
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНЖ
Бр. 9 Новн Сад, 30 септембар 1939 Год. Ill

Исцрпљење права странке на улагање 
правног лека и оправдања

По правилу запнтересована странка према постојећем законо- 
давству нма право да уложи правни лек против судске одлуке са 
којом је незадовољна, уколико сматра да је нк)м повређен, односно 
вогрешно примењен закон. Тако према одредби § ббб Закона о гра- 
ђанском судском поступку странка има право да уложи признв про- 
'жв пресуде првостепеног суда, према § б8б истог Закона допуштено 
je нападање пресуде другостепеног суда ревизионом молбом, док је 
дрема § 608 истог Закона допуштен рекурс протнв коначних суд- 
скнх закључака Kojirce могу нападати посебним правним леком. 
Олично томе, према § 332, односно § 390 Законика о судском кри- 
Еичном поступку, допуштен је против пресуде суда првог степена 
вризлв, a према § 335 истог Законика допуштена је ревпзнја у тамо 
означеном случају, док се решења према § 328 истог Законш^а у 
BfchiiHH случајева могу нападатн жалбом. И други законн, по 
иравилу, дају странкама право да наиадају одлуке суда или других 
Еласти уколико су њпма незадовољне. Тако на пример у Закону о 
општем" управном поступку од 1930 год. (§ 114), дато је право 
странци да се може корнстити правиим леком — жа,лбом против 
одлуке са којом ннје задовољна, у року од 15 дана (§ 117 од. 1), без 
обавезе да је посебно образложп, само ако је у жалби јасно и одре- 
ђено наведено у којем погледу је странка незадовољиа са нападаном 
одлукои (§ 116).

Право странке да напада правнпм леком одлуку са којом нпје 
задовољна, јер сматра да је н>ом иовређен закон, нпје, дакле, ciio])H(j, 
јер је законом јасно утврђено у којнм случајевима је то допуштепо. 
Спорно је, међутим, када се има сматрати да је странка своје зако- 
ном признато нраво да праиш лек уложи нсцрпла. Странка има 
ираво да одлуку са којом у целшш или делпмнчно није задовољпа 
напада правним леком, али не неогранпчепо. Право употребе прав- 
ног лека је временскн ограннчено за један строги рок, уиутар којег 
oii мора бити нзјављен, да би се паиадана одлука могла подвргнути 
расматрању од надлежне вшие пнстаице. У протнвном случају 
одлука постаје правоснажна. Тако је према §§ 558 од. 1, 599 од. 2 
II 615 од. 1 Г})ађанског иоступка јијк за улагање Јцшзнва, |м;визиј(‘. 
рекурса установЈвен са петнаест дана, a према §§ 333 од. 1, односно 
339 од. 1 Законика о суд. крпв. поступку, незадовол>на страика овла- 
шћена је да уложп призив, однос-но ревнзију у року од трн дана, те 
да нх на основу §§ 333 од. 2, одпоспо 340 од. 1, истог Законпка
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оправда у року од осам дана. Осим наведених законских пропнса 
којнма је право странке па улагање правног лека против одлуке 
огранпчено роковима, не иостоје никакви други законски прописн 
којима бн оно још на неки начин било ограннчено. Због тога по- 
ставља се питање када се нма сматрати да је странка исцрпла зако- 
iiOM признато јој право па улагање иравног лека, другим речима, 
да ли може странка која се већ једом користила правом да напада 
одлуку иравним леком, у  законом предвиђеном року проиш исте 
одлуке уложпти и другн правнп лек, односно већ уложеш! правнн 
. iBK иоткреиитн и другим разлозима које ннје првобитно употребнла.

Протнв пресуде може се већ после њеног проглашења на основу 
333 од. 1, односно 340 Крпв. суд. пост. уложитн призпв, односно 

ревнзија, a најкасније за три дана од њеног проглашења, те се нма 
оиравдатп у року од осам дана од улагања, односио од дана уру- 
чоња прегшса пресуде жалиоцу, док се жалба има према § 330 од. 
1 нстог Законпка прплпком улагања ii оправдати. Није пскључено, 
међутпм, да се странка која је већ уложила протпв једне одлуке 
иравни лек односно оправдање овога, за време док траје законом 
установљенн рок за давање правног лека предомислн и хоће да га 
друкче сачнни, односно образложи. Могуће је да прво уложенп 
вравни лек ннје ваљано сачнњен, плн је погрешно упућен некој 
другој власти, односно јер от1)анка која ra јеуложила xohe да у оправ- 
да'њу истога наведе друге разлоге, који јој се чпне прнкладшднма 
од OHIIX које је већ навела, те се пита да ли је жалплац н уколико 
везан изјављенпм правним леком и његовим образложењем?

Нема сумње да је свака од странака која је против неке одлуке 
уложпла правнп лек овлашћена да га у свако доба повуче, али 
какво бн дејство пмало одуттајање странке која се жа.лила од прав- 
ког лека? Ако је странка одЈ^стала од изјављеног правног лека у 
време када је већ протекао законом установљенн рок за његово ула- 
гање, одлука која је њпм била нападнута у погледу жалиоца постаје 
вравоснажна п он нпје у нраву да је напада новнм правшш леком, 
јер је рок за улагање истог протекао. Да лн, међутпм, постаје пра- 
воснажна ii она одлука протнв које је уложенн већ правнн лек iio- 
вучен II поднесен новп, за време док joiii траје законом признатп 
рок за улагање нстог?

Правни лек уложеп од једне страике, iio иравилу, доставл>а се 
npoTiiBHoj странцн. Тако се према од1)едбп §§ 562 од. 1 и 601 од. 1 
Грађ. суд. поступка призпв, одпосно ревпзпја, коју је поднела једна 
иарнична странка достав.Јва њеном ијадтпвнику ради евентуалног 
одговора. Исти случај је и према §§ 333 од 4 п 343 од. 1 Крпв. суд. 
лоступка са прпзивом односно ревизнјом, која се доставља протпв- 
иику жалночевом радп евентуалног давања протпвразлога. Може се 
догодптн да се жалпочевом противнпку достави правни лек радп 
давања протпвразлога joiii за време док ннје протекао рок за ула- 
гање правног лека, односио подношеља оправдаља пстога, као што 
.)в могуће да се он овом уручи тек потто је већ тај рок протекао. 
Овај други случај свакако је чешћн, јер је сваки од тих законских 
рокова доста кратак, тако да се правни лек може противној странцп 
доставити iipe него што бп рок за дава1ве правног лека већ протекао.



У првом случају, када је са одлуком незадовољна странка из- 
јавила правни лек којн још ннје доставлЈвн п̂ адтнвној странци, 
држимо да би странка имала право да га повуче н да у законом 
вредвиђеном року изјави правни лек поново, односно оправдање 
встога, уколико приликом изјаве о повлачењу већ иоднесеног прав- 
iior лека не би изјавила да је задовољна са одлуком коју је раније 
њпме нападала. Изјавом о повлачењу уложепог правног лехса, уко- 
лико га се странка која га иовлачи не би изречно одрекла, поново 
би се враћало оно стање које је постојало iipe иего iiiro је правии 
лек уложен. Постојала бн одлука коју незадовољна станка има 
ирава да у законитом року наиада, због чега је овлашћена да за 
1'реме док рок још тече уложи нов правни лек, односно оправдаље 
истога. Тако би у грађанској парннци услед повлаче1ва призива, 
односно ревизије, за време трајања петнаестодневног рока странка 
имала права да поднесе нов призив, односио ревизију, a у кривич- 
ној парници да повлачењем образложеног призива пли ревизије, 
односно самог оправдан.а нстих, у времену док још није протекао 
законскн рок од трн односно осам дана, поднесе нов призив или 
ревизију, односно оправдање њихово, ако примерак ових још 
није бно уручен противној странци. Стран1са незадовољна одлу- 
ком везана је према слову Грађ. и Крив. суд. постушса у погледу 
улагања правног лека једино роком, али не и неким другим ограни- 
чењем, због кога би се имало сматрати да она није овлашћена да 
већ једном изјавл>енн правни лек за време трајања законског рока 
иовуче и замени новим иравним леком, односно новим оправдањем 
истога. Ако бп жалилац у законском року уложио нов иравни лек, 
ire изјављујући изречно да раннје уложенн повлачи, требало би 
сматрати да је онај први прећутно повучен подноше1вем другога, 
уколико раннји није већ уручен пропшној странци, или нови сма- 
трати као допуну, односно измену ранијега. У дрЈТОм случају, 
међутим, ако би примерак правнаг лека већ био уручен другој 
саранци, жалилац би њиме био везан и не би могао улагати нови, 
без обзира на то што, можда, join није протекао законски јкж за 
изјаву правног лека, те бп повлачење овог ваљало сматрати као 
задовол>ење одлуком.

У једном конкретаом случају, међутим, Одељење Б. београд- 
ског Касационог суда у Новом Саду стало је на противно станови- 
ште, те одбпло да решава по другој ревизионој молбн туженог, из 
разлога што је сматрало као „процесуално-правнн пропис, да 
странка није власна да нн у законском року, предвиђеном за иодно- 
гаен>е ревпзионе молбе, подноси вшпе од једне ревизионе молбе, док 
је тужени поднео прву ревизиону молбу, заступан iio правозаступ- 
нпцима X. X. и Y. Y. 22 децембра 1931 год., a другу, заступан iio 
правозаступннку Z. Z. 2б децембра псте године“ *)

Становиште Касационог суда изражено у цитираној пресуди не 
чннп нам се прихватљнво са разлога што такво правно правило,
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*) Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 
9 јЈ-на 1936 год. бр. Г. 7/1932. Поступак у овој парници, додуше, вођен је пре.ма 
11!:описи.ма Зак. чл. 1 и-з 1911 год., алн је и onaj, у питању које се овде распраиља, 
дспуштао иста ту.чачењс.
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према којем странка која се жали не би нн за време док траје 
законски рок имала права да уложи нов правни лек против исте 
одлуке, није у  Законику о грађ. суд. поступку изречено, нити се 
може из његових одредаба нзвести. Право странке на улагање прав- 
ног лека ограничио је Закон само роком од петнаест дана, те се 
мора узетп да га до нстога тога рока може заменити новнм, без 
нкакве штете ло себе. Али ако би се и усвојило то становиште да 
странка није у  праву да ни за време док још није истекао рок за 
улагање правног лека иодносн нов правни лек, изгледа нам да бн 
Cf; свакако имало допустиш исправљање односно допуњавање обра- 
зложења правног лека, уколико он још није уручен противнику. 
Г/рема томе, уколико бн странка у време док још тече рок за давање 
лравног лека уложила ионово правни лек против одлуке са другим 
образложењем, свакако би се то ново образложење нмало уважитн 
као допуна раније шднесеног. Jep када странка има права да у 
свом поднеску изврши иоправке, нема нпкаква смпсла спречаватн 
је да то учини посебнпм поднеском, какав је подношење новог 
образложења, односно оиравдања правног лека у време док још 
гече законски рок. Д -р  Р а д и в о /  ЈВ. Ђ исаловиЈж
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Жао нам је што морамо приметити да се не можемо у свему сложити са 
иг.лагањима пошт. г. инсца. Према пропису ст. 2 §-а 578 Гр. п. п.; „Странка 
која повуче призив, оснм што губи правнн лек, дужна је сносити и трошкове 
Kojji cj' настали због правног лека, нарочито и оне којн су противнику проуз- 
рокованн“. Према слову закона, дакле, самим повлачењем призива — одиосно 
ровизије (§ 607) — без обзнра на то да лн су они повучени за време док строш 
рок од 15 дана још тече, нли после нстека тога рока, странка губи право на 
иравни лек. Пре.ма томе, свако повлачење признва, ревизије итд., изједначава 
с.; по дејству са одрицањем од правног лека (§ 566 ст. 1), те нема никаква 
ослонца у закону разликовање које г. писац чинн: да ли је т. ј. лравни лек 
у још отвореном строгом року противнику уручен нли није, и да би се он, 
уколико није уручен, могао повући без икаквих штетнпк последнца по странку.

Пз те иетачне претпоставке нзводи г. писац и нетачан закључак да бп 
странка, сем једнога правнога лека, уколико ранији изрично илн ћутке повуче, 
могла у још отвореном строгом року подносити и више правних лекова, илн 
да би правни лек који је предала раније, могла накнадно допуњавати новим 
11];едлозима н разлозима. Jep ако би се, као што xohe г. писац, сматрало да је 
иодношењем доцнијега правнога лека први прећутно повучен, нли ако га Je 
11('Дносплац изрично повукао, онда доцнији не би могао иматн дејства већ по 
то.ме, шго самим повлачењем, како смо rope истакли, странка право на правнп 
лек једанпут за свагда ii коначно губн.

Према томе, не бн у супротностн са §-ом 578 Гр. п. п. било само оно ста- 
јалиште пекнх теоретнчара п ирактнчара, према коме би страпка, не повлачећп 
painijir правна лек, у строгом року којн још тече, могла подносити u више 
правних лекова, односно већ једном предат правни лек допуњавати накнадннм 
иредлозима и разлозима. Али ни за овакво стајалиште нема у законЈ' никаква 
оелоица, јер се у §-у 555 Гр. п. п. пзриче, да против пресуда донесеннх у првом 
стеиепу има места прнзнву — дакле једно.м признну, — a у g-y 596, да протпв 
пресуде прнзивнога суда нма места ревнзијп, — дакле само једној ревизијн. 
lipe.Ma §-у 559 Гр. п. п., пак, прн.зив се улаже предајом припремног поднеска 
(ирнзнвног иисмена) парннчном суду првог степена — дакле опет само једног 
једпног ирипремног пнсмена! Псто тако нема у закону ннгде помена нн о томе, 
да Гш странка после подношења прапнога лека у законском строгом року могла 
исдиоснтн допуну већ подпесенога правиог лека.

Ако бн се начелно допј̂ стнло да је странка, сем једнога правног лека, 
пласна да подноси н више, плн бар внше његових допуна, опда практички не 
би бпло немогуКно замислнти случај да странка у још отвореном строгом року 
поднесе iic само два нли трп правна лека, него да iix подносн у неограннченом



Opojy, можда сваки дан iio један, илн iio иеколико, доиуњујуЈш тако сиако- 
дневно своје још довољно не фо1).чулисане iqiivHore и раздоге. Сви ти поднесцн 
— призиви н ревнзије — ако нм се прнзпа допустнвост, Mojiaan Ри битн уру- 
чкванн протипнику, који би на њих имао право н одгопаратн. и аа све н>нх би 
гтранке, у случају неуспеха, морале једиа Д1>угој накнадити п проузроковане 
трошкове. За такво схватан.е пема у закону такође никаква ослонца.')

Сви.ч тим разлозима руководио се и Касациони суд када у споровима, којн 
се воде по новом Грађ. napii. поступку, нпје дозвољавао више од једнога iipaii- 
иог лека, признва, ревпзије, ])екурса, бнло поднесеинх по једном, бнло iio више 
иравозаступника. (Закључак Касацноног сула од 23 маја 193Ч, бр. Рсв. П 299/1938, 
објављен у Правн. гласнику за 1938, случај 239, као и Пресуда Касац. сула од 
23 маја 1938, бр. Рев. II 14П/1937, објављена у Правн. гласинку за 1938, случај 
224). Случај, међутим, којп г. писац помиње (Пресуда Касациоиог суда у Новом 
Саду од 9 јуна 1936, бр. Г. 7/1932, објављена у Правн. гласнику .за 1938, сл. 96), 
п како то он сам истиче, ннјс ретаван по новом, него по старом Гр. ii. ii., jen је 
спор завршен код првостепенога суда децемб])а 1930 год., a ревнзионе .молбе пре- 
дате 22 и 25 деце.мбра 1931 год. Према томе аргументацнја коју г. писац даје 
за своје стајалиште на основу новог Гр. п. п., не .може се иримснити iia ИЈјсс.уду 
Касационог суда која се у чланку помпње. 111то се, пак, отарога Гр. ii. ii. тиче, 
нако ни у њему по самом слову закопа нема ослонца за то да би странкп св.ч 
једног могле подносити и више правннх лекова, или всћ iirie.iaTC правне л(ч:ове 
допуњавати, допуштамо да иостоји и таква пракса, ко.ја дозвољава iio.iHOiiieiBi; 
u више правних лекова по разннм iijiarioaacTyniiniiHMa. Уредииштво.
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Да ли припада право на инвалиднину удовица- 
ма ратних инвалида ако живе у  конкубинату?

Новом Уредбом о ратнпм ипвалидима н осталпм ичртвама [lara 
од I децембра 1938 (Уредба о р. и.), ко,ја ,је обнародована у Слунг- 
бвнпм новннама 3 децембра 1938, пренетн су са дивпзи,јскнх инва- 
лидскнх судова у надлежност судп.је по.једиш1а окружних судова 
сви нерешенп инвалпдскп предмети, као и известан део ннвалнд- 
скнх предмета у којнма су молнтељи бплн правомоћно одбијепи од 
права на ннвалидске пршшдлржногтн по старом Иивалндском за- 
кону од 1929 године. Ове пос.ледн>е предмете мора суд по §-у lio  
ст. 3 Уредбе о р. п. по службено.ј дужности поново да испнта, да ли 
т. ј. ти молнтељп пма.ју права на инвалиднину по ово.ј новој Уредбн.

