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ПРАВНИЧКИ ГЛАСН Ж
Бр. 1 Новн Сад, 31 јануар 1940 Год. IV

Од Уредништва
Са овим бројем отпочиње „Правнички гласник" четврту ro- 

дину свога живота. Још један доказ више за нашу тврдњу, коју 
смо од покретања нашега листа стално наглашавали, да је овакав 
правни часопис какав је „Правнички гласник“ за ово правно 
подручје једна насушна потреба. Није зато потребно да и овом 
приликом понављамо све оно што смо у погледу програма и зада- 
лака листа истицали у току прошле три године. Материјал, и 
лрактички и теориски, који је за то време у листу угледао света, 
говори речитије него све друго о томе, каквога се правца наш 
лист држи и каквом циљу он иде. Ипак зато, потребно је и овом 
прнликом нарочито истаћи, да је у току прошле, 1939 год., објав- 
љена у листу 541 судска одлука, од којих је највећи део грађан- 
ских одлука Касационог суда у Новом Саду, тако да те одлуке 
дају потпун преглед свих важнијих одлука које су код Касацио- 
ног суда у току прошле године пале. При објављивању одлука 
обраћена је нарочита пажња и пракси рекурсних судова, тако да 
та рубрика претставља једну нарочиту новину „Правничког гла- 
сника“ коју је он завео.

Како највећи део тих одлука није ни пре ни после тога нигде 
објављен, намеће се сама од себе мисао, да на овом правном 
подручју не бе смео бити ни један једини ни судија ни јавни 
правозаступник, који на наш лист не би био претплаћен и који не 
би не само најсавесније пратио шта се и како се код наших су- 
дова, нарочито код нашега Највишег суда ради. него код кога 
наш лист као приручник и саветодавац не би био стално на ње- 
говом писаћем столу. Нажалост, ми и овом приликом морамо да 
утврдимо жалосну и невероватну чињеницу, да један знатан број 
судија и адвоката са овог правног подручја на наш лист још 
иије претплаћен, што значи ни мање ни више, него да сви ти, и 
судије и адвокати, у потпуности игноришу не само оно што се у 
„Правничком гласнику" објављује у стручним чланцима, него да 
игноришу и не показују ни најмањега интересовања ни за сву 
ону јудикатуру Касационога суда која се у листу публикује, без 
чијега познавања правнику са овога правног подручја није мо- 
гуће ни судовати ни адвокатисати.

Мећу онима који осећају сву тежину своје кривице, a немају 
храбрости да је отворено признају, неки одговарају да се они о 
пракси наших судова обавештавају на другој страни. У „Прав 
ничком гласнику" објављује се, међутим, читава множина одлука 
које не објављује ни једна друга наша збирка ии часопис, због

1



2

чега немарност и површност тих људи остаје ипак тешка и нео- 
iipocTHBa. С тим у вези држимо да овом приликом треба конста- 
товати још једну горку истнну, да и у судским редовима има још 
непрестано људи које ћете чути да се на све стране туже како им 
се при унапређењу и кретању унапред чине неправде и да остају 
запостављенима, за које се, мећутим, зна, да ни јудикатуру на- 
iuera Највишега суда не прате онако како се то од свакога судије 
мора најстрсже и без икакве извине и изузетка захтевати. Треба 
зато и овом приликом поновити, да би при унапређењу судија 
требало у првом реду водити рачуна о томе, колико који судија 
уноси у своје судско пословање не само рутине која се стиче сва- 
кодневном праксом, него колико уноси у свој судски посао и на- 
учне претспреме; колико прати и нашу и страну стручну литера- 
Ј'тур и, у првом реду, бар nauje правне часописе, јер само такав 
судија има, може бити, разлога да се тужи да је при унапређењу 
остао неоправдано запостављен.

Нека нам се при томе нико не тужи на лоше материјално 
стање наших судија, јер ми и поред садашње, не сјајне дотације 
наших судија, тврдимо одлучно, да нема ни једнога јединога су- 
дије, па чак ни судискога приправника, који не би био у стању 
жртвовати месечно б до 10 динара за правни часопис, који му 
Једини омогућава да прати и да се обавештава о јудикатури на- 
ших судова, a нарочито о јудикатури нашега Највишег суда. Што 
вреди за судије, вреди у истој мери и за адвокате и адвокатске 
приправнике, јер ми и о њима тврдимо са свом одлучношћу, да и 
међу њима нема ни једнога који месечно не би за правни часопис 
могао одвојити десетак динара, без којега нема успешнога адво- 
цирања исто тако као што нема ни успешнога судовања.

Поред тога слабог интересовања наших судија и адвоката за 
стручне публикације, долази и она друга врста немарности наших 
људи — болест од које пате подједнако сви наши листови — 
беспримерна аљкавост претплатника према својим претплатнич- 
ким дужности, међу којима су неки у стању да кроз читаве ме- 
сеце примају лист, a нити га враћају нити својим претплатнич- 
ким дужностима уредно одговарају. И како нас је искуство нау- 
чило да код те врсте људи ни сви апели на њихову увиђавност 
не помажу, неће нам остати друго него да такве нетачне платише 
утужимо и да своја потраживања судским путем наплатимо, јер је 
опстанак нашега листа зависан једино од уреднога подмиривања 
гфетплате.

Поред свих тих неприлика које има да издржи наш часопис, 
као, уосталом, мање више сваки наш лист, Уредништво са своје 
стране чини све да квалитет листа подигне на што виши степен. 
Осим велике судске праксе, у листу је прошле године објављен 
и читав низ чланака од вредности о најактуелнијим правним про- 
блемима нарочито овога правног подручја, што све скупа дока- 
зује да лист чврсто и поуздано испуњава свој задатак, и да се не 
да омести никаквим тешкоћама и, можда, необјективним и злона- 
мерним замеркама и критикама. Да би сналажење у објављеним 
судским одлукама било лакше, Уредништво мора истаћи као је- 
дан од својих нарочитих успеха, који је тражио и ванредних ма-



теријалних жртава, да је читав децембарски орој из прошле 1939 
год. посвећен регистру судских одлука које су у току године у 
листу угледале света. Регистар садржи у првом реду стварни ре- 
густар грађанских судских одлука, у коме је дат кратак извод 
свих грађ. судских одлука, a затим азбучни регистар и остале 
регистре грађанских и кривичних судских одлука, који сви скупа 
у великој мери помажу сналажење у 541 објављеној судској 
одлуци.

На почетку четврте године излажења „Правничког гласника" 
Уредништво позива зато поново све правнике, нарочито прав- 
нике са овог правног подручја, да нас помогну и сарадњом и 
претплатом, како би се лист, који је за наше правосуђе од 
огромне важности, могао и у будуће несметано одржати.

0  правној природи одредаба о ценама 
у електричним концесионим уговорима 

и о начину мењања тих цена
На нашем правпом подручју појављују се као продавци елек- 

'Јрнчие енергије скоро искључиво т. зв. концесионарн. To су iioje- 
дннцн или друштва који су постали концесионарима на основу 
..концесионих уговора" склопљених са отптинама.

Назнв „електрични концеснони уговор“ н „концес-нонар“ по- 
шчу још нз првих времепа елект1)нфикаци,)е вод иас, н одржали су 
се још II данас.

Да ли су ти назпви тачнп?
Концесија је нзраз узет нз јавног нрава ii означава правни по- 

ложај оног лица. коме ,је држава нли самоунравно тело повернло 
експлоатацнју таквог посла, који је по правним прописима изузет 
113 слободног промета п задржан било у ко]»нгт државе, било у ко- 
piiCT самоуправнпх тела, који ra могу водитп илн у сопственој ре- 
жији плн повернти његово вођење приватиим лнцнма. Зато, да би 
држава нлн самоуправно тело моглп да појаво као даваоцн кон- 
песије, предмет концесије мора бнти таква радња, која је нзузета из 
олободног промета и задржана у н.ихову laipiicT. У нашем правном 
лоретку изузнмање из слободиог пролв̂ та одређене прнвредне де- 
• laTHocTii, односно монополисањо игте у ко[)игт државе нлн само- 
уиравног тела, везано је за закон. 1>з закона. дакле. нема монопола 
и нема концесије.

Предмет електричннх коицосија уговора је иронзвођење и исио- 
рука електричне енергпје. Oiiiimine гр при тпм уговорима појав- 
д>ују као устуваоци права иотребних концесионарима за вођење тога 
1'осла; концесионари се. пак, обвозују да ћо fo при вођењу посла 
лржати услова концсононнх уговора.

За то да би fe о нашем ело‘Ктричном Ј»ежиму могло говорнти као 
0 режиму коицесијо. био би пррдуглов тај. да је законом у корист 
општпна предвпђрц монопол произвођења и игпоруке ('лектричнс 
елергије. Такав моиоиол. међутим. пе иостоји; нитн је у нашем 
ираву нродвиђеио уступан.о права произвођоња и испоруве елек-

!♦



трнчне енершје од стране ошитнна прнватннм преДЈ’30Тницима. 
Отуда следи закључак да је режим нашнх електричних предузећа, 
заснован на таквим уговорима — неправилно назван концесионнм 
режимом.

Важно је, међутим, тачно одреднтп иравну природу тога режима
1) с обзиром на улогу општина прн оклапању тнх утовора и 2) 
с обзпром на питање процедуре прп променп цена за приватну ш- 
трошњу.

Да је законим у корнст оиштнна прпдрлсан моноиол пронзво- 
ђе1ва II пспоруке електричне енергије, прво иитање се уопште не би 
иостављало. На друго, пак, интање бно би одговор прост: да би се 
цене, уколико законом илп уговором iiiije друкчиЈе предвиђено, 
могле мењати само нстом оном процед.уром, која је предвнђена за 
само нздавање концеснје.

Овако, међутнм, пнтање остаје отворено. Тешко је, напме, прав- 
нички уопштс' објаснпти улогу општнне i;ao уговарајуће странке 
ири склапању уговора, којим она обвезује другу уговарајућу стран- 
ку iia одређепе услове, којпх се ова има придлхаватн прн обављању 
своје радње (производње ii испоруке електричне енергије приватннм 
потрошачима), крп чему општина нптп има да даје, ннтн да чпнн, 
niiTii да трпп Оило тта. Овако постављено пптање искључује свакц, 
ма II најманл! прашш интерес, којп је услов за учествовање странке 
при склапању било каквог правног посла.

Тај правни нитерес, који недостаје у погледу саме радње про- 
извођења и испоруке електрпчне енергнје прнватннм потрошачима, 
нојављује се, међутим, у вези развођења електрнчне енергнје. Елек- 
тричну енергију је, напме, немогуће разводитп ii добављати потро- 
шачпма без употребе ошитннских улнца п тргова радп смештаја 
делова разводног иостројења, и ваздЈ-шног простора кроз који во- 
довц пролазе, a који су такође градско власништво. Онда када оп- 
штнна уступа те своје некретннне електрнфикатору, њена улога као 
странка прн уговору је jaciia. Taj посао претпоставл>а делимично 
отуђење, илп бар оитерећење њрнпх некретншш, ii тако се објаш- 
њава зашто су ти концеспони уговорп подношени радн одобрења 
админнстративним тутеларним властнма, оходно проинснма н ста- 
рнх II новпх закона. Ио то пнтање око устуиања општинскнх не- 
кретнпна на уштребу електртрикатору уједно је ii све што у вези 
електрнчнпх концесионпх уговора гиада у закоиом органнзовани 
делокруг ошптине (сем пнтања испоруке ачектричне енергије за 
општинску ирпватну iioTpoiuiby и јавну рагвету, уколпко општнне 
д;онцесиош1М угпвором у том иравцу преузимају какву обвезу).

Законом, дакле, није организован делокруг у вршењу којега 
би се општина могла појавитн i;ao странка iipii уговору који регу- 
лише услове под којпма је електрнфикатор дужан давати своје 
услуге приватним потрошачима. Теорпја ..мапдата" такође не 6ii 
ншпта објасннла, с разлога што недоотаје формалиа пуномоћ од 
стране запнтересованих приватнпх иоручилаца енергпје. Л нн тео- 
рија о ,л1егоц11орум гестору“ не 1)е1пава питање, јер је II ту, као ii код 
мандата, потребна свест о постојању одрођеног лнца у чију корнст 
уговорач поступа: док су личиостн будућих потрошача у време



склапања оваквих уговора уопште још неодређвне и непознате, шта 
Еише, с обзиром на ])ок TpajaiBa тих уговора већи део заиитересо- 
ваних будућих потрошача jom се пи је ira родио.

Једина теорнја која нам ()6jaiiiiF>aBa учествоваЈво ошитиие при 
уговарању услова о пспоруц1[ електрнчне еие])гије приватшш iio- 
'грошачима (дакле где за њу не настају нпкаква пвава пи обавезе) 
јесте теорнја о стппулацијн у корнст троћег лица. To јв једшш изу- 
зетак у нашем праву када треће лнце, које инје било странка тп)и 
уговору и које прпликом склапа}ва угово])а још није било одређено 
лице, или чак inijo ни постојало, касније ипак непос])едио ii само- 
стално стнче овлатићеп,е да од обвезане уговарајуће страпке захтева 
уговорену чннпдбу. Чим ступи на снагу концесиони уговор, стиче 
свакп становник општш{е u будући становник ошптипе право да 
од концеспонара тражн да му овај уз наплату предвпђепе цене iictio- 
]\v4yje своју електричну еиергију, ма да он прп склаиап>у уговооа 
није био странка н ма да је у време склапаља уговора лично био 
још ноодређен или чак у то време ннје уошпте join ни постојао.

Одредбе тих уговора Koie уређују пптање iTrpopvico електричне 
опергнје општшш за њену приватну потротпњу ii за јавну расвсту и 
одредбе 0 уступању општинскпх некретшша на употребу копие- 
сионару — спадају у ред оних располагања ra стране ошптиие, које 
су законом нзрнчито упућеие у делокруг ошитпнгкпх оргапа. Када 
се, дакле, у погледу тих питања оиттнна појављује као yronapaiyha 
страшса, она врпш радн>у из облагти свог организованог делокруга. 
У протнвном случају т. ј. када се појављује као уговарајућа странка 
у погледу режима приватне потјЈотње, она ттоступа ваи области свог 
организованог делокруга. Ова днстиикцпја пропзлази из првнцнпа 
спе1Ш1алности у адмшшстративном ираву и врло јс важпа. По том 
принципу: „нула регула снне лсге“, примењеном ва администра- 
тивна лица у иогледу њихове делатне способности, — оиа не могу 
предузиматн инкакве друге иравне радње сем omix, icoie нлг закок 
взричито упућује у круг [>ада. ДрукчпЈе код физичких липа, код 
icoiRX ie правнло да она могу ])адпти све, сем онога тто је законом 
забрањеио. Теорпјска копгеквенцпЈа ПЈШмеие иришшпа cneiuiiai- 
ностп у посебно.ј области адм1тист])ативних лица била 6ii та, да 6ti 
се све правне ])адњо предузнмане с њихове стране ван круга љихо- 
Bor законом организованог делокруга нмале сматрати као правно 
непосто.јеће. У практичпој тпшмени на конкрртно пптатве то бтг зна- 
чпло, да се одредбо о угтројству режима приватне потротпн.е у т. зв,. 
..концесноним уговорнма“ но би могле сматрата као узајамна права 
п обвезе страиака из уговора. Овај закључак би нам се без cvMif.o 
наметао да се ти коицеспони угово])Н ограничавају само иа нот)ми- 
раље режпма приватне потроппво и да је пспорука енрргије приват- 
iTTFM потрошачпма могућа без заузимања ошптипских петфетпина. 
У том случају правна тршрода ироппса о уређерву поглова ириватио 
потрошње у тпм уговотл1ма гводила би се па прост\' понуду концо- 
сионара коју ои yiryliyie публшш, a узајамиа права и обвезе у 
смпгл\' тих npoiiiica нагтали бв ис између општшге п шиуђача. већ 
H3Meby понуђача н појединих потрошача и то, разуме се, тек од 
тренутка када би по1единн потрошач трангењем ирикл>учка, однопт 
УЕопчавањем у мрежу поиуђача прихватио твргово услово.



