на основу §§-а 98 н 99 пстог закона. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 15 марта 1939, бр. Рев. II 244/1935).

299
За уговор између брачнпх другова о променп супстанцпЈе мираза важе 

проппсп §-а 22 Зак. чл. VII из год. 1886, који јавнобележничку исправу тражи 
за саму ва.Ђаност правног посла. Према f-y, пак, 2i нстога .закона, којн се односи 
иа предају .мираза, уколико се предаја доказује нсправом, она се може дока- 
зиватн само јавнобележничком нсправом, из чега не излази да се предаја, одно- 
сно прпмање мираза, не може доказнватн п другим доказнпм средствима. Ако 
Je мпраз дат у новцу, онда муж постаје и власник мираза, па он, уколико се 
са женом тако споразумео, постаје власником и онпх предмета ко,1е за тај новац 
Еупн. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 9 фебр. 1939, бр. Рев. 214/1935).
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•300
Призивни је суд као чињеницу установио да је гужитељнца заплељсну 

вршаћу гарнитуру купила из своје посебне имовине (продајом једнога ланца 
земље и зајмом од 5.000 динара), за време брака са овршеником. Зато се таква 
сзвар има сматратн посебном имовином са којом је власна руковати тужитељица, a 
тек по престанку брака може друга странка остваривати свој захтев за заједничку 
токовину. За вре.ме трајања брака, дакле, таква посебна имовина не може се 
пленитн за дуг брачног друга из чије имовине она није набављена. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 21 дец. 1938, бп. Рев. II 127/1935).

301
За одрицање женнно од права на заједничку тековину није потребна 

јавнобележничка исправа ни онда, ако су некретнине, као у  крнкретном случају, 
биле грунтовно преписане иа мужевљево име, a он их даровним уговорима, уз 
женин пристанак, разделио међу своју децу. Такав пренос не претставља уговор 
0 отуђењу некретнина између мужа и жене. (Решеље Касационог суда у Новом 
Саду од 1 фебр. 1939, бр. С. рев. 89/1937).

302
Приход имовине једног брачног друга, у конкретном случају женин, не 

може се употребити за нампрење дуга другог брачног друга (мужа), јер је то те- 
ковнна женина, иако је са жениним иметком руковао муж. Од тековине, која је и 
жонина тековина, свој део може тражитн муж само по престанку брака, али 
док брак траје ни кредитори Х1ужевл>еви не могу траз«ити иамирење из те 
имовине. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 17 новембва 1938, бп. Рев. 
CS/1935).

303
Погрешно је изрекао при-знвни суд да би имовина коју је жена стекла за 

време брака из новца који је добила као лични зајам претстављала њену по- 
с(-бну имовиду. Таква имовина претставља, напротив, заједничку тековину, a 
посебан иметак женин сачин.авала би само онда, да је купљена за њен новац 
пре (жлапања брака. (Решен>е Касационог суда у Новом Оаду од 26 окт. 1938, 
бр Г. 283/1934).

304
Сеферини донесени у мира.з јесу потрошна ствар, те је муж у см. §-а 

1227 А. г, 3. постао њихов власник и могао их про.ченити у  новац. Стога је по 
престанку брака ДЈ’жан жени вватити новац који је .за сефернне добио. Шре- 
суда Касадноног суда у Новом Саду од 23 марта 1939, бр. Рев. I 338/1935).

-  зоб- ■
Пстина да је тужитељ у прироли предао туженоме одређене парцеле у по- 

сед и у одговарајућој површинн, али те парцеле није грунтовно превео на туже- 
нога, него је на њега преведен само идеалан део једне веће парцеле. Према томе 
се не може сматрати да је тужитељ својој уговорној дужности удовољио, те нема 
ни-о» право да тважи исплату заостале куповнине, утолико мање, што неиспла- 
^ени део куповнине јамчи туженом за евентЈ'алне трошкове око преписа, као што 
је то призивни суд правилно нзрекао. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
ОД 21 НОВ. 1938, бр. Рев. II 105/1935).

306
, Правни Je пропнс да су правнн посдови слабоумнога лнца које није став- 

.дено под старатељство само онда бе.з важности, ако се докаже да је оно у вре.че 
склапања правних послова било неспособно да своје послове самостално уређује. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 23 јан. 1939, бр. Г. 461/1933).
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Код обавеза код којнх за извршење није предвиђен рок, треба да протече 
правично време да би се обавеза извршила. —  Ако је купац платио унапред 
целу куповину, a некретнине су продате бестеретно, он може тражити да се у 
судски депозит стави свота потребна за покриће терета којн се имају бвисати, 
али не може тражиги да се у судски полог стави читава куповнина. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 27 дец. 1938, бп. Рев. I 178/1935).

307

308
У см. §-а 52 т. 4 Закона о јавним бележницима, за уговоре о даривању без 

праве предаје потребан је јавнобележнички акт. —  Ако је некретнина гпунтовно 
преписана на име даропримца, тај се пренос сматра правом ппеда1ом. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 5 дец. 1938, бр. Рев. II 157/1938).

309
Нема таквог правног правила да је даропримац у случају уговорног издр- 

жавања, на захтев дародавца, дужан дати обезбеђење, иако то UHie уговорено 
н ако даропримац сво.шм уговорним обвезама у потпуности одговара. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 23 маја 1939, бр. Н. г. I 884/1934).

310
Ако приход са уступљених некретнина покрива трошкове око издржавања, 

уговор о издржавању има се сматрати даровним уговором. (Закључак Касацноног 
суда у Новом Саду од 14 марта 1939, бр. Рев. I 398/1935).

311
Намештеник је приликом престанка службе и пријема принадлежности — 

дакле када већ не постоји економски притисак са стране послодавца и еконо.чска 
зависност послопримца, —  дужан одмах изјавитн да задржава право да тражи 
још и остале принадлежносги за које држи да на њих има право, јер иначе 
отпада од права да такав захтев ставља накнадно, јер се нп друга странка у 
погледу својих наводних обавеза не може у недоглед оставити у неизвесности. 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 7 дец. 1938, бр. Рев. II 867/1938).

312
Истина да се радник у см. прописа Закона о заштити радника не може 

одрећи своје зараде која му припада за прековремени рад, али са престанком 
службе може радник својом зарадом слободно располагати. A када је тужитељ 
после престанка службе потписао изјаву пре.ма којој је у погледу својих потра- 
живања намирен и за прековремени рад, призивнп је суд правилно изрекао да 
тужитељ од туженога нема више ништа да потражује. (Пресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 20 септ. 1938, бр. Рев. I 626/1937).

313
У својој пресуди донесеној 29 јунија 1937, бр. Рев. 606/1936, Касациони суд 

је изрекао да се у  см. §§-а 326 и 327 Зак. о радњама службопримцу служба може, 
нсиша, отказати и за време болести, но само онда, ако у см. §-а 324 Зак. о 
радњама нема у правилнику друштва где је службопри.чац запослен за њега 
повољнијих одредаба. Касациони суд је нашао да у конкретном случају постоји 
за тужитеља у Правилнику тужене Трговачко-идустриске и занатске коморе по- 
всљнија одредба, јер се у чл. 24 Правилника каже да чиновнИци коморски у слу- 
чају болести добивају плату кроз дванаест месеци, a после дбанаест месеци, ако 
су још болесни, да им је Комора дужна исплаћивати или половину плате, или 
их умировити. —  У парници, међутим, у којој је тужитељ на основу те пресуде 
Касационога суда тражио да му се досуде прнпадајућа му берива, Касациони 
суд је својим закључком од 2 дец. 1938, бр. Рев. II 611/изрекао, да је смисао 
раније пресуде Касацнонога суда тај, да се тужитељу служба није могла отка- 
зати, додуше, за време болести са дејством да она за време болестн и престане, 
али да тромесечни отказ који је ту^житељу дат вреди ипак утолико, што његово
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дејство почиве са даном када је тужит&љ оздравио, услед чега је предмет уз 
укидање обе пресуде нижих судова враћен нрвостеиеном суду да ту чињеницу 
установи. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 2 дец. 1938, бр. Рев. 11 
611/1938).

314
Када је надлежна надзорна власт (Миннстарство социјалне политике и 

народног здравл>а) тужиоцу као страном држављанину забранила даљи рад у 
сЕојству директора код градске плинаре тужене оиштине, то се има сматрати 
околношћу која независно од воље странака разрешава уговор који с у  странке 
склопиле. Тужитељ, према томе, отпада од свих права која би му припадала за 
случај -раскида уговора из кривице тужене. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 16 дец. 1938, бр. Рев. 11 669/1936).

315
Према §-у 2 Наредбе М. Е. бр. 4172/1915, о куповању шиваће машине на 

отплату, која је Наредбом М. Е. бр. 4838/1917 проширена и на куиовину пол>о- 
привредних стројева на отплату, забрањено је узимање менице за осигурање 
будућнх рата куповнине, те је у см. §-а 5 прве Наредбе ништав сваки споразум 
који на штету купца отступи од те наредбе. Изузети су случајеви ако је купац 
строја трговац који је своЈу фирму дужан убележити, или ако је посао за куица 
трговачки посао. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 6 aiip. 1939, бр. 
Рев. 1 954/1938).

316
Правилно је дризивни суд установио да је тужитељ посредовао при купо- 

продаји некретнина, јер је тужитељ довео уговорне странке у везу, означио 
туженоме име продавца, количнну земл>е, и дао му све потребне податке за 
закључење купопродаје. (Пресуда Касационог суда у Новом Оаду од 22 марта 
1939, бр. Рев. 11 390/1935).

317
Правни је пропис да посреднику не припада посредничка награда ако је 

он странке довео, истина, у везу, али до склапања посла ниј.е дошло. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 22 иов. 1938, бр. Рев. 1 294/1935).

318
Сама чињеница да је тужитељ био овлаштен да уз уговорену награду 

исходн код Министарства трговине дозволу за извоз извесног контингента свиња 
у  иноземство, не сачињава „турпис каузу“ , ако нема доказа за то да је дозвола 
исхо^на на неисправан начин. (Закл>учак Касационог суда у Новом Саду од 
15 марта 1939, бр. Рев. II 298/1935).

319
Није неморалан углавак уговора којим се преносилац радње обвезује да се 

за време трајања уговора (3 године) неће бавити пословима који засецају у 
струку преузимачеву. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 28 фебр. 
1939, бр. Рек. 1 150/1938).

320
Није властан адвокат да на основу хонорарнога писма потражује угово- 

рену своту за случај „ако странка купопродајни уговор не буде дала код њега 
сачинити“ , јср адвокат има право на награду само за оне радове које за странку 
стварно изврши, a не и за оне које није извршио. Такав уговор, дакле, има 
аеморалну основу. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 14 дец. 1938, 
Ор. Рев. II 709/1935).



