
ПРАВНИЧКИ ГЛАСН Ж
Бр. 10 Новн Сад, 31 о к т о б а р  1940 Год. IV

Одговорност јемца и судужника за дуг 
и обезбеђење дуга залогом, 

по Уредби о ликвидацији земљорадничких
дугова

I
Јемство II судужншитш) су ирашш начинн ;m обеабеђење какво 

обавсче и утврђнвање каквог ирава. Јемством н судужништвом об- 
Be;jyje се неко треће лице ;ta д,ужни1га. Овлашћеном лицу даје 
тиме ново ираво, право 1Ц)ема јемцу н судужнику. (§ 1343 0. г. з.)

Од предњега случаја ра-чликује се глучај када дј’Жник ставн 
неког трећег на своје место као платца н поверноца на њега упути 
(§ 1400 0. г. 3.). Кад тај т{н‘ћи са прнотанком повериоца прими на 
себе цео дуг дотадашн>вга д,\’жннка, онда не бива никакво утврђи- 
вање, већ преиначење обавезе (§ 134Г) 0. г. з.). У таквом олучају 
иоверилац не може вшпе, iio правилу, тражити измирење тражбине 
од дотадањега дужннка (§ 1401 0. г. з.)-

Уговор 0 јемству је таква погодба, којом се јемац обвезује да 
нзми[)н повериоца у случају ако први дужник обвезу не испуни. 
Ирви дужник остаје овде и даље главнн дужник, a јемац придолази 
г,амо као условнн дужник. (§ I34(i 0. г. з.)

Судужннштво настаје, кад ко приступи каквој обавези као 
суДЈ̂ жник без услова који важе о јемцу. Тада настаје заједница 
вшпе дужника. (§ 1347 0. г. з.) Настаје заједничка обавеза судуж- 
Ш1ка са дужником.

Јемац може бнти тужен, ио иравилу, тек онда, ако главни дуж- 
ник на повериочеву судску нли вансудску опомену није испунио 
своју обвезу (§ 1355 0. г. з.); односно, па подручју важности угар- 
скога прнватног права, јемац је дужан да плати тек ако потражи- 
вање не може да се подмирн од главног дужника, a не мора да плати 
ире него што буде иротнв главног дужника спроведена безуспеиша 
оврха (К. 236/98), но стим да јемац може бити тужен истовремено 
са главним дужником, али његова обвеза може да гласи само тако, 
да је дужан платити тек ако повернлац докаже неспособност главног 
д>'жника за плаћање. (К. 314/901).

Нераздељиво судужншптво (солидарна обавеза) настаје и онда, 
када се ко обвезао као јемац н платац. У таквом глучају повериоцу 
стоји иа вољу хоће ли прво утужитп главног дужника или јемца 
нли обоје у исто време (§ 1357 0. г. з.). — Ово правно правило при- 
хватила је и судска пракса на иодручју важности угарскога при- 
ватног права (К. 266/900). ^
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У ставу 1 члана 3 Улад, пркој и другој реченици, постављеио је 
о п ш т е  п р а в и л о  које гласн; „Као дуговн земљорадника сма- 
трају се све обавезе у новцу прнватноиравног карактера, без обзнра 
из кога основа потпчу и да лн их земљорадник дугује као главни 
дужник илп јемац. Јемац, односно голидарни дужник, иако није 
земљорадник, одговара обавезама као и главнн дужник земљорад 
ник.“ — Постављено је, дакле, као ошите правило, да јемац, одно- 
сно солидарни дужник, одговара једнако као и главпи дужник зем- 
љорадник т. ј. ужива једнаку заштиту и онда ако (јемац односно 
солидарни дул^ник) није земљорадник.

Аутентнчно тумачење бр. 12.230 од 22 фебруара 1938 г., тач. 2 
ст. 1, међутим, отстЈ̂ пило је од предњег огаптег правила кад је из- 
рекло; „У случају кад по једној земљорадничкој обавези постоје 
Biiiiie с 0 л и д a р н 0 обвезаннх г л a в н н х дужннка, од којих су 
неки земљорадннцп у смислу Уредбе о ликвидацијн земљордннчких 
дугова a некн ннсу, олакшнце iio Уредби уживају само онн од тпх 
дужннка који су земљорадници по Уредби“ . — Овпм аутентнчним 
тумачењем става 1 члана 3 Улзд повучена је разлнка нзмеђу соли- 
дарне обавезе вшпе главинх дужннка и солидарне обавезе јемца 
платца. J е м a ц ii л a т a ц као оолндарнп дужннк, нако није зем- 
љорадник, одговара обавезама као и главни дужник земљорадник, 
али с 0 л н д a н 11 г л a в н ii д у ж н и к одговара у погледу при- 
мене Уредбе о лнквндацијн земљорадннчких дугова самостално, 
према томе да лп је он сам земљорадннк плн нпје земљорадник у 
смислу ове УЈ̂ едбе.