Пр1шењу.)ућн ову нову Уредбу о р. и. судовн су пашли да она 
има доста нејасних места тако, да се са правом могло очекнвати од 
Правилника за извршење Уредбе да унесе више светлости у мпога 
нејасна и спорна питања. Тај П1)авплннк је обнародован 9 маја 
1939 год., али су нзвевна спорна inrraiba огтала и даље спорна и 
недовољно расветљена. Једно од таквих nnxaiba је н у наслову овога 
чланка ностављено пптање; да лп удовнцама ратннх во.јних ннва- 
лнда прнпада право на ннвалндшшу, ако жпве у конкубннату 
(дивљем браку). По овом пптању судовн су заузнмали разна стани- 
ришта, од којпх су .једнп гледшпта да удовице ратнпх во.]ннх ннва- 
лнда ко.је жнве у див.л>ем браку нма.ју п|)аво на пнвалнднину, те им 
инвалидшшу досуђују, третира.јући нх као ii удовице ратннх ннва-

‘ ) У  истом смислу н ,д-р Франц Клајн у својпм Предавањима о Гр. п. п. 
(стр. 233), који каже да је странкама у призшшом поступку, за разлику од 
првостепенога, допуштен само по Један ирипремни спис, призив, о.дносно одго- 
вор на прцзив.



246

лида које се нису преудавале. T ii судови правдају ово своје гледи- 
ште тим, да нова Уредба о р. и. није нигде одузела таквим удови- 
цама право на инвалиднину. Други судови су опет стали на про- 
тивно гледиште и изрицали, да такве удовице немају права на 
кнвалиднину те им инвалиднпну ннсу никако ни досуђивали. Ми 
hcMo покушати да на основу позитивног инвалидског законодавства 
докажемо, да су оба горња крајља мишљења једним делом тачна, 
a другим делом погрешна.

По §-у 55 ст. 1 б Уредбе о р. и. инвалиднина и додаци удовици 
трају до смрти или преудаје, a no §-у 59 Уредбе, удовидп, чпје се 
право на инвалидннну преудајом гаси, псплатнће се на име удом- 
љења двогодишња иввалиднина са додатком који јој прппада, чнм 
поднесе молбу н доказе о закључењу брака надлежном окружном 
као првостепеном пнвалндском суду (чл. i i  Правилника за извр- 
пгење Уредбе о р. и.).

Логично, a II праведно би било, да удовица ратног инвалида 
тпме што се одала ванбрачном животу, не може имати внше права 
од удовице ратног пнвалпда која је склопила пуноважан брак, Tt ј. 
која се преудала. Ни са гледпшта законодавне полнтике не би било 
ошртуно да удовица, која жпвп у једном недозвољеном п законом 
забрањеном (ванбрачном) односу, ужива внше права од преудате 
удовице ратног инвалпда. Утолико мање, јер удовица тпме што 
живи у  конкубинату не само да жнви у  једном односу contra legem, 
већ је тај однос ii морално забрањен (turpis causa).

§ 56 ст. 1 Уредбе о р. и. предвиђа могућност одузнмања за пзве- 
сно време, a најдаље за две годнне, једне пли више или свих врста 
државне помоћн које су побројане у §-у 7 ове Уредбе, — међу које 
спада II ннвалнднина — због разнпх узрока (као што су на irp. 
одавање неморалном животу ii занемарпвање себе у знатној мери 
у  моралном погледу, злоупотребе са разнпм врстама помоћп, ода- 
вање крађп, прошњн, пијанству, коцки ii др.). Ово одузимање пнва- 
лидннне на извесно време у овом §-у нпје прописано, међутпм, 
облигаторно већ факултатнвно („може се“ ). Из чл. 8 ст. 1 горњег 
правнлника за извршење Уредбе о р. п. впди се, да се ст. 1 §-а 56 
Уредбе односн на сва лпца заштпћена Уредбом, међу која по §-у 6 
ст. 1 б II §-у 4 Уредбе спада ii удовпца. Према томе суд може да 
одузме пнвалпднпну и остале врсте државне помоћп удовицама рат- 
нпх нпвалида, ако су се одале неморалном жнвотј  ̂ ii у знатној мерп 
занемарпле свбе у лоралном погледЈ'. По ста.лној' судској праксн 
удовпца која ступн у дивљн брак проводн неморалан жнвот ii тнм 
cBojiM делом постаје недостојна у погледу права која јој припадају 
као удовпци. Према томе случај удовпца ратнпх пнвалпда које 
живе у днвљем браку треба подвести под ст. 1 §-а 56 Уредбе о р. и., 
јер оне проводе неморалан живот.

§ 56 ст. 1 Уредбе о ратнпм ннвалпдима не говорн изрично о 
томе да ли се због неморалног жпвота н другнх узрока наведених 
у овом ставу изрпче губнтак права на пнвалпднину п остале 
врсте државне помоћп за нзвесно време нлн, пак, због тнх узрока 
та права на инвалпднпну н остале швластпце остају као такова 
недирнута, али се за нзвесно време изрпче само обустава последица
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тцх права т. ј. одузнма се пнвалиднпна н ко])нтћеН)е осталнм при- 
вплегнјама. Из ст. 2 овога §-а види се, међутим, да се за ово иоврс- 
меио одузнмање ннвалидннне због неморалног живота и другнх узрока 
има донети од надлежног суда одлука о губитку инвалндннне н 
ссталвх помоћн п повластица. Према чл. 10 ст. 1 Пј>авилника за 
извршење Уредбе о р. и. лицнма заштнћеним iio Уредби, против 
којнх је изречен губптак инвалидскнх ирннадлежности или Д1)у- 
гих врста државне заштите ii помоћп за нзвесно време, враћају 
се та права самнм пстеком тога времена и без нове судске 
одлуке. Према томе, ако се § 56 Уредбе о р. н. доведе у везу са чла- 
ном 10 ст. 1 Правплннка за нзвршење Уредбе о. р. и. види се да св iio 
§-у б6 Уредбе 0 р. и. због нмеоралног жнвота ii другнх узрока наве- 
дених у ст. 1 овог §-а нма донетн peiiieiBe о губитку права на инва- 
лиднпну, a no потреби н осталих врста државне помоћи за нзвесно 
време, a најдаље за две годнне. Само се тако могу разумети речи 
пз чл. 10 ст. 1 Правилннка, да лнцима протнв којнх је нзречеи 
временн губнтак инвалндских прннадлежностн или других врста 
државне заштите п помоћи самим нстеком тога времена „враћају 
се та права“ . Логично је да се не може нешто вратпти ако прет- 
ходно нпје бнло одузето. Према томе, § 56 Уредбе треба тако тума- 
чпти, да се њиме губн право на ннвалндшшу, a евентуално н право 
na остале државне помоћи на пзвесно време због узрока наведеннх 
у ст. 1 тог §-а. И из чл. 8 Правплннка може се закључнти да се 
овде ради о губитку или смањењу пнвалндских права, јер on каже 
да he државна, самоЈТтравпа н пнвалидска удружеља претходпо 
свестрано испитати чпњенпце „које повлаче губитак нли сма1вење 
пнвалидских права по §-у 56 Уредбе“ .

Горње тумачење §-а 56 Уредбе је једппо тачпо n оно се прплн- 
Еом тумачења мора довестн у везу са проппсима чл. 8 ст. 1 и 
чл. 10 ст. 1 Правилника за nanpineite У 1)одбе о р. н., јер овај Ilpa- 
Бклннк претставља допуну n аутептпчпо тумачење ове Уредбе. Ту- 
мачење §-а 56 ст. 1 Уредбе тако, да удовпце ратнпх шшалнда, noje 
жпве у копкубпнату, задржавају своје право на ппвалпднину n 
остале повластице, алп се за извеспо време пз1)иче губитак и обу- 
става последпца тпх права т. ј. одузпмање ппвалидпнпе и уживања 
осталнх прнвплегнја — могло је join некако да се правда пре доно- 
шења Правплннка за пзвршење Уредбе о р. н. Са доношењем овог 
Правнлнпка, Јгеђутнм, то пптаље је расветљепо, јер — како смо 
напред навелн — чл. 8 ст. l Правплннка говорн да § 56 Уредбе 
повлачп губнтак нлп смањење пнвалндскпх права, a чл. 10 ст. 1 
Иравилнпка говорп, да се пакон нстека временог губитка шшалнд- 
cj;nx прпнадлежности илн ДЈ)угих врста државпе iioMohn враћају 
,ла права“ и без нове судске одлуке.

По својој природп § 56 Уредбе је казпено-правна одредба, јер 
on предвпђа казну због пеморалног жпвота n других узрока наве- 
деннх у ст. 1 тога §-а. Ова казна је слнчна споредној крпвпчној 
казпп, губптку часнпх права, јер као што код ове казне може губи- 
так часннх права да траје пзвесно време, те после пстека овог Јкжа 
нста се права без поновне судске одлуке враћају, тако је псто и 
код губнтка права на ннвалпдпппу и осталпх врста помоћп по §-у 
56 Уредбе 0 р. n.
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Тиме што је законодавац у  §-у 5(i Уредбе о р. ii. одредпо да 
овај губитак права на пнвалиднину ii осталпх инвалидских права 
има да траје само извесно време, a најдуже две године, он је оста- 
вио могућност да се та лнца, заштнћена Уредбом, поправе и да 
уклоне оне пороке п узроке (неморалан живот, пијанство ii др.) 
који су довелн до тог вривременог губнтка инвалнднпне и осталих 
врста noMohii, те да након нстека тога рока наставе са прпмањем 
ипвалиднине и осталих повластпца. Ако удовнца ратног ннвалнда 
иакоп пстека рока ii даље наставп да жнвн у  дивљем браку, суд 
може, кад се о том уверп, поново донетн peiueiBe о повременом оду - 
зпмању права на ннвалиднпну п осталих повластнца због неморал- 
ног жпвота на основу §-а б6 ст. 1 Уредбе о р. п. у  везн са чланом 8 
ст. 1 Правплнпка за пзвршење Уредбе о р. ii., алн опет не на ДЈ̂ же 
од две године.

Ово питање је § 42 ст. 1 тач. 10 пређашњег Инвалпдског закопа 
од 4 јула 1929 решавао на строжн начпн. По њему удовице ратннх 
инвалида, које су жпвеле у дпвљем браку, губпле су због „немо- 
ралног жнвота, који худп углед.у пнвалида“ за увек право на 
инвалидшшу ii остале помоћи. Да је решење овог пнтања по ста- 
ром Иивалидскои закону бнло праведније него по новој Уредби о 
р. II. видн се, ако се положај удовпца ратнпх ннвалнда које живе у 
Еонкубпнату упоредн са положајем удовица које су се преудале, 
јер се овима воследњпм, како смо напред навели, по §-у 59 
иове Уредбе о р. ii. гасп право на пнвалиднину ii оне имају само 
право на двогодншње удомљење. У случају да ове преудате удовице 
постану опет удовпце п.лп распуштеннце, оне сасвим оправдано по 
новој Уредби 0 р. II. немају внше нпкаквпх права на инвалидннну, 
док удовица ратнпх ннвалпда, која живн у конкубпнату, може због 
неморалног живота да изгубп право на пнвалпднину само на нзвс- 
сно време, a највише за две годпне. По чл. 10 ст. 1 Уредбе о р. ii. 
самим пстеком тог времена, п без нове судске одлуке, она he при- 
Јгати пнвалнднпну, ако престане живетн у дпвљем браку, плп ако 
јој њен ванбрачнп муж у том року умре. На тај начпн оне удовнце 
ратнпх инвалнда које су, чпм пм је венчаии муж погпнуо у рату, 
почеле да жпве ванбрачно, па су тако можда живеле ii 20 годнна, a 
престале су да тако гкпве непосредно пре доношења ове Урдебе о 
р. II., односно iipe него што нм је њпхов ванбрачш! муж умро, 
илп ју је отерао, плп су се разпшлп — имаће право на инвалид- 
шшу I I  остале врсте државне noxiohii. Пз тога се видп, да је нова 
Уредба 0 р. II. довела удовнцу ратног пнвалида, која је жнвела у 
конкубпнату, сасвим неправедно у бољп положај од удовпце ратног 
инвалида, која је бпла преудавана, па је после опет остала удовица,

Овако решење овог пптања снгурно се поткрало нашем зако- 
нодавцЈ% јер нпје бпло никаквпх разлога да се удовпце ратннх 
пнвалнда, које жпве у  конкубинату, фаворнзују према удовпцама 
ратннх ннвалпда које су се преудале. Решење тог пптања на тај 
начпн утолнко је неразумљпвије, што законодавац на другом ме- 
CTj% сасвим оправдаио, нпје прнзнао нпкаква права на ннвалид- 
шшу II остала пнвалпдска права женама које су жпвеле ванбрачно 
са самнм погинулнм пли умрлнм ратшш инвалндпма. Ванбрачна



жена тшкојног ратног инвалида iie ужпва ннкаква iij)aBa ш) §-у 5 
Уредбе 0 р. н., јер оне по §-у 4 псте Уредбе (арг. a контрарпо) ие 
улазе у породицу ратног ннвалнда.

Бнло би пожељно, ако би се ова неправда нсправпла приликом 
следеће допуне Уредбе о р. и., јер закон је ту да дели људима 
правду н он не може узаконити неправду. Све дотле дорс се не до- 
несе допуна Уредбе о. р. н. у горњем смислу, важи iipiiHiuni dura 
lex sed lex, те на основу свега напред наведенога одговор на iio- 
стављеио пнтање гласи: да се удовици ратног инвалида, ако жпви 
у конкубинату, може по §-у 5G ст. 1 Уредбе о р. и. у вези са чл. l<) 
ст. 1 Правилника за пзвршење ове Уредбе због неморалног н?ивота 
одузети право на ннвалиднпну нлп и остале врсте државне помоНп 
на извесно време, a најдуже за две године, те да св после истека 
тога рока враћају та изгубљена права без пове судске одлуке. Упо- 
требу ове факултатнвпе одредбе из §-а 50 Уредбе треба увек приме- 
нлшат]г ако су у иитању удовице ратннх ннвалида које живе у 
дивљем браку, како би се на тај начнп колнко-толико исп1»авило 
(ј|)аворизовање таквих удовица П1)ема удовнцама ратннх нива.чнда 
које су склопиле законом призпате бракове.

М илош  Е. Каракашеви1»
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Оцене и прикази
Сава М. Шапчаннн, касацновн судвја у певз.: Да лв 

се врена § 950 Грађ. зак. моисе уговорвтв враћа заста- 
релост од ове воју заков предввђа, a варочнто вод 
послова освгурав>а. Бнблвотека часоввса „Правосуђе“,
св. 12. Часопис „Правосуђе“ има једну лепу установу: своју 
библиотеку, у којој у посебним свескама издаје важније и заним- 
љивије чланке који изађу у овом часопису, као што је  случај и 
са овим предавањем уваженог судије у пензији r. Шапчанина, 
које је он одржао у Удружењу за приватно право у Београду.

Можда ће се приговорити да ова студија r. Шапчанина нема 
значаја за правно подручје Војводине, јер се у њој коментарише 
и објашњава један законски пропис србијанског Грађанског зако- 
иика, али ја налазим да се тај приговор у овом случају не може 
истаћи, јер је у питању тумачење и објашњење једног основног 
правног принципа, који је готово исти у свима позитивним зако- 
нодавствима. Сем тога овај је принцип објашњен упоредним тума- 
чењем страног позитивног законодавства, нарочито аустријског 
Грађанског законика, што још више истиче значај ове студије, 
јер су основни принципи аустријског Грађ. зак. у важности готово 
на целој југословенској територији. Најзад, уговорно осигурање 
о коме се нарочито говори у овој студији недовољно је регули- 
сано у нашем позитивном законодавству, те је свака студија из 
ове области добро дошла нарочито правницима практичарима.

Повод овоме предавању г. Шапчанина су извесни спорови, 
поводом којих је Касациони суд у Београду у питању застаре- 
лости заузимао своја стајалишта. Једно одељење Касационог суда
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заступало је гледиште да се према § 950 срб. Грађ. зак. по посло- 
иима осигурања може уговорити краћа застарелост од законом 
предвиђене, јер то није противно јавном поретку, a у корист је 
осигураника. Општа седница Касац. суда у Београду није, међу- 
тим, усвојила ове примедбе одељења, већ је својим решењем од 
21 јуна 1932 год. бр. 4489 стала на противно гледиште.