Ž23

Ако је адвокат у  хонорарном лисмену уговорио да му цео погођени хонорар 
1фипада и у случају ако му странка без разлога одузме пуномоћ, адвокату при- 
пада сразмерна награда за оне радрве које је за странку стварно извршио. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 22 нов. 1938, бр. Рев. 78/1935).

321 ■

322
Адвокату заменику џрипада у овршним стварима награда за рад по скали, 

јер је рн све послове сам обавио, те му’ зато и награда припада у ц ел ти . — 
У см. ст. 2 §-а 25 'Закона о адвокатима, адвокат је одговоран за награду и тро- 
шкове свога'заменика. (Пресуда Касационог суда у Ново.м Саду од 21 фебр. 1939. 
бр. Рев.-! 250/1935У.'‘ ■ .

323
i, Иртрисивање личних спордзума и обрачуна у  име адвоката не спада у 
круг.,посдова адвр]^атскога приправника,' се.\1 'ако је приправник добио за lo  од 
адвоката дарочнту пуномоћ.,.; (Закључак Касационог суда, у 'Новом Саду од 29 
мар^а 1939, бр. Рев. II 392/1935). , , ,

324
Уговбр 0 адвокатском хбнорару није бесплатно расположење дужниково на 

штету веровника у см. Закона о побијању правних дела ван стечаја', ни'бнда 
ако се, пошто адвокат обави уговорене правне послове, испостави, да уговорени 
хонорар не стојп у сразмеру са уложеним'трудом п радом којц је адвокат обавио. 
/Дресуда; Касационед суда у Новом Саду рд 8 марта 1939, бр. Рев. II 32P/1936).

325
"  '  Акб јб суД поводом молбе' правозаступника странке већ правомоћно уста- 
новио висину конорара, онда се у парни.ци коју адвокат ' води" ради наплате 
установљеног хонорара може расправдатн само о томе, да ли с обзиром на 
материјално-правне прописе постојн дужност туженога да установљени трошак 
плати, a не н о,.висини појединих ставака трошковника. (Пресуда Касационог 
суда у  Нрвом Оаду од 6 anpu.ia 1939, бр. Рев. 686/1936).

-S2&-
У см. ст. 7 §-а 29 Закона о адвокатима „Ако је поведен поступак за одме- 

рон>е (награде и трошкова); тужба he се мрћи поднћи тек онда кад се потпуно 
доврши постј^пак за одмерење". Пре.ма томе су доњи судови правилно одбили 
тужбу радн нанлате адвокатског хонор^ра, коју је тужитељ предао пошто је ту- 
жени већ био предао молбу радн устан.овљења награде. и хрошкова тужитељевих. 
У по.ченутом ст. 7 §-а 29 Закона о адвокатнма не каже се да адвокат не може 
своја потраживања утужнти после уџџчења молбе ради одмерења награде *и тро- 
uiKOBa противнику, како то погрешно истиче у ревиаији тужнтељ, него да их 
пе може утужити пошто је поведен поступак за одмерење, a поступак је поведен 
у тренутку када је молба радп одмерења предата судЈ\ (Пресуда Касационог суда 
у Нбвом Саду од 25 априла 1939, бр. Рев. 1 428/1935).

327
У см. §-а 72 старога Закона о адвокатима (Зак. чл. XXXIV из год. 1874) 

отштетно потраживање странке протић-адвоката застаревало је у  року од две 
гсдине бд дана кад је странка за штету сазнала. Но како је у конкретном слј -̂ 
чају пре истека двогодишњег застарног рока ступио на снагу нови Закон о 
адвокатима рд 19 марта 1929 г., којн је)укинуо пропис старога Закона о застари, 
јер по овоме (§ 58) у року од трн године застарева само десциплннска кривица 
адБокатова, тужнтељичина право на отштету није заетарело. (Закључак Каса- 
1ШОНОГ суда у Ново.ч Саду од 5 јуна 1939, бр. Рев. II 59/1938). . . .
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328
Касациони суд одбио је рекурс адвоката Дра III. Н. улбжен против закључка 

Окрулшог суда, којим га је овај осудно на новчану казну од 200 динара зато 
што је у своме рекурсу рекао да је призивни суд ,,млатио иразиу сламу". Каса- 
циони суд је нашао да рекурент није {;мео употреОити инкри.минисане речи, јер 
оне садржавају увреду за Окружни суд. (Закључак Касационог суда у Новом 
('аду од 12 маја 1939, бр. Рек. И 23/1939).

329
Тужитељ, који се услед бесправног дела туженога разболео, a с обзиром на 

тешке последице проузроковане таквим делом туженога, бно је у  праву да у 
сврху лечења од тих последцца и спасавања живота употреби сва средства која 
му стоје на расположењу, па и санаториумско лечење и неговање које му је од 
лекара препоручено. И за те трошкове појачанвг, брижљивог индивидуалног 
лечења у санаториуму, одговоран је тужени као проузроковач болести и њези- 
них последица, без об-зира на то да ли би се тужитељ иначе, у случају природног 
обољења, по своме друштвеном положају лечио у болницн или у  санаториуму. 
(.Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 28. септ. 1938, бр. Рев. II 675/1937).

330
Нема таквога правнога прописа ло коме би веровник одговарао дужнику 

за штету, ако дужннка не утужи одмкх чим .му потраживање постане плативо. 
Ако је дужник своме. јемду лорао за. јемство плаћати прови.зију,.онда је он био 
дужан да се сам стара о томе да то јемство што пре престане. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 25 апр. 1939, бр. Рев. 1 221/1937).

331
Правни је пропис да се' -камате на измаклу •добит не моту дбсудити. (За- 

кључак Касационог суда у Новом Саду од 27 апр. 1939, бр. Рек. 168/1938).

, . 332
Нсплату у готовом, која је потребна ради престанка натуралне облигациЈе 

— у конкретном случају исплата законом недозвољене камате — не може надо- 
кнадити никаква друга правна радња дужникова, нарочито не признање д>'жни- 
ково да је веровник имао право да му рачуна незакониту камату. (Пресуда Ка- 
сационог суда у Новом Саду од 17 априла 1939, бр. Рев.^П'923/1938).

'  333'
Чињеница да ли је једно лице, позвано на наслеђивање, наследнога права 

бдрекло или није, не може се утврдити у ванпарничном поступку. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 6 дец. 1938, бр. Рек. I 210/1938).

334
Расположење веровника да дужници имају дуг за његова живота да исплате 

њему, a после његове смрти тужитељици, садржи расположење -за случаЈ смрти, 
за чију је ваљаност потребно да оно будв истављено у тестаментарно.м облику, 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 27 фебр. 1939, бр. Рев. II 477/1935).

ЗЗб
Није могао Срески суд донети решење о предаји оставине када је пре тога 

установпо да постојн усмени тестаменат. Услед тога је рекурсни суд правилно 
упутио предмет јавном бележнику ради ' спровођења пакнадне оставннске 
расправе, на којој се и.ма извести на чнсто литање постојања усменбга тестамента 
н даље по закону поступнти. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 3 
IIOB. 1938, бр. Рек. I 192/1937).

336
За наслеђивање имања од гране потребно је, пре свега, да лице које полаже 

нраво на наслеђивање искаже да стоји у крвно.м сродству са оставитељем иза 
кога је имање од гране остало. Тужени то у'конкретном случају нису иска.зали.
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зато је призивни суд правилно изрекао да не могу полагати право на наслеђи- 
вање. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 16 фебр. 1939, бр. Рев. II 
159/1935).

337
Тужитељицн као другој женн остављача припада уз стан и покућанство 

To право тужитељичино не може ограничити ни остављач, a ни деца на мању 
мору од оне која јој је потребна за редован живот, a у те потребе спада, без 
сумње, и огрев, осветљење и послуга. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
ОД 28 НОВ. 1938, бр. Рев. II 45/1935).

338
Стална је судска пракса да удовичко право плодоуживања синовље ма- 

тере претходи удовичком праву плодоуживања синовље удовице и да при 
њиховом сукобу синовљој удовици припада само пристојно издржавање; али 
и ово само утолико, уколико приход са имања мужевљег наје потребан за 
материно издржаваље. Удовица мужевља може, међутнм, тражити ограничен.е 
уд. права плодоужавања матере мужевље, ако је муж то право на њу пренео 
на пр. тестаменгарним путем. (Сладић, II, 422). (Решење Касационог суда у 
Новом Саду од 22 септ. 1938 бр. Г. 732/1933).

339
Да би се у см. §-а 100 Вп. п. могла тражити управа ради обезбеђења оста- 

вииске имовине, потребно је да тражилац управе буде за то легитимисан, т. ј. 
да његово право на оставину буде оспорено; да би се, пак, управа могла одре- 
дитн, потребно је да постојн опасност да би се бе.ч управе обезбеђење оставине, 
односно остварење захтева молитеља у погледу наследства осујетило. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 20 дец. 1938, бр. Рек. I 192/1938).

340
Према §-у 85 Зак. чл. XVI из год. 1894 на парницу се има, у првом реду, 

упутити странка која није у поседу, против странке која је у поседу, и тек у 
случају ако ни једна странка није у поседу, илн ако су више њих у поседу, a 
позивају се на разне правне наслове, на парницу he се упутити како тестамен- 
тарни тако и законски наследници против уговорног наследннка, a протнв теста- 
ментарног наследника законски наследник. (Закључак Касациног суда у Новом 
(,’аду од 29 дец. 1938, бр. Рек. 302/1938).

341
У земљишнокњижним стварима може се после правоснажног одбијања 

молбе за упис молба поново поднети, ако су отпали разлози због којнх је она 
одбијена. (.Закључак Касационог суда у Новом Саду од 29 дец. 1938, бр. Рек. I 
308/1937).

342
Забележба спора може се дозволити не само против првобитног стицатеља 

земљишнокњижног права на основу универзалне сукцесије, него и против његових 
наследника. —  Тужени као директни потомци (унуци) оставител>а нису трећа 
добропамерна лица, па се стога мора са разлогом претпостављати да су им поро- 
дичнн одношаји морали бити добро познати; зато према њима за покретање 
брисовне тужбе не важи краћи застарни рок од 3 године, предвиђен у §-у 71 
Закона о земљ. кн>., него редовни рок од 32 године. (Закључак Касационог суда 
у Новом Саду од 16 дец. 1938, бр. Рек. II 131/1937).

343
Правилно је рекурсни суд одбио молбу тужитеља за забележбу спора којим 

тражи да му тужени изда исправу да би се купопродајни уговор могао извршпти, 
јер се забележба оваквог спора не може тражити нити на основу земљишно- 
КН.ИЖН0Г, ннти на основу којег другог закона. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 28 марта 1939, бр. Рек. I 280/1938).
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У CM. § 41 ст. 2 Закона о земљ. књигама ирава, која имају за предмет пе- 
рводичне чинидбе, могу са на темељу извода нз матице умрлих брисати само по 
протеку три године од смрти овлаштеника. —  Под периодичним чииидбама има 
се разумети и право доживотног илодоуживања, те се ни за.1ожио право укњи- 
жено на плодоуживању дре протека три године не може брисати. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 24 фебруар^ 1939, бр. Рек. II 103/1938).