Међутим, као тто смо већ навелп. нити је практично могуће 
енерглју испоручнтп иоједшш̂ м иотрошачима беч умитЈЈвпе општпп- 
скпх некретшша, inmi се одредбе о условима приватне потротње у 
таквнм уговорима појављују без иооебних услова о псиоруци енер- 
iiije за општннске приватне cB])Xt? и јавну расвету. To су онп пред- 
мети концесноннх угово})а, у погледу којих иастају међусобна н])ава 
u обвезе нзмеђу гампх уговарајућпх странака. Иако би, дакле, про- 
иисивање цена за нриватиу потровпву као испгвучпвн предмет так- 
внх уговора пзмеђу ouiimnie ii концесионара било без иравног 
учинка, 1шак је могуНо да iipuiiiicii о уоловима прнватне потрошњо 
утаначенп између ошитннр и i;oimeciioHapa иоотану вравнн про- 
лиси, но само у вези iipuiinoa о уиотреби oiiiiiTiinfKiix некретшша ii 
у везн пропнса о испоруцп струјо оамој ошптшш. Ова два предмега. 
без сумње, спадају у круг о])гаш13ованог долокруга ошптпнс. Оп- 
lUTiffla се. дакле. по тпм предметима моил' (mo6o,ihu иогађатп са iipo- 
давцем електрпчне енергије ii. ири утаначеЈву услова за које ве- 
зује свој пристанак, може го она нсто oHai;o слободно кретати као и 
ма које друго прпватно лице, дакле у пуиом обтшу уговорне слободе. 
Општшга једнно не би могла поставпти такво услове, којнма 6ii ое 
ишло за постнзавањем такве сч!рхо за icojy јо закон организовао iio- 
себну компетенцпју власти Сбп lo у 1;ориг'т државе. било у корист 
самоуправе у пренесвном делокругу'). или такве приватноправне 
услове Kojii бп iio прпроди својој били :!ао[)андчш. Као што iie по- 
стоји сметња да прнватно лпце iipii'шком склаиања уговора о ио- 
руџбшш електричне енершје и уступања свог земллппта пспору- 
чноцу енергије — захтева од овога. да со обвеже да ће п ipehiiM 
лицима уз одређене услове даватп овоју снергпју. тако ие постојп 
та запрека нп у погледу општшге. ПТто. дакле. нпје било могуће као 
главни продмет „концесионог уговора". постаје могућс као услов за 
пристанак општипс iia такву радњу r iboiio гтрано i;oja спада у њен 
законом о])ганпзовапи делокруг.

Применом теорије о стппулациЈи у којшст трећега своди се ме- 
ханизам режима првватне потроипве у т. зв. коицеспонпм уговорима 
на следеће; копцесиопар је дужап приватнпм пптрошачпма давати 
своју енергију iio одређо}10,ј цени и то на основу такво овојо обвезе. 
која јо пастала у корист приватних иотровшча joiii iipo no што ry 
онп са концесионаром ступплп у правпи одног потрошача. Дpyги t̂ 
]1ечпма, правш! однос између копцостгпиара и вотрошача у поглоду 
цена нзвнре пз опог п|1авиог односа. 1;о.)1Г је претходио ттoceбнô [ 
оиоразуму измођу KOHUo(4iona])a ii потрошача п зави<ч1 од овога.

Важност тачног одређсЈва вравш' при110до одродаба о приватиој 
иотропш.и из тнх уговора долази п1>а1;тично у обзир у вози промоио 
цена за приватиу потрошњу.

Велики део тих уговора склоп.Л)(Ч1 је joiii иве свртп;пг рата. тако 
да су цепе за електЈтчиу рнерги.ју било утврћоно у т;р\ нама. Када 
је после ]1ата пастала потреба да се у тада већ дова.чвмраиим кру- 
вахга утврђене црпе доЕ?еду у склад ча пипггим тгог-вупл.ивањем. до- 
шавало со да пзмен е̂ипм валутарним ii ркопомским приликама при- 
лагођоиг црнр којо су иеки кошвн-иоиарм убиралЈЕ од својих потрп-



шача, — ннсу формално прнхиаНеие од стране општииских одо()Ј)а 
a ако су, понегде, од општииских ()дГк)Ј)а и iipiixnahoiie, да oiic ипсу 
прпхваћене од стране шппнх иласти. иоаииом иа те иедостатко, 
неке су оиштние осиориле копцосиоиарима право иа ноне цеие, гма- 
трајућп да су још увек iia cna->.ii предратие к])уш;ке деие.

Да ли су концесиона])1[ дужни данати приватиим иотрошачнма 
енергнју по цени предвнђсчшј у коицесноиом уг()Г!0])у. односио ко- 
лику су цену концеснонарн оилаиПвчш иаплаНивати од својих при- 
ватних потрошача — зависи од ирстходног Ш1таИ)а: да ли између 
општине II концеспонара иостоји та1;ав ИЈЈавии однос у смислу ко- 
jera су ОШ1 дужни даватп своју еиергију iio одреНоиој цепи.

Као што смо навелп, одредГк; о ценама приватие потроииве 
чпсто су ПЈ)иватно правне ирвроде. ii дају се оПЈагчшти једпно уста- 
iioBOM стипулације у корист треКих. У тражГичшм праву је дозво- 
л>с*но све iiiTo нпје забран>(Ч1и. Kaico, иак. ио постоји такав пропис 
којим бн се 1СОД стниулације у корист трећлх спречавало да обт- 
зани II KopiK'iniK гпоразумио мивају г а̂држииу. односпо углово 
огиовне обвсас. како оиа приизлазн из осиовши’ иосла Сје]) је то 
треће лице из осиовног посла непосрвдио н самостално овлашћеио); 
како с друге с-тране такав ciioiiaayM између обвезаиога ii коЈшсника 
1Ш iio ком законском проинсу imje везаи за иарочнту формалпост. 
— то

1) ко|ш< иик код таквог писла има. додуше, iiiiaiio да захтева 
од обвезаиога иредвнђену чинидбу у орипшалпо условљеном обнму 
II под ус loBiiMa предвнђенпм у исновиом послу,

2) алн тај обим чинпдбе ii њеии углови нигу ијшнудио-правне 
природе, iia, према томе, овлашћенн може г-поразумно са корисии- 
ком MeiBaxii обим и услове чннидбо,

3) II прн томе ннје везан за l•тl»пMч•lljy 1|)ормалиост од оне која 
је по општем праву 11редвиђ(Ч1а за склапање упжора; може, дакло. 
мењати обим ii услове чинндбе ii копклудеитннм чнннма.

Тарифа кинцесиопог yruBu]ia штнти. дакле. поциапаче иротии 
'•амовоље концегноиара сами дитле. док ии сам не пЈшстане на вншу 
цеиу, a ако oii једном на впшу цену iiinii-Tane, онда ја у односу из- 
Mf*by KOHuernoiiaiia и потротача мер<1давна та виша цена.

Ш оргапског г-клопа г-аме 1;оп< трукције ..cTiiiiyaanuje у корнст 
тре1ита“ извпре иитимиа KoiHviauiija двају пиввзаинх правннх 
одиоса; с једне стране нзмеђу oiiiiirmie и концегиоиара, a с ;ii»vn‘ 
BTjiaiic између коншчионара ii сиакиг шлединог потдиипача. Пз те ко- 
ррлације ПЈхшзлази да се свака модифпкација услова односа између 
концвсшшара ii НЈилрошача аутмматски Јкнрлевтира иа гам осношш 
одпог између omiiTiiiie и кинцсиоиара и да измоиа услова не на- 
гтаје I'aMo у одиису између концссиоиара и потршвача. већ и у са- 
мо.м (K'noBiioM iipaimoM одпосу измођу ошптннс ii концегиоиара. Од 
треиутка. дак ir, када јс iia.Miai.ciia •'адржииа пцавнпг одиога између 
коицесиоиара ii потротача усИ‘Д и.иховог проћутпог споразума, — 
аутоматсчл! се јс пзмвиила 1'ад|>жпна и огиовиог iiiiaBHor однооа нз- 
међу оиштшп' II киицрс-ионара. Иа мосто утаначрпе ПЈШобитне цопе. 
па коју је оиштпна обврзала концег иоиара да своју рпоргију продајо 
ИЈИшатним иотрпшачима. дош la нова цеиа и то у погледу свих 
ОШ1Х иотрошача који гу ii])iicTa iir иа ту нову црну. У иогледу пшх



тих потрошача настао је, дакле, такав иов однос између oii-
штине II концесионара, у  смислу којега коиЦесиоиар није дужан до- 
тнчннм потроша^шиа испоручаватн своју енергију испод те нове 
цене.

Међутим, од тренутка када је корисиик стипулације пристао на 
услове нз основног лосла, постао је он према концесионару само- 
(чално овлаштен ii његов однос према концесионару од тог тренутка 
внше се iiii у  чему не раалнкује од било које друге самосталне 
тражбине. Отуда оледи да, обратно, т. ј. евентуалним споразумом 
између ошппше ii Еонцеснонара без љеговог прнстанка не може 
више да се мен>а садржпна његовог правног односа према конце- 
сионару. To значн да за ваљану промену цена прнватне потрошње 
113 концесионог уговора не само што ннје потребан пристанак оп- 
штине са евентуалннм одобрежем впших властп. већ да општнна 
чак ни узодобреш' вшиих власти нпје власна да мења цене за iipii- 
ватау иотропгку. Д -р/^Л лексаадар Л дам овиЋ

Пабирци
0 Службеним новинама

Поједини бројеви Службених новина продају се само у Др- 
жавној штампарији у Београду, те ми ван Београда не можемо 
да дођемо до  појединих бројева, особито прилога Сл. новина, 
одмах чим изађу.

Службене новине стоје и иначе само претплатницима на распо- 
ложењу. He може се од сваког грађанина захтевати да се претпла- 
hyje на Сл. новнне— a захтева се од сваког граћанина да зна 
законе. Слати новац Држ. штампарији за поједине бројеве не- 
згодно је, не знамо из колико се табака број састоји, да ли се ра- 
чунају табаци и од главног листа и од прилога, те пошаљемо или 
мање или внше. Колико се посла задаје Држ. штампарији при- 
мањем, књижењем новца и отправљањем новина. A лист доби- 
јемо после 8—10 дана.

Зато  би требало да се у свима трафикама продај у  
поједини број еви  Сл. новина одмах чим изађу,  засебно 
главни лист, a засебно прилог, где се објављују нови закони, као 
што се дуван и таксе продају — те да нови закони буду присту- 
пачни свима грађанима. Свако би купио онај закон који ra инте- 
ресира.

Приватна издан>а закона и коментара обично се врло касно 
појављују.

Овом приликом указујемо и на ту незгодну околност што 
многи закони и уредбе ступај у  у живот и д о б и в а ју  оба- 
везну с н а г у и с т о г а  дана када се у Сл. новинама објаве.  
Овакво наређеље је илузорно, неиздржљиво, остаје на папиру. 
Треба дани да прођу док Сл. новине само стигну у разна места, 
a особито у она која нису поред железничке пруге, Закон ипак



важи од дана објављивања и примењује се, или треба да се при- 
мењује, — a нити га знају власти, нити грађани.

У погледу претплате предлажемо да се з а се б но  прима 
претплата од 200—200 динара за главне листове,  a засебно  
за прилоге.

Једног интересира садржина главног листа, другог садржина 
прилога, трећег оба дела, a 400 динара је данас за многе и многе 
велика свота. Например поред досадање »ретплате од 400 динара 
само се врло мали број адвоката претплаћују на Сл. новине. 
Уосталом требало би обавезати јавне бележнике и сва надлештва 
да држе Службене новине.

■I

Код објављивања у Службеним новинама требало би да се 
за увршћење огласа плаћа по б р о ј у  речи — колико оглас 
садржи — без интерпункција. Свако може лако пребројати речи 
те израчунати: коју своту треба да пошаље Држ. штампарији. 
Сваком који оглашује има Држ. штампарија да пошаље број Сл. 
иовина у којем је оглас изашао — без прилога.

Сада важећа тарифа није јасна, јер ми шал>емо оглас Држ. 
штампарији, a она га враћа са саопштењем цене огласа, после 
чега ми шаљемо и оглас и новац. Поједини адвокати потражују 
професионалне посреднике у Београду ради достављања и 
исплате огласа Држ. штампарији, што их стаје у сваком случају 
најмање 50 динара. По предложеном начину престало би изли- 
шно дописивање, дангуба, трошак и за странке и за Држ. штам- 
парију и огласи би пре угледали света.

*
По новом Ип-у извршни суд сам шаље Држ. штампарији 

огласе о дражбеној продаји некретнина. Требало би сваком при- 
пиком да суд означи: у ком времену мора оглас изаћи — 
због наређења у 133 §-у Ип-а, иначе оглас изађе касно и дражба 
се не може одржати.

*

Држ. штампарија наплаћује  скупље огласе који се имају 
хитно уврстити у лист. Зашто? Исти слагачи слажу и ове 
огласе, употребљава се исти папир, слова, фарба, машинерија 
итд. Странке не траже хитно објављивање из неке амбиције или 
ћефа, већ зато, што закони прописују у извесним случајевима 
кратка рочишта, па се морају огласи хитно објавл>ивати, као на 
пр. у случају 148 §-а Ип-а, када суд одређује поновну дражбу у 
року од 30 дана.

Није оправдано да се у оваквом случају подиже цена огласу 
те поскупљива судски поступак.

О лепљењу такса
На судске поднеске лепе се таксене марке засебно на сваки 

примерак и на сваки прилог.
Процедура је следећа; израчунамо колико иде таксе на сваки 

примерак поднеска и сваки прилог, утврНујемо из колико врсти
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такса се могу саставити своте Ko.ie иду на сваки примерак и сваки 
прилог и тако утврђене врсте такса купујемо и лепимо на сваки 
примерак и сваки прилог. Посао од пола сата и више.

Кад предамо суду поднесак, чиновник у судској канцеларији 
контролише: да ли је уопште довољно таксе прилепЈвено и да ли 
је довољно таксе прилепљено на сваки примерак и на сваки ири- 
лог. Посао бар од четврт сата.

Још више треба времена ако је у питању поднесак у ком има 
Г)—7 странака и 5—10 прилога.

Кад би се све за један иоднесак прописане таксе лепиле на 
први примерак, који остаје код суда, цела горња процедура би се 
упростила — јер би се таксе лепиле у много мање комада, при 
чему би Држ. ерар уштедио, јер би се мање такса трошило — 
свака такса стаје Државу, a Држава добива исту вредност.

Надлежне власти би могле увек, у свако доба, контролисати 
да ли је довољно таксе прилепљено на друге и даље примерке, 
што је по садашњеи систему искључено, јер осим првог при- 
мерка, који остаје код суда, сви остали примерци издани су 
странкама, те је контрола код ових посве немогућа.

Овај посао је још повећан од кад имамо да лепимо и маркице 
за судски допринос са којима је иста процедура као и rope.

Требало би да се досадања наређења измене и да се све 
таксе од свих примерака поднеска и од свих прилога лепе на 
први примерак поднеска.  Д -р  Јоца/^аио/лови1%

Оцене и прикази
Др. Ана Божић: Положај жене у приватном праву кроз историју до 

данас. Београд, 1939, стр. 223. Овај рад претставл>а докторску дисертацију, 
коју је ауторка одбранила на Правном факултету у Београду. a поиликом 
избора теме — како у предговору наводи — одлучила се з а  ову због тога, 
што се код нас приступнло припремним радовима у вези с а  доношењем је- 
динственог Грађанског законика за читаву државу, a д о  сала није објав.Ђ ен  
ии један пад који би ово nnTaite обухватао у целнни.