Одељење Касационог суда наводи за своју тезу ове разлоге; 
Законска забрана односи се на уговарање дуже застарелости но 
што је она законом предвиђена и на искључење застарелости 
међу странкама, као правне институције. Забрана ова не тиче се 
јавног поретка и благонаравија, да би свако уговарање између 
странака било забрањено. Институција застарелости не примењује 
се на приватно-правне односе појединаца по службеној дужности, 
већ само у колико странка, у чију се корист она испунила, хоће 
да се њоме користи.

Иван Петковић, секретар Касационог суда у Београду, који 
је приказао ове касационе одлуке у београдском „Архиву“ , са 
своје стране наводи, да у теорији није спорно да се рок заста- 
релости може уговором унапред скратити. Наводи даље, да зако- 
нодавства која су питање застарелости решавала изрично пропи- 
сују, да се рок застарелости за потраживања осигураника према 
осигурачу не могу уговором скратити испод извесног минимума. 
И проф. д-р Бартош дотакао се ових касационих одлука у „Ар- 
хиву“ . Налази да је  грешка што је Касациони суд примио оно 
прво гледиште о скраћењу рока застарелости код послова из оси- 
гурања, и заједно са Петковићем указује, да се то несоцијално 
гледиште анализом института застарелости може побијати чак и 
са гледишта егзегетичке школе тумачења права.

Г. Шапчанин наводи још једну одлуку Касационог суда у Бео- 
граду од 15 фебр. 1938 г. Рев. бр. 2073/37. И у овоме случају Каса- 
циони суд налази да је дозвољено уговарање краће застарелости 
код послова осигурања. Писац цитира и Предоснову Грађ. Зако- 
ника за Краљевину Југославију, у којој је у  § 1432 код овога пи- 
тања усво.јено све оно што садржи аустријски и србијански Грађ. 
законик. Отуда, ако се овај пропис у Предоснови не измени, може 
и у будућем Грађ. зак. ово питање остати спорним.

Наводе се затим мишљења највиђенијих аустријских прав- 
ника. Они сматрају да се законски рок застарелости може угово- 
рити и смањити. Позива се на Хазенерла, Штубенрауха, Ерен- 
цвајга. Ови правници своје мишљење заснивају на аргументу a 
контрарио и на начелу да је  допуштено оно што закон није за- 
бранио.

To мишљење аустријских правника заступају и наши прав- 
ници: Андра Ђорђевић, д-р Драгољуб Аранђеловић и Лаза Мар- 
ковић. Француско право као и аустријско одобрава у начелу скра- 
ћивање рокова застарелости. Писац цитира француске правнике 
који то мишљење заступају и наводи одлуке француских судова. 
Углавном као свој разлог наводе то, да овакво гледиште није 
противно јавном поретку и да су рокови Грађ. зак. одвећ дуги за 
послове осигурања.
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Немачки грађ. зак. решио је ово питање позитивно у одредби 
§ 225: „Застарелост не може бити правним послом ни искључена 
ии отежана. Олакшање застарелости, нарочито скраћење рока 
застарелости, допуштено је“ . Немачки правници сматрају да се 
скраћење рока застарелости не тиче јавног интереса и да је зато 
допуштено.

Швајцарско право решило је  ово питање законским путем, 
али негативно. Чл. 129 Швајц. облиг. права садржи одредбу: „У  
овој глави 127/42 предвиђени рокови застарелости не могу распо- 
лагањем странака бити измењени.“

Писац сматра да су одлуке одељења Касационог суда добре 
и да одеЈвења нису погрешила доносећи такве одлуке о скраћењу 
рока застарелостл противно ранијим одлукама Опште седнице 
Касационог суда. Обично се наводи да је застарелост правна 
установа у општем јавном интересу и да ниуколико не треба да 
зависи од приватног споразума. Али писац оправдано држи да се 
јавни интерес код застарелости протеже само дотле, докле је 
законодавац то хтео и да само утолико не може бити друкчијег 
споразума. У  приватном праву претеже приватни интерес, a није 
ни у јавном интересу да се без изреченог законског наређења 
дужник код застарелости лишава олакшица корисних по њега.

Писац наводи, даље, д-ра Бартоша, који с погледом на соци- 
јално тумачење закона заступа противно мишљење, јер сматра, да 
је садржина уговора о скраћењу рока застарелости одрицање 
права на тужбу. Г. Шапчанин држи да уговор о скраћењу рока 
застарелости не вређа j îs cogens и јавни поредак, и да када може 
бити скраћивања застарелости, онда може бити и скраћивања 
рока за тужбу, што природно скраћење рока застарелости со- 
бом повлачи. Клаузула о краћем року застарелости не ставл>а 
се у  полисе осигурања од стране осигуравајућих друштава ради 
искоришћавања осигураника и умањења обима одговорности 
друштва, већ што то сама природа послова осигурања захтева. 
Осигурања се по природи брзо ликвидирају, a каква је  то 
брза ликвидација ако је рок застарелости по општем праву 
предугачак. И сами осигураници траже да се ствар осигурања што 
брже ликвидира. Послови осигурања расту. Осигурања имају за 
циљ да се у предвиђеним случајевима добије брза помоћ. Цео рад 
друштава је против дугих рокова. Писац наводи да г. г. Бартош 
и Петковић указују на могуће злоупотребе друштва због евен- 
туално претераног скраћења рока застарелости на штету осигура- 
ника. Из општих услова који су у полисама отштампани види се, 
да су одређени довољно дуги рокови застарелости, са малом 
разликом, по једном типу. Већином се предвиђа да сва потражи- 
вања из осигурања застаревају у року од три године, a no неким 
полисама рок је дужи —  пет година. Ово су довољно дуги рокови. 
Ту нема опасног рока за осигураника. Затим се писац позива и на 
д-ра Бор. Благојевића, који у својој студији „Уговори по при- 
станку“  каже да се општи услови осигурања код нас, иако немамо 
специјалног закона о уговору о осигурању, поклапају са условима 
у полисама осигуравајућих друштава оних држава која такав
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закон имају, те се не може рећи да су код нас отворена 
врата злоупотребама. Животни односи у друштву се непрекидно 
развијају, па и право мора да иде за тим развитком. Оваквој ево- 
луцији права — живота — пре одговарају кратки, него дуги ро- 
кови. Уосталом, да живот не оправдава краће рокове застарелости 
код послова осигурања, њих не би санкционисали закони о уго- 
вору осигурања. Писац наводи, да ни код других уговора у по- 
гледу застарелости по пристанку не може бити толиких злоупо- 
треба да би требало желети рокове општег права. Постоје деце- 
нијама такви уговори, па се не чује озбиљна критика односно 
застарелости. У погледу економски слабијих, заштиту од њихо- 
Еог искоришћавања пружа у великој мери радничко законодав- 
ство, које је веома обилно и све се више развија.

Најзад писац наводи да и административна власт много спре- 
чава евентуалне злоупотребе код уговора, контролом садржине 
тих уговора, прописујући и сама њихове формуларе, давањем 
концесија и надзором.

На крају г. Шапчанин предлаже другачију редакцију §-а 
1430 Предоснове, да у овоме погледу у новом Грађ. законику 
овај пропис не остане споран, као што је досада био.

Налазимо да је гледиште г. Шапчанина оправдано и убедљиво. 
Уосталом, ја hy за доказ тога навести један уговор о застарелости 
по пристанку, који држава свакодневно закључује са својим гра- 
ћанима. To је куповање разних обвезница државних зајмова. 
Тамо су предвиђени много краћи рокови застарелости исплате 
купона и наплаћивања премија, него што их предвиђа Општи 
грађански законик. Сваки дан имамо застареле интересе од ових 
купона, па се не чују захтеви у погледу заштите од овакве заста- 
релости. Или узмимо случај продаје лозова и наплаћивање згоди- 
така и застарелост која је тамо предвиђена. Такав се посао, с об- 
зиром на велики број заинтересованих, не би могао по државу 
никад окончати када би важили прописи о застарелости из Општег 
грађанског законика.

Постоји још један врло важан разлог који оправдава гле- 
диште да се застарелост уговором може скратити. Општи гра- 
ђански законик предвиђа и краћу застарелост за извесне правне 
послове. У оваквим се случајевима она појављује као изузетак од 
прописа о општој застарелости. Разумљиво је да Грађ. законик 
није могао обухватити све изузетке. Послови осигурања новијег 
су датума, скоро да нису ни постојали у времену доношења Грађ. 
законика. Отуда Грађ. законик није их ни могао предвидети у 
оним изузетцима који говоре о скраћеној застарелости. Нема 
разлога да се у оваквим случајевима не дозволи краћа застаре- 
лост, кад сам Законик то дозвољава као изузетак.

Ј о в а и  Ш. Кош т уиш ца
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

412
Затражба Окружног суда да се на некретнине предбележи за- 

ложно нраво инје била од Земљ. књ. суда одбијена, него овоме вра- 
ћена II вођена у евиденцији зато, јер се земљншне KiBiire иалазиле 
у то време у Румунијн. Неоправдано је зато Земљ. књ. суд одбно 
поновну затражбу Окружног суда да се залонсно нраво предбележи 
у првобитном рангу, jep да је, међувремено, док земљ. књиге иису 
враћене, на некретнннама забележена забрана отуђнвања ii оитере- 
ћења. (Закључак Касацпоног суда у Новом Саду од 24 марта 1939, 
бр. Рек. II 338/1938).

Касациони суд рекурсу места даје и, укидајући закључак Окружиог суда 
у Петровграду од 14 маја 1938, број Пл. 668/2/1938, упућује исти суд да рекурс 
поднесен против закључка Среског суда од 8 фебр. 1938, бр. Дн. 392/38 реши 
у меритуму.

Р А З  ЛОЗН :
Срески суд као грунтовна власт у Јаша Томићу својим решењем од 1 

агфила 1925, бр. 499/1925 вратио је затражбу Окружнога суда у Петровграду од 
25 марта 1925, бр. Г. 1 1575/18/1924, којом је исти суд тражио да се на некрет- 
нкнама Палко Нико.че, уписаним у гр. записнику општине Тођир бр. 127, cii|)0- 
веде иредбележење заложнога права до своте од 129.000 дин. и прип. Затражба 
јв враћена Окружном суду из раздога, јер се зем.гишнокњижни улошци oii- 
штине Тођир у то време иису налазили код зем.Ђ.-књ. суда у Јаша Томићу, 
него у Румунији. Како су онн међувремнео враћени, Срески суд као зем.Ђишио- 
књижни суд у Јаша Томићу, на основу службенога извештаја, својим закључком 
од 8 фебр. 1938, Бр. Дн. 392/38 решио је затражбу Окружнога суда мериторно и 
ову одбно, јер да је на терет овршеника на некретнинама на које се гражн пред- 
бележење заложног права забележена забрана отуђења и оптерећења. Услед 
pirKjpta тражиоца извршења Окружни суд у Петровграду својим зак.1>учком од 
14 маја 1938, бр. Пл. 668/2/1938 укцнуо је зак.гучак Срескога суда и отклоиио 
р(:шаван>е о затражби Окружнога суда, будући је та затражба раније већ право- 
снажно одбијена.

Основана је жалба подиосиоца рекурса да рекурспи суд није поступио npa- 
вклно, јер затражба Окр. суда, како се то види из peuieiba Среског суда као 
rp. власти у Јаша Томићу од 1 априла 1925 год. бр 499/1925, није била ираво- 
1’нажно одбијена, него враћена истом суду због тога, јер се мернторно мо.чен- 
таио ннје могла решнтн, будући се земл>. књижни улошци у то време нису 
налазили код гр. власти у -Јаша Томићу, него у Румуннји. Та затражба Окруж- 
пога су.да, међутим, и .la.te је вођена у евиденцији као нерешена, те је, пошто 
су гр. списн међувремено стигли, на основу службенога извештаја 8 фебр. 1938 
са разлогом мернторно решена. Зато рекурснн суд није могао закључак Срескога 
суда укидатн н решавање о затражбц отк.лањати, него је рекурс оврховодитеља 
Tj't'oao у меритуму решитн, на чега је од стране Касационог суда и умућен.

413
Странка је власна да непосредно код зем.л>. књ. суда тражп 

забележење ciiopa тек ако је код истог суда нсказала да је тужбу 
код надлсжног суда iipo.wia ц да јој је она тамо правоваљано прим- 
л>ена. (Закључак Касадиопог суда у Новом Саду од 24 марта 1939, 
бр. Рек. II 347/1938).

Касациони суд рекурс Сомборске штедионице Подр. опште привр. банке 
д. д. Суботица у Сомбору уважава, закл>учак Окружног суда иреиначује н одр- 
жава на сиазн првостекенн закључак Срсч-ког суда у Лпатину од 3 маја 1938, 
бр. 11. 293/193S.
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P A 3  Л  03 II:
Основано се жали подносилац рекурса да је Окружни суд погрешно прн- 

менио iipoiiHC §-а 68 Закона о земљишним књигама када је, преиначујући за- 
кључак првостеиенога суда, оредио забележбу спора ради установљења нева- 
љаностн укњижбе права власништва са даном и рангом када је тужба при- 
спела Среском суду у Апатину. У см. посл. реченице ст. i §-а 68 Закона о зем- 
л.кшним књигама „за забедежбу спора може се замолити како парнични тако п 
звмљишиокшижни суд“. Ирема првој реченици нстога става, међутим, претпо- 
сгавка је захтева за забележбу спора, било код иарнпчног било код земљишно- 
књнжног суда, оспоравање укњижбе земљишнокњижног права парничнн.м iiy- 
тем, )i3 чега излази, да је тужитељ властан да код земљншнокњижног суда 
тражи забележење ciiopa тек ношто је код истог суда исказао да је тужбу код 
надлежног парннчног суда већ иредао и да му је оиа од истога суда правова- 
л.ано ир1шљ(>иа. Како у конкретном случају тужитељ томе luije удовол>ио, 
CpecKii га је суд са молбом ради забележења ciiopa са разлогом одбио, услед 
чсга је иа сиазн ваљало оставити првостепени закључак.

414
Правплно је прпзивнн суд изрекао да је обавеза туженнх солн- 

дарна, јер тужбена свота од бООО дпн. нретставља остатак куиовнине 
за радњу коју су тужени купили заједничкн, па зато п за купов- 
нину одговарају солидарно. (Пресуда Касацпоног суда у Новом 
Саду од 1б маја" 1939, бр. Рев. II 277/1935).

Касациони суд ревизију туженцх делнмично ува:кава и пресуду призив- 
uor суда делпмичцо преиначује тако, да по призивном суду досуђену своту снн- 
л.ава на 5334 дин. (дииара пет хиљада три стотине тпидесвт и четнри).

Осуђује тужене да тужитељнма плате у име трошкова ревизискога по- 
ступка, у року од 15 дана под претњом оврхе, солидарно, 305 дин. (три стотине 
и пет).

Р А З  Л ОЗИ:
Тужитељи су у тужбп навелн да им тужени према прнложеној обвезници 

Дугују 5000 дин. са 6% камате од 11 феб. 1934 г. Сем тога дугују им у име 
трошкова укњижења права залога до ове своте 518 дин. Тужени су у обвезницн 
иавели бројеве грунтовних уложака у којима су наводно уписане некретнине на 
коЈима је требала бнтп снроведена Јжњижба хииотекарног .заложног права у 
корист тужите.га. Када су тужитељн, међутим, затражили укњижбу, испоста- 
вило се да те некретнине не стоје на имену тужених, услед чега је грунтовна 
власти молбу ради укњижења права залога одбила. Зато су тужитељи тражилн 
да се тужени осуде да су им солидарно дужни платитн своту од 5518 динара, 
са 6% камата од i l  фебр. 1934 год. и папничне трошкове.

Тужени су дигли приговор ненадлежности, јер да пису могли бити уту- 
женп код Среског суда у Суботици, упркос томе да је у обвезиици тај суд пред- 
виђен као надлежан, јер је према пропису' §-а 101 Гр. п. п. било потребно да тај 
споразум и тужите̂ Ђи потпишу, што онн нису учинили. У меритуму су приго- 
ворнли да за дуг не одговарају солидарно, јер о солидарностн у обве.зницн нема 
помена; да не одговарају за своту од 518 динара, јер тужитеље теретн кривица 
што се пре подношења молбе гр. власти нису увернли да ли некретнине стоје 
iia њиховом имену. Приговарали су н внсинн своте ол 518 дннава, као и каматн, 
i:oja да бн се могла рачунатн тек од 1 апрнла 1934, јер је дуг тек онда био 
платив.

Првостепенн суд, Срески суд у Суботици, уважио је тужбу и тужене 
осудио према тужбеном захтеву. Призивни суд, Окружни суд у Суботици, одбио 
јо признв тужених и у све.му потврдио првостепену ппесудЈ’.