344

345
Тужитељичино право na становање укњижеио је на целу зграду. Када је 

призивни суд из тога извео закл.учак да тужитељици припада за становање 
једна пристоЈна соба и кухшва, није се огрешио о правие проиисе. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 21 нов. 1938, бр. Рев. II 633/937).

346
Правилно је посту^пио првостепени суд када је ускратио укњижбу права 

залога на темељу обвезнице на основу које је заложно право већ једном било 
укњжжено, али на основу брисовне дозволе доцннје брисано, јер је тиме обвезница 
изгубила своју правну ваљаност и прнкладност за поновну укњижбу. Зато је 
рскурсу власника некретнина ва.вало дати места u успосхавити првостепени 
закључак. (Закључак Касационог Суда у Новои Саду од 10 фебр. 1939, бр. Рек. 
II 241/1938).

347
Ако је на земљишту које Je продато на јавној дражбн била сазидана кућа, 

која у грунтовници није била истакнута и која није била уведена ни у дра- 
жбенол огласу, кућа дели судбину земљишта, те је дражбени досталац, купујући 
земљиште, купио правоваљано са земљиштем и K j i iy .  Тужеви, којн тврде да су 
вангрунтовни власницн K y h e , имали су право да траже да се при установл>ењу 
искличне цене узме у обзир и вредност куће npesia претходној процени, a ако 
су пропустили да то учине, имају они сами да сносе еве штетне последице 
таквог поопуста. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 15 маја 1939, 
бр. Рев. II 534/1937).’

348
Према пропису става 2 чл. 146 Закона о непосредним шрезима, за порез 

на приход од предузећа н радње јемче сопствене непокретиостн које служе 
иеиосредно предузећу и радњи, ако ови порезн нису старији од 3 године. Непо- 
кретносги јамче за порез и онда, ако порески обвезаник није свој занат (ситар- 
ски) вршио у посебној радњи, него у кухињи куће која је на дражби продата. 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 7 фебр. 1939, бр. Рек. I 324/1936).

349
У см. §-а 228 Зак. чл. XXXVII из год. 1875, задруга не постоји док није 

уписана у трг. регистар и обнародована у Службеним новинама, и сви они који 
upe уписа и обнародовања у њено име поступају лично су и со.лидарно одго- 
ворнн. Таква непостојећа задруга не може имати ни чланова, и веровници се са 
својим потраживањима могу обратити само против оних који су у име задруге 
поступали, a не и против будућих чланова задруге, са којима не стоје нн у 
каквом правном односу. — He може се утврдша чланство задругара на основу 
тога да је нсти уведен у списак задругара, да је тај списак приказан суду, па 
нн на осиову Tora да је исти плаћао и бележио уделе и пресуствовао скупштин- 
ским седницама, јер су прописи §§-а 3 и 9 Зак. чл. XXIII из год. 1898 о ступању 
чланова у задругу апсолутне природе, којп се ни во.ђом странака, a ни пра- 
Бклима, не могу мењати. (Закл.учак Касационог суда у Новом Саду од 30 јан. 
1939, бр. Рев. II 841/1938).

ЗбО
Пословођа може поставпти у радњн трговачког помоћннка само ако га по- 

слодавац на то нарочито овластн. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
22 нов. 1939, бр. Рек. 4/1938).

15
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351
Контокурентни однос постоји само онда, ако се обе странке појављују н као 

г.еровници и као дужници. У противном случају постоји само облик, књижење 
као код контокурента, док у суштини однос није контокурентни. (Закључак Каса- 
ииоиог суда у Новом Саду од 2 марта 1939, бр. Рек. I 26/1938).

352
Тужба коју подиже веровннк на основу §-а 122 Трг. зак., тражећи намиру 

из иметка јавног трг. друштва који је после брисања фирме остао неподељен, 
може, али не .чора бити управљена против трговачке фирме. Тужитељ је стога 
имао права да тужбу поднесе н против чланова брисане фирме. (Закључак Каса- 
Ц 110Н0Г суда у Новом Саду од 4 маја 1939, бр. Рев. I 193/1935).

353
Захтев на основу бесправног обогаћења на основу §-а 85 Меничног закона 

иије меннчно-правни, a није ни чисто опште-правни, него је спецнјална меша- 
внна и једног н другог. Менично правни елеменат је у њему да припада имаоцу 
менице ц да овај мора бити меницо.ч легитимисан, a опште правни елеменат је 
да за остваривање захтева ннје довољан само посед менице u легнтимација по 
меници, него је потребно и да се тужени на штету имаоца менице неоправдано 
обогатио. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 8 фебр. 1939, бр. Рев. II 
253/1938).

354
Нпје у конкретном случају за права тужитељице као имаоца менице од- 

лучно то да ли је она у посед менпце дошла добронамерно пли злонамерно, него 
да лн је протест отпустио трасант или којц други меннчни обвезаник; када ie та 
напомена на меници стављена п којн су меннчнн обвезаниди бнли у то време 
на меници потписанп. Нарочито је важно да ли је та напомена стављена пре 
протека рока одређеног за подизање протеста. (Закључак Касацноног суда у 
Новом Саду од 4 нов. 1938, бр. Рек. II 147/1938).

355
Меничнп потпис из услужностн постоји само онда, ако је он нарочнто уго- 

порен. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 31 јан. 1939, бр. Рев. I 
204/1935).

356
Готовп издаци, односно оспорене ставке рачуна старатеља стечајне масе 

по старом Стеч. закону, имају се у с.ч. посл. ст. §-а 23 Зак. чл. LIV из год. 1912 
и §§ 162 н 163 старог Стеч. закона решити парнпчним путем код стеч. суда. 
Зато је обе пресуде доњих судова ва.љало укинутн н тужбу одбацптп, јер је 
спор покренут код суда који ни нзрцчним спора-зумом странака није могао 
постати надлежнн.ч за ту правну ствар. (.Закључак Касацноног суда у Новом 
Саду од 18 јан. 1939, бр. Рев. II 3/1935).

357
Код зе.мљорадничких заштнћеннх дугова није одлучно време када се дуг 

кмао псплатити, него да ли је дуг, иако везан условом нли роком, настао пре 
1 [лн после 20 априла 1932 године. (Пресуда Касацпоног суда у Новом Саду од 
30 НОВ. 1938, бр. Рев. II 77/1935).

358
He може се иовнм земљорадннчким уверењима, која је тужитељ прикључио 

у призивном н ревизиском поступку, обескрепнти земљорадннчко Ј в̂ерење које 
јо поднесено у првостепеном поступку, јер би то значило да суд земљорадничва 
увереЈва испитује у току парипчног поступка. У см., међутпм, чл. 54 Уредбе о 
лнкв. земљ. дугова од 25 септ. 1936, земљорадннчка уверења могу се испитивати 
једино пред срескнм судом по Ванпарничном поступку. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 31 марта 1939, бр. Рек. II 350/1938).
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359
У CM. чл. 3 ст. 1 1  Уредбе од 23 пов. 1933, имао је дужник земљорадник 

право да свој дуг плаћа у ратама кроз 12 година, a ако га исплати раније, имао 
је право на бонификацију, за сваку годину по 2%. Но ако се земљорадиик тим 
иравом није послужио, него исплатио цео дуг, без одбитка 2%, онда не може 
тражити накнадно да му веровник та 2% врати, јер је веровнику платио оно 
што му је стварно био дужан. Ако веровник не пристане на бонификацију, дужан 
је дужник спорни део дуга ставиш у судски депозит. Нз цитираног члана Уредбе 
не може се извести закључак да би својевољно плаћање читавога дуга без од- 
битка бонификације од 2% било ништаво. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 22 фебр. 1939, бр. Рев. II 463/1935).

360
Тражбине Народне банке су у см. чл. 3 т. 7 Уредбе о ликвидацији земљо- 

радвшчких дугова изузете од земљорадннчке заштите, но само онда, ако се 
ради 0 дужницима који су се код ње непосредно задужнли. (Пресуда Касацно- 
ног суда у Новом Саду од 14 дец. 1938, бр. 1938, Рев. II 799/1937).

361
Према аутентичном тумачењу Министарства правде од 13 марта 1937 год. 

бр. 2402, Привилегована аграрна банка стиче право активне легитимације у спо- 
poBZMa no потраживањима која се са установа из ст. i чл. 7 Уредбе на н>у пре- 
носе предајом основних исправа о дугу од стране тих установа, што у конкрет- 
ном случају није, међутим, уследило. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 20 дец. 1938, бр. Рев. I 210/1938).

362
У см. чл. 3 тач. 6 Уредбе о ликвидацији зем.горадничких дугова, наслед- 

ник који наследи имовину оптерећену дугом, ужнва заштиту само у случају ако 
је и он сам земљораднжк у см. Уредбе. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 16 марта 1939, бр. Рев. I 334/1935).

363
У см. чл. 2 ст. 4 Уредбе од 22 нов. 1933, бр. 77142/V 0 заштити новчаних 

завода и љихових веровника; од дана пријаве новчаног завода суду да је обу- 
ставио плаћања, па све до доношења одлуке по тој молби, не могу се против 
таквог завода предузимати никакве мере за извршење или обезбеђење, нити се 
може над имовином завода отворнтн стечај. Из тога прописа, међутим, не из- 
лази да такав новчани завод не може бити утужен за исплату таквих улога, 
који су код завода уложени пре ступања на снагу исте Уредбе. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 2 нов. 1938, бр. Рев. II 33/1935).

364
У см. чл. 3 Закона о изменама и допунама Закона о добровољцима (од 31 

августа 1928) чл. 5 ранијег закона мења се и гласи: да је добровољац земљо- 
радник дужан да сам обрађује своју земл.у, док доброво.Ђци осталих сталних 
занимања и добровољци и пнвалиди I и II групе, као и недорасли и за рад не- 
способна лица, нису обвезани да добивену земљу насељавају и да је лично об- 
рађују, него је могу издавати н у закуп. (Зак.гучак Касационог суда у Новом 
СадЈ' од 6 марта 1939, бр. Рев. II 398/1938).

365
Да би споразум о надлежности у см. §-а 101 Гр. п. п. могао имати правне 

Ba-taHOCTH, потребно је да о њему буде истављено 1шс.чено потписано од обеју 
странака. (Закључак Касацпоног суда у Новом Саду од 6. дец. 1938, бр. Рек. I 
184/1938).

15*
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36G
Тужени не може ставити приговор стварне ненадлежности суда због iipe- 

ниско, него само због превисоко наведене вредности по тужигељу, ако је она од 
утицаја на стварну надлежност суда. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
ОД 28 фебр. 1939, бр. Рев. I 264/1935).