Расправ.1 ,ie подељена на три дела. У првом делу ауторка приказује 
правни положлј жене у прошлости. Излажући правни положај жене у Старом 
веку ауторка говори најпре о правном положају жене племена најнижег сте- 
пена друштвеног развитка, a затим о женом положају код старих културних 
народа: Египћана, Вавилонаца, Ри.мљана и до. Поред тога приказан је и  ути- 
uaj Хришћанства на правни положај жене, npn чему је ауторка навела своје 
мишљење да је заслута жене што се Хришћанство толико раширило, те вели 
да је Канонско право ,.у питан>у цивилних права же не . . .  у.зело из ри.мског 
права све негативне прописе за  жене". У овом одел>ку нанлазимо на не мало 
необична схватања ауторке и произвољна тумачсЈва црквеннх учења о од- 
носу човека н жене. Она нарочито не може да се помири са  учењем Хпиш- 
ћанске цркве да је жена створена ради раћања деце, a поред тога не свиђа 
јој се што је „под утицајем максиме, да је брак нужно зло, црква . ..  логичкн 
извела још један пропис: полни однос међу супрузима ,је само онда лозво- 
ЛЈен, ако му ie циљ раНање дец е“. Да.Ђе, у расматрањима о поавном рчло- 
жају жене у Средњем веку, ауторка говори најпре о њеном положају у  Рим- 
ском царству за време хришћанских царева, затим код варвапских напода. 
иза чега ie приказан друштвени положа.ј жене у Среджем веку, те указано 
на то да је васЈ!итан,е жена било потпуно занемаречо због тежње да се  жена
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привеже за кућу и домаће послове. Ауторка не крије своје велико и искрено 
сажаљење због тешког положаја жене тога врсмена, која ј е  морала „кухати, 
ирати, ткати, шити, левати свеће за осветљење итд.", a сви ти „кућни rio- 
слови били су толико многобројни, да је морала радити о д  раног јутра до 
дубоко у Hoh, да би их све посвршавала". За то време њихови мужеви 
живели су сасвим другим животом, јер су били „само храбри војници, који 
су се, у  времену када није било ратовања, одавали пљачки no друмовима, a 
најмилија им је забава била коцкање, пнјанчење, туча и необуздано задово- 
.Ђавање полних нагона”. Између положаја човека и жеие тога доба било је 
несумн,иво доста разлике, али сумњамо да су тадашње жеие толико завиделе 
ЛЈудима што су имали право да иду у рат и остав.Ђају своје главе ко зна iio 
каквим пољанама и друмовима, као што би се дало закључити из писања 
ауторке. Шта више као да јој није пово.ђи што „њиховом  iieeaiBy женске 
лепоте и чара није био циљ платонско обожаван,е и поштовање жена већ 
реална љубав’’, јер чини приговоре витезовима, иако то питање није у вези 
са правним положајем жене тога времена. Треба само замислити како би сс 
те средњевековне жене обрадовале да су се л>уди, после дугог отсуства У 
рату, вратили кући те их платонски обожавали и указивали поштовање, како 
је, изгледа, према мишљењу ауторке, требало д а  буде. Затим, говори се о 
иравном положају жене у Новом веку, те се изиосе политичке н економске 
прилике тога доба, положај жене у вези са начелима француске револуције, 
која је очувала разлику између н>е и човека „иако су тн истп револуционари 
са зздоволјством прихватили женс, да  с њима заједнички иступе противу 
режима", што би требало ауторки на реч поверовати. Према схватању г-ђе 
Д -р  А. Божић „то је  други фиаско жене у  историјској еволуцији за изједна- 
чење права мушког и женског секса“. Даље се говори о правном положају 
жене на основу Code civil-a, Allgemeines Landrecht-a, Енглеског законодавства, 
Аустриског грађанског законика и Немачког грађанског законика, и то с 
обзиром на лично и имовинско брачно право, т е  наследно право, да би се 
завршила са социјално-политичким положајем жене према немачком зако- 
Е10давству.

Други део расправе посвећен је расматрању правног положаја жене у 
законодавствима неких савремених држава, те је извршено упоређење у 
овом погледу с обзиром на женину пословну способност, лично и имовинско 
брачно право, као и наследно право. Посебно поглавлЈС говори о правном 
положају жене према одредбама Совјетског законодавства, ко.је је иајдаље 
отишло у погледу изједначења човека и жене, јер чл. 122, Устава Савеза 
социјалистичких совјетских република одређује да „жене у  Ć. С. С. Р. ужи- 
вају иста права као и мушкарци у свима гранама привредног, државног, 
културног и друштвеног политичког живота, што модразумева и право 
гласа”. Ауторка са задовољством констатује да је  у Совјетској Русији дошла 
„једина промена режима у  историји, која је заиста донела потпуну промену 
правног положаја жене", јер „у совјетском друштву је жени без икакве 
резерве признато једнако приватно и јавно право као и мушкарцу”, само 
је пропустила да наведе да  је жена правно изједнзчена са човеком уз исто- 
времено стварно смањење људских права свих моданика. Чини нам се да би 
жене и з С. С. С. Р. биле срећне када би могле да буду у „потчињеном” поло- 
жају жена у било којој демократској држави. Иако се не слажемо са миш- 
љењем ауторке у овом погледу, налазимо да је врло лобро учинила што .је 
приказала правни положај жене са глелитта совјетског законодавства, јер 
је он доста интересантан, a на нашем језику о томе једва да је нешто пи- 
сано. Н а крају овог дела приказано ,је на који начин је регулисан правми 
положа.ј жене у румунском, француском, италијанском и чехословачком 
Пројекту Грађанског законика.

У трећем делу расправе приказаи је  правни положај жене у Југосло- 
венском позитивном закоиодавству, те је расмотрено ctaibe на разним прав- 
ким подручјима наше државе. Иза тога говори се о  нивоу просвете, те о 
друштвеном и економском положају жене у Југославији. На крају расмо- 
трене с у  одредбе Предоснове Грађанског законика које говоре о  пословној 
способиости жене, личном и имовинском брачном праву. односу родитеља 
према деци, ванбрачној матери и деци, те о иаследном праву женских лица.

Приликом израде овога рада ахторка је, несумњиво, уложила много 
т1'’УДа д а  би приказала правни положај жене у 1веговом разпитку кроз толике
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векове. Природно је да се у једном оваквом релативно кратком раду то 
г;итан>е није могло расправити ни приближно потпуно, већ у најглавнијим 
цртама; то је увиђала и сама ауторка, напомињући у предговору д а  ће се 
због тога појавити грешке, a њих стварно има и то већих него што је мо- 
рало бити. Највећа је штета што ово гштање није испитано и са гледишта 
законодавства неких ваневропских, као и балканских држава, јер би тиме 
излагања била потпунија. Поред тога, једна од основних грешки је, сма- 
трамо, у томе, што ауторка налази да би жена требала да буде правно пот- 
пуно изједначена са човеком у сваком погледу, превиђајући да  жена, као 
биће са потпуно друкчијим задатком у животу, не може никада бити правно 
потпуно једнака са човеком, нити има иотребе за тим, јер је већ iio  својој 
природи неједнака. Основ нашег друштва сада је породица, a она лежи на 
жени као супрузи и матери, a не на човеку, због чега је жена која је сту- 
пила у брак, којем је сврха стварање породице, за њу везана и свакако 
мора имати и неке дужности према њој. Те породичне дужности човека и 
жене су различите и не могу се изједначити законодавним путем, и мораће 
постојати докле год се буду људи од жена разликовали. Како главне нејед- 
накости у правном положају човека и жене стоје у тесној вези са ступањем 
жене у брак, то је њих врло лако избећи неступањем жене у брак. Међутим, 
видимо да скоро свака жена тежи за браком, и поред тога што зна да ће 
тиме изгубити у извесном погледу своју равноправност са човеком. У по- 
родици не могу бити два старешине, већ само један, те је природно да то 
буде човек, тим пре што је он, по правилу, старији по годинама, a најчешће 
располаже и са већим животним искуством. Нема сумње да правни положа.ј 
жене треба да буде што сличнији правном положају човека, али, наравно, 
само до оне границе, коју поставља њихова природа и интереси породице и 
државе, који намећу извесну минималну правну потчињеност удате жене чо- 
веку. To налаже и принцип поделе рада у породици и друштву где човек и 
жена имају различите улоге. Положај жене у браку могао би се упоредити 
са човековом службом у војсци: ступајући у војну службу човек се под- 
вргава војној дисциплини, a жена ступајући у брак брачним обавезама; као 
што у војсци не могу истовремено једнако да командују двојица, исто тако 
и у браку не могу оба супружника потпуно бити изједначена у правима. 
Стварни положај жене у браку биће зависан од поштовања које има према 
њој њен муж; наравно, ово поштовање је утолико мање уколико се жена, 
свесно или несвесно, своди на човеку супротни пол, јер у таквои случају 
nehe је муж сматрати као себи равно биће већ једино као своју животну 
потребу. Поред тога и неспособност жене за логичко закључивање, која 
у извесној мери увек постоји, нарочито је осетна у извесним временским 
размацима, те се у интересу са.ме жене треба да одржи извесна правна не- 
једнакост између ње и човека. Штета је што ауторка са нарочитим задо- 
вољством подвлачи само оне случајеве у којима је жена запостављена, док 
не указује дово.ђно на чињеницу да према извесним законодавствима по- 
стоји велики број случајева неједнакости човека и жене у корист жене. 
Неки од тих случајева јављају се понекад у пракси као велике неправич- 
ности према човеку.

Међутим, и поред других замерки, које би се могле да  ставе овом 
раду, мора се признати да је ауторка постигла много већ тим са.мим што 
,ie успела да у једној лепо и вешто заокружено.ј целини даде приказ раз- 
витка правног положаја жене од најстаријих времена до  данас. Тај посао 
није био ни мало лак и мора се ауторки одати признање, и то тим пре што 
је ово зани.мљиво питање обрађено врло лепим стилом и поегледно, тако 
да ову књигу може без тешкоће да чита и неправник, ко.јега ово питање 
занима. Књига је технички одлично огфемљена, што је код нас доста редак 
случај. р .  в .  Ђ исаЈЖ О-виЈЋ



Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

1
Постоји претпоставка да је дете вршило иадржавањс ро,штеља бесплатио, 

ако не докаже да је уговорило да he ra вршити уз накнаду. (Прееуда Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 20 окт. 1939, бп. Рсв. 1 S44/1935).

18

Правнлно је рекурсии суд из]1Скао да је свота од 1б0 дцц. месечних за из- 
државање детета мннимална, зато је рекурс очев ваљало одбацити. (Закл.учак 
Касапионог суда у Новом Саду од 24 окт. 1939, бп. Рек. II 2oi/939).

3
Докле год брак траје, ниједан брачни друг не смс прекршитн своје брачне 

.дужности (живети у конкубинату), па нн онда ако брачни другови живе одво- 
ј(но. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 2i септ. 1939, бр. I’en. 909/193«).

За забрану виђења матере са дететом морају постојати нарочитн разлози, 
113 којих би излазило да би утицај Matejie био штетан по живот детињи. (Закљу- 
чак Касационог суда у Новом Саду од 20 окт. 1939, бр. Рек. II 213/1939.)

Претња наследном парницом није пресија због које би се правнн посао мо- 
гао нападати. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду' од 12 окт. 1939, бр. Ров. 
I 796/1935).

За обавезу тужене у погледу извршења купопродајног уговора 
није од значаја однос према н>еном продавцу, те je призивни суд 
правилно поступио када се није упуштао у расматраље природе 
тога односа. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 25 нов. 
1939, бр. Рев. II 858/1937).

Касациони суд ревизију тужене не уважава, пресуду призивнога суда 
одобрава и тужену осуђује да тужитељици у име трошкова ревизиског поступка 
плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 3116 (три хиљаде сто шеспаест) 
динара.

Р А З  Л ОЗ И:
Тужите.Ђпца је у тужби навела да је са туженом Политичком општином 

склопила концесиони уговор, према ко.«е тужена продаје тужител>ској Општини 
па вечито целокупну уличну електричну мрежу са свима стубовима, водоподима, 
прикл>учцима, разводним постројењима, струјомерима, осигурачима, cue према 
инвеитару, у исправном статву за погон, бестеретно и без икаквих обавеза према 
досадашњим концесионарима Сми.гански н др., за куповну цепу од 900.000 дин. 
Преузимање купљених предмета у посед има.чо је уследитн у року од 10 дана 
по одобрењу уговора од надлежних власти. Угопор је и одобрен, како од стране 
Општинског претставништва и тужене и тужитељске општине, од Министарства 
Фннансија, a виднран од Ср. наче.чника у Жабљу, Министарства грађевина, те 
Мтаиетарства унутрашњих послова. Уговор је, према томе, правоваљан и не би 
било ннкакве препреке да се он изврши. Тужеиа опгатина, међутнм, нити хоће 
да уговор и.зврши, нити xohe да плати половину трошкова за колаудацију и су- 
иерколаудацију, таксе н пристојбе у износу од 20.835 дин. 25 пара, који њу 
терете. услед чега је тужител,ица тражнла да се тужена осуди да је cf.e iio ту-



;1.11тељпцн Kyiu>t')it; иредмето ;1,УЖ1Ш прсдати у luicvi к илатити (Ч)оТу од 20.935 
дг.н. п 25 пара.

Тужепа ,јс rriavKii.ia да се тужитељица i-a тужбом одбије п осуди на сно- 
шеше трошкопа. Иорекла је впсппу своте коју тужптељпца потражује и тпрдила 
ја да уговор од надлежлн.ч власти иије одобрсн ii да <'о клазула одобрења на 
уговору пс одиоси па сам уговор, нето па решење Опптшског одбора тужене од 
10 марта 1933 год. о куповшш електричнога постројења. Навела је, даљс, да јр 
иа концесионо.м праву Смиљански н др. стапљена забрана од стране Кметске 
постојннце у Љубљани и да због тога пи са.ма тужена ннје могла са своји.м 
продавцпма склопити ваљан уговор, нитн се је он могао нзв1)шнти. Уго1“.ор из- 
међу тужитољнце и тужене је у каузалној вези са уговором између тужене и 
Смиљанскн и др., леђу којнма се водн гпор. ;io чијаг бн се окончања овај спор 
кмао сусчтендопати.

Првостепени је суд тужбп у целинв дао моста ii тулсену осудио према 
тужбеном захтеву, a прнзивнп је суд прЈкостепену 11])есуду, одбијајући прнзив 
тужене, у целини потврдио н осудио ,ју да тужнтељицн плати трошкове ттрп- 
зивнога иоступка.

ЛЈалба тужене да је признвни суд иовредно правне ирописе није основана. 
Призивии је суд на основу концесноног уговора, који је тужби прпкључен у 
овереном npeniicy, правилно установио као чињсчшцу, да је баш тај истн уговор 
одобрило Општписко прртставништво тужене одштнне у евојој седннци од i(> 
\!арта 1933 год.; да га је одобрило н Општннско иретставииштво тужите.л.сч%е 
(iiiuiTHiie, C’pecKo начелство у Жабл>у и, no повољном мишљењу Министарстаа 
грађевина н Мнпистарства унутрашњих послова, да ra је одобрило и Миннстар- 
гтво финапсија 7 септ. 1934. 'год. н да се, према C4ie.\iy томе, он и.ма сматратп 
правоваљапо склопл>еним. За обавезе тужене, пак, ир<>ма тужитељицн у iior.ie^v 
1(ЗВ1)Шења уговора нн.је од значаја однос тужено пре.ма Омиљанском н др., те јо 
ирнзшши суд правилпо поступио када ое нпје упуштао у расматраље природе 
тога односа и када поступак tui,je прокинуо до окончања спора, који се водн 
измсђу тужене n Омиљански ii др.

Расположењр у поглед.у трошкова ровизнскога поступка о(чшпа се на про- 
пнсима S§ 152 п 143 Гр. п. п.
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Нпје од значаја за обавезу продавца да некретннну преда купцу 
у посед одмах, да ли he он ту евоју уговорну обавезу и моћи извр- 
иштн одмах. (Пресуда Касациоиог оуда у Новом Саду од 11 нов. 
1939, бр. Рев. II G 48/1935).

Касацишш суд ревнзнју туженога о.дбија, П])есуду прнзивнога суда одо- 
б|,ава. — Рекурс тужитеља, назван ревизнјом. ito службоној дужности о.дбацује.

Осуђује тужрцога да тужнтел>у у имо трошкова (»евнзнскога поступка плати. 
> ])Оку од 15 дава под претњом оврхе, 322 (трн стотнир .шалрсрт н лва) динара.