Жалба тужених да је признвни суд повредно iii>aEne пгописе само је делн- 
.мнчно основана. У погледу ненадлежности еуда, призивни је суд потврдио закљу- 
чак првостепенога суда да је суботичкн Срески суд месно надлежан да у кон- 
кретном случају суди, a против таквог потврђујућег закл>учка другостепенога 
суда рекурс је у см. §-а 622 Гр. п. п. недопуштен. Иравнлно 'је изрекао призивнн 
суд да је обавеза тужених со.лидарна, јер је неспорно да тужена свота од 5000 
двн. претставља заостатак куповннне за фризерску радњу коју су туженн од
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тужцтеља купили заједнички, те према томе одгопарају оГк)је н аа дуг заједиичкн 
т ј. солидарно, a не iio половиии. У иогледу, пак, сноте од 518 динапа, наљало 
је ревизлјн тужених дати делимично места и ову снизити, прнзиајућн тужите- 
л>нма у име трошкова за састављање облигације, молбу за ук1внжеи.е и таксу, 
свега досуђену своту од 334 дин., док их је са вишком ваљало одбити, јер ннсу 
вружилв доказа за то да су сем тих нмалн још какнцх трошкова.

Расноложење о трошковнма рс-внчнскога постуика оснива се на ирипису 
§§-а 143 и 152 Гр. П. II.

415
Правнп прогшс да је певаљан уговор којнм добровол>ац про- 

iiiBHo закону издаје своју дибривољачку земљу у закуи, не може се 
врцменити на вишак земљншта којн iii>eaa;3ii дибровољачку комие- 
твнцнју. (Иресуда Касационог суда у Новом Саду од 5 јуна 1939, 
Gp. Рев. И 780/1935).

Касациони суд рввизиониу молбу туженог одбија и осуђује га да тужите- 
л>11ма, на руке правозастуиника им, илати у н.ме ревизноннх трошкова, у року 
од 15 даиа нод иретњо.ч оврхе, З&З (.три стотине осамдесет ii три) дииара.

Р А З Л О З Н :
Тужитељи су у тужби навели да је њихов пок. отац, одиосно муж, Тошков 

,1ушаи, узео за екоиомску годину 1923/24 у закун добровол»ачку земл>у тужсчшга 
за коју је овај тврдио да износи 11 јутара. Када је пок. Тошков земл>у обра;џш 
и скинуо са н>е усев, покренуо је Јовичић -Јован, неиосредии сусед Тошкова, 
парницу' против овога и тражио да се осуди да му изда 2450 кг. ишенице н 
плати трошкове, јер је добровољачка компетенција закуиодавца Радоиића Марка, 
коју је он .Morao издатн у закуп, износила само b’ /« јутра, a осталих 2 54 јутра 
припадају н.ему, .Јовичићу, такође као део н>егове добровољачке компетенције, 
који је Радонић узео самовЈласно у посед и издао Тошкову, iia да нрема томе и 
илод са те површине прииада њему. Како је Тошков у см. тужбеног захтева .Jo- 
Еичића Јована и осуђен и како је овоме и исплаћено 5000 дин. у име главнице 
н 1745 дин. у 11ме трошкова, тужитељи су као наследници Тошкова тражили 
да се тЈ’жени осудн да и.« ту своту са иарнични.м трошковима накнади. 'Гужени 
је порицао да Оа нок. Тошкову издао био у закуп 11 јутара, него је TBp;uio да 
је издао само 8 и “/< јутра, колико је износила његова добровољачка компетен- 
цнја, a ако је Тошков ипак обрадио 11 јутара, то се мог.чо десити само тако, што 
је сам Тошков самовласно одузео и обрадио од -Јовичићеве земље 214 јутра и 
тако oBora оштетио.

Првостепени суд, Окружни суд у Вел. Бечкереку, одбио је тужитеље са 
тужбо.м ц осудио их да п.чате трошкове, јер тужени 1'адонић .Марко није био 
властан да у закуп издаје своју добровољачку комнетенцију, iia да суд ни тре- 
hiiM лицима, која оснивају своја права на таковом незаконитом правном послу, 
не може пружати судску заштиту. Апелациони као призивни суд одбио је нри- 
зив тужител>а ii у свему потврдио првостеиену иресуду. Услед ревизионе молбе 
тужнте.Ђа Касациони суд је иресуду пршзнвнога суда ра.зрешио и упутио га на 
нов поступак. У свом закључку Касационн суд је заузео то праино стајалиште, 
да би изрека Апелационога суда била оправдана само утолико, уколико је 
туженп издао у закуп одиста своју добровољачку ко.мпетенцију, но да би у по- 
гледу вишка, који ову ко.\1петенцију прелази, уколико би се установило да је 
II такав вишак нздат у закуп, и.мали да се гледе отштетног захтева iiiiHMC-iie 
општи пропнсн. Касациони суд је зато упутио призивпн суд да установи 
колике су биле доброво,гачке ко.мпетенције на колонији где је тужени добио 
зе.мљу? Колику је површнну тужени стваЈшо издао у закуп, и да ли стоји 
вавод тужитеља да је туженн узео на себе пуну одговорност за сву штету коју 
би ToiuKOB могао претрпетн услед тога што је у закуп узео 11 a ие 8 и “/« јутра. 
Апелациони суд, пошто је спровео доказнн поступак, донео је пресуду којом је 
туженога осудио да тужитељима у име отштете плати 0745 динара, са каматама 
и парннчне трошкове.

Жалба туженога да је Апелационн суд повредио правне прописе није 
основаиа, јер је суд на основу исказа преслушаних сведока, који су правнлно 
1К'њони у с.м. g-a 27(1 Гр. 11. п., устаиовно за cirop одлучпе чиНЈеннце: да је тужени
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кок. Тогаковом у закуп нздао не S и Û, него пуних 11 јутара ii да је то и пре- 
мером мерника установљено; да је однос између туженика ц Тошкова био 
закупни и да је закупнина износила 40 мет. центи пшеннце и 1100 динара у 
готовом новцу; да је тужени узео на себе одговорност и гаранцију за штету коју 
би Тошков из таквог закупа претрпео; да су Јовичићу тужитељи у име израв- 
нања његовога отштетног потраживан.а платили 5000 динара, a његовом право- 
заступнику у име парничних трошкова 1745 динара. Према таквом, без повреде 
правних прописа установљеном чињеничном стању ствари, није за решење спора 
одлучно што призивнп суд није преслушао још и сведока Балаћа Дана, кога 
је тужени предлагао н што није одредио саслушање странака, због чега се ту- 
жени такође жали. Остале жалбе туженога су за решење спора такође неод- 
лучне, те их Касациони суд оставља ван расматрања.

Расположење у погледу трошкова ревизискога поступка оснива се на про- 
ппспма §§-а 543 и 508 Гр. п. п.

416
Тужитељ-правозаступник намирен је у погледу своје награде п 

трошкова на други начнн, зато му је тужба којом тражн исплату 
иаграде н трошкова на основу трошЕовника, од доњпх судова са 
разлогом одбијена. (Пресуда Касацпоног суда у  Новом Саду од 6 
маја 1939, бр. Рев. 99/1935).

Касациони суд ревизију тужитеља не уважава, пресуду призивног суда 
одобрава и осуђује тужитеља да туженнма у нме трошкова ревизиског поступка 
плати, у року од 15 дана под претаом оврхе, 740 дин. (седам стоиша четрдесет 
динара).

Онај део поднеска тужитељева који се односн на парничне трошкове п 
који се нма сматрати рекурсом, Касациони суд по службеној дужности одбацу'је.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да су тужени у Краљевбрегу пмали фабрнку 

шампањера и подрумарство и да су као власници ових предузећа Опшгој прив- 
редној банци у Суботици дуговали преко 5,000.000 динара. Благодарећи тужи- 
тељевој интервенцији и преговорима које је водио, ту’женн су са Општом прив- 
ЈЈСДном банком склопили поравнање по коме уступају своје некретнине као и 
(рабрику у Краљевбрегу Банци, a Банка прпстаје да прворедном туженом оставн 
у власништво 8 јутара винограда у Мађарској, исплаћује му 15.000 динара у 
готовом, с тим да је тужени одговоран за оних 50.00 динара које је убрао a није 
иредао Банци. Тужнтељевом заслугом, дакле, туженн су пуштени из обавезе 
iipe.\ia Банцн за иеких 4,000.000 динара и добнлн натраг све .менице. Тражно је 
зато тужнтељ да се тужени осуде да су .му за послове које је у њнхово.м инте- 
ресу обавио, н које је специфицирао у приложеио-ч трошковннку, дј-жнц пла- 
тнти 41.500 дннара и парничне трошкове. Тужени су се, из.међу осталога, бра- 
1[цлн ти.че, да су се они гледе потраживања тужпте.гевнх са њнме нагоднлн. из- 
.млрили га и да тужнтељ нема од њих нншта више да потражује.

Првостепенн суд, Окружнн суд у Суботици, одбно је тужител>а са тужбом 
и осудно га да платн трошкове, a иризпвнп је суд ту иресуду у целшш потврдно.

Није осиовапа ревпзиска жалба тужитељева да је прнзивпн суд потврђу- 
jylin првостепену вресуду повредно правне iipoiiiice. Признвни је суд као чнн>е- 
нкцу установио да је тужнтељ на рачун из.мнрен.а свпх својих иотражнвања, н то 
како рапцјега потражнвања од О7.ооо динара, a тако н утуженог потражшЈањз. 
прпстао да добијс 10.000 динара као део куповне цене од по тужени.ма прода- 
тога аутомобила; да као адвокат добије на утужење н наилату сва потражнвања 
тужених II да му је Општа привредаа банка омогућила да на 1)ачун евога ста- 
рнјега потраживања од 67.000 днни., које је било укњнжено иза заложнога права 
Банчнног и било ненаплатпво, добнје до 30.000 динара намирење у оквиру ра- 
нпјега заложнога права Банчнног. To чшвеннчно стање ствари устаповљено је на 
основу исказа прес.лушаннх сведока и без повреде iiiiaBunx npoimea; оно не 
CTojii у протнвностп са сппси.ма, то је зато и за Касациони суд меродавно. Све 
остале жалбе тужнтољеве, као за eiiop неодлучнв, Касацнонн суд није узимао 
у рас.матрање.
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Део поднеска тужитељева који се односн на париичне трошкове има се 
сматрати рекурсом, и како је рекурс у питању парничних трошкова протнв 
чакључка другостепенога суда у см. §-а 622 Гр. п. п. искључен, ваљало ra је по 
службеној дужности одбациги.

417
Ако је у оставинскн записник уведено да сутековине у оста- 

вини нема, то не мо5ке лшпити права преи.‘ивелога супруга да иар- 
нпцом доказује да у оставинн има и сутековпнскога иметка. (Ре- 
шење Касационог суда у Новом Саду од 19 јуна 1939, бр. Г. 
353/1934).

Касацнонн суд услед ревизионе молбе тужитељнчипе пресуду призивнога 
суда разрешава и тај суд упућује на даљи поступак и доношење нове одлуке, 
у којој he иматн да се реши и питање сношења трошкова овога ревизионога но- 
етупка, којн се за тужитељнцу установљавају у своти од 1500 динара, a за 
тужене у свотн од 1842 динара..

Р А З Л О З И ;
Разрешити је ваљало пресуду Апелационога суда и упутити га iia даљи 

поступак, јер је Апелациони суд погрешно изрекао да је тужитељица у см. оста- 
гошске нагодбе добила ‘ /в оставинског иметка иза .чужа н да је тиме у погледу' 
својих сутековинских захтева измирена. Из записника о оставинској расправи, 
која је одржана 30 септембра 1924 године, види се, напротив, да је деобна 
нагодба склопљена међу насле.шицима тако, да је тужитељици признато само 
удовичко право плодоужнвања на ‘/в оставине мужевљеве и да јој осим тога 
ннје внше ништа дато. На оонову тако склопљене нагодбе је Срески суд као 
оставински суд својим решење.м од 14 јануара 1925 године бр. 4296/1921/15 оста- 
вину наследницнма правоснажпо и предао. У истом записнику уведено је, даље, 
да удовнца остављачева на сутециво нема право „јер је све што спада у оста- 
вину постојадо још пре него што је оставитељ склопио брак са удовицом“ .

Према такг.ом стаљу ствари, основана је жалба тужитеЛЈИЧина да је 
погрешна изрека Апелационог суда да се она сутековине, ако би у оставинн 
мужевљевој такве било, одрекла, као и да би у погледу својих сутековинских 
аотраишвања била измирена на тај начин, што је из оставнне мужевљеве добила 
‘ /в. јер о свему томе у записннцима о оставинској расправи, као ни у решењу о 
предаји оставине, нема ни помена. Ако је, међутим, у  оставинском записнику 
од 30 септембра 1924 године речено да сутековине у оставини нема, та, можда 
нетачна констатација, не може лншити права тужите.Ђицу да сутековину путем 
парнице потражује и да јој се ова изда, уколико успе да докаже да је у оста- 
внни сутековннског нметка одиста било; утолико мање, што тужитељици, како се 
она умесно жалц, као другој женн остављача, плодоуживање на један део оста- 
внне припада већ u по самом закону.

Разрешити је ваљало услед тога пресуду Апелационога суда и упутити 
га да, држећп се наиред нстакнутог правиог стајалишта Касационог суда, уста- 
нови, да ли је у оставнни пок. А. А. било и сутековннског нметка, стеченог за 
време брака тужитељнчпног са оставитељем, и да, у колико нађе да га је било, 
призна тужитељици право на одговарајући део тога иметка

Расположење у погледу трошкова ревизнјскога поступка оснива се на про- 
iiiicmia §§-а 543 u 508 Гр. п. ii.

418
На нова потражпваља, доспела и досуђена после дате дозволе 

за одлагање плаћања, може се п протнв заштнћеног повчапог завода 
одредпти намирпо пзвршен>е. (Закључак Касацноног суда у  Новом 
Саду од 20 маја 1939, бр. Рек. 00/1939).

Касацнонн суд рекурс тужиоца пзвршеаа дели.чичпо уважава н прво- 
стеиенп ;јакључак о одређењу извршења одржава на снази само до своте од 490 
дин. (дннара четири стотине и деведесет) и 101 динар трошкова. У остало.м делу

17
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рекурс одбија и потврђује закључак рекурсног суда. Осуђује овршеника да 
рекуренту у име рекурсних трошкова плати своту од 92 динара.

Р А З  ЛОЗИ:
Према установљељу рекурсног суда, које рекурсом није нападнуто, тужн- 

тељици је решењем Министарства трговине иадуитрнје од 20 фебр. 1934 одо- 
брено одгађање плаћања на 6 година. II Kaiio се према таквим заводима у см. 
чл. 25 Уредбе о заштити новчаних завода и шцхових веровника од 23 нов. 1934 
за стара потраживања, доспела iipe дозволе за^^рдаагање плаћања, не могу 
предузнмати никакве извршне мере, умеспо је рекурсни—суд одбио тражиоца 
извршења са молбом, преиначујући првостепени закључак/^За^^е извршење 
одобрп на првостепене, иризивне и ревизпске трошкове, досуђен&хмолитељу 
извршења пре 20 фебр. 1934 год., јер су то све стара потраживања, за која се у 
см. цит. Уредбе ц Аутентичнога тумачења које се односи на парничне тро- 
шкове извршење не може гражнти. Како, међутим, свота од 490 динара, досу- 
ђена туженом пресудом Касационог суда од 14 фебрауара 1937 бр. Г. G62/1933 
претставља ново потраживање, за које се у см. напред цитираног 25 члана 
Уредбе извршење може одредити, ваљало је у тои делу закључак преиначити 
н оставнтл на снази закл>учак првостепеног суда.

Расположење у погледу трошкова оснива се на §§ 143 и 152 Гр. п. п.

419
Рок застаре од три године, који предвпђа § 330 Закона о рад- 

љама, као iipoiiiic четврте главе пстога закона, односи се само на 
више помоћно особље, док за нпже помоћно особље вредп редован 
Ц1ШИЛНИ рок застаре од 32 године. (Пресуда Касационог суда у 
Новом Саду од 12 јуна 1939, бр. Рев. II 227/1938).

Касационп суд ревизнју тужене фирме не уважава, пресуду прпзпвнога 
суда одобрава ц тужену осуђује да тужптељнци у п.ме трошкова ревнзнскога 
поступка илатп, у року од 15 дана под претњом оврхе, 139 (сто тридесет девет) 
длнара.

Осуђује тужепу да у нсто.ч року п под теретом истнх прашшх последица 
пдатн Државно.« ерару у нме ндеалних такса на ревпзнскн одговор 18 (осам- 
наест) дпнара.

Р A 3  Л 03 II:
Тужптељица је у тужбн навела да је код тужепе ин;1Ј’стрпске фпрме бнла 

запослена као радница од 24 јуна 1928 до 16 маја 1936 и да јој у нме преко- 
бројннх часова, у којнма је за то време [аднла, прнпада још 2434 дпп. 24 ii. 
Како тужена неће да јој ту своту нсплати, тужител>нца је тражнла, да се тужена 
осуди да ју јој је, заједно са 5% камата од 16 маја п парпнчнпм трошковнма. 
дужна исплатптп.