367
Пред грађанским судом може се тражитн само накнада штете проузроко- 

ване крпвичним делом. У такву се штету не може уврстити накнада трошкова 
кривичног поступка, јер о овпма, као о акцесорију решења о обуставн кривичног 
поступка, може одлучити само кривични суд. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 4 нов. 1938, бр. Рек. II 105/1938).

36S
Ако је писмено (исправа) о закљученом уговору о надлежности берзанског 

изрбаног суда изгубљено, онда се не може сведодима доказивати да је исправа о 
избраном суду постојала, јер надлежност избранога суда у том случају отпада. 
(Закључак Касадноног суда у Новом Оаду од 13 дец. 1938, бр. Рек. I 174/1936).

369
Правилно је призивни суд изрекао да предиет спада у стварну надлежност 

Окружног суда, jep у см. § 44 Гр. п. п. т. 6 спадају у стварну надлежност среског 
суда, без обзира на вредност, споровн из уговора о нај.чу радне снаге између 
службодавца и служинчади; у конкретном случају, ме%тим, тужитељ код ту- 
жене није био служинче, него физичкн радник, зато пресуђивање спора у сл. 
т 3 §-а 47 Гр. п. п. спада у стварну надлежност Окружног суда. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 31 марта 1939, бр. Рек. II 140/1938; закључак 
од 31 марта 1939, бр. Рек. II 110/1938; закључак од 31 ларта 1939, бв. Рек. 
II 107/1938).

370
За појам привредног чељадета није бнтно то да оно служн само код једног 

послодавца. Зато је у конкретном слз^чају вал>ало дати места peKj’p cj' ТЈ'5кеног и 
нзрећн да је тЈ^житељ привредно чељаде, иако је чЈзао овде код внше власника, 
ц Ј^становпти недопуштеност редовног правног пута. (Закључак Касационог суда 
у Ново.л Саду од 10 фебр. 1939, бр. Рек. II 159/1938).

371
У см. прописа чл. 4 т. 18 Уводног закона за Грађ. парн. пост., за решавање 

сиорова из §§-а 47, 48 и 17 Зак. чл. XLV пз год. 1907 између газде и пољског 
чељадета надлежне су властн које се помињу у §-у 62 истога закона, сем ако је 
у питању отштета која прелази 1.000 динара. У конкретном случају тужитељ 
тражи исплату својих прннадлежностн, a према сталној судској праксц при- 
надлежностима се сматра п онај износ којп чељаде тражи од послодавца због 
бесправпог отпуштања за неотслужено време. Зато лпор спада у надлежност 
управнпх власти. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 22 нов. 1938, бр. 
Р. 8/1937).

372
У см. чл. 31 Уводног закона за Грађ. п. п., ако обртна власт или одбор за 

помнренЈе правоснажно изреку своју ненадлежност, сј'д не може ускратптц по- 
ступак. — П-забрани одбори у см. §§ 343 н 344 Закона о радњама образованн су 
у Новом Саду 3 фебр. 1936, док је тужба у конкретном случају предата раннје. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 27 дец. 1938, бр. Рев. 264/1937).

373
Парнице које се покрећу на основу §-а 168 Зак чл. LX из год. 1881, чија 

ВЈ10ДН0СТ прелазн гранпчну вредност делокруга среског суда, спадају у см. §-а 
12 Зак. чл. LIV нз год. 1912 у стварну надлежност окружног суда. Према истом
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пропису уопште, па парннце које су досада спадале у делокруг груинтшше масти, 
подразумевајући ту и парнице из §-а 168 Зак. чл. LX и-з год. 1881, у погледу 
делокрЈта, надлежпости н поступка, нмају се применити одредбе Гр. ii. п. (За- 
кључак Касационог суда у Носом Саду од 28 фебр. 1939, бп. Рек. I 200/1937).

374
Према чињеничном установљењу призивнога суда тужепи јс од постојећег 

пољског пута одорао око два хвата и сузио га на око један хват. Према §-у 94 
т. д) Зак. чл. XII из год. 1894 чини иступ онај ко пољски заједнички пут сузи, 
упути га у другом правцу, одоре или га оштетн, те и рестаурација таквога пута 
не спада у делокруг редовних судова, него у делокрруг управних власти. (За- 
кључак Касационог суда у Новом Саду од 23 дец. 1938, бр. Рек. I 219/1938).

375
Тужени је у конкветном случају поступио као претседник Града С., дакле 

као лице означено у §-у 73 Закона о Главној контроли. Према истом члану, 
пак, сви спорови о накнадп штете, коју су нанели .држави или самоуправном 
телу рачунополагачи, наредбодавци, руковаоци јавном имовином итд., спадају 
у стварну надлежност Главне контроле. Зато је призивни суд правилно изрекао 
да спор који покреће Град С. против бившег претседника града не спада у 
стварну надлежност редовног суда. (Закључак Касадионог суда у Новом Саду од 
3 фебр. 1939, бр. Рек. II 67/1938).

376
Тј' д:6и ради пршзременог супрушког издржавања претходила је само молба 

за успоставу брачне заједнице (§ 648 Гр. п. п.). a не и поступак ради претходног 
помирења или бракора-зводна тужба (§ 674 и § 648 Гр. п. п.). Како је бракора-з- 
Бодна парница покренута 6 јуна 1937, a парница ради привременог издржавања 
19 маја 1937, правилно је рекурсни суд првостепепн закл>учак преиначио и при- 
говор туженог да је за решавање о привременом издржавању надлежан брако- 
разводни суд одбно. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 14 апп. 1939, 
бр. Рек. 1Г41/1939).

377
Суднје према пропису §-а 25 За?;она о судпјама редовних судова пису 

странпи за проузроковану штету одговорни непосредно; па како је у конкретном 
случају тужба управљена само против Државе, не постоји спевијална надле- 
жност суда из §-а 70 Гр. п. п.. него само општа надлежност из §-а 60 Гр. п. п. 
(Закључак Касацноног суда у Новом Саду од 6 дец. 1938, бр. Рек. I 178/19.38).

За подвргавање надлежности берзанског суда потребно је посебно ппсмено. 
Закључпицу у конкретном случају иије, међутим, потписао тужени, већ неовла- 
штено његова жена, услед чега је, преиначујући закл>учак рекурсног суда. ва- 
љало рекурс туженог уважитн и одржати на сназн првостепени .закл.учак, кошм 
је жалби туженог због нпштавости дато места и тужба одбачена. (Закључак Ка- 
сацпоног стда у Новом Саду од 15 маја 19.39, бп. Рек. I 376/19.38).

37fl
У см. §-а 39 Зак. чл. LIV и-з год. 1912, лужннк .чоже код суда ко.1и олреди 

извршење покренути тужбу да се извршење обуставн, ако се оио оснива иа 
судској одлуци, на судском поравнању, или на исправн јавног бележника. У кон- 
кретном случају не постојн ни јелан од тих услова, jen тужитељи траже обу- 
ставу оврхе коју је суд олре.дио iia основу вешења адмшшстративпе власти 
('CpecKor начелства). За решвње конкрртнога спора није, лакле, паллежан редо- 
ван сул. услед чега је обе ппесуде лои>их сулова на основу ништавног разлога 
нз т. 6 §-а 571 Гр. п. п. вал>ало лжпнути, тужбу одбацнти и поступак обуставити. 
(Закл>учак Касационог суда у Новом Сад.у од i i  окт. 1938, бр. Н. г. I 602/1934).
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Закључком Касацпоног суда позван је био правозаступник тужитељице да 
ЈЈучни знак на пуномоћи своје странке у см. §-а 390 Гр. п. п. даде оверити од 
суда или од јавног бележнпка. Према извештају правозаступника његова је 
странка међувремено умрла н како недостатак пуномоћи није више могуће 
Јтелонитп, ваљало је обе пресуде нижих судова као и поступак који им је прет- 
ходио укинути II правозаступнпка осудпти да туженима плати трошкове, Jep 
јс странку заступао неовлаштено. (Закључак Касациопог суда у Новом Саду од 
30 септ. 1938, 6р. Н. r. l !  535/1934).

380

381
Тужба није уручена туженоме правилпо, те постојн ништаван разлог из т. 4 

§-а 571 Гр. п тг.. ако је достављач у отсуству туженика тужбу код општинскога 
поглаварства, истина, оставно, али ако нпје поступно даље у см. проииеа §-а 
300 Гр. п. п., т. ј. није ппсмену обзнану о остави тужбе код поглаварства прпбио 
на врата стана туженикова у присуству ког одраслог лица, које се требало или 
само потписати, или које је требао потписатн достављач, ако је оно непнсмено; 
означити дан када је то учинно ж о том суд известити. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 10 марта 1939, бр. Рек. П 334/1938).

382
Мировање поступка прекида свака парннчна радња коЈу ма која странка 

изврши у трогодпшњем року у сврху да се парница настави. У конкретном слу- 
чају таквом се парничном радњом пма сматрати припремни епис тужитељице 
којим се тражи да се саслушају у њему наведени сведоци, јер такво тражеље 
садржи у себи молбу за одређење рочишта и наставак поступка. (Решење Каса- 
ционог суда у Новом Саду бд 16 фебр. 1939, бр. Рев. II 161/1935).

383
Од.лука управнпх власти постаје материјално правоснажна уко.лико је 

управна власт била стварно надлежна да одлуку донесе. Како ннје спорно да 
је Претстојнпштво градске полиције у Н. туженика правомоћно казнило због 
непроппсног терааа аутомобила, те како није спорно ни то да је Претстојннштво 
ову одлуку донело у своме делокругу, нлје у см. § 388 Гр. п. п. дозвољен доказ 
0 томе да Je туженп аЈ'томобил терао проппсном брзпном. Таква правоснажна 
одлука управне власти могла бн се обеснажпти једино путем обнове, и.ли дру- 
rmi каквим дозво.њеним правнпм леком. (Пресуда Касадноног суда у  Новом 
Саду од 20 маја 1939, бр. Рев. I 494/1938).

384
Оправдано прпзлвнп суд нпје дао места повраћају у пређапгње стање, јер је 

адвокат одговоран за рад ii пропуст свога намештеника, будући се рад и про- 
куст намештеника има сматратп радом п пропустом самога адвоката. Ако је 
адвокат евиденцпју над разнпм радовима поверио намештенику, онда је његова 
дужност да се у сваком поједином случају уверп да ли је све што је у евиден- 
цији на време извршено; у конкретном случају не само да изда налог да се 
сппсн заменику пошаљу, него и да се увери да лп су списл заменику стварно 
послати. (Решења Касационог суда у Новом Саду од 10 дец. 1938, бп. Рек. I 
84/1938).