Р А З Л О З И ;
Тужвте.Ђ је у тужби навео да јр марта .месеца 1933 гид. куиио од тужоног 

јрдно јутро ораиице уинсане у зрм .ђ . kib. ул. општнне Чока 1 9 ц , топ. бр. 1600, 
за цену од 7000 ;шн.; да је од те своте тужеио.че платпо 4000 .дин., a остатаж 
да и.ма да исплатп оп.да када iijio.yaBau дове.де грунтовницу у такпо стање да 
тужитрл) право власништва можр па cnoje п.ме укњпжита. Туженн, међутпм, пнти 
xohe ,ia му нзда купоиро.дајнн уговор, нпти хоРо да му нркретшше преда у посед. 
Тражно је тужнтрл> ла суд туженога обвежс .la је то .чужан учиннтн n платити 
му иарннчке трошкове. — Тужепн јс у своју одбрапу навео да и он са.м ннје 
још грунтовни власиик п|10.чате некретшшс, јер је н сам морао покренути iiaj>- 
пицу iipoTHB лица од кога јр некретпину купно, која још ннје .довргарна, a нпјр 
у положају да ју тужнтр.ву ii]ie.ia нп у nocc.i, јер посед инјенп он са.м још .добно 
од (Ч!ога продавца, о че.му јо рч!ему тужите.л. прнлш;ом pic.iaiTaif.a куиопродајног 
уговора нмао знања. ПриговоЈшо је тужрци. да тужител> не може тражпти нзвр- 
шен>е уговора нн гтога. jp|i _му остатак куповнннр од .зооо .дип. imjp jom ии ,до 
лаиас исплатно.
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Првостепени суд, Срески суд у Honoj Каљижи, уважно је тужпу у иогледу 
аоседа и тужеиога осудио да је тужител>у посид ;1ужаи предати u илатити iiap- 
Ш1Ч11С трошкове. Иризивнн суд, Окружнн суд у Великој Кнкинди, иреиначио је 
првостеиену П1)есуду утолико, што jc тужитеља оЛвезао да је туженом дужаи 
жилатити остатак куповнине од зооо дин. г.ада му тужсжи изда уговоЈ« погодан 
за земл>. књ. укњижење права власннштва на н.сгово нме.

Жалба туженога да је призишш суд иовредио правно правнло ннје осио- 
вана, јер се тужени гласом у iipeiiney 111111Ложннога купопродајнога уговора 
обвезао да тужитељу кувљену некрешииу нреда у посед одмах, a да ли he он 
ту своју обвезу и моћи извршнтн ол.мах, иије од одлучног значаја за обавезу 
тхжеиога.

Рекурс тужитеља, назваа погрсшно ревизијом, у коме се тужитеЛ) жали 
само у питању парннчних трошкогш, ваљало је у смт-лу §-а 022 Гр. п. п. као 
законом искључен по службеној дужности одбацнти.

Гасположење у погледу трошкова р(Ч!изискога поступка осннва се на про- 
Јшснма §S-a НЗ u 152 Гр. п. п.

8
Тужснн је конклудентним чнном, тнме што је, поново ушао у посед куће 

icojy је продао, одустао од купонродајног уговора. (Прогуда Касапиоиог суда у 
Новом Саду од 2S септ. 1939, бр. Pen. 11. 5S4/1935.)

9
У см. Декларације дате од стране Југословенске Владе на JIo- 

^анској конференцији 30 јуна и 7 јула i932 год., a узакон>е11е §-ом 
109/111 Фин. закона за год. 1930/1937, одложена је исплата свнх фи-
р. ансиских терета н обвеза, ко,је за Краллвину Југославнју јцк)- 
лстичу из уговора о мнру u хашких сппразума наспрам држава које 
се користе тим одлагањима и иасирам н.нхових држављана. Под 
називом Краљевине Југославије има.ју се према по.ченутој Декла- 
]>ацији разумети п сва самоуправна тела јавно-правног карактора 
jia територпјп Краљрвине Jyro6.iartii,je. (Иреоуда Кагационог суда у 
Иовом Саду од 18 нов. 1939, Ор. Рев. II 423/193G).

Касациони суд услед {»евизије тужене пресуду признвнога суда преиначујс, 
тужбу као преурањену одбија н тужите.Ђицу осуђује да туженој, у року од 15 
;iaiia под претњом оврхе, плати, у име iijiBOCTeiieiiHX трошкова 2030 (дпе хиљаде 
тридесет) динара, у и.ме призивних 1160 (хиљаду сто шездесет) .шна1)а. a у име 
ревизис-ких 905 (депет стотнна шесдесет ii пет) динара.

РА З ЛОЗН:
Тужнтељица. „Пештансон први ломшшпскн штедионнчкн лаво,ч“, наг.ела jf 

у тужби, да је тужена политичка отптина Ковин, 1094 год. иодигла код ње 
амортизационн зајам од 37.000 круна ii ;ia јој је дугован.с на .уан 31 .дед. 1931 
год. нлногило 00.893 круне н 00 филира, т. ј. 15.223 Л1Ш. 40 iiapa. Тужена је у
с. мислу Закона о конвенцијп између 1« ра.Ћсиине Лугоглапије ii Кратвевипе .Мађар- 
ске о регулисању дуговаша и потражниа11.а у пређапш.им aycT|inci:nM 11 мађар- 
скнм крунама од 22 (|)вбр. 1928 (Службене иог.ине 1930, бр. 58-ХХ) би.аа дужна 
тај заја.ч заједно га каматама и осталпм njiHiiaiui.Ma и('П.:1атити у  року ид 180 
дана п, како то није учинила, тужител.ица је Т11ажнла .да сс тужсна ос-у.чи да 
jdj утужену cBOT.v заједно са 0% камате од 1 јаи. 1932, н осталн.м ирип. ii пар- 
ничпн.м трошкопнма исшатн. Тужепа јо прнзнала ла јо ол тужнтсл.нце подигла 
амортизацпони зајам у свотн која се у тужби иаволи. a.iii је поЈтцала ,да дуг.ује 
са ополиком свото.м колику тужнтељица тражн, a парочнто ;ia бп на иеиспла- 
licne ануитете .дугопала још и камато, што бп :шач|П1) ка.чату иа камату, ј(ф је 
у ненсплаћешш аиунтетима тужнтел.пца 1;а.мату Beli једаниут урачунала. Тра- 
жила је због тога да со тужите.Ђица са впшком потражипања одбије и осуди да 
патн тпошкове.
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Ирвостеисчш суд, ОкрЈ-жнн суд у Белој Цркви, дао је тужби места и ту- 
жену осудио да тужитељици плати своту од 15.223 дин. 40 пара, са 6% камата 
од 1 јан. 1932 год. II парничпс трошкове. Апслациони суд у Новом Саду као 
призивнн суд, одбио је приуив тужене и потврдио пресуду Окружнога суда, 
осуђујући тужену да плати и трошкове призивнога поступка.

Тужена општина се жалн да је Апелациони суд, потврђујућп првостепену 
иресуду, повредио правне прописе и та јој је жалба основана. У см. Декларације 
дате од стране Југословенске Владе на Лозанској конференцији 30 јуна и 7 јула 
1932 год., a узакоњене §-ом 109/III Фин. закона за год. 1936/1937, одложена је 
исплата еви.ч финансиских терета и обвеза, које за Краљевину Југославију про- 
истичу нз уговора о миру п хашкнх споразума иаспрам држава које се користе 
тим одлагањима и наспрал њихових држављана. Под називом Краљевнне Југо- 
славије нмају се пре.ча поменугој Декларацији разумети и сва самоупрапна тела 
јавно-правног карактера иа територији Краљевнне Југославије. Како је у кон- 
кретном случају тужитеЛ)Ица будимпештанскн новчани завод, a тужена поли- 
тичка општнна на територијн Краљевине Југославнје, требало је, примењујући 
поменути пропис Лозанске декларације, тужбу као преурањену одбацити и тужп- 
хељицу осудитн да тужоној накнади трошкове у све три судеке иистаиције у cv. 
§§ 143 u 152 Гр. п. п.

10
За внснну камате које је веровник властан дужнику нарачу- 

нати меродавни су данас прописн Уредбе о максимирању камата 
од 22 нов. 1933 год. (Службене новнне од 4 дец. 1933); Уредба о 
максимнрању камата од 3 авг. 1934 (Службене новнне од 27 авг. 
1934) и Уредба 0 пзмени Уредбе о максимирању камата од 28 јан. 
1935 (Службене новине од 31 јан. 1935). (Пресуда Касационог суда 
у Новом 'Саду од 23 окт. 1939, бр. Рев. II 324/1935).

Касациони суд онај део ревизије туженога којп се односн на изреку призив- 
нога суда о способности туженога да буде парнична странка, којп се има сма- 
трати рекурсо.м, по службеној дужности одбацује.

У осталом делу пресуду прнзивнога суда укида и предмет враћа призив- 
iioM суду на даље посту'пак п доношење нове одлуке.

РАЗ ЛОЗ И:
Како је прнзивни суд закључак првостепенога суда да туженн има спо- 

собност да буде парнична странка потврдио, то је против таквог потврђујућег 
закључка рекурс на Касациони суд у см. §-а 022 Гр. п. п. искључен, па га је 
као таквог ваљало одбацити.

У остало.ч делу ваљало је пресуду призивнога суда укинути н предмет 
вратитн на даљи поступак н доношење нове одлуке, јер се тужени оправдано 
лсали да призишш суд пије тужите.гу могао досудитн к<амате које прелазо s% 
еамо на тој основи да је тужени у писму од 27 нов. 1931 год. признао да тужи- 
тељу дугује 29.745 динара, у којој су своти биле нарачунате н камате, н што је 
бвз приговора примио фактуре у којима су биле означено п камате.

За виснну камате које је веровник властан дужнику нарачуиати меродавнн 
су данас прописн Уредбе, о максимирању камата од 22 нов. 1933. (Службене 
новине од 4 дец. 1933); Уредба о максимирању камата од 3 авг. 1934 (Службене 
новине од 27 авг. 1934) и Уредба о измени Уредбе о макси.мирању камата од 28 
јан. 1935 (Службене новине од 31 јан. 1935). Према томе he дужност призивнога 
суда бити да висину камата коју је тужител. властан потраживати установи 
држећп се прописа напред цитнраних Уредба о каматама.

11
За правоваљап уговор о компенвацнјн довољно је да се странко 

споразумеју у иогледу предмета п висине компензације. (Пресуда 
Касационог гуда у Новом Саду од 22 маја 1939, бр. Рев. II 812/1935).
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Касациош! суд ревнзнју тужитеља iio уважава, пресуду призивног суда 
одобрава и тужитеља осуђује да туженој у име трошкова ревизиског поступка 
плати, у року од 15 дана под прртн.им оврхе, 7i (седамдесет један) динар.

Р A 3 Л 0  3 И;
Тужитељ је у тужби навео да је решењем Земљ. књ. суда у Оуботици од 

21 окт. 1933 год. 2372/1933 имснован за старатеља секвестра Kylie уведене у 
суботичком земљ. књ. улошку бр. 10, 826. У овој кући тужена фирма држн под 
н'аја.\1 један локал, за којн месечно плаћа кирнју од ЗООО дии. Тужена за месец 
новембар 1933 nuje кнрнју платила у целннн, него јо задржала 570 дин. као 
противвредност робе коју је код фирме купила власница куће уд. II. М. Како се, 
тврдн тужитељ, код кнрије не могу вршпти пикаква пребијања, пај.чање, пак, 
код кнрије која доспева за вре.че секвестра it коју убпра старатељ секвестра, ту- 
жптељ је тражпо да се тужена осуди да му платп своту од 570 дин. са 8% 
1'амате од 1 нов. 1933 до исплате, као и парничпе трошкове. Тужеиа је у своју 
одбрану навела да је она још iipa стављања кућс иод секвестар направила са 
власницом сиоразум, ирема комс је стекла п])аво да на рачун код њв купљене 
робе задржи од кирпје своту од 570 дннара и да је сасви.м без значаја да ли је 
oiia ту своту задржала већ првог месеца пошто jn секвестар стављен илн доцније.

Ирвостепенп суд, Срески суд у Суботицн, дао је тужби места и тужену 
оиудио у см. тужбеног захтева, док је призншш суд ирвостепену иресуду преина- 
чно, тужитеља са тужбо.ч одбио и осудно да платн трошкове.

Жалба ту1кцтељева да јо иризЈиаш суд иов11едио ПЈ)авне прописе није осно- 
вана. Међу страш«1ма је несиорно да је тужена још пре него што је зграда 
стављрна под секвестар учшшла tu власнцком зграде споразум у см. којега је 
пласна да у и.че из.мире дуга за робу која је код тужене купљена задржи 570 
дин. да т. ј. ту своту компензира са њени.м (кућевласнице) иотраживањем. Како 
је, пак, за правоваљан уговор о ко.чпензацијн довољно да се странке у погледЈ- 
предмета и виснне компензације сиоразумеју, што је у коикретпом случају учи- 
њено, тужена је имала право да исплату своте од 570 дин. задржи, јер је секве- 
стар на зграду стављен тек пошто су страике уговор о ко.чпензацијн сачшшле.

Расположење о трошкови.ча огнива се на прописнма §§-а 143 и 152 Гр. п. ii.

12
Иризивни је суд правнлпо изЈимсао да су лнцитанти споразу- 

мом 0 одустајању неких лицитаиата од лнцитације пшли за осује- 
ћењем законскога тока н усиеха лицнтацијс, и да из таквога про- 
тнв-законитога споразума не могу у пог.деду остваривања својих 
узајамних потражнвања тра'/кити судгку помоћ. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 23 окт. I93'i, бр. Рев. II 676Ј1935).

Касациони суд ревизију тужиоца не уважава и побијану пресуду призин- 
}В1га суда одобрава.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је 24 октобра 1933 године склопно са туже- 

Ш1М споразум у см. којега су и.мали заједннчкн учествовати иа јавиој дражбн у 
Сарајеву 2 нов. 1933 године, на којој се продавао поштански шкарт папнр и 
поштанске марке. Према споразуму онај од сауговорача, на коме остане дражбени 
куп, и.ма да подели купљене .чарке са онпм којн од дражбе одустане. Осим тога 
ушворили су да марке нмају да се продају н зарада по половини подели. На 
даи саме дражбе између лицитапата склопљен је споразум да куп остане на 
дражбоваоцу Б.; да је овај дужан тужено.че дати 25% од купљених марака, a 
тужнтељу да се исплате 10.000 динара. К’ако тужени није вол>ан да са тужнте- 
љем подели зараду која је постигаута купо.м марака, тужитељ тражн да ге ту- 
жени осуди да му је половипу зараде у пзносу од 150.000 динара, са 5% каматс 
од дана тужбе дужан нсплатитн, као и парничне трошкове. Тужеии је иорекао 
тужбене наводе, те је тврдио да се споразум на којн се тужптељ позива противн 
добрпм обичајима н да се за laeroBo нзвршење не може тражитн судска но.моћ. 
Тражко је зато да се тужитељ са тужбом одбије и огуди ,да плати трошкопе.
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Првостепени суд, Окружни суд у Суботици, одбио је тужитеља са тужбом, 
11 осудио да плати трошкове, a причивни суд, Апелацнони суд у Новом Саду% 
одбио је прпчив тужитељев, пресуду првостепенога суда потврдио и тужитеља 
осудио да плати трошкове.

Hiije оснопана ревизиска жалба тужитељева да је иризивни суд повредно 
правне iiponiice. Призивни је суд правнлно изрекао да су лицитанти споразумом 
0 одустајању неких лицитаната од лицитације ишлн за осујећењем законскога 
тока и успеха лицитациЈе, и да нз таквога протнв-законитога споразума не могу 
у иогледу остваривања својих потраживања тражити судску помоћ.

13

Истина да се отштета аа иретрпљену радну неспособност има 
досудптн у првом реду у месечпој ренти, али не постоји такво 
правно правило Koje бн вуду забрањивало да отштету досуди ii у 
једној своти, удимајућп у обвир нарочито личне, имовинске и 
остале ирплике оште^енога п починпоца штете. (Пресуда Касацп- 
оног суда у Новом Саду од 16 окт. 1939, бр. Рев. II 271/1935).

Касационн суд рсвизију тужених не уважава, нападнуту пресуду призивног 
(уда одобрава.

Р АЗ  ЛОЗИ:
Тужител., Kojii је папучарскн шегрт, заступан по матери као природној н 

законитој тугорнци, навео је у тужби да га је снн прворедног туженога, друго- 
редни туженн, 18 септ. 1932 год. ножем повредио по десној руци тако, да је за 
папучарскн занат постао потпуно неспособан. Н, како је прворедни тужени као 
отац пропустио над малолетним сином дужан надзор, одговоран је за штету 
11 он 11 зато тужитељ тражи да се оба тужена осуде да му у име отштете плате 
јсданпут за свагда своту од 10.000 днн. — Прворедни тужени бранио се тиме ;ia 
ji; онота дана када се несрећа догодила био у служби (он је жељезнички наме- 
штеник) и да зато није могао вршнтн надзор над ма.чолетним сином. Другоредни 
тужени је, пак, порицао п основ и висину тражбине.