Тужена је тражила да се тужптељпца са тужбом одбпје и осуди да плати 
трошкове. Дигла је приговор застаре у погледЈ' свцх потраживаша тужцтел>ц- 
чвних која су старпја од 3 годпне пре предаје тужбе. У погледу осталих потра- 
живања порекла је да је тужптељнца радила прековремеио, јер тужена (1|ирма 
СБ£ до 13 јаиуара 1936 г. није нн била индустрнско предузеће, него заиатска 
радња, у којој у смнслу Закона о заштнти радника ннје ни могло бнтн преко- 
временога рада; алн iiu после 13 јануара 1936 годнне тужнтељнца нцје раднла 
прековрвмено. Ставила је тужена н урачунбенн приговор до своте од 112. 316 
динара, iia рачуи штете коју да је претрпела на laj начии, што је тужите.вица у 
договор.у са остал11.м радннцима без огказа напустпла службу, услед чега је ту- 
жена .морала привремено да рад обуставп, што је имало за последицу да своје 
пронзводе ннје могла продаватп у тој мери кошко у осталнм годннама. Сем тога 
.MHOru су наручпоцн већ учињене поруџбнве сторнпрали, јер им тужена pony 
није .могаа да па вре.ме пмнферује.

Ирвостепенн суд, Срескц суд у Суботнцп, пошто је спровео доказин по- 
ступак, донео је пресуду којом је тужбу делимично упажио н тужнтељнци до- 
судно своту од 663 дпн. 75 п., док ју је са оетатком потпаживања, старнјнм од 
3 годпие iipe покретаља тужбе, као застарелом одбпо. llpnrono!) тужене за vjia- 
чупавање такође јо одбно. Услед прпзива тужнте.гнчпиа призишш је суд прво-
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степеиу пресуду делимично преиначио и тужитељици досудио читаво потражи- 
ваље у износу од 2434 дин. 24 п., сматрајући да потраживање, које је старије од 
3 године пре предаје тужбе, није застарело.

Жалба тужене да је иризивни суд оваквом пресудом повредно нравне про- 
писе није основана. Призивни је суд иравилно изрекао да се потраживање тужи- 
тељичино које је старије од три године пре предаје тужбе не може сматрати 
застарелим, јер се пропис §-а ззо Закона о радњама, који за потражииања из 
службеног односа предвиђа застарни рок од 3 године, као пропис IV главе 
ж-тога закона, одноено само на више помоћно особље, док за остало помоћно 
особље, коме припада и тужитељица, вредп редован приватно-правни рок 
застаре од 32 године. Неоснована је и жалба тужене у погледу броја прекоброј- 
иих часова у којима је тужитељица радила, као и жалба у погледу питања од 
којега се времена тужена фирма има сматрати индустриским предузећем у смц- 
слу Закона о заштити радника, јер је те чињенице установио првостепени суд у 
својој пресуди, досуђујући тужнте-Ђици делимично тужбено потраживање, против 
које тужена признв није уложила, стога се има сматрати да се обе те, иначе 
за спор одлучне чињенице, по првостепеном суду правоснажно решене, у по- 
гледу којих ревизија није допуштеиа.

Како тужена са ревизијом није успела., ваљало ју је осудити да плати 
трошкове ревизнскога поступка у смислу npoiiiica §§-а 143 и 152 Гр. п. ii.

420
Предаја меннце веровнпку не може без нарочитог споразума 

бити сметња да веровнпк своје потраживање утужи цивилним 
путем. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 23 јан. 1939, бр. 
Рев. II 217/1938).

Касациони суд ревпзију тужене не уважава, пресуду призивиог суда одо- 
брава u осуђуЈе тужену да тужитељици у име трошка ревизискога поступка 
илати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 2S9 дни. (две стотние осамдесет 
девет динара).

РА З  ЛОЗ II:
Туженој је платним налогом наложено да тЈ'Жител>ици у име заостатка 

куповне цене за продату јој некретнину плати у року од 15 дана под претњом 
оврхе своту од 5742 дин. Против платног налога тужеиа је предала контрадик- 
Цију, у којој је навела да је тужба преурањена, јер је тужитељица сама навела 
у .молби којом тражи издавање платаога налога да је камата плаћеиа до 12 
августа 1936, a нздавање платнога налога је тражено већ 25 јунија 1936; да 
платни налог ннје могао битн донесен, јер је иотраживање тужител>ичино од 
стране Пореске управе у Новом КнежевцЈ' зоог таксеног иступа који је тужите- 
-ч.цца починила стављено под забрану, ц јер је тужена дала тужитељици до 
своте од 2000 дин. менице, те је тужитељица тих 2000 дин. могла наплатитн 
само меничним пЈдем.

Првостепени суд, Срески суд у Вел. Кнкиндн, пошто је спровео доказни 
поступак преслушањем сведока и преслушањем тужитељичииим (тужена, иако 
иозвана на расправу ннје приступнла) донео је пресуду којом је платни налог 
одржао да снази, и тужену осудио да плати трошкове. Ире.ча молби којом се 
тражн издавање платног налога, тужена је камату платнла до 12 августа 1934, 
a не 1936 год., те је неоснован навод тужене да је тужба преурањена. На основу 
нсказа преслушаних сведока ii исказа ТЈЖитељице, суд је нашао да тужена 
Дугује са утуженом свотом; да је Пореска управа забрану која је била стављена 
разрешила и да менице тужена није дала на рачун тужите.Ђичиног потражи- 
вања, него да их је дала посредннку око иродаје некретнина на рачун његове 
посредничке награде. Окружни суд у Вел. Кнкинди одбио је призив тужене н 
у свему потврдио првостепену пресуду.

Жалба тужеие да је прнзивни суд повредио правне прописе није основапа. 
Тужена не наводи у ревизноној молбн поводом које друге таксене кривице је 
тужнтељичино потражпвање заплењено, a и да то наводн, таква би заорана 
могла пмати за тужену само ту последицу, да би досуђену своту нмала ставити 
у судскп депозпт, a не нсплатнти ју на руке тужитељице. Доњи судови су пра- 
Ш1ЛНО устанопили да тужена мепице није нздала тужитељици, него посреднику
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за купопродају некретнине, a и да их је издала тужитељици, то не би могла 
бити смета да тужитељица тај део дуга не утужи не меничним путем, него 
да тражи издавање обичног, неменичног платног налога.

Тужену, која са ревизионом молбом није успела, ваљало је осудити да 
плати трошак ревизнскога поступка у см. §§ 143 н 152 Грађ. п. ii.

421
Решавање о отштетнпм споровпма нзмеђу радннка на вршаћој 

машпнн н власнпка машине, уколпко отштеиш захтев прелази 
СБоту од 1000 динара, сиада у делокруг редовног суда. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 2С маја 1939, бр. Рек. 48/1939).

Касациоип суд услед рекурса тужитеља закључак иризивиог суда укида 
и одржава на снази пресуду ирвостепеног суда.

Осуђује тужепога да тужитељима, у року од 15 дана под претом оврхе, 
нлатл у име рвкурсних трошкова 440 дин. (динара четирн сготине и четрдесет).

Р А З  Л ОЗН:
Основано се жале тужитељн да је лризнвни суд повредио правнл проплс 

када је, укидајући првостепепу пресуду н поступак који јој је претходно, лзре- 
као да је за решавање о спору надлежна управна власт, a не редован суд. У 
см. §-а 18 Зак. чл. XLII лз год. 1899 спада решавање о оиаквим отштетнлм спо- 
ровима између раднлка иа вршаћој машпни л власника машине, уколико от- 
штетни захтев прелази 100 односно 1000 динара, у делокруг редовнога суда. 
Како се у конкретном случају ради о отштетном захтеву који прелазл lOOo 
дпнара, ваљало је рел1итл као у диспозитиву.

Како је лравозаступник тужитеља Ш. Ст. мл. накнадно прикључио пупо- 
моћ л за овога тужлтел>а, лрвостепена пресуда лма валлшстл л у његову корлст.

Расположење о трошковлма оснива се на пропису §§-а 143 н 152 Гр. п. л.

422
Оцену псказа преслушанпх сведока нзвршио је Апелацпонп 

суд неправилно, Зато је пресуду ваљало укннутн н суд упутитн на 
iioB поступак. (Решење Касацпоног суда у Новом Саду од 7 нов. 
1938, бр.^Рев. II 129/1938).

Касацнонл суд услед ревизлоне молбе туЈклтељлчЈше пресуду Апелацло- 
нога суда разрешава ii упућује тај суд на даљл поступак л доиошење нове 
одлуке, у којој се има решнти н питан.е која he од странака спосити н трол1- 
кове овога ревлзлолога поступка, којн се за тужлтељлцу установљавају у свотл 
ол 770 длн. (Д1ша{1а седам стотина седамдесет), a за туженл Државни ерар та- 
кође у свотп од 770 дин. (динара седам стотлиа л седа.чдесет).

Р А З  Л ОЗИ;
Тужитељлца је у ту̂ жбн навела да је 14 јануара 1923 год. на станицл 

Габрнћ криплцо.\1 же.л>езннчког особља пала под точкове воза, који јој je отсе- 
као обе ноге, уелед чега је постала за свакл рад са 100% неспособна. Тражлла 
јс: да се Државни ерар осудл да јој у име пакпаде штете плати годишње 24.000 
дин., са iipun. Тужени Ерар је порицао да бл се несрећа била догодила крлвл- 
UO.M жељезннчкога особља, иего је тврдио да је за несрећу крива сама тужпте- 
л нца, која је локушала да са воза сиђе када је овај већ бло у покрету л услед 
Toia лала и л[)етрпела озледе.

Првостелени суд, пошто је спровео доказнн поступак преслушавшн све- 
доке, доиео је пресуду којом је ту.ч?итељлцу са тужбом одбио, док је Апела- 
цлонл суд, уважанајућп призив тужитељлчнн, првостепелу пресуду прелначло 
л осудло тужени Ерар да је тужлтељпци дужан плаћатн од дана несреће до 
1 јануара 1927 год. месечно по 450 динара, a од i јапуара 1927 год. па надаљс 
дк̂ сечло по 300 длнара, заједно са делпмлчним ларллчллм трошкови.ма. Услед 
ревлзлопе молбе тужепога Касацнонл суд је пресудЈ' Алелацлонога суда jiaa- 
рсшло л упутно га на даљи поступак, послг чега је .4лелациони суд донео 
лову лресуду, којом је првостелену пресуду потврдио л тужлтељнцу осудио да 
ллатл трошкове.
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Разрешити је ваљало пресуду Апелацнонога суда и поново га упутити на 
даљи поступак, јер у пресуди има недостатака услед којих Касациони суд ннје 
могао извршити ревизију. Апелацнони суд, између осталога, даје образложењс 
да лсказу сведока Вуковића Карла, да је воз стао н одмах креиуо далл, није 
могао поклонити вере зато, јер стојп у супротности са исказима свсдока Сагмај- 
ciL'pa и Дорожмаија, према којима воз је стајао на (таннци Габрић пола минута. 
Та изрека Апелационога суда стоји, међутпм, у супротностн са трећим исказом 
сведока Дорожмаија, узегим у записнику од 23 маја 193(>, пвема ко.ме „воз сс 
моментаио зауставио u одмах је пошао даље“. И када је Апелацнонн суд у 
том пптању, колико се воз на станили Габрић задржавао, поверавао сведоку 
Дорожмаију, онда је био дужан да образложи зашто није узео у обзир п пове- 
])()вао том грећем исказу сведока Дорожмаија, који исказу Вуковићеву не про- 
тивречн. Апелациони суд изрекао је да исказу сведока Дорожмаија у иогледу 
чињенице како се несрећа догодила није могао поклонити вере, јер у том по- 
1леду нсказн свелокови, којн је саслушаван у тјјн маха, стоје једно са другим 
у противности. Исти је сведок, међутим, пошто су му предоченн његови ранији 
искази, прнлнком свога трећега саслушања навео да се догађај десио онако како 
ie исказао последњи пут, a у колико у његовим исказима има противречности, 
ои држи да је то услед тога што га приликом ранијих преслушаша нису разу- 
мели. Нека Апелационн суд оцени и установи да ли и уколико тај навод свс- 
доков одговара истини, узимајл^ћи у обзир чиљеницу, да сведок у своме трсћвм 
саслушању изјављује да су, сем онпх чињенпца које су биле предмет његовога 
трећег исказа, у осталом тачии његови исказп на запнспи1:у бр. 31 и 52. /1а 
узме у обзир и оцени п исказ у призивном постулку прсслушанога сведока 
Мнлутина Дачића.

Раоположеше у погледу трошкова рсвизноиога поступа осннва се на про- 
писима §§-а 543 и 508 Грађ. п. п.

423
Наводн тужитеља поткрепљени су и друпш доказима, те зато 

није ни од каква знача,|а да ли се трговачке кнзнге тужнтеља могу 
сматрати полудоказом. Зато ,је тужитељ са разлогом могао бнтп при- 
пуштен заклетви. (Пресуда Касационог суда у  Новом Саду од 30 
јан. 1939, бр. Г.. 135/1934).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља н 111 р. тужене одбпја.
Осуђује тужитеља да I р. туженом у име ревпзионих трошкова платн 1075 

дин. (хиљаду седамлесет и пет .дпнара), a тужену 111 реда да тужитељу у и.ме 
ревпзионих трошкова плати 1075 дин. (хиљаду седамдесет п пет динара). Тро- 
пгкови се имају платити на руке правозаступника I р. туженога, односно тужи- 
т<‘ља, у року од 15 дана под претњом оврхе.

Р А З Л О З И :
Тужнтељ је у тужбн навео да је новосалска трг. Фнрма „Монашевић, 

Лазић н TlypBnh" имала у Србобрану своју фплијалу, у којој су као благајницс 
бкле намештене 11 ii 111 в. тужене, за чпји је вад ппеузео солилапно је.чство 
I р. тужепи, љихов отац. Ка.да је филијала фебруара месеца 1920 год. ликвилл- 
рала, установљепо је на основу благајпичкнх књнга да jfi на благајни утекло 
за 41.360 дпн. више исго што су тужене обг;ачтаале, a 1 р. тужени, коме је 
повац пведаван на чување, фирмц псплапго. To потраживање дедпрала је Фирма 
па тужптеља, којн је тражио да се тужени солпдарио осуло ла су му дужпи 
своту од 41.360 дпн. псплатптп, коју .ie у току поступка код I ст. су.да повнсио 
на 52.087 дин. 20 п. — Туженп су паволе тужбе порицалн. нарочито ла би 1 р. 
туженп узео на себе јемство за рад 11 111 р. тужене, a ове ,да би могле одгова- 
рати солидарно.

Првостепенп суд, Окр.ужни суд у Новом Салу, пошто је спровео доказшг 
достучак прегледом трг. кн.нга по стоучњаинма. те иреслушањем сведока, дао 
jft тужби делимично места и осулио 11 р. тужсну да је тужитељу дужна вла- 
TiiTit сЕоту од 17.072 дпн. 35 п. са 5% камата ол лана тужбе; т.ужену 111 р, 
да је дуиша платнтп своту од 27.202 днн. 80 п. са 5% камата од дана тужбе, a 
! 1). тужепог да је дужан платнти своту ол 44.275 дпн. 15 п. са 5% камата од 
дана тлжбе, уЕодпко бп оврха против II п III р. тужене остала безуспешна.
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Апелациони суд је призив тужених II и III р. одбио и потврдио I ст. пресуду, 
док је призиву I р. туженога дао места и, преиначујућн I ст. пресуду, тужбу 
према њему одбио.

Ревизиону молбу предали су тужитељ и III р. тужена, алн су оне обе 
нсосноване. Ревизиона молба III р. тужене зато, јер је Апелацпонн суд, прима- 
јући чињенично стање ствари установљено по I ст. суду, правилно изрекао да 
тужена тужитељу дугује са досуђеном свотом. II када се трговачке књиге фирме 
..Монашевић, Лазић и Ђурчић" не би могле сматрати полудоказом (цако је 
увтановљено да су ставке у кљигама заводиле тужене својеручно), наводи тужн- 
теља поткрепљени су и исказом преслугааних сведока, те Апелациони суд ппје 
погрешпо када је, одбијајућп призив тужене, изрекао да је првостепенн суд пра- 
вплно тужитеља на његов исказ заклео. Неоснована је н ревизиона жалба тужн- 
тс;љева, јер је Апелациони суд без повреде правних прописа изрекао да тужи- 
тељ није услео да докаже да је I р. тужени примно јемство за своје кћери. 
Апелациони суд је дао образложење и за то, зашто није одредно преслушање 
по тужитељу предложенпх сведока. Из записника, пак, узетог код Апелационог 
суда 28 дец. 1933 види се, да је тужитељ тражио ппеслушање сведока д-ра 
Матића и Ћурчића Николе на околност, да је I р. тужени руковао благајном н 
дасао обрачун по пуномоћству својпх кћери, из чега, све ако би то и стајало, 
још не би излазило да је тужени примио јемство за своје кћерн.