385
Ако је постојање п ва.ганост погодбе међу странкама неспорна, онда ту- 

д:птел> нема правног интереса да се то пресудом утврди. —  Суд постојање прав- 
нога интереса мора узиматн у обзир по службеној дужности у сваком стадију 
поступка. (Закључак Касацноног суда у Новом Саду од 29 нов. 1933, бр. Рев. I 
602/1938).

386
У бракоразводним парннцама које се и после ступања на снагу новог Гр. 

џ. п. имају решаватн по старом Поступку, не може се примењивати пропис §-а



90 Закона о уређењу редовних судова од 18 јануара 1929, према коме се дан 
предаје писмена пошти препоручено сматра као дан предаје самоме суду. У см. 
§-а 117 истога закона тај пропис §-а 90 имао је да ступи на снагу када добију 
обавезну снагу Закони о грађанском и кривичном судском поступку. Како је 
новн Гр. п. п. ступио на подручју Апелацноног суда у Новом Саду на снагу 1 
аирила 1933 год., имао је тога дана да ступи на снагу н § 90 Закона о уређењу 
редовних судова. Но како је нсти предмет нормиран §-ом 193 новог Гр. п. п., то 
поменутп § 90 ни ступањем па снагу новога fp . п. п. не може доћи до примене, 
јер је баш на дан његова ступања на снагу изгубио важиост. § 193, пак, Гр. п. п. 
но може доћи до примене у бракоразводним парницама зато, јер у см. § 0 
Уводног закона за Гр. п. п. за спорове из брачнога односа остају засада на 
снази прописи који постоје. (Решење Касационог суда у Новом Саду од 28 апр. 
1939, бр. Рев. II 481/1938).
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387
Тужени је пресуду донесену због изостанка могао призивом напасти на 

тој основи да није било изостанка (§ 505 т. 4 Гр. п. п.); да нису постојали 
услови да суд донесе пресуду због изостанка (§ 498), као и на основу тога, што 
суд по службеној дужности није узео у обзир извесне фовмално-правне н мате- 
ријално-правне пропнсе које је бпо дужан узети у обзир. У конкретном предмету 
није постојао ни један од тих случајева, зато је призив туженога с разлогом 
одбијен. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 28 окт. 1933, бр. Рек. II 
101/1938).

388
Тужитељ је у призиву ставно предлог да се првостепена пресуда преиначи. 

Из разлога призива јасно се видп да тужитељ тражи да му се штета пакнади 
према стању ствари изнесеном у тужби, дакле да се даде места тужбеном захтеву. 
Призивпи је предлог, према томе, довољно одређен, јер се из предложенога преи- 
начења види да тужитељ тражи да се тужбп у целостн да места. (Закључак 
Касацпоног суда у Новом Саду од 13 дец. 1938, бр. Рек. I 230/1938).

389
Довољно је означио тужитељ првостепену пресуду када је у призиву навео 

да улаже призив у парници против туженога Ћ. Д. и др. ради признања права 
власннштва с наслова заједничке брачне тековине, која тече под бр. По. 
204/1934. И како је у спору код првостепенога суда донесена само Једна пре- 
суда, која носи истн број као и парница, го пе може постојати нпкаква сумња 
у' том погледу која се пресуда призивом напада. Смисао прописа т. 2 §-а 501 кдо 
и т. 3 §-а 565 Гр. п. п. јесте само тај, да се пресуда која се призивом иапада 
сзиачи гако да у том погледу не може бити никакве сумње. Зато је рекурс ту- 
житеља ваљало уважити и, укидајући закључак призивног суда којим је при- 
зив одбачен, упутити га да о призиву реши у меритуму. (Закључак Касапионог 
суда у  Новом Саду од 13 дец. 1938, бр. Рек. I 230/1936).

390
Ако је пресуда призивнога суда делом потврђујућа a делом преиначујућа, 

онда се потврђуЈЈ+ш део може ревизијом нападатн само у  случају ако прела.зи 
вредност од 5.000 днн. (Пресуда Касационог суда у Ново.м Саду од 8 марта 1939, 
бр Рев. II 300/1937).

391
Како је тужитељица бнла дужна исказати да је тужени, од кога тражи и.з- 

државаље за своју малолетну кћер, деда детнњи, што је суд као материјално- 
правни пропис дужан бно у обзир узети по службеиој дужпости, основана је ре- 
Бкзнска жалба туженога да пввостепени суд није смео донети пвотив н>ега пре- 
суДЈ' због изостанка, a призивни суд ту пресуду потврдити. (Закл.учак Каса- 
дионог суда у Новом Саду ол 28 дед. 1938, бр. Рев. II 589/1938).
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Има места ревизиском рекурсу на Касациони суд против закључка рекур- 
нога суда којим је овај, преиначујући закључак првостепенога суда, прпговор не- 
кадлежности одбно и првостепени суд упутио на мериторно расправљање. У 
случају ст. 2 §-а 621 Гр. п. п., међутим, ствар се враћа рекурсном суду ради до- 
пуне поступка ii поновног одлучнвања, те се пропис тога §-а у конкретном слу- 
чају, где се не ради о допјчји поступка, него о првом мериторном расправл>ању, 
Hrt може применити. (Закључак Касаднопог суда у Новом Саду од 8 фебв. 1939, 
бр. Рек. 410/1938).

392

393
У см. §-а G57 Гр. п. п. отказ мора садржавати предлог да се противнику 

под претњом извршења наложи да порабни предмет у одређено време преда, или 
да суду поднесе све приговоре које би против огказа имао. To је бптнн саставни 
део отказа, те се отказ који такав захтев не садржи не може странци враћати на 
поправак, нптн странка може такав недостатак накнадно уклонити као фор- 
малан недостатак. (Пресуда Касационог суда у Ново.ч Саду од 7 дец. 1938, бр. 
Рев. II 863/1938).

394
У см. § 14 Вп. п. одлуке суда донесене у ванпарпичном поступку могу се 

одмах извршнтн, уколнко закон што друго не наређује, или уколико суд не 
нађе да се има чекати док не протече рок за рекурс. Кад је рекурс поднесен, суд 
ћп пре решеља о рекурсу пзвршити своју одлуку само ако би услед одла- 
гаља постојала опасност да се осујети или знатно отежа извршење побијане од- 
луке. (Закључак Касацноног суда у Новом Саду од 10 марта 1939, бр. Рек. II 
348/1938).

395
Нема таквога прописа у  Ванпарничном поступку да бп се забележити могло 

н само покретаље поступка ради одузимања својевласностн. У см. ст. 3 §-а 196 
Ванп. п. постављање привременог помоћнпка саопштнће се надлежном стара- 
тел>ском суду и забележити у земл>пшне књпге. Према том проппсу, дакле, 
у  земљпшнпм књигама Л10же се забележитп само постављање привременог по- 
моћника, док у  конкретном с.лучају прпвремени помоћник нпје поставл>ен. — 
У см. §-а 199  Ванпарничног поступка има се на некретапнама забелсжнти оду- 
ЗЕмање својев,ласти када одлука о томе постане правоснажном, што у кон- 
крстном предмету такође нпЈе случај. (Зак.ЂУчак Касационог суда у Иовом Саду 
од 15 НОВ. 1938 , бр. Рек. 8 0 /1 9 3 8 ) .

396
У см. ст. 2 §-а 12 Ванп. п. у векурсу се могу навести и нове чињенице и 

позвати на нове доказе.— У см. ст. 1 §-а 15. Ванп. п. против одлуке суда другог сте- 
пона пма места рекурса на Касацпони суд и онда, кад је суд друтог степена укш уо 
одлуку суда првог степена. Према томе нема право рекурсни суд да у укндају- 
hoir закључку допустивост векурса чини зависним од правомоћностн свога за- 
кључка, аналогао проппсу §-а 621 Гр. п п. Такав додатак, када би га закљу- 
чак рекурснога суда п садржавао, има се сматрати као да не постоји. (Зак.гучак 
Касацноног суда у Новом Саду од 15 маја 1939, бр. Рек. I 69/1939).

397
Ннштаван је у см. т. 9 §-а 571 Гр. п. п. зак.Ђучак о одређењу оврхе у коме 

јо Срески суд, без тачне ознаке потраживања и прппадака на које се оврха 
тражи, без именовања нзасланпка којп оврху има спровестн и без располо- 
жења 0 томе да ли се оврха има спровестн по с.дужбеној дужности илн уз пн- 
тервенцпју, једиоставно рекао да се „предложено извршење дозвољава", јер се 
такав зак.њучак протпви прописима Зак. чл. LX из год. 1881. (Зак.ЂУчак Каса- 
ЦЕоног сЈ'да у Новом Саду од 5 маја 1939, бр. Рек. II 41/1939).
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398
Молба ради одређења извршења поднесена је још njie у])учења контума- 

дионе пресуде овршенику, зато ју  је рекурсни суд, преииачујући закључак 
првостепенога суда, са разлогом одбио. —  Није се могао уважити аахтев моли- 
т(!ља извршеља да се на накпаду рекурсних трошкова осуди судија који је из- 
вршење дозволио, јер иако је суд и по службвпој дужностн дужаи пазити на 
правоснажност и нзвршивост пресуде, за преураљоно рсшење овршне молбе не 
сноси одговорност само судија, него и страш:а која подиосн овршну молбу пре 
времена. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 20 нов. 1938, бп. Рек. 
48/1938).

399
Ако један од садужника исплати тражбнну веровнику, он не може ua основу 

цесије н овршеног наслова који припада веровнику наставити оврху против 
осталих садужника, већ мора тужбом тражити да се садужници осуде да су 
му одговарајући део дуга, који њих терети, дужни исплатити. (Пресуда Каса- 
иионог суда у Новом Саду од 2 маја 1939, бв. Рев. I 39/1939).

400
Закључак Окружног суда против којег је извршеник поднео рекурс са- 

држн две одлуке, за које не важе нстн рекурсни рокови. Прва одлука односи се 
на пленидбу покретних ствари и забрапу пензиских принадлежлости, пвотив 
које се рекурс у см. §-а 57 новог И. п. има поднети у року од 8 дана. Друга 
одлука, коју побијани закључак садржи, односи се на предбележбу заложног 
П](ава (§§ 325 И. п.) против које се рекурс у см. §-а 71 ст. 1 бр. 2 може подиети у 
року од 15 дана. Како у таквнм случајевима, када закључак садржи две одлуке, 
за које за поднашаље рекурса не важе исти роковн, странка у  дужем року 
може побијати обе одлуке, погрешио је рекурсни суд када је рекурс који се од- 
носи на пленидбу покретних ствари н забрану пепзиских принадлежности као 
закашњен одбацио. (Зак.Ђучак Касационог суда у Новом Саду од 31 мавта 1939, 
бр Рев. II 351/1938).