Првостепени суд, Срески суд у Суботици, пошто је спровео доказни посту- 
пак, дао је тужбн места и обоје тужених осудио према тужбеном захтеву, док 
јр призивни суд, Окружни суд у Суботици, првостепену пресуду пренначио уто- 
лико, што је на исплату тужбене своте обвезао само другоредног туженог.

Пресуду призивног суда напао је ревизијом само другоредни тужени, који 
со жали да је призивни суд повредио матер. правно правнло када га је осудио 
да отштету п.чати у једној своти, уместо у .месечној ренти. Жалба туженога није 
оснопана. Пстнна да се отштета за прет|>п.Ђену радњу неспособност има досудити 
у првом ре.ду у месечној ренти, али не постоји такво правно правило које би 
суду забрањивало да отштету досуди и у једној своти, узимајући у обзир наро- 
«ито личне, имовинске н остале прилнке оштећенога и починиоца штете. У кон- 
кротпом случају Касациони суд је нашао да је досуђена отштета у своти од
10.000 динара баш у интересу самога туженога, јер би он само у име већ доспе- 
■гих месечних оброка од дана покретања тужбе са каматама, ако би се месечиа 
рента рачунала само са 100 дииара, .морао платити отприлике толнку своту ко- 
лико је тужитељу досуђена, те је очевндно у његовом нитересу када се тужител> 
задовол>ава са исп.чатом своте од свега 10.000 линара.

14
Нема права оштећени на отштету за унакаженост лнца, ако није доказао 

да .му је тиме н радна способност умањена. (Пресула Касациопог суда у Новом 
Ca.\v' од 26. окт. 1939, бр. Рев. I 768/1935).
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Ирема старом Закону о лову (Зак. чл. XX из 1883 § 7) за штету коју по- 
'шне ливљи свињи закупник лова но одговаЈја iiu онда ако их гаји, јер он од- 
гсвара само за главну дивљач ако их гајн. (Пррсуда Касационог судп у Новом 
Саду од 0 IIOB. 1039, Tip. Рев. II. 5(12/1935.)

16
Под изразом „законнтн наследници*' лмају се раз.умети не само 

крвнн сродници оставите.л>еви, него сви они који нмају право на 
законско наслеђнвање, дакле и његови усвојепици. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 30 гепт. 1939, Ор. Рев. 900/1938).

Касациона суд ровизнју тужитсљсву iic уважава, нападнуту пресуду прн- 
31ШН0Г суда одобрава.

Осуђује тужптеља да у року од 15 дана иод претњом принудног извЈииеља 
плати у ]|ме ревизиског трошка тј'жсном R. С. 3587.50 (три хиљаде пет стотина 
осамдесет и седам) динара и 50 пара, a туженај Б. В. 3480 (три хилЈаде четирн 
(тотнне оса.мдесет) динара.

0 б р a 3 л 0 ж е п. е;
Тужнте.Ђ јц у ту/кЛи иавео ;ia је даровни.м уговором, склопљеннм у Вел. 

Кикиндн 27 фебр. 1921 год., iioii.ioiiiio своме пок. снну В. С. некретнине уведене 
у земљ. књ. зап. општнне Вел. Кикинда бр. 8337, 5684, 7308, 8336, с тим, да се 
овај поклон нма даропримцу урачунатн у љсгово наследство. У 6 тачцк уговора 
задржао је тужитељ право да после смрти даропримца и.мају све поклоњене не- 
кретнине прећи на законите наследнике даропримчеве и да се у сврху осигј-- 
рања OBora права наследаика има на поклоњаним некрстпинама забележитн за- 
брана отуђивања н оптерећења. Нашшдном изјавом од о (Ј)сбр. 1928. год. тужнтел. 
је, допуњујући даровни уговор, дозволио да се п кућа у Вел. Кикинди под бр. 
1148 II 1149, препише па име даропри.мчсво. Како даропримац осим сина Р., 
који је иосле склапања даровнога уговора умро, друге деце није имао, ou је, да 
бн хужитељево право паследства као оца изнграо, склопио 28 окт. 1930 год. уго- 
вор о посињењу сина своје сестре Б. С., како би послс његове смрти све имањс 
наследио овај, a не тужитељ. 20 ма])та 1934 год. сачинио је даропрнмац опоруку 
војо-м читаво своје имање оставља својој жени Б. Сем тога оставља неке некрет- 
нине Б. С., a неке своме иећаку 13. Ђ. Истога дана сачинио је даропримац н 
водицил, који-ч располаже са остатком своје имовине. И опорука и кодицил су, 
међути.м, изворно невал>ани, наводи тужитељ, јер јо иравно правило да се ив 
може располагати еа некрстнинама, на којима се на.лази .забележеиа забрана 
отуђивања и оптерећења. Па како расположењ(' које садржи 0 т. даровиога уго- 
г.ора има тај смисао да се имање које је тужитељ поклонио сачува за крвнс 
сроднике даропримца u нисходне и усходне, међу које спада и тужитељ, и како 
iiOK. његов син нисходних крвних сродника inije оставно, тужитељ је тражио да 
сс како опорука, a тако и кодицил пок. В. 0. огласе ништавним и без прав- 
нога дејства и да му се при.зна иаследно право на сви.м некретнина.ча које су 
остале иза његовога снна, те да се одреди земЈТ>ишнокњижни препис тих не- 
кретнина iia његово нме с наслова потоњег и законског наслеђа. Да суд изрече, 
даље, да се из осташшског инвентара има излучити под ст. 4 уписана cejaha 
машина, a пасивно стаље његово попунити ознаком дуга код В. Ђ. у своти од
50.000 динара. Да суд, уколико не би тужитељу при-знао ираво законскога на- 
следства на цму оставину, нзрече да опорука и кодицил вређају тужитељег. 
нужнн део на који и.ча право као отац и да му се прнзна право на половину у 
тужби именованих некретнина, или ла се тужени осуди да су му у име њихове 
противредностп дужни исплатити гвотл' ол .боо.ооо дин. ra 5% камата од дана 
тужбе.

Тужени су пореклн наводе тужбс, нарочито да би с.чисао 0 т. .даровног 
уговора од 27 фебр. 1921 год. био тај, да бн после смртн дародавца право на- 
следства на дарованом иметку прнпадало само даропримчеви.ч крвни.ч сродни- 
иима, него да оно припада н његовом усвојепику, Б. С., који у погледу наслеђп-

2*
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вања има иста права као и крвпн пис^рдии рођаци. Тужсии су у погледу спор- 
них 50.000'Д11н. дигЈШ и приговор правоснажно пресуђене стварн.

Првостеиеи}! суд, Окружнн суд у Вел. Кикпнди, пошто је спровео доказнн 
воступак, донео је пресуду, којом jn одбно прнговор туженнх због пресуђене 
ствари. Одбио тужптеља са тужбом п осудно га да платн трогакове, a пјшзнвни 
ји сул ту пресуду потврдио, осуђујући тужител.а да туженима платн п трошковс 
иризнвиога поступка.

Жалба тужнте.л>ева да је призивип суд иов1н!дио правне прописе није осно- 
вана. Признвни је суд правилно пзрекао да се под изразо.м „законити васлед- 
шгци" у 6 т. даровнога уговора имају разумети и усвојаници оставител>еви, a не 
са.мо његовн крвни сродннци, јер је .матернјално правии пропнс да усвојеннци 
вмају у нстој мери право на законско наслеђипање као u крвни сродницн у 
Ш1СХОДНОЈ линији. Али је прнзнвнн суд без поврсдс формално-правних пропига 
устанопио и то, да туагнте.в доказом спроведеннм код првостепеног суда нијс 
успео да докаже, да је воља сауговорача била та да се под законски.м наслед- 
ницима и.мају Ј1а.зумети само крвнЈг сролннци остављачеви, међу које бн спадао 
и тужитеЛ). ilcTo је тако баз иовреде niiaBHiix пропнса одбно захтев тужитеља 
у погледу испранке инвентара гледе еејачице и своте од 50.000 днн. Остале жалбе 
тужите.геве иису за решење ciio]ia од одлучног значаја, те их Касациони суд 
војединачно не узи.ма у расматгЈањс.

Расположење у погледу трошкова 1)евизнскога поотупка оонива се на про- 
niicu.Ma Т-а 143 u 152 Гр. п. п.

17
Лко веровник xohe да своје иотражпвање остварује судским 

вутем пре уласка иаследника у посед оставине нлн пре предаје на- 
следства наследнидпма по суд\% он мора позвати у парницу све 
.наследнике умрлога дужннка, па ii непознате наследнике путем име- 
иованога старатеља. (Иресуда Касацпоног суда у Новом Саду од 2б 
иов. 1939, бр. Рев. II 108/1935).

Касациони суд ревизиЈЈ’ тужител>еву пе уважава, прееуду призивног суда 
одобрава.

Р А З Л О З П :
Тужитељи су у тужби навели да су са пок. В. J. имали једну заједничку 

вршаћу машину, чији је по споразуму руковалац у год. 1832 бно пок. В. J. Oii 
је no свршетку годнне поднео бно, истина. обрачуп, али ннје нздао чпст при- 
ход који је код њега заостао у изногу од 1930 динара, док његови насУ1едницн 
сада ускраћују да исплате тај дуг. Тужени су порркли све наводе тужитеља те 
cj траисплн да суд тужнтеља са тужбом одбнје н осуди да плати трошкове.

HliBocTenoim суд, Срескн суд у Вршцу, пошто је спровео дока-зни поступак. 
донео је пресуду којом је тужбп дао места u тужепе осудно према тужбеном 
захгеву, док је признвнп суд првостеиину пррсуду препначпо, тужител.с са туж- 
бом одбио и осудно их да плате трошкове.

Жалба тужите.га да је призивни суд поврелио правне прописе ннје осно- 
вана. lIjieMa иаводу тужбе оставина нза пок. В. -I, ннје још расправљена н ннје 
наследницнма предата, a то је нсто установио н нрнзитш суд у пресуди. У см., 
пак, 42 Иленарне куријалне одлуке, ако перовнпк xohe да npe у.ласка наслед- 
вика у посед нлн пре предаје паследства по суду, су.чскмм путем остварује своје 
вотраживање, он мора позватп у паринцу све насл(Д1шке у.мрлога дужника, па 
к непознате нас.леднике путем пмеиовапога ста]1атол>а. Како то тужнтељ ннје 
учшпш, оправдано је са тужбом одбпјен.

Одговор туженнх предат је одоцњено. .зато им се ревизпски трошковп нпсу 
моглн дооуднпг.
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18
Сама околност да тужитељска фнрма инје протоколисаиа у тргоиачком ре- 

гистру, не одузима јој кат1актер јавног трговачког друштва. Иротоколисаље нијо 
уоппгге битни услов за посто'аи.е јавног трг. друштва, јер oiio у см. §-а 87 Трг. 
законика постоји чим је фактичио започело посуговање, a тужшш су његово 
пословање и правно посто'ање иризнали neh тиме што су потписали утужену 
обвезницу. (Пресуда Касационог суда v Новом Саду од 20 септ. 1039, бр. Per.. 
II. 578/1935.)

19
Према пропису § 347 Трг. зак. мане које се покажу прнликом при.чања робе 

кзпац је овлаштен дати установити путем стручњачког увиђа.Ја. Закон не каже 
да то мора бити путем судскога ynahaja. (Пресуда Касациоиога суда у Новом 
Саду ОД 9 НОВ. 1939, бр. Рев. II 863/1935).

20
Туженн, који је ])аније куповао исту робу од тужител.ице (баканџе), ннје 

пмао разлога да посумња да лиферована т»оба иије сва од коже, пего да у њој 
има и папира, све дотле док му је .муштернје нису као иепотребл>иву впатиле. 
Зато се шесто.мРсечни рок за став.Ђање jioOe иа, расположен.е и.ма рачунати ол 
тига времена. Шресуда Касацноног суд.а v Нопом Саду од 11 иоп. 19.39, бр. Г. 
607/1934).

21
Једногодишњи застарни рок за тужбу осигуравика иротив оеигурава.ј.ућега 

друштва у случају паљевиие почиње тећи од дана када јо реигење о прекиду 
истраге абот злонамерне паљевине постало ппавомоћн(>. (Пресуда Касацноног 
еуда у Ново.ч Саду од 28. септ. 1939, бп. Рев. II 525/1935).

22
Призивни суд је правилно изрекао да ,је на молбу ираво.заступника извр- 

ирни менични протест само онда нравовал,ан, ако се из самога протеста види 
да је меница протестована у корист нмаоца менице, или да ra је лнгао ппаво- 
заступник у својству опуномоћеннка. Шресула Касацисног сула у Новом Сад,у 
од .30 НОВ. 'l9.39, бр. II 43/1934).

23
Правоснажно досуђено издржавањс за дсте јесте „доспела" и „изврпша" 

тражбина у см. §-а 8 Закона о побијању правних ,дела ваи стечаја за све будућо ■ 
месечне рате, све дотле, док обвеза излржаван.а поетоји, јер је правоспажном 
пресудом сам оспов издржавања постао н.-.вршан. (Решсње Касациопог сула у 
Новом Саду од 16 окт. 19.39, бр. С рев. 69,5/1935).

24
Ако главни дужник неће да со ко|1Исти пого.лностима којс му пружају про- 

ииси 0 заштити земл>оралника, онда се н.има не може корпстпти im јсмац. (Пре- 
суда Касационог су.ла у Нопом Саду од 12 окт. 1939, бр. Рев. I SOO/1935).

25
Признвни .је суд npaBii.:iiiu .устанивно да тужите.;1.н ннсу успели 

да докажу да .је старател> стечајне масе, тужени, примио и .дичну 
таранцнју да ће им потраживан.(‘ Оити исплаНрно. (Прегуда Каса- 
Ш10Н0Г суда у Нмвом Саду од 2'> нив. 1939, бр. Рев. II 632/193.5).

I Касационн суд Ји-внзпју тужите.ха iic уважава, прссуд.у иризнвиога суда 
) о.1обрава и тужител>еве осуђује ла тужоио.м у име T P o n iK o iia  ретшзискога по-
Ј ступка плате у року од^15 дапа пол претн.ом оврхе. 749 1гедам стотина четрдесет 

н девет) динапа.
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Р А З Л О З И :
Тужитељи су у тужби навели да су као бииши иласннцп куће у Вршцу у 

улици Краља Александра бр. 24 издали „Агриколн д. д.“ под кирију локал и 
још неке нузгредне просторије у којима је закупац држао своје пољопривредне 
стројеве. Када је фирма „Агрикола д. д.“ иала под стечај, остала је дужна тужи- 
тељима у име кирнје 43.500 дин. Као аакуподавци ималн су тужитељи на све 
стројеве који се у изнајмљени.ч просторнјама налазнли и који су вредели преко
100.000 дин. законско заложно право, те ннсу морали допустнти да закупац 
стројево изнесс пре него што дужну кирију исплати. Старатељ стечајне масо. 
тужени, замолио их је, међутим, да закупци могу стројеве изнети a он he, чнм 
стројеве прода, из куповне цене .чужну кирију исплатити. Ту обавезу прнмио је 
тужени не само као старатељ стечајне масе, него и лично. Од своте од 43.500. 
коју је тужени дуговао, исплатио им је 17.000 дии., те су тужитељи тражили да 
се тужени и у својству куратора стечајие масе, a н у својој личноети, осуди да 
им је 26.500 дин. дужан исплатити. У току поступка код првостепенога суда 
тужитељи су свој захтев снизили, те су тражнли да се тужени само лично, a не 
н као курато]) стечајне масе, осуди да им је тужбену своту .лужан платнтн.

Туженн је иорека )̂ висину тужитвЈгског потраживања, као и то да би прн- 
Miio бно лнчну гаранцију, да се т. ј. обвезао да he потраживање тужител»а он 
лнчно, из свога и.метка, исплатн.

Првостепени суд, Окружни cy;i у Белој Цркви. одбио је тужнтеље са 
тужбом и осудио их да плате трошкове, a призивни је еуд ту пресуду потврдно, 
осуђујућн тужитеље да плате и трошкове призивнога поступка.