Како нп тужитељ нн III р. тужена са ревизионим иолбама ннсу успелп, 
ваљало их je осудити да протнвнику плате ревизцске трошкове у см. §§-а 543 п 
508 Гп. п. п.

424
Упутство дато првостепеном суду, да ТЈ^жптељу досудп награду 

за обављене адвокатске послове само уколпко установп да су поје- 
дпнп правозаступнички пословп бнли потребнп, садржи правно ста- 
Јалиште призпвнога суда. те је ревпзпја у см. т. 4 S-a 590 Гр. п. п. 
допуштена. (Закључак Касациоиог суда у Новом Саду од 20 маја 
1939, бр. Рек. 72/1939).

Касаинони суд рекурс тужитеља одбнја н потврђује закључак рекур- 
снога суда.

Р A 3 Л 0 3 II:
Нпје основан рекурсни разлог тужите.ња да је рекурснн суд повредпо про- 

цосуално-правнп npomic када је, пренначујућп првостеиени закључак којим је 
првостепени суд ревнзнју као недопуштену одбацио, упутпо суд да ревнзнју 
лодастре Касационом суду на надлежно решење.

У  см. т. 2 §-а 59Г) Гр. п. п. ревизија је допуштона н против другостепелз 
лотврђујуће пресуде, иако вредност ларлнчног лредмвта пе прелазл 5000 лли., 
ar.o је лрвостепена лресуда, коју је прлзпвип суд потпрдио, блла донесена услед 
улндајућег закључка лрнзлвнога суда који се пнје могао рекурсом лоблјатл. a 
у којем је лрпзивнн суд нзрекао своје правно схватаН)е за које је лрвостепенп 
суд бпо везан. Умесно је рекурснп суд лзрскао да је такво правло схватање при- 
г.пвпп суд и у конкретном случају пзрекао, јер је упутпо лрвостепенл суд 
да тужитељу досуди награду за обављеле адвокатске послове само уколико уста- 
новл да су лојединл лравозаступплчкп лословл тужитељевп били лотребни, a 
такво улутотво дато лрвостелеиом суду садржи свакако л лравно стајалиште 
лризивнога суда.

42б
Крнвица је до опуномоћенпка тужител>евог правозаступнпка. 

ако је он у судском позпву слово „о “ у речи „октобра“ прочнтао као 
нулу II зато пропустпо рочнште. Зато је Апелационп суд молбу 
тужитељеву радп оправдања умесно одбпо. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 15 маја 1939, бр. Рев. II 155/1935).

Касациопи суд уток тужитеља одблја н лотврђује решење Алелалионог 
суда бр. Г. 955/1932/33 од 13 фебруара 1935



гвз
Ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђу.је ra да тужеиима, iia руке 

иравозаступника нм, у року од 15 дана под претп.ом oitnxe, млати у име грпч- 
звоних трошкова 1650 днн (дииара једну хиљаду шест стотниа iKvicceT ii шест).

РА З  ЛОЗИ:
Тужитељ је у тужби иапео да је власник у једној четиртинн некрстнина, 

уписаних у гр. ул. општнне Луг бр. 197, које у половнни сачишавају власинштво 
Бака Ст1'вана, прворедног туженог, a у једиој четвртшш Бака Марнје, друго- 
рудне тужене, његове бипте жс‘не, од које је правоснажном ii])ecy;ioM Ок|1ужног 
суда у Сомбору бр. 2383/1925 развенчан и то из њеие крнвицс. Како инје вол.аи 
да остане и даље у пмовиој заједнпци, тужитељ је траашо да се тужепн об1!ожу 
да су дужнн трпети да се имовна заједница укине п то па тај иачин, што ће 
се иекретнине поделити у природи према мернпчком плану који је тужби 
прпкључио.

Другоредна тужна је у своју одбрану навела да је она гласом јаинобе- 
лежничке исправе од 19 маја 1922 год. даровала тужитељу чстпртину некпетнина 
које чине предмет парнице; да јој је тужитељ пре овога дароваља дао, долуше, 
на као што се у јавнобележничкој исправи сведочп 5000 динара, него 4500 дин., 
које је, међутим, чим су некретнине на његово име пвеписапе, од ше олузео и 
напустио ју. Од тога времена живео је од тужитељице стално растављепо, док 
није, напоелетку, и бракоразводну парницу покренуо н од ње се копачпо 
развео. Таквим својим поступком тужител> се према тужепој показао иеблаго- 
дарннм, услед чега је она овлаштена да учнњени noiuioii повуче. Зато је дигла 
противтужбу II тражила да се тужитељ огласи грубо пеблаголаЈШИм, даровпи 
уговор расЕине и ту̂ житељ дароване некретиине љој пшг лтч. ТТп1!чг1рд11и тужвци 
навео је да је тужба према њему преурањена, јер се пгво нма п''счнстити одно- 
втај између тужитеља и тужепе другога реда, љегове кћсри. и да ток опда може 
битн места расправљању пптања о томе, да ли је туаштељ вчастап да тражп 
укидање заједнице према љему или није.

Првостепени суд, Окружнн суд у Сомбору, одбно је i:ai:n тужит'‘ља ra 
тужбом, тако и другоредну тужену са противтужбом, a тршпкпив ie међу стг̂ ан- 
кама узајамно пребио. Апелациони суд одбио је призив тужитеља и у свему 
потврдио првостепену пресуду, a тужитеља осудно да плати трошкове призив- 
нога поступка.

Ппотш! пршења од 13 фебруара 1935, којим је Анвлапиони вул молбу 
тужитељеву ради оправлања пропугатенога почитта ол 3 октобра 1934 одбио, 
тужитељ је подпео уток на Касациони суд. Из прикљученога позива у суд, који 
ji- тужитељевом правозаступппку увучрп још 13 ivaa 1934 год.. iacno во вчли 
да је рочиште код Апелацпоиог суда било заказаио за 3, a не зо октобар 1934 
год. те је, према томе, како Апеладиони суд умссно нстнче, квнвипа до опу- 
иомоћеннка тужител>евога правозаступннка ai:o је он слово „о“ у речи октобпа. 
Еоје, истина, нпје спојено са речи „ктобра“, прочитао као нулу, a iie као о. Зато 
је уток тужитељев као неоснован ваљало одбптн.

Ревнзнону молбу, пак, тужнтел>еву ваљало је олбити, јег ie Апвлационн 
суд на основу исказа преслушанога стручњака установио, ла се цркиетниие i;oje 
чшхе прелмет парниде услед н сувлше ситних лардела не могу лпукчије у imn- 
роди лолелдти, сем да се лоделе у трп груле са јелиаком економсчом висднош^у 
To стајалпште Апрладионог суда прихватио је и тужител., те ie па раоправи ол 
10 маја 1934 тражио да се раслрава одгодл, те да he on прлпрсмиим сдисом 
полнети дадрт деобе у смдслу како то Алелациоди сул тражи. Аполатшопи сул 
јс захтеву тужител.евом удовољло н, одгађајући расдраву, лао му рок од 45 
дада да у н>ему свој дови деобни налрт полдесе.

Како тужлтељ не само да у томе poev лпје придремним гпдеом леобнд 
нацрт доднео, iiero то није учплно ли на рочдшту ол 3 октобпа 1934. Koie је нео- 
правдало дропустио, Апеладиодн суд је оправлано лрвостеделу ппесулу потвп- 
дио, јер се пт>ема умесном гтајалшдту Алелацдодог суда no лрвобитном падвту 
тужптељевом укддање заједннде у лрнродд ne може спровести.

42Г)
Шестомесечнп рок na обнову спора ш  ст. Гр. п. п. почнње тећи 

од дана када је пресуда Касацпоног суда странцн уручена (ст. 2 §-а
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410). (Пресуда Касационог суда у Новом Оаду од 5 јуна 1939, бр. 
Рев. II 55/1938).

Касационн суд ренизиону молбу тужитеља одбија.
Придружење тужене ревизионој молби тужитеља у иогледу иарничних 

трошкова делцмично уважава и по Апелационом судЈ̂  .locybene трошкове пови- 
сује на своту од 18,030 дин. (осамнаест хиљада н трпдесст дниара).

Осуђује тужнте.Ћа да туженој, на руке правозаступннка јој, плати у нмо 
рсчзизионих трошкова, у року од 15 дана под претњом оврхе, 9210 дин. (девет 
хиљада две стотине н десет).

Р А З  ЛОЗП:
Huje основана ревнзиона жалба тужитељева да је Апелационн суд повре- 

дио формално-правни проппс када је изрекао да је тужба предата одоцњено. У 
ем. прописа §-а 567 Гр. п. п. тужба за обнову спора има се предати у року од 
6 месеци и тај рок почпње тећи од дана када је пресуда у основној парницн 
иостала правоснажном. Пресуда Касацнонога суда постада је у основној пар- 
1шци правоснажном њеним усменим проглашење.ч, али шестомесечни рок за 
подношење тужбе за обнову почео је тећи у см. пропнса реченице друге става 
2 §-а 410 Гр. п. п. тек од дана уручења пресуде Касационог суда тужитељу, a 
ннкако по протеку петнаест дана од уручења пресуде, као што хоће тужитељ. 
Зато је ревизиону молбу тужител>а као неосновану ваљало одбити.

Придружењу тужене у погледу парннчних трошкова ва.гало је места датн 
д(!лимично, јер је Апелациони суд трошкове туженој досудио одпста у прениској 
своти. Тужитеља, који са ревнзионом молбом није успео, ва.Ђало је осуднти да 
плати трошкове ревизискога поступка у см. §§-а 543 н 50S Гп. п. п.

427
Ннсу тужени приговор да менпца ннје могла бнтп утужена, јер 

да су тужитељпци нздали нову менлцу, моглн дићп тек на усменој 
расправн, јер су се нз тужбе, a и из протеста, могли уверпти о 
каквој се меници ради. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
22 маја 1939, бр. Рев. II 890/1935).

Касациони суд ревизију тужитељице уважава и пресуду призивнога суда 
преиначује тако, да платежни налог Срескога суда од 31 јануара 1935 одржава 
на снази с тим, да су тужени услед снпжења менпчне главнице дужни ллатити 
ТЈЖитељу 9200 динара са 6% камате од 31 јануара 1935: 95 динара протестпих 
11 1G3 дин. 50 пара нотификацноних трошкова, у  року од з дана под претњом 
принудног извршења.

Дужни су тужепн платити у истом року ii под претњом пзвршења у име 
трошкова меничног платржпог налога 890 дннара (осам стотпна девслесет), v 
нме трошкова ијшоетеиечшг иоетупка 467 дннара (четир стотпне шесдесет седам), 
у име трошкова призивнога поступка 922 дннара (девет стотшш двадесет н два), 
a у н.ме трошкова ревнзионог поступка 461 дипар (четнрп стотнпе шесдесет ii 
један).

Р А З Л О З И :
Тужнтељпца је тужбом тражила да се на основу менице, која је пздата 

у Нем. Елемиву 30 сеитембва 1933 год., a била платнва 31 јануара 1934 гол.. 
туженн меннчннм налогом обвежу да су ,јој дужнн платнтп своту од 9800 дпн. 
са прип. Туженн су протпг. меппчног платежног налога поднели прпговоре, у 
којима су навелн да утужену своту прпзнају; да су вол>нп пздатп пову менпцу 
са нсти.м потпнсима; да су по занпмаљу земљоралшшп н да луг постојн од пре 
20 априла 1932 годпне. На усменој расправи прпговорплн су још п то, да тужп- 
тс.Л)Нца нпје могла утужптп ову меницу. јер да су јој онп издалн нову меницу, 
услед које је cxaiia, утужена, пзгубила сваку важност.

Првостепенн суд, Срескп суд у Петровграду, ставно је .менпчнп п.хатежни 
налог ван снаге ii тужптељицу осудио да платц трошкове, a иризнвни сул. 
Окружни суд у Петровграду, потврдио је ту пресуду у целинн.

Жалба тужнтељице ла ie прнзпвнн сул повпедпо ппавне ппопнср onio- 
вана је. У см. ст. 3 §-а 643 Гр. п. п. туженн је дужан у законнтом року подићп



све приговоре које 6и имао протпп платног налога.Како су туженп, међутнм, 
п)'ИГОвор да мепица ипје могла Гшти утужена дигли тек iia усменој распраин, 
оспована је жалоа тужптел>ице да су онн са тнм приговором iteii Гжлн првклу- 
дцрани. Разлог iijuianBnor суда да су тужгнн моглн тај прпгоиор станити н на 
усменој расправи, јер да су тек онда Гшли у могућиости да доГтју увида у 
меннцу која је утужена, нмкшовап је, јср се !:ако из мснмчног илатеасног валога, 
a тако н из туж()н у преиису прикљученога протеста внди, да је утужена ста- 
piija меница платива 31 јан. 1934 r., a ue која друга.

Услед тога је меничнн платсжнн налог вал.ало оставнти на снаан, но 
како је тужитељица тужбу снизнла на евоту од 9200 дин., вал.ало је тужспе осу- 
двтн да су тужитељицп дужпи исплатити ту своту са прнп. и парвичиим тро- 
шковима у све три ннстанцпје, у смислу §§-а 143 ii 152 Гм. ii. ii.
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Из праксе Окружног суда у Петровграду
428

Тражилац извршења издејствовао је принудну управу ua земл.ишту Поли- 
тачке општаие без претходиог ПЈшбављан.а одлуке надложпе власти по §-у 20 
И. II. Закључак о тој дозволи постао је иравос-нажан, jeri се нзввшеннца није 
а;алила. Током спровођења принудпе управе, 113В[Ш1еннца је ставнла предлог за 
обуставу иринудне управе еа разлога, што педоотаје одлука падлежне адмнии- 
тративне властн о допуштености конкретног извЈшкња, те је уједао предложнла 
суспензпју пзвршпог поступка. Срескп суд је одредио ПЈшбављање наведене 
одлуке, извршпн поступак суспендовао, a питање обуставе оставио нерешоно док 
не стигне наведена одлука. Поводом рекурса тЈтжиоца n3Bjraieii.a протнв cycaieii- 
зије извршепог поступка рскурснн суд је отклонио суспензију из ових разлога: 
Тражилац извршења се жалн иротнв оног де.да ирвостепеног закључка којим 
јо удовољено предлогу нзвршеника за суспензију извршног поступка, који ci; 
односи на пвинудну управу вангрунтовног права плодоуживаља пред.метних 
некретнииа. Наводл, да не.ма законских услова за суспензију извршног поступка; 
да су предметне некретнине пашњак н слатина, те би одлагање извршења оне- 
могућило наплату извршне му тражбине, јер када наступи топлије вре.че и 
жега, онда тај пашњак потпуно сагоре и такав пашњак неће нико узети под 
закуп. Тврди да је извршенипа навела како -заплењеие покретнине служе јав- 
ном пнтересу, док у предмету Водне задруге није изнела тај приговор.

Жалбе су основане.
Истина да је одлуди о дозволи коикретног извршења трсбао претходитн 

поступак у смислу §-а 20 И. п. у везн са Уредбом о извпшељу iipoTUB гамо- 
управних тела, јавннх п опште корисних установа, али пзјава надлежпе адмн-
I истратшше власти нма се затражити ii v касни’ом сталију нзвршног иоступка, 
уколвко ,ie у пнтанл' тело inii установа из §-а 20 И. ii., међу Koie несумљнво <ч1ада
II пзвршенпца као самоуправно тело по приватном дугу радн којега је издеј- 
ствовано пзвршење ради намнрења. У овом потоњем елучају „може“ суд од- 
iiocHO изврпша власт одложитн пзвршење док се не донесе одлука падлвжне 
власти о допуштрности плриндбе Гизввптрца') на ппсд.метима Koiii су обухваћепн 
дозволом извршрља (чл. 9 цнт. Уредбе). За оцену тога питаља меродавни су 
прописп П. п. Овај основ за суспрнзнју извршења може се одредитн само уз 
коегзпстенцнју ниже наве.лених услова: 1) ако ср стави предлог; 2) ако постојп 
један од узрока за одлаган.е набројаних у § 41 II. п.; 3) ако је спровођеи.е или 
наставак нзвршеља скопчап са пенакдивом или тешко накпадивом имовнпском 
штетом за дужпнка (§ 42 II. п.) ii 4) ако се не угрожава намиреље повериоца 
услед тога тто се извршеље о.длаже. Одлагање извршења је огтавл>ено оцрнп 
суда у свако.м копкретном случају. Има такових нзвршеља која пе изазивају 
ненакналиву нлн тешко накна.днпу нмошпкчсу штрту за нзвшпеппка за случај 
ако буду спроведена односно иаетављена. Међу ова долази нзвршеље путем шш- 
ну.дне управе над некретиннама д\'жпнка, јер прпну.дна управа повлачи собом 
прописно нскорншКавање прнхода од некрстнина, те, по правилу,  iie може 
п.чати за последнцу ненакнадпву или тешко накпадину имовпнску штету по 
дужнпка.
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Имајући у внду напред наведено, рекурснп суд је нашао да је у кон- 
претном случају неосновано било суспелдовање прппудне управе над иекретни- 
1[ама ц:зв])шепика до доношења одлуке надлежне ал.мшшстратшше иласти iio 
питању допуштеностп пленидбе предметних некретнпна у сврху искоришћавања 
путем прннудне управе..