401
Досуђење на дражби кувл>ених некретнина по новом И. п. одговара пра- 

вомоћности дражбе по старом Извршном закону. Како је дражба у конкретаом 
случају постала правомоћна 4 јан. 1938 гол. т. ј. некретаина досуђсна дражбе- 
ном купцу још пре него што је донесена Уредба о ограничењу отуђивања не- 
кретнина од 18 фебр. 19.38 бр. 15860., погрешио је рекурсни суд када је изрекао 
да је суд био дужан полнети прелиет комисији обра-зованој по поменутој Уредби 
ла регаи о томе да ли пренос пекретпина на лражбеног купда олобрава или не. 
^Закључак Касационог суда у Новом Ca.iv ол 21 аппнла 1939, бр. Рек. II 381/1938, 
као и Закључак од истог дана бр. Рек II 3S2/193S).

402
Тужена је одговорна за штету коју је тужилац-веровник претрпео на тај 

начин, што је исплаћивала /̂з берива своме бившем намештенику, иако су она 
на основу спроведене осигуравајуће оврхе била ставл>ена под забрану. He 
уклања одговорност тужене чињеница да је првостепенн еуд поводо.м утока 
овршеникова решење о одређењу осигуравајуће оврхе незаконито ставно ван 
снаге. To првостепени суд ннје c.\ieo учшшти не само зато, јер је уток против 
решења о одређењу рврхе поднесен касно и као такав од рекурсног суда одба- 
чен, него и зато, јер је првостепенн суд за своје решење о одређењу оврхе везан, 
и што такво решење не спада у ола решен>а, која је суд на .молбу заинтересоване 
странке властан у своме делокругу мењатн. 0 свему томе тужена је морала во- 
дити рачуна, те се не може бранити једноставно тиме да је првобитно решеље о 
одређењу ов{)Хе накнадно ставл>еио ван снаге и да је према томе новом, иако не- 
законитом решењу, овршенику берива могла псплаћивати. бЗакл>учак Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 17 фебр. 1939, бр. Рев. II 351/1935). ( 7,
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403

У спору тужиоца Т. J. против тузкеног Н. Ђ. због сметања поседа, Срески 
суд је изрекао да постоји сметање поседа, забранио сметање у будуће и обве- 
зао туженога да изда ТЈ^житељу: пет и по кв. хватп житне сламе, четири п по 
кв. хвата житне плеве и кукурузовину са два ланца земље. Рекурсни суд под 
број V Пл. 124/1936/6 укинуо је нападнутд коначни закључак, вратдо ствар 
парннчпоме суду првога степена да о аој расправља и донесе нов закључак нз 
ових разлога:

Међу странкама није спорно да је тужнтељ од туженога узео у закуп за- 
купним уговором од 5 августа 1937 године у њему означене непокретнине за 
економску 1937/38 годину. Није спорно ни то, да је наводно сметаае поседа по- 
чпњено 3 октобра 1938 године. Спорно је којој од странака прппада пића са тих 
иопокретнпна, ко се налазпо у лоседу пстпх, и да лн је, и на којп начпп, ту- 
жени сметао тужитеља. Првостепепи суд је иа основу закупног уговора устано- 
вио да је тужитељ био у поседу спорнпх покретнина и да је аихов власник. 
Ово се Hiije могло установпти јер из уговора није видљиво да су се странке спо- 
разумеле н о томе, коме he припастн слама, плева н кукурузовина са закупљене 
земље. Тужитељ као закупац био је дужан доказати не само мирно поседовање, 
већ и то, да је у времену наводног сметава поседа његово право закупа посто- 
јало. По тужбеним наводима рок закулног уговора био је истекао онда када је 
тужитељ 3 октобра 1938 године почео да носп пићу са земље коју је држао у 
закуп. Према томе, у времену наводног сметања закупни уговор више ннје имао 
важности, II пића са закупљене земље налазила се на земљи туженог.

На порпцање тЈ^женога да је пзвршпо сметаае тужптељ је бпо дужан да 
докаже да га је п на којп начш туженп сметао у мирном поседу покретнина, 
јер нз навода у тужби п из одбране туженога нзлази да је тужени затражио 
интервенцију месне полицпЈе кад је тужлтељ почео да носи пићу са земље, 
алп није доказано кога је у томе омео —  тужени плп полпцпја. Ово је потребно 
?бог тога, што по судској праксп сам чпн туженога што се је обратио месној по- 
лпцпјп да слречн тужитеља да олнесе сламу, плеву и кукурузовлну с његове 
земље, не би се могао сматратн, нпти се по судској праксп сматра сметааем по- 
седа. И кад би тужитељ доказао да се налазпо у  поседу покретннна н да га је 
тужени у томе сметао, што спроведенпм доказима ннје потпуно доказано, ни 
тада не би могао опстатн у целостп нападнути коначнл закључак, јер је прво- 
степени суд досудио тужптељу внше него што је овај тражпо. Циљ је тужбе 
радл сметања поседа да се прпвремено уредп фактично стање поседа. У овом 
поступку не може се оствавпватл ппаво на посед п захтев који од тога права 
завпсп. To јасно пзлазп из §-а 553 Гр. п. л. Тужени се не може обвезати у овом 
поступку да нзда тужптељу спорне покретнине, a нарочнто не у пзносу како 
је то тужитељ тражно у тужбп због сметања поседа, и суд одлучно у коначном 
закључку. Ако се сметаље поседа докаже, туженп се може обвезатп само да 
тспоставл лређалхње ставе, н зато Срескн суд нма да установи само то: ко је 
био у поседу спорних покретнпна, па ако је бпо тужитељ, да лп га је н чпме 
туженп у том поседу сметао.

Како Je првостепенп суд пропустпо да установн ове важне и одлучне чи- 
аенице, то је ваљало рекурс туженога уважнти, коначни закључак укинути л 
Братити ствар парнпчноме суду на поновно расправљаае.
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404
На прво рочнште лристулчо је за тужене л-р Ш. С.> адвокат пз С. Место 

пуномоћи приложио је одлуку Окружног суда у С. бр. 2/1939, којом је на молбу 
тужених отворен поступак за поравнање и он постављен за управитеља по- 
равнања ван стечаја. Молно је да суд суспендује поступак у см. §-а 7 Ст. закона. 
Тужитет) се томе предлогу протпвио и предложио је да се о ттжбеном тражењу 
донесе пресуда због изостанка, јер тужеии нису прлступили. Сфескп суд је сма- 
трао да д-р III. С. као управитељ поравнања не може заступати тужене у овом 
правном спору, већ да за то мора пматн апхову пуномоћ, те га Je обвезао да у 
см. § 107 Гр. п. п. таЈ недостатак отклонн и како томе налогу у датом му року
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Hiije удовољио, суд је донео пресуду због нзостанка. Призивнн суд јс под бр. V 
569/1939/7 одбацио призив тужених нз ових разлога:

Тужени не оснивају призив на томе да ннје било изостанка. Признају 
да нису приступилн на прво рочиште и да је уместо њих приступио адвокат д-р 
III. 0. без пуномоћи. Тврде да је овај као управитељ поравнања ван стечаја 
овлашћен по закону да их у овој ствари заступа. To становиште тужених није 
исправно. Нстина да се отварањем стечаја у смислу § 7 Ст. закона и § 223 
Гр. п. п. прекидају све парпице које је покренуо стечајни дужник, као и оне које 
су други покренули против њега, нзузев оне из §-а 6 Ст. закона, јер стечајни 
Д}'жник у смислу § 2 Ст. зак. губи право располагања имовином. Дј-жник по- 
равнаља ван стечаја, међЈ'тпм, то право отварањем поступка за поравнање ваи 
стечаја не губи. Стога се на тај пост>'пак не могу при.менити прописн §-а 7 
G't. закона, јер се тај nponiic не помин.е у  §-у 33 Закона о прииудном поравнаљу 
ван стечаја, у којем су наведени прописи Ст. закона који се имају применнти и 
у поступку за принудно поравнање. Да се прописи Ст. закона и.чају применити 
II на тај поступак, не може се извести ни из §-а 71 Ст. закона. По том општем 
пропису, прописи Ст. закона прнмениће се и у поступку за прину.дно поравнање, 
уколико у Закону о принудном поравнању ван стечаја није наређено што друго. 
У §-у 12 Зак. 0 принудном поравнању ван стечаја одређено је, међутим, да 
дужнпк од дана кад је предао предлог да се отворн поступак за поравнање, па 
cue до отварања тога поступка не сме отуђитн ни оптеретити своје непокретнине, 
нпти на осталој имовнни дозволнтн заложно или какво дрЈТО право на одво- 
јено намирење, нити вршитн с овим предметима или правима каква распола- 
гаља без наплате. За вршење тих послова, после отварања коступка, потребно је 
да дужниктражиодобрењеуправитељапоравнања.Томуодобрељепије потребно за 
сне послове који спадају у обично послован-е. По судској праксн вођење парница 
сиада у редовно пословаље п н.их може да водн и лично дужник воравнаља у 
своје име, без учествоваља управитеља поравнања. Услед тога парнице које Je 
тгокренуо дужник поравнања или когод против њега, не прекидају се отварањем 
поступка за поравнање.

40б
У правној ствари тужиопа Б. М. против туженог Б. Н. ради сметања по- 

срда, првостепени суд је одбио тулште.л>а са тужбом. Рекурсни суд је под бр. V 
Пл. 1443/1938/9 уважио рекурс из ових разлога;

Према чињеничном стању које је међу странкама неспорно, тужитељ је узсо 
у закуп спорну непокретнпну од плодоуживаоца Б. Р. Био је у поседу те земље 
и после смрти плодоуживаоца, када се тужени самовласно ставио у њен посед. 
Првостепенн суд налази' да туженн тиме није починио сметање поседа, јер та 
непокретнина нза смртп плодоуживаоца припада н>ему као власнику. To ста- 
новиште првостепенога суда није умесно. Тужени је и раније био власник спорие 
непокретнине, али ннје био у њеном поседу. На тој непокретнини имао је до- 
жнвотно право плодоужитка Б. Р., којн ју је издао у закуп тужите.гу. Тужител. 
је ступно у посед те непокретиине, узорао ју и посејао. Уколико уговором није 
niTO друго'углављено, смрт закуподавца или закупца не укида закуп. Тужени, 
з.1еђутнм, не тврди да је такав споразум постојао између плодоужнваоца н ту- 
жпоца. После смрти плодоуживаоца туженн као власник спорне непокретшше 
могао ,ie тражитн од закупца да му је преда у посед. To право, међути.м, 
не овлашћује туженог да самовласно узме у посед пепокретнппу, већ само да на 
основу тога права може тужбом тражити предају поседа. Уосталом, у  овој пар- 
ници није нп од каквих утицаја чињенпца која страпка има јаче право иа 
посед спорне непокретнпне, јер се о томе у смпслу §-а 551 Гп. п. п. у спору 
због сметаља поседа не може решавати. Релеваитно ,је у таквнм парницама само 
устаиовљење чнњеннце последњег стања поседа и почиљеног сметаља. Првосте- 
пени је суд на основу спроведених доказа у наиаднутом копачиом закл.учку 
установно* као чпњениду да је у поседу спорне земЂе био тгжитељ ir после 
смртп плодоужнваоца, и да се туженн без знања п прнстанка тужноца ставно 
самовласно у посед непокретнпне. To установљен.е прихваћа н рекурсни суд, јер 
га страпке не оспоравају. Тнм самовласннм ступаљем у посед тужени је лпшио 
тужпоца поседа и почпнио сметаН)0. ћ 1и л сн к .О  К о м а т и ш а
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Из праксе Окружног суда у Новом Саду
406

У парници због сметања поседа Срески суд у  Новом Саду (П. 1501/38) 
преслушао је једног сведока на околност, ко је био у  задњем мирном поседу 
некретннна, назначених у тужби. Сведок је исказао да је он' купио некретнине 
године 1931 и да се он —  a не тужитељ — налази у поседу и да је дао налог 
туженом да те некретнине преоре, што је овај и учинпо. На овај изказ сведока 
тужитељ је лично изјавио да је сведок заиста у задњем и мнрном поседу у 
тужби наведених некретиииа. На основу исказа сведока и изјаве тужитеља, Сре- 
ски суд је одустао од преслушава даљих сведока те је донео коначни закључак, 
којим је тужитеља одбио са тужбом, јер није доказао свој посед.