Жалба тужитеља да је призивни суд повредио правне проппсе нпје осно- 
вана. Признвии је суд на основу нсказа прес.лушаннх сведока н изјава тужи- 
тсља без повреде правних nponuca усгановио, да тужитељима није пошло за 
руком да докажу ;ia је тужени примно и лпчну гаранцију .да he нм потражи- 
!!ање битн исплаћено. To чињеннчно установљење признвнога суда тужите.Ђи не 
нападају у см. прописа § 597 Гр. п. ir., п зато је оно н за Касационн суд меро- 
давно. Да ли би, пак, туженн имао да нсплати потражнваље тужитеља у свој- 
слву куратора стечајне масе, као што тужител>и истнчу у своме ревнзнско.м 
шгсмену, није внше од значаја за iiemeH.e епора. јер су тужитељп од тога дела 
тужбенога захтева одусталц.

Расположење у погледу трошкона ]1екнзнекога поступка оенива ее на iipo- 
лисима §§ 152 II 143 Гп. п. п.

26
Према чл. 2 Уредбе о комерцијали-зацијн Дирекцпје државног свиларства н 

фабрике свиле од 13 јула 1933. бр. М. П. 2S700, фирма новосадске Фабрике свиле 
гласи: „Дирекцнја свпларства и лржавних фабрика свиле у Новом Саду“. 
Ирема томе је фирма могла битн утужена и тужба њој достављена, a није бнло 
тготребно да она буде доставл.ена Државном правобраииоштву". (Зак.гучак Ка- 
laimoHor суда у Новом Саду од 16 септ. 1939, бр. Рек. Т 172/1939).

He спада у делокруг редовног суда да испнтујс да лн пореско 
дуговање услед застаре Biiuie не постојп, него о томе нмају да одлуче 
падлежне пороско власти. (Делпмечна иресуда Касационог оуда у 
Новом Саду од 23 окт. 1939. бр. Рев. II 211/1939').

Касациони суд ревнзнју туженога одбија ii у погледу тужнте.Ђнма доеу- 
ђене своте од 21.623 динара пресуду пршшвнога суда одобрава, .док део у iio- 
г.чеду парннчних трошкова по службеној дужностн олбацује. У погледу вишка 
тужбеног захтева прееуду ирнзнвнога cy;ta увнда и суд yiiyhyje на ла.Ђн iiocti'- 
иак и доношење нове одлуке.

РАЗЛОЗИ:
Туж11ТС.ЂИце су у тужби навеле да су се мрилико.м иоделе оставннскога 

иметка иза оца са туженим, којн је добио внше од свих осталих наследника. 
тако епоразумеле, ла lie он жилатпти све иорезе које терете оставцну, н да he
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Н.ИХОВИ делови остатн чисти од сваког порескога терета. Упркос, међутим, таквог 
споразуиа, тужени порезу, која износи 53595 динара 80 п., није исплатио, и како 
су тужитељи као наследиици за порезу одговорни солидарно, пореска власт 
тражи од њих да порезу они исплате, те је на нскретиинс другоредие тужитељицс 
дала укњижити заложно право до своте од 17.507 диаиара. Тражиле су зато 
тужитељице да се тужени осуди да порески заостатак у своти од 53.595 динара 
исплати, односно стави га у судски полог и да брисатн у корист Државног ерара 
укњижено заложно право. Тужени је порицао да би био уговорио да заосталу 
ворезу он сам исплати. Тврдио је, да су тужител,ице као порески обвезаницн до- 
бнли дозволу у смислу прописа Фнн. Закона за 1935/36 год. да ;1ужну порезу 
нсплате у годишњнм оброцима .за 11, односно 15 година без камате, и да ту- 
житељице услед тога ue могу ни од њега тражити да сву заосталу порезу плати 
одједанпут, све да је поменути споразум и учишен. Укшижење права залога 
Држ. ерара је незаконито н тужитељице су билс дужне да се против истога 
жале, што оне нису учиниле, зато не могу ни од њега тражити да је укњижење 
лужан брисати.

Првостепенн суд, Ок1)уа;ни суд у Суботици, иошто јс спровео доказии iio- 
пупак, донео је пресудЈ' којом је туигби дао у целини места и туженога обвс- 
зао да утужену своту од 53.595 дин. 80 п. Државном ерару исплати, или ју у 
корнст Држ. ерара положи у судски депозит и да је на некретнине другоредне 
тужите.гице укњижено заложно право дужан брисатн. Услед призива туженога 
прпзивии је суд првостепену пресуду делимично иреиначио и туженога осудио 
да у име досиеле и плативе порезе нсплатн своту од 21.623 .линара, док је тужи- 
тељице са вишком тужбенога захтева одбио.

Жалба туженога да је призивни суд повредио правне прописе иије осно- 
гана. Чињеницу ,ча је тужени примио на себе исплату порескога дуговања vna- 
новио .le прнзивви суд не само на основу исказа преслушаиога сведока Тере- 
бн'ши 1Иандо1)а, него н на основу исказа сведока Балога Јосифа, Пап Шари и 
Силађн JocHipa, који сви потврђују тужбене наводе, да је тужени ппимио на себс 
обвезу да исплати читаво пореско ДЈТовање и да тужитељице свој део добију 
слоболан од свакога терета. Ако је, према томе, један од насле.гника, Пап Illapii. 
под претњо.м принудног извршења ипак, добровољно, исплатио од дужне порезе
18.000 дин., то ниуколико ие може утицати на право осталих сунаследника — 
тужитељица да од туженога тт)аже да спо]1азум гледе исплате још неисплаћене 
порезе испуни. Пореске власти траже исплату порезе од тужитељица не као од 
јсмаца, него као од наследника, те је и жалба туженога да се у конкретном слу- 
чају ради о доходарини и поречу на ратну добит, за које некретнине не би од- 
говарале, неоснована. Правилно је изрекао призивни суд и то да не спада у 
делокруг редовнога суда да испутује да ли пореско дуговаље услед застарг 
више не постоји, него да о томе нмају да одлуче надлежне ио1»еске власти. Дв<> 
ревизије који се односи на парничне трошкове, н који се има сматрати Јжкур- 
сом, nja-Ma пропису §-а 022 Гр. п. п. на Касациони суд иије дозво.ген, те га је 
зато ШЈ с-лужбеној дужиости вал>ало одбацити.

Напротнв је основан онај део ревизиске жалбс тужнтељица да се тужени 
.чоже neli сада обв&чатн да исилати не само доспелу ii no призивном суду' досу- 
h(‘Hy пореску своту од 21.623 .дпнара, иего да се може обвезати .la плати и сво у 
будуће лоспеле пореске годишњс! оброке које he тужител1иие услед погодностн 
стплате кроз вре.че ол l.l нодипа морати исплатити. Исто је тако основан и онај 
.'ieo ревизнске жалбе тужптел>ица да је тужени дужан спровеети и брнсање иа не- 
кретниие другоредне тужите.Ђице укњиженог заложног iipana до своте од 17.507 
дин. уколико би сул нашао да бн исплатом досуђепе своте од 21.623 .динара сва 
та укњижена иореза била исплаћепа.

Зато је прелмет вал.ало вратпти призивиом суду који hc бнти .дужан ла 
установи; 1) да лн су тужите.ТЈИце олнста добиле пого.шост отплате још неиспла- 
1'РНОга iiopecKora заостатка; локле ii у каквим голишњим оброцима, па да iia 
всплату ових, уколико су олголу етва1)Но лобиле, туженога и оеули. 2) Да уста- 
нови у име (кигурања какве порсзе је Државни ерар укшижио на некрртнина.ма 
лруг01)рлнр тужитр.Ђмце заложно право ло своте од 17.507 динара. па ла, уколико 
путеч надлржнр пореске влартп устаиовн да је та свота досуђењем ci!Otp ол 
21.623 .чин. исплаћена, тужрцога оЛвеже да је дужан брисањр укљиженога -за- 
.(|>жнога ш>ава рпповрсти.
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Општинскн судовн на правном подручју Аислациоикг суда у Новом Саду 
за ствари које се пред среским судовима имају т)асправљати no прописима за 
малични поступак, немају стварнога делокруга. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 29 септ. 1939, 6р. Рек. II 205/1939).

28

29
Решавање о томе да лн се је пјшликом подношења .молбе за укњнжбу права 

залога за дужан порез десила погрешка, услед које укњижба не бп важила, спада 
у делокруг редовнога суда, јер се Tii.\ie не дира у основаност самога одмераваша 
порезе по пореској власти. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 28 окт. 
1939, бр. Рек. 279/1938).

30
Тек када се правоснажннм решењем управне власти утврди да допринос 

водне задруге стварно терети на дражби продату некрстнпну, може суд с обзпром 
на законско заложно право које допрпноси уживају, као н с обзиром на Закон о 
иепосредној порези и прописима о њеном убирању овршним путем, одлучити о 
томе да ли пзноси из времена пре дражбе терете лражбеног купца нли не. Како 
тужитељнца то није могла да искажс;, Касаннонп суд је морао обе пресуде ннжих 
судова заједно са поступком који им је претходио попигатпти u тужбу одбапити. 
(■•Закључак Касационог суда у Новом СадЈ- од 15 јуна 1939, бр. Рев. I 80/1935).

31
Газдииско чељаде је оно које претсжно Bpniit газдинске спољне послове, у 

конкретном случају баштованство. (Закључак Касациоиог суда у Новом Саду од 
4 НОВ. 19.39, бр. Р. II 2/1939).

32
Није туженој, која станује у Мађарској, могла тужба битн уручена путом 

погате непосредно, него у см. Копвенције са Мађарском дппломатским путсм 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 24 окт. 1939, бр. Рек. II. 190/1939.)

33
Од ступања на снагу новог Гр. ii. п. не важи внше проинс да се у парни- 

цама ради развргнућа заједнице nai)Hii4Hn трошковп имају узајамно пребити. 
него II у тпм парницама важе општи npoiiucii Гр. п. п. о сношењу парпичких 
трошкова. Шресуда Касационог суда v Новом Садт од 11 окт. 1939, бп. Г. 
233/1932.)

34
Протнвтужба не може се сматратп самосталном тужбом n као таква jiao- 

1!]лвљати, због чега се, ако нема услова за противтуигбу, ц.ма одбацпти. (Закл>у- 
чак Касационог сула у Новом Саду од 2 нов. 1939, бр. Рок. [. 218/1935.)

35
Према §-у 365 Гр. п. ii. пред судом учињрцо прц.звање може ее, истнна. 

иовући, али за обеснажење дејства npii-3iiaiPa потрсбно је да стран1;а учини 
рсроватпим да је признање учпњено у .заблчдн. IPpiucipp Касацноног сула у 
IIOBOM Саду ОД 27 НОВ. 1939, бр. Ррв. n's42;'1939).

36
Правозастуннк туженога nojamio се пред судом тек пошто је 

расирава била закључеиа, зато .је оправдано протпв тужепога допе- 
оопа пресуда због п.зостанка. (За1::вучак Касацпопог суда у Новом 
Саду од 13 ОЕТ. 1939, бр. Рек. II 127/1939').

Касационн суд рекурс туиаие.га уважапа, ir, препначујуЈш -зак.гучак iie- 
курспог 1’уда, одржава на сназп пресуду због цзистанка коју је Среекн суд у
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1Лаша ToMiihy донео 24 новембра 1938 год. под бр. П. 450/5/1938. — Осуђујс ту- 
J•.̂ ;pнoгa да тужитесу у име рекурсног трошка илати, у року од 1.5 лдиа тшд 
|ирети>о.м оврхе, днн. 69 (шездесет и девет).

Р .\З .Т 103И :
Основано се жали тужитеЛ) ;ш јс приаишш суд попррлио ироцесумно- 

I п|1авни пропис када је, укидајуЈш иресуду зб<)Г иаостапка, упутно првостепрнн 
гуд на мериторни поступак и доношсње иове одлуке.

У смислу §-а 492 Гр. п. п. страика је иаостала са рочншта ако се од огла- 
икља стварн па до закључења ус.мено расправс не јави или дотле нс извтипи 
патшчну радњу која се на рочишту имала преду.зети. Како се »з записчшка 
Среског суда од 24 нов. 1938 вили да се ноавозаступник тужгнога iioiamio тск 
пошто је суд расправу био закључно, прапилно је првостепенн суд изрскао да је 
тужрнн у томе времену рочиште neh био пропустно. Пррма томе је првостсшчш 
руд правЈглно поступио, када после закл.учене расправе н већ наступеле ппеклу- 
зије пије по спооазуму странака jmriipanv поново о т в о јш о  ir г п р о в е о  м1>рито|>ио 
расправљање спора.

37
Предмет је враћен првостепеном суду да псходи мишЈвеше Вр- 

ховпог санитетског савета, да ni је према средствнма данаииве меди- 
HHircKP иаукр путем лрегледа кјпш тунгенога ii крви детета, могућно 
са гшурношћу установити негатпвиу лин.еницу да тужешг ннје 
отац вавГ)ралног дстета. (Зак.д>л"чак IiaraniioHor суда у Новом Сад\' 
ОД 31 ОКТ. 1939, бр. Рев. II 449/1039).

Касациони суд услед ревизијо туженога пресудо нпжих судова укида и 
предмет враћа првострпеном суду iia дал>н погтупак и дпнтпрц.о ноло гудске 
сдлукр.

Р А З Л О З И :
Тутор малолстиог ванбрачно рођеног Р. Г>. изиео је у тужби, да ј(! туженн 

отац његовог шта^рника, јер је у критнчно врсме имао полнога олноса са ма- 
тером летињом т. ј. јануара месеца 1937 голнне. Тражио је да се тужсчш осули 
ла је у име излржавања детета дуа:ан ii.iahaTii мессчно 200 динара. — Тужрнн 
је порекао да је са матером детета нмао iio iiiora о.чноса н да бн детр бнло 
иатопо, a приговорно је и висини излг>жаван.а којс тужнте.в тражи.

Првостепенн суд, Срески суд у Пртр01!гралу, из1)«као јс да је тужени отаи 
лртета II осудио га ла ло љсгове петнаестс; годпир илаћа у нмр издвжаван.а мо 
200 линара месечпо. Призпшш суд. Окружпи сул у Пртровгрллу. одбпо јр прн- 
зпв туженоп) и потврлио првостепену ппесулу.

Тужрни се у ррвизноној молби жали нзмрћу орталша н због тога, што iiim- 
знвни суд није одррдио локаз пррг.лрдом крвн п.рп >ир ii вапбрачпога лртета, јрр 
би се тим прргледом несумн.нво установнло ла он нијр отап.

В.1.л>а.ло је обе пррсуло пнжпх рудопа укмнутн н иррлмрт iiiiaTiim првостр- 
грпом руду ла исхо.ли мп1н.л>рн>е Врховиог раннтртрвог рапета у том поглрду, ла 
ЛЛ1 је према средсллшма ланашњр мрлипинскр imvKP путрм пррг.лрла крви тужр- 
irora II крвп еамога летрта могућно са ciirypiioiiiliv ypTitiiomiTii иегатиипу чнн.р- 
iiiinv ла тужрни није ирнролан отац ма.лолртнога Р. Б. У p.ivaaiv, пак, лп се то 
пр мишлјРПл’ Rpxomior гапитртског гаврта ,лајр уртановнтн. уиућујр рр прпогтр- 
шни гуд. ла локаз П11рг.лрлом крвн ii олпелн.

38
ПротиЕ закључка о уп]1ав.л.ап.у париицом као н iijiothb локааног за1;.л>учка, 

нрма мррта заррбном прапном леку. ('Завл.учак Карацноппг (л.ла у Ног.ом Га.ду ол 
7 ОКТ. 1934. r>!>. ррк. Т. 20,5/1938.)

39
.\i;o је пресула призивнога суда уручена дво.ма правозастуиниин.ма, jioi; ча 

улагашр ревизпје рачуна се од ранијрга упучрша. (■.Зак.л.учак liacauiioiior гула у 
Новом Са.лу ол 3 IIOIl. 19.39, 6 i). Ррв. II. 505/1935.)
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Иако у меничном платном иалогу није изрнчно речено да he се после 
истека рока од три дана поднесени приговори одбацити, тај пропуст суда не 
даје туженомс право да приговор може поднети ii no нстеку законскога рока. 
(Пресуда Касационог суда у Ноиом Саду од 2 нов. 1939, бр. Pen. I. 869/1935.)