Како је тражилац пзвршења успео по питању суспензцје, требало је из- 
вршенпка обвезати iia плаћање рекурсног трошка (§§ 143, 152 и 156 Гр. п. п ).

429
Пополом л{албе наеледника протпв оног дела олдука о предајн оставппе, 

коЈп се ОДИОС1Г на утврђеиу вредпост оставинске актпве, као п одмеравање па- 
граде јавном бележннку, рекурспп суд је под бр. Пл. 1282/1938 делимпчно укп- 
нуо првостепеип закључак из овнх разлога: Рекурентп се жале против нпже на- 
веденпх ставака оставинске актлве ir предлажу, да се прпми она вредност која 
је утврђена са стране органа којему је било поверено инвентавпсање. Расмо- 
тривши предмет рекурснп суд је нашао да првостепенн суд ннје могао донетн 
одлуку 0 прела,1и оставине (делнмично с обзиром на оспорену вредност оста- 
шшске активе) пре него што је наредио накнадно инвентарисање у сврху утвв- 
ђења вредности активе. Жалба у погледу потражнвања од 600.000 динара нлје 
основана, јер се у смислу §-а 4i Ост. пост. имају унети у инвентар сва потра- 
живања у потпуном износу са евентуалном прнмедбом о љнховој нвнаплативостп. 
Бредност, пак, претставља целок}шно потраживање главнпде којој се има.]у до- 
дачи припатци. гачунати ло смртп остављача. Поволо'*. пак, жллбе у поглелу 
акдија ко.је улалзе у активу, и то 2000 комада акција Иддустрпје пољопрнвред- 
них стројева а. д,. затпм два комада акцн,1е Великобечкеречке штедиониде п 
19 комада акдпја Прве хрватске штедионпце, Hirie се могло донети мериторно 
рошењо, јер педостају потдебнл подацн. ГГрпкупљаље, пак, тпх података изпскује 
допуну инвентарисања. Вредноснп паппри Mojiaiy се уиетд у инвептар лрема 
курсу Koiit ie постојао на лап смрти огтављача. При уногаељу вредпчгштх папцра 
у инвентар има се назначпти врста вредносног папира, номинална вредност, 
дап и место издавања, a код вредноспих namira Koiii доносе камату jom н ка- 
матна стола, као и то да ли постоје камати, односно дивнденлнн купони, и у 
дпзптивчом Mv4a.iv од када и докло. Вре.дност врелносног папила има се угта= 
новитд према берзанском курсу ко1н је постоЈао у време смрти оставл>ача. Ако, 
TWK, вредносни namin не 6u имао берзански курс, он.да се пма вродчорт таквчх 
иалира на одговарајућп начин истражитд. У сваком случају могу се по зва- 
нлчној лужности тражпти обавештења д од пздавача. Након утврђења вредпостн 
наведених вредноснпх папира путем накнадног инвентарисаља, првостепенп суд 
h',' утвр.дпти ЉТ1ХОВУ вррлиогт 71 према том ррзултату. лодзвшп впддпогт о^талиг 
оставнпскнх предмета, утврдптп вредност огтавпне, која he служ71ти основом и 
зд утврђење 1авпобепежннчке паграде. Ова he се с обзпрохг на лрнговоре реку- 
репта депити по §-v 3 јавчобрлежпичкр тачпфе. a за сдччај усвазава ч т ' неусва- 
1ан>а предлога за врпх1ену наведеног зак. проттиса навешће се разлози. У толнко 
hf се, ппема евентуалном 7!змењеном резултату у поглрду оспорених вчрдности. 
лонети сход(1о располоагење приликом лодошоња новог решења па одговара-
,hl,PM 'fppт;^^

Ако ie шшентар матвкав, или ако постојн потреба да се ннвентар допуни. 
онда оставинсчги рхд претходно олређу.је допуну. и тек после т*ога o,ipehy.1e оста- 
вкнску распгаву. Пзузетку има самп тада места. ако оставтгаскп суд поверп до- 
пуну пнвентара јавном белржнпку. У том случају се дстовремено са олређењем 
допуне инвентарисаља олређује и оставинска расправа. У овом случа^у је сам 
јагни бележиик извлтшго измрну вредностп i;o.ia отступа од врелнортп уста- 
врвљене од оргапа којему ,ie ост. с.уд поверпо нпвентарпсање. што ie пеправилно, 
поред наведенога и зато, што 1е учињрно без учешћа запчт»рроова!п»х липа. a 
поред Tora тт л' суштинп ie тгогпегано, ien впедзшст нпје утврђена пррма папрел 
нзложрном правном становшиту.

Наређење у иогледу рекурсног трошка осшша се па §-у 153 Гр. ii. п.

430
Срескп суд у R., ко.1п се налази на подруч.ју Окружног сула у П., посту- 

пао ,ie неколико годпна као пзвршнп суд у погледу извршенпковпх покретнпна. 
Мрђувремено се је уплело ii питање заштите по Улзд. На концу је тражцлац
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иавршења предложио да се предмет уступи на надлежност среском суду у J. Т., 
који се налази на територнји петроиградског Окружпог суда. Cpeerai суд у J. Т. 
ј(з донео мериторно решење у овој стиари, које је iiaiiao рокурсом тражилац iia- 
r.pmeiba. Рекурсни суд је под бр. 1232/2/1938 iiohiiuitho приостепеии закључак, 
изрекавши ненадлежност Среског суда у J. Т., из ових разлога;

По предлогу тражиоца нзвршења, Срескн суд у В. донео је закључак под 
бр. Гн. 56G8/1931 од 8 XI 1938 г. да се предметнп спнси доставе на дал>н рад 
Среском суду у J. Т. Срески суд у J. Т. упустпо се је у решар,ан,е овог предмета 
и донео закључак којим обуставља извршни поетупак. Против тог закључка 
жалн се тражилац извршења, иаводећи да је донесен повредом закона.

Расмотривши предмет, рекурсни суд је уочно разлог за поништење због 
ш-надлежности Среског суда у J. Т., те је донео напред наведенн закључак нз 
CBDX разлога:

Овај предмет је настао код Среског сула у В. као суда надлежиог за спро- 
во1;ење извршења још 1931 под бр. Гп. 5008/1931. У овом иредмету се је поја- 
вкло и питање земљорадничке заштнте. Тражплан извршеља мотивише свој 
пррдлог за уступање гпига Среском суду у J. Т. разлогом, да сс ie изтииеник 
преселио у општину X. Н., те је како за наставак извршног поступка, a тако и 
за решавање питања губитка земљорадничке заштите надлежан Срески суд у 
J Т. Ово становиште није основано. Ппе свега се констатује да се овај нзвршии 
поступак води по прописима Зак чл. LX из 1881 год., и то с обзиром на чл. 27 
У. и. п., јер је намирно извршење било у току пре ступања на снагу новог И. п. 
У смнслу, пак, §-а 18 Зак. чл. LX из 1881 год. надлежан је за cnpoBoh(‘n>o извр- 
шења онај Срески суд, на чијој територији се има спровести нзвршеље. Ова 
надлежност долази у обзир, без обзира на то гдб се налази место стаповаља 
ипвршеника. Према томе нпје било места уступању овог предмета иа падле- 
жност Среском суду у J. Т. због промене места становатва извршеиика.

Како се овде појављује и питање земљорадничке заштите, то треба испи- 
татн II надлежност по Ул.зд. Према ппописима Улзд. чл. 21 Пулзд. чл. 28 и 
чл. 40 ст. 1 извршнп суд је надлежан да решава питање обуставе извршног iio- 
ступка. Тај поступак се има обуставити и по предлогу пзвршепнка, ако локаже 
уверењем да је земљорадник.

Ако је оспорена нстинитост уверења од заиптерерованих лица, пспитује 
п.сгову истинитост падлржнн Срески суд по прописнма Ванпарппчпог поступка. 
Како је према изложеноме Срески суд у В. надлежан за спровођење извршеља, 
то је оп надлежан и за решавање питања обуставе iio Улзд. За испитиван>з 
нстпнитости увепеља падлежан Je Срески суд као ванпавнички суд. Према чл. 40 
ст 3 Пулзд.: „Где се спомнње срееки сул, разуме се срески суд налложап за 
дужника". Како се, надаље, питања по Ул-зд. регаава1у по пропксима Ванпар- 
нвчног поступка, то се у недостатку прописа у Улзд. п Пу.лзл. нмају ттриме- 
њиватн проппси Ванпарннчног поступка. Према овом је Срвскн сул у В. као 
ванпарнични надлежан за поступање по Улзд., iep је пзвршриик у врсме запо- 
четог поступка — извршног и ванпатшичног по Ул-зд. — cianoiiao на TcrniTOPujii 
Ореског суда у В. (у општинн J.). II no прописима Паршичног н по проппсима 
Ванпарничног поступка касније промене у околностима. noie су у почетку биле 
меродавне за одређење надлежностн, немају ннкаквог утипаја. Суд ко.ји је био 
падлежан онда када му је поднесена правна ствао. залржапа своју надлежност 
док се ствар не свршп (perpetuatio judicii) (§ 26 Гр. п. п. у везн §-а 21 Ванп.
IIOCT.).

Како је суд лужан уочавати своју неиадлежногт у син.ма стаднјима по- 
ступка, треба-ло .ie поводом у.доженог правног .аека донсти закључак као у днспо- 
зптивном делу, јер је у питању таква надлежност, која се не може моњати 
споразумом странака.

0 основаности захтева на рекурсин трошак није се могло решавати, јер 
т])Ошак није пописан (§ 156 Гр. п. п.), па се стога не би могао досулнти ни за 
случај основаности. С г с в а а  БраиковиЋк
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Према на150дима у тужби тужени је месеца октобра 1934 годппе куппо од 
тужитеља једаи гадиоаиагат и остао у име купошшпе дужан Збоо дип. Тужнтељ 
jt; тражио да се тужепл осудн да му плаи! тај нанос са 12% камате. Тужени је 
са првог рочншта нзостао, иако је бпо праиплио позиан. По предлогу тужпоца 
‘’УД је доиео пресуду због пзостанка и iio ii])auoMoliHOCTH пресуде, на предлог 
тужиоца, дозвољено је нампрно извршење и за 12% камате на досуђену глав- 
нвцу. Против одређеља извршења жалио се тужепи. иаводећи да каматна стопа 
за дугове ове врсте не моа;е битн већа од 8%. Рекурсни суд је под бр. V Пл. 
2S8/1939 уважио рекурс из овнх газлога:

Чланом 1 од. 1 Уредбе о макснмирању камата II бр. 2790S/K. од з авгЈ̂ ста 
1934, каматпа стопа на позајмљенн новац утврђена је: а) за новчане заводе ii 
банкарске радње 4.5% над есконтном стопом Народне банке; б) за остале веров- 
иЕке са највише 8% годншње. Ако се уговори већа камата од ове, уговор је у 
смнслу чл. 5 од. 1 за тај впшак ништаван. Према ставу 2 чл. 5, уговорена ммата 
внша од оне предвнђене у чл. 1, неће се досуђиватн, нити се може обезбеђивати, 
a нн извршитн, па ма била Ј^врђена правоваљаном судском одлуко-м или којим 
другим извршним актом.

По ранијнм правним прописима камата преко 8% нпје се могла судскпм 
иутем потраживати нити пуноважно прнзнати, јер потраживања која се iie могу 
судским путе.« остварнти не могу се нн прпзпањем поднћп па правпу снагу. 
Алп дужник који је нсплатпо већу уговорену вамату од 8%, не може ту пспла- 
ћгну камату тражптп натраг (§ 5 Зак. чл. VIII из год. 1877). Од тог општег 
правног правпла постоје изузетцн, .засповани iia §-у 9 Зак. чл. VIII нз год 1877 
н §-а 21 Зак. чл. XXV нз год 1883, iio којп.ма се камата преко 8% може судскпм 
путем остваритн само тада, ако потнче нз меннце или нз потражнвања које је 
настало пз међусобннх трговачких послова протоколисапих трговаца.

Како је у конк])етно.м случају међу странкама неспорно да тужени ннје 
убележени трговац, инје се могло дозволитн намирпо нзвршење за паплату ка- 
мате веће од S% годишње, иако јс на досуђену главннцу износ камате од 12% 
голишље утврђен правомоћпом пресудом због пзостанка.

М илеико Коматшва
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

432
Све када бн ii стајало то, да је теф пореске управе, као прет- 

ностављена власт, овластно оптужепога на убирање упитнпх свота. 
ииак то овлаштење не долази у обзир. јер сс протпвп постојећим 
г.ак. проппспма, те се дело утаје не може квалнфпковатп по §-у 
319 Кр. 3.

Касацпони суд ревнзн.ју одбацује.

Р A 3  Л 03  II:
Против пресуле Окружног суда изјавпо јо двж. тужв.лаи ревкз1пу због по- 

вреде формалпога закопа нз § 336 бр. G К. кр. п., a с тим у везп п због повредс 
маторцјалног закона пз § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. ii. зато, тто ie \’станов.1>ен>е сулл 
ла оптужепн нн,је бпо па.длежан да прсузме одногне с-воте које су му у тервт 
стављене, у противречност1г са исказом оптужепога, ко,јн .ie исказао, да му ,је 
ртеф пореске управе у Ж. Б. Н. наредро, ,да као пореекн извршнтељ ирнликом 
ВЈ.шења сво.је званпчие дужностн мора новац од странака убиратн. У осталом 
надлежност оптуженога је пзрекао Окр. суд у Н. С. пресудом од 26 V 1933 6ii. 
Кзп. 241/1933, којом .је оптуженога за нста дела осудио по § 319 Кр. з., која дела
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је у исто време извршио, када и сада инкрнмшгасаиа дела, a ту квалнфикацију 
јо и Аиелациони суд у Н. С. усвојно.

Ова је ревизија иеосновапа, па ју је Касациони суд на основу § 349 одољ. 
И С. кр. п. одбацио из разлога, јер све када би н стајало да је шеф пореске 
управе Б., као претпостављена власт, овластио био оитуженога иа убирање уиит- 
них cBora, ипак је становиште Окр. суда на закоиу основано, јер се овлашћење 
претпостављене власти ue може косити са iiocTojt'liiiM законскнм проиисима. 
Члан 130 т. 6 Правилника бр. lOTOOO од 29 VIH 1928 г. који је пздат ua осиову 
овлаштења за Мнн. фикансија у чл. 161 Oai;oiia о непосредиим порезима од 
б VI 1928 г.. цзричшо цаређује да у сваком случају када се врши прннудна 
каилата оврхо.м на покретносш, наилаћенц порез iipuiia општина на руке свога 
органа II предаје га iiopccnoj власти. Услед тога јасиог закоиског iipoiiuca 1). није 
могао овластити оптуженога на убирање уишних свота, a ако га је овластно, то 
овлаштење је протузаконнто и неважеће. Та околност, пак, да је Окр. суд iia и 
Аиелациони суд у сличном случају изрекао квалцфикацију по § 319 Кр. з., ире- 
левантва је за просуђиваае надлежиости, na и квали({шкација по овом иред- 
иету, јер се у конкретном предмету могу узетн у обзир само оне чињенице, које 
су у овом иредмету установл>ене. (Кре. 397/1938.)

433
Апелационп суд решавајући о приговорима има да расматра 

само са фо.рмалне стране то, да ли је прнватни учесник означио 
иравну основицу свог прхшатно-правног потражнвања, своту тог 
свог потражнвања н односеће се доказе. У меритуму ствари, иак, 
т. ј. да ли штета стварно постоји п у колнкој мери, и.ма да решава 
пресудни суд.

Касацпони суд захтев за заштиту закона одбацује.

Р А З  ЛОЗП:
Главно државно туи.ноштво поднело је под бројем Кнс. 171/1938 захтев за 

заштиту заксла, јер да је решењем Аиелационог суда у Н. С. од 22 марта 1938 
бр. Копа 135/193S повређен закон нз § 208 т. 3 С. кр. п., у вези са §§ 6 и 296 
0. кр. п. и то из следећег разлога:

„Државни гужилац решењем број К. К. 1012/1936 од 18 VI 1937 одбацио је 
кријаву коју је подцео Д. J. из А. против Р. В., 0. Р., К. В. и С. С. због зл. из 
-̂а 397 Кр. зак.