Против коначног закључка поднео је тужитељ рекурс због тога што је суд 
преслушао странку, те у том налази повреду прописа § 551 ст. 2 Гр. п. п.

Окружни суд у Н. С. (Пл. 333/39) одбно је рекурс, јер Срески суд није 
установно чињенично ставе ствари преслушањем странака, него на основу исказа 
сведока, који је исказ тужитељ личном изјавом потврдио.

У свакој парницп суд установљава чињенично стање ствари на основу из- 
јава странака, датих било на упит суда, било међусобнжм: стављањем питања. 
Тек ако се на тај начин чињенично стање не х1оже установити, приступа се 
извођељу доказа исправама, сведоцима птд. Ако суд није дошао до уверења о 
нстинитостп пли неистпнитости чињенида, важннх за одлучиваље, ни на основу 
доказних средстава која су странке понудиле, ннти оних које је суд био наредио 
по службеној дужности, или кад о спорним чињеницама двугих доказа уопште 
нема, може се наредити доказиваае саслушањем странака (§ 467 Гр. п. п.). Ово 
потоње доказивање није дозвољено у парницама због сметања поседа (§ 551 ст. 2 
Гр. п. п.), али одлучну нзјаву странка може, a на угшт суда мора дати.

Записничком констатадијом изјаве тужигељеве. одлучне за установљење 
чињенпчног стања ствари, Срески суд нпје повредио § 551 ст. 2 Гр. п. п.

407
У ванпарничној ствари ради установљења бољег материјалног положаја 

дужника у  смпслу чл. 36 ст. 2 У. л. з. д., Срески суд у Бачкој Паланци (Р. 
182/37) утврдио је да веровница удовнца има само кућу у вреднсти од 6000 дин., 
док дужник има поред куће у вредности од 12.000 дин. још и ораницу у вред- 
ности 4000 дин., виноград од 560 кв. хв. и ливаду од 194 кв. хв. у вредности од 
2000 днн., укупно у вредности од 18.000 дин., те је установио да је дужник у 
бољем материјалном положају од веровнице.

Против закључка Среског суда поднео је дужник рекурс, наводећи: да је 
неспособан за рад, да му је жена привредно неспособна, да му мати лежи гало- 
гирана у постељи и да има само одраслог спна којп наджичарен>ем привређује за 
целу породицу.

Окружни суд у Н. С. након поведених извиђа.ја утврдпо је да дужнпк бо- 
лл'је од кронпчног запаљења колена и да је само мпнимално неспособан за 
рад (храмље при ходу); да дужникова жена има укочену леву руку услед старе 
фрактуре, док да дужникова мати лежн олиста шлогпрана у постељи.

Здравствено стање дужнпка и љегове породице је, додуше, лошије од 
ЗЈгравственог стања веровнице п оно песумњиво утиче на привреду негативно, алн 
ДЈ'жнпк HH.ie ни тврдио, a камо лп доказао да што трошп: бпло на лечење, било 
на на,1ам туђе радне снаге, дакле ла има матернјалнпх издатака коЈи би смањп- 
вали његове приходе, то се стога његово .лоше здравствено стање у смнслу јасног 
прописа чл. 36 ст. 2 У. л. з. д. не може узети у обзир, па је стога ваљало рекурс 
као неоснован одбити (Пл. 1228/38). И в а и  Х а р т м а и



237

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

408
За постојање дела из § 178 од. 1 бр. 2 Кр. з. потребно је устано- 

вити II умишљај на ово дело, или да je опт. делао с умишљајем на 
лакшу ловреду, али да се тежа последица има приписати нехату 
учиниочевом.

П р е с у  да:
Касациони суд уважава ревизију оптужених изјављену због повреде фор- 

малног Закона из § 336 бр. 6 U. кр. п. те, поништавајући пресуду Окр. суда на 
основу § 346 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар истом Окр. суду на нови претрес 
II одлуку.

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

За постојање дела из § 176 од. 1 бр. 2 Кр. з. потребно је да се, међу оста- 
лим, установи да ли је учинилац извршио дело с умишљајем да својом радњом 
проузрокује баш онакву последицу како је тај законски пропис предвиђа, или 
да је делао с умишљајем на лакшу повреду тела од напред наведене, али да се 
та тежа последица има приписаш иехату учиниочевом ( §17  Кр. з.).

Окружни суд у предметном случају ни у диспознтиву ни у образложењу 
своје пресуде није се уопште бавио субјективном страном дела, те није уопште 
установио да ли су оптуженици дело за које су оглашени кривима починили са 
напред описаним умишл>ајем, или су инкриминисану радњу извршили из нехата. 
Како се, пак, по правилној примени закона на тој чињеници мора оснивати 
лресуда, то је Касациони суд на том основу изјављену ревизију оитужених због 
повреде формалног закона из § ззб бр. 6 С. кр. п. уважио, пресуду Окр. суда 
на темељу § 346 од. 1 бр. 2 С. кр. п. поништио и упутио ствар истом Окружном 
суду на нови претрес и одлуку.

Услед тога постали су остали правни лекови беспредметни, па је Касациони 
суд отклонио да о њима решава. (Број Кре 307/1938).

409
Ако је политичка личност дужна да трпи изразе политичког 

негодовање од стране других лица, када се налази у односу према 
широкој јавности, није дужан да трпи повику: „доле“ онда када се 
налазн у затвореном кругу.

П р е с у  да:
Касациони суд захтев за заштиту закона одбацује.

Р А З Л О З И ;
Пресудом Среског суда у Панчеву од 17 јуна 1937 бр. Кпс. 114/8-1937 

оглашен је Н. Т. кривим што је дана 14 фебруара 1937 г. увече у Б. Б. у гостио- 
ници Ш. "B. у једној суседној каванској соби, где је прив. тужилац вечерао са 
својим друштвом, за овога рекао: „Доле П.“ , у којој је радњи Срески суд нашао 
све састојке преступа јавне увреде, означеног у § 297 од. 2 Кр. з., па је за то 
дело оптуженог и казнио.

Окружни суд у П., као кривични призивни суд, својнм решењем од 25 
септембра 1937 г. Бр. Кпр. 117/1937 одбацио је призив оптуженога као очигледно 
неоснован на темељу § 398 од. 2 С. кр. п., усвојивши чињенично стање и правне 
разлоге првостепене пресуде.

Главни државни тужилац налазн да је иаведеном пресудом Среског суда 
повређен Закон у § 336 бр. 6 С. кр. п. у везн § 297 Кр. з., a по.ченутим реше- 
њем Окружног суда као кривично-прнзивног суда да су повређени истн законски 
прописи у везн §§ 392 бр. 1 и 393 бр. 2 С. кр. п., јер да чињенично стање које 
јо установио Срески суд, a усвојно Окружни као крив. призивни суд ннје пот- 
иуно тачно, па да се на основу тако установљеног чињеничног стања није могла



донети осуђујућа пресуда. Главни државни тужиаац сматра, наиме, да су у 
предметном случају остале нерасветљеие следеће — по његову нахођењу — битне 
околностн; 1) да ли је вечера у гостионици била временски везана са поли- 
тичким збором; да ли је и просторно била везана; да ли се налазила у бли- 
зини места на коме је одржан политички збор; 2) да ли је на вечери прив. 
тужилац држао политички говор; 3) да лн је ко из љегова друшгва држао по- 
литички говор или политичку здравицу; 4) ко су биле остале личности које су 
седеле заједно са пржв. тужиоцем, те да ли је међу њима било истакнутих 
политичкнх људи (ма и локално нстакнутих); 5) да ли су врата од суседне собе 
била отворена нли затворена, те ако су била затворена, да ли zx  је окривљени 
отворио; 6) каква је снтуација le суседне собе; да ли је она саставни део 
гостионице, да ли је сасвпм одељена и да ли је лако приступачна свакоме. За 
све те околности налазн Главни државни тужилац да су од битне важности, јер 
да се само на основу љиховог установљења може решити гдавно питаље: да ли 
је израз „доде П.“ увредљиве природе или није. Ставио је зато захтев за за- 
вгтиту закона, тражећж да овај Касацжони суд установн да Je поменутом 1-ст. 
пресудом ж другостепеним реж1ењем повређен закон у наведеним законским 
прописнма.

Захтев није основан.
Срескж суд у П. установжо је, нажме, у предметном случају следеће чиње- 

ннчно стаље: да је држв. тужилац критжчне вечерж у Б. Б. у великој дворани 
одржао политички збор, a после збора да је у пстом локалу у малој дворани 
вечерао са својжм; друштвом, те да је овтуженвк у тренутку када је прив. тужи- 
лац за време вечере —  односно после завршене вечере —  у своме друштву држао 
здравжцу, овоме жз суседне собе довнкнуо: „Доле П.“ . Пз овако утврј^нжх 
чињеница излази да је оптуженик инкржмннжсане речн жзговорио не за време 
политнчког збора, већ у време када се прив. тужжлац налазио у посебиој про- 
сторији у затворепо.ч друштву, за време здравице у везж са вечером, па према 
томе те речи немају обележје дозвољене политичке упадице, односно узвика на 
попнтичком збору којдм се изражава неодобравање полнтичког програма или 
рада прив. тужиоца, већ оне претстављају пзраз омаложавања дрема лжчностж 
овог потшвег, у време када се овај налазжо у затвореном кругу учесника —  зва- 
ница на вечерн, те је за оптуженога бдо приватно лице. Оно што је држв. тужи- 
лац говорио у здравнцд било је намењено само члановжма његовог друштва, a 
не јавностд, па према томе оптуженик није бпо овлаштен да протдв прив. 
тужиоца у вези са тдме упућује речн које су у таквој лрдлнди за прдв. ту- 
жиоца увредљиве. Jep, ако је пол11Тдчка лдчност дужна да трпи дзразе поли- 
тичког негодовања од стране других лдца када у своме полдтдчком својству 
паступа јавно, на полдтичком збору, када се, дакле, полдтичкд налази у односу 
према широкој јавности, није дужан да трпн повике „доле“  —  који су не- 
сумњнво омаловажавајућег значења — онда када се налази у затвореном кругу 
и када је за оне који су ван тога круга прнватна лжчност. Према томе, у слу- 
чају 0 коме је овде реч утерђено чињенпчно стање садржи све околности на 
којима се по правилној прнменн закона жма да заснпва пресуда, па у том 
логледу нема непотлуности како та је установно Срескд суд, a делом су •— с 
обзиром на нстакнуто правно становдлие — без важности, ла нема лп потребе 
да се установљују.