40

41
Довољни је одређено време за предају иорабног пред.мета ако је у отказу 

тражено да се порабни пред.чет н.ма предати после 12 месеци од дана доставе 
отказног налога, jej) се то време дајс тачпо календарски установитн. — Погрешно 
је, међутим, расположење рекурсног суда којим је издао налог за предају пораб- 
iior предмета, јер то ПЈ)аво припада нскључиво Спеско.ч као прпостепсном суду, 
који при томе има ,да поступа нре.ча пропнсима §§-а G55—671 Гр. п. п. (Закљу- 
чак Касационог су.да у Новом Саду од 1 нов. 1939, бр. Рек. I. 70/1939.)

42
Питање да ли и.ча или не.ма места обнови ciiopa и.ча суд узи.чати у обзир 

110 с.зужбеној .1ужности и оно се може решитн еа.чо на сснову пружсинх доказа, 
пошто се суд уверио о постојан.у равлога за обновљење. Ннкако ее оно не може 
решити само на тој основи што је тужени признао да иоетоји разлог за обнову, 
или што је изостао са рочпшта на коме је требало бпти расправљано о оправда- 
ности обнове. (Закл.учак Касационог суда у Новом Саду од 24 окт. 1939, бр. Рек. 
П. 2П7/1939.)

43
1јрема правилном тумачењу т. 0 §-а 624 Гр. ii. ii. обнови iiap- 

нице има места н на тој основн, ако странка у основно.) иарннцп није 
могла употребнти докавна средства зато, јер иијо знала где се она 
налазе. (Пресуда Кагационог суда у Новом Саду од 11 нов. 1939, бр. 
Рев. 495/1937).

Касациони суд 1)евизију обновног туженога одбија, iipeey.iy прнзивног суда 
сдобрава н туженога осуђује да тужитељима у име трошкова ревизискога iio- 
етупка плати, у року од 15 дана по.д протњом оврхе. 44о (четнри стотине четр- 
десет) ;шнара.

Р А З Л О З И :
Обновни тужител> навео је у тужои да је у оеновној парннцн иресудом због 

рзоетанка оеуђен да туженнма млати 12.000 дин. са прип. Исплату тих 12.00O 
Д11Н. тражнле су тужитељице у основној парннцн па тој исновн, да је њнхов 
отац, 0ДН01Н11 муж, иок. Г>. Л., купно од њега, тужитеља, усменн.м купопродајнн.м 
уговоро-м Kvh.v, uoja се налазн у општнни Пванову, за цену од 18.750 дин., од 
које је своте /кплатно 12.000 днн. a остатак је имао да му исплати доцније, када 
бн био саставл.еп уредан к.упопродајци уговор о купл>епој u иродатој некретнини. 
1/ако ји уемеии куиопро.дајнн уговор у погледу иокрстание без важности, тра- 
жиле су тужеие, као тужитељн у основној парннци, ла се тужитељ (као тужени 

основној парници) осуди ;ia нм као иаследницнма no њихово.ч праш10.м прет- 
ходнику цсилаћену cbot.v од 12.000 лин. са прнп. попчатн, на чега је. услел 
изостанка еа првог рочишта, иресудо.м због нзостанпа н oeyl)t-n.

Каки је, међутнм, још прашш претходник тужених био iioKjieHyo против 
тужитеља парницу jia.m повратка тих 12.000 дпн., у којој парницн су странке 
склопиле вансудско моравнање, према коме је тужнтељ Б. J. имао да исплати у 
пме намире чнтавог шеговога потраживања од 12.000 лин. само своту од бООо 
дин. li ту му евоту 110 гласу прнложенс прнзнанице ii нсплатио, тражио је 
тужител, ;ш се на оеиову прекључеиога пнсменога споразу.ма ii прпзнанпца, као 
доказа које у основној паЈшицн није могао употребити, пресуда донесена у 
основпој парници ставн ван снаге, тужене као тужитељице у основној парншш 
са тужбо.м одбпју ii пресуде да платс трошкове. — Тужене су порекле ,да би



споразум и прнзнаница на које се тужитељ позшш Лили докази које тужитсл> 
у осиопној парннци није могао употребити.

Првостепени суд, Срески суд у Панчеву, дао је тужби мести, iipecy,iy због 
изостанка донесену у основној парници ставио пан снаге, тужител.е оа тужбом 
одбио и осудио их да платс трошкове. П|1из|1 тп 1 је суд иризив ТЈ’жених одбио и 
у спему потврдио ПЈЈВостепену пресуду.

Жалба тужених да је признинн суд ииирсдио правне iipoiiuce пијс осно- 
пана, јер је призивии суд правилно установио да је тужител. тек сада у ибнов- 
пој нарници био у могуНности да проиађс нсправе, којима је успсо да докажс 
да је са пок. Б. J. склипио поравнање да му иа име изравнања целога шеговога 
||1.>траживања од 12.000 дин. има исплатити свега cobo дин. и да му је ту 
своту уредно исплатио. Према правилном тумачењу, пак, т. 0 §-а 024 Гр. ii. it„ 
обнови парнице и.ма места и на тој осноии, ако странка у осповној парници нијв 
могла употребити доказна С11едс-тва зато, joji нијс зиала где се тп доказна сред- 
ства нала.зе.

Расположење у поглед.у т|кЈШКова руиизискога и<х'туп1:а ui'iiiiiia се iiu iipo- 
кисима §§-а 143 н 152 Гр. ii. п.

*7

44
Обнови парннце нма места ii онда ai;o јс oiia окончана иресудом 

због изостанка, под истнм законскнм условима под којима јој има 
места и у  парннцама које су ixMiieiu* п 1 1есудо.ч иосле контЈ)адикто1)- 
иог расправл>ања странака. (Пресуда Кагацноног суда у  Новом Саду 
ОД 18 НОВ. 1939, бр. Рев. П 317'1939).

Касациони суд ревизију тужитеља не уважава, пресуду призивног суда 
одобрава и тужителЈи осуђује да туженој, у року од 15 дана пол претн>о.м оврхе, 
плате у име трогакпва ревизиркога поступка .зоч (три гтотинр осам1 .uiiiapn.

Р Л З Л О З И :
Тужитељи су у тужби нав«;ли да их ji- у исновној iiapuumi тужена била 

утужила да јој у име заостатка куповннне за од ње купљених два јутра земл>1- 
илате 9000 дин. Пресулом због изостанка тужител>и су осуђени да тужеиој iy  
сиоту и исплате. Јанаура месеца 1938 год., међутим, нрво|И‘;1ни тужитељ, инвента- 
ришући радњу и саставл»ајући биланс за протлу годину, нашао је своју стару 
нословну књигЈ' у којој су се налазиле испраи*- u признанице, П|а;ма кијнма ту- 
житељн дутују туженој на рачун куповнине само 0700 динара, јер је куиовннна 
за купљену некретнииу износила само 7500 дин., од к«је су тужител>и билн 
нсплатили 800 дин. Сем тога извршили i-y тужитед>н у корист тужено читав низ 
исплата, тако да су тим плаћањима иотраживањс тужене ол G70o дннара iie 
само у потпуностн нсплатилн, iiero да су ra чак и нкеплатилн. Тужена је молила 
да се тужите.ЂН са тужбом одбију и осуле ;ш плате тјкЈШКове, јер чшвсиице које 
тужител.и наподе нису нове, a докази на које i-e иознвају ннсу такпи који у 
основној парпици иису могли битн упот(и;бљенн.

Првостепени суд, Cj>ecKH сул у .Ллибунару, лонео је iippcy.iy којом јс тужи- 
тел>е са тужбом одбно н осу.шо нх да плате трошкове, a признвни сул, Ок))ужни 
суд у Панчеву, одбио је призиг. тужитрЛЈа ii у свему иотпплио првортепену np<“- 
гулу, осуђујући нх да плате призивне трошкош*.

Није сх'Нована ревизиеиа жалба тужнтел.а да јо прнзивнн суд, потврђујући 
првостепену пресуду, iioBjie.uio иравне прописе. Није, истина, осноиан онај рал- 
лог призиинога суда ла обновној ларнипи притнв пресуде чбог изостапка не би 
било места, јер обнови ii п|>отип такве пррч-уде има мес-та пол истн.м условима 
иод којим јој има места ii иротив пресуде .чонесене на основу контиаликторне 
расправе, али је просуда прнзнвнига cv.ia ппак на закону исниваиа. П))пзивнн је 
сул, наи.че, без повреле правннх ириииса установио ;ia тужите.Ђи нису успелн 
.la локажу ,ia без своје кривице нису билн у мог>ћниртн imoHahii још пре лоно- 
шења прееуде због изостанка доказе на које се сада у обновној парници пози- 
i:ajy. Како је то пре.чуслов за обнову парнице на основу ноиих .чоказа, тужител>и 
ру са разлогом са тужбом о.чбијени.

Расположење у погледу трошкива ревизнскога портупка оснива се иа ii[io- 
11ш и.ча §8-а 152 и 143 Гр. п. п.



45
У CM. чл. 41 Уводног аакоиа а а  -Закон о судско.м ванпарничном поступку, 

за решавање сукоба о иадлежностн у ванпапничном поступку мећу судовима 
који се иалазе у подруч.јима рааних одел>ења Касачноног суда, надлржно ie веће 
састављено од шестории« судија данашњих оде-т>ења Касапионог сула. {Закл.у- 
чак Касацноног суда у Новом Саду од 7 окт. 1939, бр. Р. 3/1939.)

46
Извршење ,1е у току већ у треиутку када јс молба ради одређења наввии;1ва 

приспела суду, a какп је она у kohkiicthom случа1у пписпела суду још пве сту- 
пања на снагу новог II. п., изввшење се нмало сивовегти ппе.ма пропнснма старог 
Извпшног закона, на чега .ie ппвогтепени сул уз поништен.с оба -закључка лотвих 
судова и ynvhPH. (Закључак Касационог суда у Новом Саду ол 16 септ. 1939, 
бр. Ррк. L' 168/1939.)

47
Лважпсна пролаза некретиина има се спвовпстн iio стапом Ов1'шиом закону. 

ако је оврцгно заложно пваво бп-ло iia неквстнинама укЈВпжено line стуттатва иа 
снагу новог И. II. (Закључак Касационог cv.ia v Нсз-.ом Ca.iv од 13 окт. 1939, бр. 
Рек. !Т. 248/1939.)

48
На основу §-а 322 II. п. и.звршењс радн обезбећсчва папннчинх трошкова 

може тлажнти ii тужите.Л) и тужрни. (Закључак Касацпоног сула у Новом Саду 
ОД 4 нов. 1939, бр. Рек. II 220/1939.)

49
Неосиовано је прашш стајалнштс рекурсног суда да се веровннк (сала Пчи- 

вилегована аграрна бапка) може из прнхола секвестриианпх некретнина само 
опда подмирити по релу земљ. књ. укњижбе. ако је љргово потражнвање укњн- 
жрно на плодоуживањо под забрану узртих имсретннна као овршно заложно 
ираво. § 210 старог Овршног закопа не чшш v том попелу ра-злпку, него ппопи- 
cy.ie да се поверноин подмивују no проинсима ко.јн ni)o;ie за поделу к^повнине 
iia дражби продатих нркретнина. a они се иолмирују у см. §-а ISO И,зврганог 
закона прр.ма imiiry укп)ижбе у зем.д>ишчој књизп и без обзнра на то да ли пм 
јр заложно право овршио илн обично. (Закл>учак Касаиионог сула у Новом СадЈ- 
од 29 ceiiT. 1939. бр. 0. рек. II. 178/1939.)

50
Нема П| аво иа иолношење рекурса у погледу уипаво на .лражин пподатс 

некретнине рскурент, Ko.iii тврли да некретннна не пшшала грунтовном власнику. 
него њему, и i;oiii тражн ла ее прнвремена управа укине ii некрртннна поеда 
iBPMv у  посе.ч. Till захтев могао би рекурснт остварипатп само патшипом поотив 
тражиопа лражбн'. Зато је рекурс, кош ,ic полпрпч! ол цровлаштеног лица. вал^ало 
iio службеној лужностч o,i6aiiiiTii. (Зак.л.учак K’acauiionor сула у Новом Саду ол 
20 окт. 19,39, бр. Pei;. II. 217/1939.) С.

Из праксе рекурсног суда у Петровграду
51

У неспорном поступку ко,|н јс покренут од странр алвоката ;ia .му се уста- 
нови трогаак према сопственој странии, странка јр ставила примедбе на рад 
адвоката, које Cpecini суд ннје узео у ]1асматран>е. сматрајући ;ia се оне у том 
поступку не могу испитнватп. Ујрлно је устаповпо троткове. узнма1ућн за осноп 
4000 Д1Ш. боз обзнра на означену парнпчну врелиост. Рекурспи суд је  повллом 
рекурса зак.Ђучком бр. П.л. 426/939 укинуо првостспенн .зак.л>учак ii упутио 
првостепрнп сул ла узмр у расматЈмш.р .,и]п|мрдбе“ на трошковник н да узм1‘



за основ парничну вредност, a uo своту од 4000 дин. iio чл. 12 Иравилника о 
адвокатским наградама.

Образложење закључка гласи;
Тужитељица се жали у своме рвкурсу да је iij)BocTeiieiin за1;л.учак о уста- 

новљењу трошкова и награде за застуиаше у овом париично.м ирадмвту у корист 
доиадавЈњег њезиног адвоката доиесен повредо.м закона. Истичс, да сс не може 
узети за „основ" при утврђивању иаграде свота од 4000 дин., која ji! устаиов- 
љена у чл. 12 т. 2 Правилника о адвокатски.м наградама. У оиој иарници јс 
тражеи посед земљишта на осиову кранн иласинштиа тужнтсљицо, a није у ии- 
тању иарница радк сметања иоседа, нити „11сп[)ижњињ(; ‘ које ба со осиивало на 
облигационом односу. Услед тога треба узети за осиов иарничну вредност која 
јо у тужбн означеиа. Поред наведенога жали се н зб<п тога, што ијјвостспспн 
суд iiiije оценио његове „примедбе" у иогледу вал.аЈкктн обављаннх иарничних 
])адња, јер се и такве примедбс могу стављати у овом поступку. Иредлажс, у 
upBOM. реду, да се првостепени закл>учак преиаачи и да сс захтев у поглоду 
Трошкова одбије, a у другом реду да с-е израчуна првма иаршгтој В|1(‘Д110СТп н 
у тој своти установи.

Рекурснн суд, пре свсга, палази, да ји ii]iBocTeiieni£ суд повредом закона 
мимоишао да реши „примедбе" туж11теЛ)ИЦс на трошковиии досадав1њег јој адво- 
ката, које се односе на ваљаност обављеиог 1»ада. Одлуком којом се одмерава 
1'рошак у неспорно.м иоступку нма сс |)ciiihtu и шпана! да ла се иослови које 
је адвокат извршио били потребви за иравилио заступањв, и уколико су они 
аначе оправдани с ногледом на самЈ стиар и iiociojehe прилико (.§ 29 Закона 
0 адвокатима). Правилннком о адвокатпсим иагЈ1адама, који ваи:и и у односу 
cijjaiiKe према своме адвокату (чл. i цит. Прав.), iie дира сс у овлашћеи>е суда 
да цени потребу ц целисходност поједшшх иослова (S 29 Зак. о адв.), као што 
се ие дира ни у право слободног yroBai)aiha иаграде (§ 27 цит. зак.), нити оцена 
iio §-у 143 Гр. п. п. (чл. 2. цит. Прав.) Према томе, пеосновано је одбацно прво- 
степени суд примедбе које се односс па иелнсходност обављеннх радова, јс[) оне 
валазе корена у наиред наведепим заковскнм прописима. Када првостеиени суд 
onmu основаност свих прп.медаба п пађо да су она потпуно или дслом пеогио- 
ване, онда he за обављене радовс устаповити нагр<|ду, узимају1ш за основ iiap- 
ничну вредност. Нема места примешг чл. 12. т. 2. цпт. Прав., јер у конкретној 
парници није у питаљу „сметањс поседа" пити „ш.-пралсњен>е“, које би се оснп- 
вало на облигациоиом односу. Када је у чл. 4. цпт. Прав. изражен прннцип да 
сч као ociiOB за одмеравање награде узнма у парничном поступку вредност cno[i- 
ini продмста. a та вррдност се установљава по прописи.ма Гр. п. ii. (§§ 49—54), 
онда у конкретном сиору, у коме се остг.арује посед иекретшшс ua основу праиа 
власништва, не .чоже бити прихваћена друга вредност прп одмеравању rpoimioiia 
до она, која лретставл.а ii вредност спора. Пре.ма томе ие.ма места прнбегаван.у 
другој вредности која је мпмо ове, редовне вредностн (осиова), прописана за 
нарочиту врсту епорова, .међу које овај ciiop не спада. Il.va се узети, дакле, 
вредност коју је тужнлац означио као вредност спора односно њезин бившп 
вравозастувник, који сада тражи установљење трошкова пре-ча својој cTpaiiiui.