Пријавл>ивач Д. J. затим је преузео гоњење против горен.ченованих, наво- 
дећи, да се је у својој иријавн као оштећеник прндружио крив. поступку ради 
остваЈЧшања свога приватно-ирашшг иотраживања; чнме је иостао ирнватни 
учесник, те је подигао оптужиицу.

Против ове оптужнице поднелн су окр. Р. В., К. В. и С. С. приговоре.
Апелационн суд је поводом тих приговора донео ово решење: Апелациони 

(;ЈД npuroBop одбнја н реишва, да против IV.. В., l’. В. и С. С.-С. и.ма .места 
оптужби. За претрес је иа.длежан Ок]1ужн11 суд у П. као зборни суд. Спи- 
сак лнца која треба на претрес по.зватн приложен је оптужници. Разлози;  Како 
не предлежи ни један од случајева из §§ 206—208 К. п. т. ј. за обуставу крнвнч- 
1101' поступања, ваљало је донети горље решење у смислу i од. § 209 К. п.

Ови.м својн-м решење.м .Апелациоии суд је повредио закон из ових ра.злога:
Прсма одредби §-а 29С С. кр. п. прив. учесник је онај оштећеннк, који 

се је придружио крип. посгупку радн остварење свога приватио-правног по- 
траживања;

Пре.ча одредби §-а 296 С. кр. п. — лице које се ,је јавило са приватао- 
1гравнп.м потражнвањем дужно је за то потЈ.аживање поднети доказе.

Прнјав.Ђивач у својој пријави и.зјапио је да тужц окривљене .због зл. из 
§ 397 ал. 2 Кр. 3. почнљеног iia тај начии, што су rope и.менованн као перовође 
ii претседннцн бирачког одбора у А. на I гласачком месту 120, a на II гласачком 
месту 40 његових гласача уппсалн као гласаче протнвничке капдндатске листе 
t'. 3., тс тиме ifacra оштстплц са тнх 160 гласова, a осим тог су дописали у 
корпст С. 3. једиу масу гласача који imcy ип гласали н тако фалсификовање.м 
утврдцли, да је 3. С. изаарат за претседника општиие, a не ou, те њега оште-
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ТЕЛи са месечном платом претседника општине од 500 динара, што за три 
године износи 18.000 динара. Због тога по свом опуномоћенику адвокату тужи 
сБу rope наведену четворицу за означено дело и пошто је оштећен са 18.000 
ДЈшара, то се придружује као приватни учесник крнвично.« поступку ради 
остварења свог приватно-правног потраживања.

У оптужници пријављивач је навео да је свега 159 бирача са листе Д. 
упнсано у запцсник као да су гласали за листу 3.

За своју тврдњу о .могућности нзбора за претседннка општнне и с тпм 
у вези за оштећење, одн. за приватно-правно потраживаље, пријављивач није 
навео никакве доказе, a према прнложеиим изборпим актима баш је противно 
истнна.

Према записнику главног бирачког одбора, наиме, за избор општинских 
одборника општнне А. утврђено је, да је у тој општинп на свнма гласачким 
местима гласало свега 971 бирач, да је од тога броја гласало за кандидатску 
листу Д. J. 215 бирача, a за кандидатску лнсту 3. 0. 72S бирача. Дакле, н 
кад бн се узело да је истина како су у изборнп записник унесени као гласачн 
.листе 3. 0. 160 гласача лнсте Д. J., још увек листа 3. С. цмала би огромну 
већину према листи прнјављпвача Д. Према то.че пријавл>ивач ни у томе 
случају не би могао бити претседник општнне.

A кад пријављивач није никако могао бити претседник општжне, — није 
никако могао бити ни оштећен са месечном платом претседника општине од 500 
динара и нема право на приватно-правно потраживање.

Пријављнвач, дакле, није приватип учесник hii овлашћени тЈ̂ жилац.
A кад нема захтева овлашћеног тужиоца није могао Апелациони суд ре- 

шити да нма места оптужбн против наведених окривљеника.“
Овај захтев за заштнту закона ппје темељнт. Наиме приватнн учесник је 

означио правну основицу свога лриватно-правног потражнвања, a та правна 
основица пропстиче баш нз инкри.чинисаног дела. Даље, приватни учесник је 
означио и СБоту свога потрангивања, те је тако са своје стране удовољио про- 
11Ш'У § 295 оде.л>. 111 0. кр. п., a навео је н доказе, те је тако удовољио н про 
инсу § 296 одељ. 1 С. кр. п. Када је Апелационп суд решавао по приговорнма 
овтуженога, он је у смпслу § 20S т. 3 С. кп. ii. имао са.мо да надпрегледа то, 
да лн је ирив. учесник формално удопол>ио прописи.ма §§ 295 и 296 С. кр. i:. 
iia ако јесте, псти се има сматратн прнгатиим учеспшсом у смислу § 6 С. кр. п. 
У 1!еритуму стварп, пак, да лн штета стварно постзји ii у коликој своти, рела- 
rtal'.e пресудни суд, јер је једино raj суд за то надлежан, a никако Апелационц 
суд када решава о приговорнма.

У конкретно.м случају услед rope изложенога Д. J. се нма сматрата у 
смислу § 6 С. кр. II. npiiB. учеснпко-м, па када је Аиелацнони суд peiniio да 
пма .честа оптужби, јер тужбу заступа овлашћенп туншлац, ннје остварио оне 
повреде закона, које гл. држ. тужилац наподи, те је зато Касацнони суд захтеп 
sa заштиту закоиа на основу § 357 од. 11 С. кр. п. одбацно (Кно 16/1939).

434
Стоји дело 113 §-а 120 Зак. о адвокатпма, када општппскн бе- 

лежннк вршн радње које су наведене у том зак. протшсу.
Касационн суд захтев за заштиту закона одбацује.

РАЗЛОЗП:
Пресудом Среског суда као крнвпчног суда у К. од 11 маја 1937 Бр. Кпс. 

123/1936 оглашенп су оптуженн В. .\I., .\1. Р. и 11. Д. криппма што су у току 
1935 годние i;ao општински бележннцп у Б.Д.П.. односно Т., односно К., за 
друга лица уз иаградЈ- у впду заната састап.галн писмене купопродајне, o;ih- 
даровне уговоре, које су исираве уиотреб.гене пред судо.м, чиме су почнннли 
iijiecTj ii надпииисарства озпачен у § 12и Зак. о ади, iia нх је осудио на новчане 
казне назначене у тој пресуди.

Одбрану оптужених да су наведепе исправе сачпњавалн на оснопу закон- 
ci:ux овашћења која им пружа Пословни правилнпк за општинске ii окружие 
бележнике нз 1901 године, као н на основу Уредбе .мађ. Миннстарства унутр.



271

1С0СЛ. Бр. 47.300 из 1904 год. суд није узео у обзир, сматрајући да су сви ти 
прописи стављени ван снаге Уредбом Бановннског већа /Јунавске бановине од 
10 фебруара 1934 год. о општинским службеницима Дунавске бановине, која у 
§ 18 од. 3 под а) нзричито забрањује оиштинским бележници.ма састављање 
нсправа о правним послови.ма приватних лица, као и исправе које треба да 
слЈже пред судовима, a за које закон прописује судску или јавнобележиичку 
оверу.

Окружни као кривнчио-призивш! суд у С. сноји.м решење.ч од 27 септембра 
1937 бр. Кпр. 257/1937 одбацпо је уложене признве, те је по.менуту пресуду 
одобрио, усвојнвши у све.му у њој установљено чињенично стање и правне 
разлоге.

Главнн државнн тужилац налази да је наведено.ч иресудом, односно реше- 
нем, повређен закон у g 336 бр. 6 и 9 С. кр. ii. и у § 337 бр. i сл. а) 0. ki). п. 
у вези § 120 Зак. о адв., па је зато поднео захтев за заштиту закоиа, тражећи 
да овај Касациони суд le повреде својом пресудо.м установи.

Захтев није основан.
ПовредЈ' формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налази Главни државнн 

ТЈЖилац у томе:
а) inio се у пресуди Среског суда не каже у којим случајевима су опту- 

жени сачинили купопродајне, a у којима даровне уговоре, него се само oiihe- 
ШЈТо наводи да су сачшшлц купопродајне, односно даровне уговоре, па да је 
услед тога одлука суда о одлучној чињеннци нејасна;

б) што се у помеиутој пресуди наводи да је опт. В. М. сачинио даровни 
односно купопродајни уговор и Б. К. н X. К. и 111. Р., иако су именовани на 
гл. претресу исказали да им је опт. В. сачинио уговоре о развргаућу нмовне 
заједнице, па да тако иостоји знатна противречност између онога што се наводи 
0 исказивањима пред судо.м н између запнсника о претресу.

Те повреде, међутим, у пред.четнои случају нема. За постојање дела из 
§ 120 Зак. 0 адв. тражи се да неко у виду заиата саставља за друга лица 
исправе о правни.м радњама, илн исправе које иначе и.мају да служе пред 
еудовима, осн.м општинскнх судова, a да на то законо.« није овлашћен. Према 
томе за питање да ли постоји то кривично дело илн ue постоји, није од бигие 
важности да ли се у конкретиом случају ради о даровној или купопродајиој 
нслрави, односно о исправн о развргнућу имовне заједнице, јер су еве те исираве 
иодједнако обухваћене помепутич законскнм иролисо.м. Нејасноћа, односио iipo- 
'пшречност, Kuje Главин државни тужилац истпче, не односе се, дакле, на битпе 
и одлучне околности, па зато не.ма пи повреде закопа на коју се потоњи иозива.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 9 С. кр. п. видн опет Главнн држ. 
тужилац у томе, што Окруилш суд ннје донео никакве одлуке о оном делу онту- 
жења према коме је опт. П. Д. сачинио инкри.мннисане исправе и у случајеви.ма 
X. А. рођ. А. II В. J., па да тако пресудом Среског суда није потпуно peiueii 
предмет оптужбе.

Захтев за заштиту -закона нн у том делу нпје основан. Из записника о 
претресу, наиме, којн се у смислу § 245 од. 1 С. кр. п. нма сматрати доказом 
за оно што се на претресу догодило, види се (стр. 22) да је опт. П. Д. оглашен 
кривцм II за прављење исправа у случају В. J., iia је тако та пресуда и објав- 
л.ена, док је у отправцима пресуде то и.ме са.мо грешком испало, па би се пре- 
суда у том погледу пма-ла нсправнти у смислу § 294 С. кр. п. Но без обзира на 
то, II у то.ч случају, као н у случају X. А. пођ. А., не.ма повреде -закона зато, 
што према установљељу Среског суда радње оптуженог П. Д. претстављају 
једцо продужено кривнчно дело, за које је именовани и оглашен кривим, па у 
диспозитиву није нн гребало да се донесе посебно [1асположење о појединим 
случајевнма, уколико их је суд нздвојио илн нашао да нису доказани. Из 
заипсника о иретресу (стр. 20) види се. пак, да X. А. iioi). A. на претрес ннје 
била ни дошла и да је в. д. Држ. тужиоца био одустао од њезина саслушања.

Повреду матерпјалног закона нз § 337 бр. i al С. кр. п. у везн § 120 
Зак. о адв. налазн. најзад, Главпп тужнлап v то.че, што ,ie Срескп еуд оптужепе 
шласио криви-ма, пако недостаје један од бптипх о.ло.мената дела пз § 120 Зак. 
0 адв., a TO је: да оптужепи пису законом ог.лашћсни па TO да састављају iicnpaise 
за друге о правнпм радљама п.ли псправе ко,је и.мају да с.луже пред судовима. 
По нахођењу Главног државног тужпоца, нап.че, још су увек на сназп раннји 
iiponiicii на које су се оптужепп у својој одбранп позппати, будуЈш ла Уредба 
од 10 фебруара 1934 год. Г>р. II 9S15 Баиовииског neha Дунавске баиовпне, на
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основу које је Срески суд установно да је оптуженима као општинским бележ- 
ннцима забрањено да врше радње које наводи § 120 Зак. о адв. нема важности, 
јер њу у ствари није донело Бановинско веће, већ Баиско веће, које на доно- 
iUfH>e такве Уредбе није овлавЈћено.

Ни ово разлагање Главпог државног тужиоца ннје темељито. Истина је 
да је § 05 Закона о општинама доношење Уредбе о општинским службе- 
шгццма стављено у надлежност Бановинског већа, чији је карактер и делокруг 
одређен чл. 88—94 Устава, као што је истина п то да Уредбу од 10 фебруара 
1934 бр. II 9815 Hiije донело Бановинско већ Банско веће, предвиђено у § 26 
Уак. 0 банској управи; како је, међутнм, § 125 тач. 9 Фцнансијског закона за 
буџетску годиау 1939/40 § 85 Закоиа о оиштинама дато законодавно тумачец.е, 
i'o коме до образовања бановннских већа Уредбе на основу тога законског дро- 
1'пса доносе банска већа, то је јасно да је помеиута Уредба од 10 фебруара 
1934 год. бр. II 9815 пуноважна и да има законску моћ. По том аутентичиом 
тумачењу, наиме, под бановинским већима у смислу § 85 Зак. о ошптинама 
кдају се —  до њихова образовања — подразумеватп банска већа, па су према 
тпме ова потоња овлашћена да доносе све Уредбе које предвиђа § 85 Закона о 
опшпшама. To произлазц одатле, што сам Финансијскн закон одредбу садржану 
у тач. 9 §-а 125 не назива преинаком или допуном §-а 85 Закона о општинама, 
већ изричито вели да се потоњем параграфу даје значај законодавног тумачења 
прошса § 85 Закона о општинама, a то значн да је тај пропис одмах од по- 
четка његове важности имао смисао који му то законско тумачење даје, т. ј. 
да до образоваља бановпнскпх већа у § 85 Зак. о општинама предвиђене уредбе 
доносе банска већа. To се видн нарочито и одатле, што се у тексту законодавног 
тумачење употребљава израз „донети" — a не „доносиће“ —, a то he pehn да бан- 
ска већа неће такве уредбе доносиги само у будуће т. ј. после ступања на 
снагу Финанснјског закона, иего да откако nocioje у смислу g 85 Зак. о општ. 
доносе такве уредбе, дакле надлежне су да ux доносе. Када би се по пропнсу 
S 125 тач. 9 Финанснјског закона дао тај смнсао, да у њему садржано тума- 
чење важи само за будућност, т. ј. да са § 85 Зак. о ошпт. има тако тумачитн 
само после ступања на снагу Финансијског закона, и да то тумачење важи само 
за оне уредбе које буде банско веће донело после тога вреиена, онда бн то 
зиачнло да исти законскн пропнс већ по са.чом закону има два супротна зна- 
чоња: једио iipe доношења Финанснјског закона, a друго после ступања на 
снагу тога закона. To се, иак, противн самом појму законодавног ТЈ'мачења, * 
које само открива правн смнсао закона аб ово, како га је дотичии законскн 
пропнс увек имао, те је његов цнљ само да спречи погрешна и супротна тума- 
чен>а закоиа приликом његове прнмене у пракси. Да је законодавац хтео да 
пропис § 85 Зак. 0 општ. друкчије важи пре, a друкчије после доношења Финан- 
сијског закона, онда одредбу садржану у § 125 тач. 9 не бп назвао законодавним 
тумачењем тога параграфа, него би одредно да се тај законскн пропис на ондс 
наведени начцн преииачује, односно допуњује, у коме случају би та преинака 
одиосно надопуна закома — по ошптем правнлу да закопски прописн пемају 
ретроактивног дејст1ш, уколико им сам закон такво дејство изрпчнто iie даде — 
важила само за оне уредбе, које f апска всћа у оквнру § 85 Зак. о општ. у бу- 
ДЈ-ће буду донела, док би све раннје донесене уредбе од стране банскнх већа 
позивом на § 85 Зак. о оишт. нмала да се сматпају као ненадлежно донете, 
дакле као неважеће. Такво тумачење бп се противило самој, нитенцији закона, 
који свакако ннје ишао за тим да раније донете }'редбе банскнх већа огласи 
као неважеће, јер бн то повукло за собом и неважност свнх поједнних радња 
u3BiiiueiiHX на основу тпх уредаба, a то би могло довести до недогледннх 
последнца.

На основу свега нзлолЈенога пзлази да је Срескп суд правнлно поступпо 
када је познвом на поменуту Уредбу установпо да су оптуженнма ннкрнмпни- 
сапа сачнњавања нсправа забрањена н да, следствено, у њпховим радњама 
стоји простуи надрппцсарства предвнђен у § 120 Зак. о адв.

Како је према томе захтев за заштнту закопа у свему пеосновап, Касацпоин 
суд га је па темељу § 357 од. 2 С. кп. п. одбацпо (Кно. 1/1939).

Власнпк „Правничког гласппка": Владимпр Хаџп, адпокат, Нови Сад, Соколска 16. 
— Одговорш! уредннк; Владимнр Хаџи. — Штампарско н издавачко д. д., 

Новн Сад, Бартуа Луја ул. 70.
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