Касациони суд је зато захтев за заштиту закона као неоснован ла темељу 
§ 357 од. 2 С. кр. п. одбацпо. (Број; Кло 14/1938.)
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Пресуда Кас. суда донесена по закону за заштнтЈ’ закона може 

иматп дејства све ако је оптуженик међувремено умро.
П р е с у д а:

Касацжони суд установљава да је пресудом Среског‘ суда у Н. 0. од 23 
алрила 1937 бр. Кпс. 69/1934 д решењем Окруншог суда као призлвног суда у 
Н. G. од 3 септембра 1937 године Бр. Кпр. 246/1937 повређен закон у § 337 бр. 1 
сл. б) С. кр. п. у везп § 79 од. 3 Кр. з.

С тим увезн, a на основу § 357 од. 3 С. кр. п., Касадиони суд делпмично 
поништава првостелелу пресуду п другостепепо решеае, па опт. 0. 0. на темељу 
§ 280 од. 1 ст. 3 0. кр. л.



о с л о б о ђ а в а  о д  о п т у ж б е
а) што је неустановљеног дана у току месеца децембра 1932 год. у Н. С. 

сведокињи М. Н. причао, како је Др. Л. Л. као срески иачелник имао аферу са 
прив. тужиљом J. С., која је са њиме остала у другом стању те је абортирала;

б) што је дана 14 јануара 1933, у општинској кући у Ст. Ф. пред Б. Г. и 
С. Б. говорио да се Др. П. Л. састајао код општ. бележника В. у Н. Ф. са 
намештеницом среског начелства J. С., и да је имао са љоме састанке ue само 
у Н. Ф. код В. већ и у Н. 0., у М. улици, —

дакле за прив. тужиљу умишљајно износио такве иеистнните чињеиице 
које могу да шкоде добром имену и гласу ове потоње, и тиме починио преступ 
нејавне клевете означен у § 301 од. Кр. з.

Иначе оставља пресуду Среског суда као и решење Окружног суда као 
призивнога суда нетакнуте.

Р A 3 Л 0  3 И;
Пресудом Среског суда у Н. С. од 23. априла 1937 бр. Кпс. 69/1934 оглашен 

је 0. С. кршЈим, поред осталога и за два преступа нејавне клевете означене у § 
301 од. 1 Крив. зак., од којих је један починио у току месеца децембра 1932, a 
други 14 јануара 1933 год., па је за ирво дело осуђен на 15 дана затвороа и 100 
динара новчане казне, a за друго дело на 10 дана затвора и 100 дин. новчане 
казне.

Окружни суд у Н. С. као крив. призивни суд својим решењем од 3 сеп- 
тембра 1937 г. Бр. Кпр. 246/42-1937 одбацио је призив оптужеиога, који је овај 
изјавио због изреке о кривици и казни, као очигледно неоснован.

Главни држ. тужилац сматра да су оба наведена суда својим горњим 
одлукама повредила материјалнн закон у  § 337 бр. 1 сл. б) 0. кр. п. у вези 
§ 79 од. 3 Кр. 3., ла је зато поднео захтев за заштиту закона.

Према § 301 од. 1 Кр. з. преступ нејавне клевете казни се затвором до 
годину дана н новчано, па тај престуд у смислу § 78 од. посл. Кр. з. застарева 
за две године, односно у смислу § 79 од. 3 Кр. з. у сваком случају за 4 године.

Како су, пак, дела о којима је овде реч почињена месеца децембра 1932, 
односно 14 јануара 1933, док је првостепена пресуда донесена 23 априла 1937 
год., те како је, према томе, од времена почињења дела iia до изрицања првосте- 
ксне пресуде прошло више од четири године, то је право на гоњеше за поменуте 
преступе било застарело још пре него што је Срески суд донео пресуду, дакле 
је у смислу § 337 бр. сл. б) С. Кр. п. постојао разлог који у погледу тих дела 
искључује кажњивост. Када је Срески суд усупрот томе оптуженога и за та дела 
огласио кривим, уместо да га је на те.«ељу § 280 од. 1 ст. 3 0. кр. п. ослободио 
од оптужбе, повредио је материјални закон у § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п. у вези 
§ 79 од. 3 Кр. 3.

Но ту довреду дочшшо је и Окружни суд као крив. признвни суд у Н. С. 
доменутдм својим решењем, јер нако се оптуженик у своме призвву није позвао 
иа то да су дела о којима је реч застарела, морао је другостеденн суд ту окол- 
ност у смислу § 389 од. 4 С. кр. д. по службеноЈ дужности узети у обзир, прво- 
естдену пресуду у том делу лоништити и оптуженога за та дела ослободити од 
одтужбе.

Касациони суд је зато захтев Гл. држ. тужиоца уважио и пресудио као у 
идспозитиву.

Касационн суд је нашао да у предметном случају има места при.мени 
§ 357 од. 3 С. кр. п., иако је одт. 0. С. умро, зато што Суд. крив. достудник 
иредвиђа обнову достудка у корист одтуженика и лосле његове смрти.

Олај део пресуде Среског суда, односно решења Окружног суда као крив. 
призпвног суда којд се односл на дело под тач. 1) диспозитива пресуде Среског 
суда (преступ јавне клевете пз § 301 од. 2 Кр. з.), као н на литање трошкова 
крив. лостудка, односно трошкова застудања лрив. тужител>е, те лрив. лравдог 
потраживања, оставио је Касациони суд нетакнутим. У логледу тролхкова наро- 
чнто зато, што је њихово дељење ло делнма у  пред.четно.м случају неслровед- 
љиво. (Број Кдо 1/1938).
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Адвокатура је занпмање јавног поретка. Њој је цн.љ да уопште 

у прпмени закона иред судовима н другим јавпо-правннм телнма



иомаже да се донесе правилна ii правична одлука. Када адвокат 
улорно одбија да прими одлуке судске или од своје претпостављене 
власти, тиме вређа дужност свога звања, што твори дисц. кривицу.

Пресуда:
Адвокатско-десциплинско веће Одељења Б. београдског Касационог суда у 

Новом Оаду делимично уважава призив жалиоца, пресуду првостепеног дисци- 
плинског већа у погледу одмеравања казне преиначује, те оптуженог на основу 
законских прописа наведених у  нападнутој пресуди осуђује иа једну повишену 
новчану казну у износу од 600 (шест стотина) динара коју је дужан под прет- 
H.01I оврхе платити у року од 30 дана и која се у случају ненаплативости има 
претворити у обуставу вршења адвокатуре за време од месец дана.

У осталом делу првостепену пресуду одобрава.
Р A 3 Л 0 3 II:

Против пресуде Дисциплинског већа Адвокатске коморе у Новом Саду, 
којом је пријављени проглашен кривим због дисципл. кривице нз ал. I § 50, 
одцосно из ал. II § 50 Закона о адвокатима, Еоднео је прпјављени признв, од- 
носно жалбу. Жали се да је дисципл. веће погрешно установило стање ствари 
и према томе погрешно установило његову кривицу, јер је он —  жалилац —  
лрема жалби фактично примио решење Адвокатске коморе којкм је нменован за 
бесплатно! адвоката у конкретној ствари н по томе поступно, и зато што је на 
време удовољио својим обавезама према пензионом фонду.

Ова је жалба неоснована, јер је Дисципл. веће Адвокатске коморе на 
основу званичног извештаја свог редовног достављача и шефа канцеларије Адво- 
катске коморе, односно на основу овопредметних списа, као факт утврдило с 
једне стране то, да је пријављени у више махова одбпо да прнми доставе Адво- 
катске коморе, Дисциплинског већа, односно Пензионог фонда, специјално, пак, 
да је одбио да прими решење Адв. коморе бр. 692/1937 којим је именован за 
бесплатног правозаступника П. С. из 0. Б., a с друге стране да пријављени на 
позив Дисциплинског већа ннје дао изјашњење на поднесену против њега 
пријаву.

II када је Дисципдинско веће Адв. коморе на основу тог н тако утврђеног 
стан>а стварп —  које је меродавно и за овај суд — установио, да се је пријав- 
љени тцм CBojmi радњама — поступджма огрешио о дужност свога зваља и на 
том основу дрогласио га кривим, онда је Дисциплинско веће по закону посту- 
пило. По § 1 Зак. 0 адвокатима, адвокатура је занимаље јавног поретка. Њој 
је циљ да адвокат уошпте у применп закона помаже да се донесе- правнлна и 
1гравична одлука. Када, дакле, адвокат упорно одбија да примн одлуке судске 
или одлуке своје претпоставл>ене власти, он тнм својим поступком вређа дужност 
свога звања, па је стога пресуду Дисц. већа по том питању кривице ваљало 
одобрити.

Није основана ни она жалба лријављенога, према којој он није дужан 
давати нзјашњење на позпв Дисципл. већа, ако то не налази потребним, јер је 
адвокат дужан да целим својим држањем чува част н углед свога сталежа (g 21 
Зак. 0 адв.), a та част и тај сталешки углед увелико је погођен онда када адво- 
кат одбија да даје изјашњење Дисц. већу као својој претпостављеној власти.

Основана је, међутим, жалба пријављенога против оног дела I степ. дресуде, 
који се односи на питање изречене казне и њене висине. Jep је Дисциплинско 
веће Адв. коморе пропустило да за свако инкримцнисано дело посебно утврди 
заслужену казну, и да на том основу изрече једну повншену казну, иако постоји 
стицај двају дисциплинских кривцца. Псто тако овај Дисц. суд налази да је 
новчана казна од 2000 дин., с обзнром на тежнну дисциил. кривица, превисоко 
установљена, па је са тих разлога делимичном променом I степ. пресуде ваљало 
установити једну повишену новчану казну од 600 (шест стотина) динара на том 
основу, што је за сваку инкриминисану кривицу установљена посебна новчана 
казна у  висини од 300-300 (три стотине-три стотине) динара. (Број Дисц. 25/1938.)
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