Наређење у погледу рекурснога трошка осннва се на §*?-има 20, 21 Bii. ii 
153 Гр. п. п.

29

Иризнвни суд је у нејавној сслннцн закл.учком бр. Ил. 474/939-2 одбаино 
11)1изив због неодређености (§ 505 т. 3 Гр. п. ii.) из овпх ра-злога:

IIpoTiiB првостепсне пресуде, којом јо решен старатељскн обрачун iio про- 
писпма Зак. чл. LX из 1881 r., нзвршепик је уложно жалбу, ректе призив. Прво- 
степенп суд је уложеп правни лек вратио |ia,in адпокатске сншатуре и том 
иалогу изв1)шеиик је на време удовол.но. Иризивии суд је без одрсђиван.а iiim- 
оивне расправе донео закључак о одбачају признва из ннже наведених разлога. 
У п]шзнвпом пнсмепу нема одређеног „ирнзивног нредлога". Из прнзивних раз- 
лога не може се јасно н са ciirypiiomhy зак.т.уч|1тп у чему нрнзивалац иалази 
погрешност првостепене иресуде, односно које процесуално-правие нли матери- 
јално-правне повреде су почињсне. To су таквн иедостатцн прнзнвног inicMena, 
који онемогућавају преиспитиваље мрвостеш^не и|)есуде (§ 565 т. 3 Гр. н. п.). 
Прнзивнп предлог се одређује само прнзнвпи.м разлозп.ма. Прпзнвнн прсдлог 
онако како је формулисан није иикако одређен, ннти ра.зумљнв; „УГолим суд да 
пзволн иресуду попнштнтп и старатеља о.дбити са његовим потачивм рачупима



so

н да за свс време примљеиу кирнју стави у судски деполит и пореза за пола 
-млина од те суме наплати, a остатак иека се утроши на име старатељеве днев- 
нице и награде". Овакав предлог не ствара ону извесност која мора постојатн 
Јфи решавању правног лека, a њу ниуколико не отклањају ни ралозн који би 
1|)ебали да садрже одређепе правне повреде. Јасно формулнсање призивиих 
кредлога је потребно: 1) јср се њимс одређује обим побијања пресуде (§ 5f>o); 
2) одређују границс пспитивања од стране прнзивног суда (§ 556); 3) обим u 
садржина призивне одлуке (§ 591), али оно је потребно н због тога, што је 
закон, ценећи предве разлоге, ову форму побијања прогласио обавезном, па јо 
за случај непридржавања ове форме прописао као последицу одбацивање при- 
знва (§ 568 Гр. п. п.).

53
Према сталној пракси овог рекурсног као ii подручних му среских судова, 

када извршеник приложи нзпршном суду уверсње о зомлЈорадничком својству, 
нзвршни суд без ичег даљрг обуставл>а из1!|шпш поступак с тим, да тражилац 
извршења може нападати истинитост уверења код канпарничног суда. Ова обу- 
става је само приврсменог карактера, те се је равна гуспензији. Овакво стано- 
виште оправдано је нарочито онда, када непосредно иредстоји дражебна про- 
лаја. У оваквом решењу се, међутим, о трошку не одлучује. To становитте је 
изражено у закључку рекургног суда бр. Пл. 424/1939/2 на овај начин:

Извршеинк ге жалн протиг. оног дела првостспснога закључка, којнм јс 
сбвезан да илати тражиоцу изврпгења у име трошкова за публиковање дражбе- 
ног огласа н приотуп па дражбено рочиште евоту 754— 1086 дин. Наводн, да 
таквом рисположеи.у нема меота, јер јс нсти.м закључком прииремено обустављеп 
дралсбено-извршни поступак у смислу прописа Улзд. са разлога што је доказао 
уверењем да је зсмљорадник. Решавање овог нитања треба учинитн заВисним ол 
исхода ванпарничног погтупка, у коме he тражплап изг.ршења побијати истини- 
тост наведеног уверења.

Жалба је оеновапа.
Нсосновано је одлучнваил' о трошку тражноца нзвршења у овом етадијуму 

1!Оступка, јер није у пнтању коначна, iiero иривремена обустава. ДаЈ-ва судбина 
овог извршног поступка запнси од исхода ванпарннчног поступка, на којн је 
тражилац извршења ynyheii. Ако тражллац извЈ)шен>а оборн истинитост уверења 
о земљорадничком својству нчвршеника, наставпће се извршни поступак, коме 
јо стајало на путу нерешсно питање нзвршеннкове земЛ)0радничке заштиге. 
Уколико, пак, исход ванпарничног поступка буде повољан за извршеника, обу- 
става ће имати дефинитиван карактер, iia he се решнти и ппта1ве извршних 
т]'ошкова у поступку за замену луашнчвих иеправа.

Захтев за досуђен.с рекурсног трошка и поред успеха није досуђен изврше- 
иику, јер су се овом приликом појавила два правна питања из области Извршног 
и претежно из области Ванпарничног поступка, те је рекурсни еуд у погледу 
cHaiiiaiha трошкова поступка ловео до изражаја иачела Ванпарничиог поступка.

С т е в а в  ЈВ р а и ко ви Ћ

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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За постојање дела нв § 344 Кр. з. тражп се н то, да је отвара 

ње стечаја у каузалној кези са радњама опнганим у § 344 т. 1—4 
Кр. 3. Нема самосталног дела нз § 218 Кр. з. када оно улази у једну 
од оних радња, које су поброЈане у § 344 т. 1—4 Кр. з. Радња наве- 
дена у § 218 Кр. з. не може ге подвеоти под § 218 Кр. з. над таквим 
оптужеником. који ннје стечајнн дужник, већ се нма гматратп као 
дело нз § 354 или 344 Кр. з.
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ПРЕСУДА:
Касациони суд ревизнју опт. В. Б., изјаиљену гбог поиреде ({(ормалног за- 

Ki-на из § 336 Г>р. 6 С. кр. II. уважава, a поводом ревизије држ. тужиоца у по- 
гледу опт. Б. Л., изјављене због поврвде материјалног закона нз 8 337 бр. 2 С. 
i;p. п., поништава пресуду Окр. суда и ствар yiiyhyje иетом суду ма нови iipe- 
трес и одлуку.

Рсшеље у погледу осталпх правних лекова отклан.а.
Р А З Л О З И :

Против пресуде Окр. суда нзјаиио је ревизију држ. тужилац у погледу out. 
Б. Л. због повреде фор.малнога закона из § 336 бр. о С. кр. п., због повреде мате- 
ријалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. и у погледу оба оптужена призив; опт. 
В. Б., пак, због повреде формалнога закона нз § 336 бр. 6 С. кр. п. и призив, a 
OUT. Б. Л. због повреде формалнога закопа пз § 336 бр. i—lo С. кр п. и због по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. i—з 0. кр. п.

Касациони суд је у првом реду узео у расматра1ве ревнзију опт. В. Б., 
изјављ.Јиу због повреде фор.ма.чнога закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. Овај оптужени 
ту повреду закона види у томе, што Окр. суд у погл-;ду дела нз § 344 Кр. з. 
није усгановио каузалну везу између његове радљо и отварања стечаја, јер Oki>. 
гуд није установио ону битну чињеницу да је услед његове радње отворен стечај.

Ова је ревизнја темељита, јер је ()кр. суд у лиспозитиву своје пресудс само 
то установно, да је опт. В. Б. у iiaMcjiu да своје дуговање не плати привидно и 
‘тварно погоршао своје нмовно стање на тај начин, шгс је једаи део своје зла- 
тарске и сајџијске робе, коју је држао у својој радњи, прикрио иа неуста- 
новљеном месту, a у разлозима, пак, само то, да је иад нмовином опт. В. Б. дне 

јула 1933 год. отворен стечај. Но то отварање стечаја Окр. суд није довео у 
каузалну везу са радњама тога оптуженика, које радње су описане у пресуди 
(.'кр. суда, те се ни из диспозитива, a ни из разлога пресуде не види да. ли ј»! 
1’течај отЕорен услед инкриминисаних радњи оптуженога, наиме ;ia је један део 
своје златарске и сајџијске радње прикрио; a без тога установљеља не може се 
ксконтруисати дело из § 344 Кр. з., јер је то констутивни (меменат овог дела. 
Даље, да неко починн дело из § 344 Кр. з. мора погоршати enoje имовно стањ< 
на начин описан под тачкама 1—4 Кр. з. Окр. суд, међутим, радњу оптуженог 
ifuje подвео ни под једну тачку § 344 Кр. з., те се пресуда Окр. суда и у том 
иогледу указује непотпуна, па је Касационн суд ревизију onor оптуженог уважио 
II чресулу Окп. оула у том делу поништио.

Касацнони суд је поништио пресулу Окр. суда у погледу овог оптуженог н 
K'.TO се тиче дела из § 218 одељ. I Кр. з. из ра-злога којн he битн изложеин iipu- 
ликом расматрања овог дела поводом ревнзије држ. тужиоца на штету оит. Б. Л.

Држ. тужилац је, наиме, нзјавио ревн-зију у погледу онт. Б. Л. и због по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. kji. зато, што Окр. суд оно дело 
:ia које је ова оптужена оглагаепа кривом по § 218 одељ. I Кр. з. није подвео под 
пропис § 354 Кр. 3., јер је оптужена — тврди држ. тужилац — фиктивним уго- 
вором један део робе опт. прикрила, односно помогла у прикривању.

Поводом ове ревизије Касациони суд узео је у расматрањс, и то с позивом 
на одредбу § 352 одел>. II С. кр. п. у погледу' оба оптужена, да лн су они тиме 
што су 1 априла 1933 године склопили фиктивии уговор код д-ра А., јавног бе- 
лежника у С., по коме је опт. Б. Л. од опт. В. Б. за .30.000 дин. при.мила своју 
.златарску и сајџиску робу са кућним намешта,је.м и у делости му ту своту нспла- 
ти.ла — починили једно самостално кривично дело нз § 218 одеЛ|. I Кр. з., као 
iiiTO их је Окр. суд и прогласио крнвима, или, пак, та н>ихова радња улази у 
рдан од оних случајева, који су побројани у тачци 1—4 8 Kn. з.

По становишту овог Касационог сула у koukiipthom случају не иостоји 
сачостално дело из § 218 одељ. I Кр з. и то из следећих разлога; код уста- 
новљења кривице опт. В. Б. Окр. суд у диспознтиву своје пресуле установљава 
да је овај оптужсни као дужник, у намери да своје .чугове не плати, прнвидно 
и стварно погоршао своје имовно стање на тај начин, 1) да је прикрио један део 
гвоје робе и 2) да је склопио упитни уговор. Окр. суд је обе радње узео као 
Једну и установио да се обе радње налазе у илеалиом стицају у смислу § 61 
Кр. 3., a TO значи да и радња, описана у дисиозитиву пресуде под 2), улази у 
једну од оних радњи, побројаних у т. 1—4 § 344 Кр. з., a не твори једно само- 
гтално кривнчно дело. 0 обзиром на сада и-зложено, та иста радња не може ни у
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иогледу OUT. Б. Л. да се подведе под одредбе § 21S одељ. 1 Кр. з. Beh, с обзиром 
да она није дужннк, над чцјом и.човииом је огвореи стечај, њена би се радња 
вмала подвестн под § 354 Кр. з. пли, пак, као помагач В. у делу из § 344 Кр. з., 
јер су ова дела теже природе, a та околност, да је уговор склопљен 1 аирнла 1933 
годипе a стечај отворен тек 21 јула 1933, није од важносги, јер је учнњеље дела 
могуће II вап отечаја н ван стечајног поступка. Како је ово дело долозно, a суд 
није установио на шта је била уперена намера ове оптужене приликом склаиања 
учитног уговора, иитн је суд навео такве чшвенпце нз којпх 6ii произлазила 
памера оптужене; даље, Окр. суд није установио ии провепцјснцију робе, icoja јо 
била предмет упнтног уговора, a то је важна чиљеппца, јер ће се iia тај начнн 
моћи установнтн да ли је то роба која пије била заплењена за дужну П01>езу, н 
ar.o јеете, од куда опт. В. Б. le робе. Све су ово важип чнњепице за правнлну 
ирнмену закона, iia је зато Касационп суд поводом ревизијо држ. тужиоца, изјав- 
л-ене због повреде матеЈшјалпог закона нз § 337 бр. 2 С. кр. n. поништно пресуду 
Окр. суда н у ноглсду дела из § 2is Кр. з., ii то с иознвом на § 352 одељ*. II 
С. кр. п. у погледу оба опгужена, те јо тако пресуду Окр. суда у цолостн попн- 
и.тио, и ствар упутцо Окр. суду iia нови иретрес, iia којем he расветлити горње 
чвњеннце u према резултату доказног поступка донетл нову одлуку.

Услед гоЈ)ње одлуке свд остали правни лекови су поста.пи беспредметнн, те 
јо решавањс њихово Касационн суд отклопио. (Број Кре 227/1938, пресуда Каса- 
luiOHor суда од 17 окт. 1939).

55
Када суд одбије иредлог оитужбе да се вештак лично преслуша, 

ue наводећи са којпх је разлога то учинио, те наредп да се мишље- 
ње вештака прочнта, остварујс се повреда из § 33G бр. 5 0. кр. п.

П Г Е С У Д А :
Касацнони суд уважава ревнзију оптужеиога, нзјављену због иовреде ((шр- 

.чалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. пр., те, поништавајући пресуду Окружпог 
суда на основу § 350 бр. 2 0. кр. п , yiiyhyjc ствар нстом Окр\чкном суду на новн 
1'ретрес II одлуку.

Р А З Л О З И :
Против пресуде Окр. суда изјавио ie ревизију оптуженн због повреде фор- 

Л1алнога закона нз § 330 бр. 5 С. кр. п., из.међу осталога ii зато, што је суд од- 
бно његов предлог у погледу надопуне доказног лоступка у том лравцу, да се 
стручњак, Kojii Je дао своје мишљење у логледу тога од кога потичу иотписи 
F. J. и Р. К. на лнкрлминлсанлм моилиама, лично преслуша на гл. претресу у 
прлсуству странака, н лротивло се да се .мншљеп.е стручњака само прочита.

Расматрајућл ову ревизлју Касацлони суд је лз записнлка о 1л. лретресу 
^итановно да је држ. тужилац сгавло лрсллог да се прочлта исказ вештака ii 
H.iTOBo .млш.гење, a да је навео ii један разлог лз § 2вЗ бр. 1—5 С. кр. п. Onaj 
лредлог је Окружии суд усвојио, иако се олтужени томе предлогу протлпио л 
тражло да ее вештак лично преслуша. Усвајан.е предлога дјш. тужлоца и одби- 
јања предлога олтуженога Окр. суд није могивлсао, те се лз одлуке суда не види 
jia основу које одредбе § 263 бр. l —5 С. кр. л. је суд долео своју одлуку л па 
основу чега је суд лншио оптужеиога л њсговог браниоца права која нм даје § 
257 одељ. II С. кр. п., налме да на г.егстака нопосредно упрапљају пнтања. Како 
је суд одблјају1ш лредлог одбрапе повредио битла наређења закоиа, јер је одби- 
јзње тога лредлога .чогло блтл за одбрану од ловољлог утицаја гледе одлуке суда, 
то је Касациони суд нашао да јс ona ревизнја олтуженога темел.нта, те је, ува- 
»авајућл исту, лонилило просуду Окр. суда л упутло ствар лстом Okii. суду на 
лови претрес л одлуку.

Услед горње одлукс свл осталл правни .лекови су лосталл беепредметли, те 
Ј7 решаваље Нјихово Касацнонл суд отклонло. IBpoj Крс 262/1939, пресуда Каса- 
цлолог суда од 10 окт. 1939). В .

Власник „Правничког гласника": Владичир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
— Одговорнн уредннк: Владимир Хаџи. — Штачпарско н издавачко д. д., 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70
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