Једнако отступан>е од ошитега правила нзраженога у ставу 1 
члана 3 Улзд садржи ii Аутентнчно тумачење бр. 71.501—У—22 од
10 августа 1937 г., п о с е б н о з a м е н и ч ii е о б a в е з е: „У слу- 
чају кад постоји впте a к ц е ii т a н a т a iio .једној меничној оба- 
вези, од којих су неки зем.творадппцн у смислу Уредбе a неки ннсу, 
олакшице по Уредбн уживају само акцептанти који гу зем.л>орад- 
нпцп по Уредби“ .

К 0 с е с м a т р a г л a в н и м д у ж н ii к о м, речено је у ставу 
1 члана 11 Пулзд (Правилника ;ia нзвршерве Ујнудбе о лнквидацији 
земљорадничких дугова): „К о д м е н и ч н н х д у г о в a н> a акцеи- 
тант се CMarjia главним дужником. К о д д р у г и х д у ж н и ч к п х
11 с II р a в a сматра се главннм дужником онај којп ,је у њнма озна- 
чен као главнн, односно као први дужннк. У с л у ч a ј у с у м њ е, 
ко је од Biiiiie дужнпка главнн дужипк, сматра се таквим онај коме 
je одобрен зајам.“ — Ирвма томе, Аутентнчно тумачење б[> 
71.501-У-22 од lO-VIII-1937 примениће се код једне меничне обавезе 
само у случају, ако нма више акцепганата на једној меници, док 
he се Аутентично тумачење бр. 12.230 тач. 2 ст. 1, од 22-11-1938 
прнменити код неменичних обавеза само у оном случају, ако је у 
исправп пзрнчпто означено впше лнца као главннх дужника, или 
ако је зајам одобрен вшпе него једном лицу.

Постојн још једно отступање од ошптег правнла нзраженог у 
1 ставу члана 3 Улзд. — To је случај нз гтава 2 члана 3 Улзд; 
..Ilponiicn Уредбе не односе се на ј е м ц а, о д н о с д о со  л и д a р- 
н ог д у ж н и к а ,  ако је он веровник земљорадника, iia се заду- 
жио на основу земљорадничке меннце, коју је у ту сврху жирирао.“
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— У овом случају сама Уредба ускраћује заштиту ономе ко је као 
веровник добио меницу од свога дужника земљорадиика, па се на 
основу нсте менице, жнрнрањем, даљо задужпо код некога трећег 
лнца. У овом случају такав дужник — менични жирант — не може 
се користитн погодностима које став 1 члапа 3 Улзд даје ј е м ц у  
о д н 0 с н о с 0 л н д a р н 0 м д у ж н и к у. To је несумњиво за слу- 
чај к a д a ј е м a ц, о д н о с н о с о л и д a р н н д у ж н н к н н ј е 
3 е м љ о р a д н II к, алн се поставл>а питање: шта бива у случају 
ако дотични дужник — менични жирант ј е с т е з е м љ о р a д- 
HiiK? Je лп он изгубио сваку заштнту по Уредбн и ак о  ј е с т е  
3 е м љ 0 р a д н и к нлн нема права само да се користн погодпо- 
стима које би прниадале његовом д>'жннку? — Несумшиво је са 
тим у везн и став 8 члана 3 Улзд где је јаспнје изречено; „Уко- 
лико је веровнлк, који је непос1)едио кредитарао земљорадника, 
тражбину обухваћену Уредбом уступио путем цесије, ломбардова/) 
нли реесконтовао код једне кредитне установе, не може од н>е тра- 
жити 0 н е 0 л a к III и ц е које је сам морао Оати дужнику iio пропи- 
сима Уредбе“ . — llo прописнма члана 15 Пулзд уз став 8 чл. 3 
Улзд, иојединци и установе ко,јн су своје тражбине према землЈО- 
1)адницима обухваћене Уредбом цедира.1н, далн у ломбард или рее- 
сконт извесној кредитној установи, дужни су ову последњу обаве- 
стнти које од ових тражбпна падају под шмлшсе Уредбе. Кад је 
веровник којн је непос})едно кредитирао земллрадничка установа нз 
става члана 7 Ј̂ редбе, ово потраживање he по правилу (уколико не 
дође до друкчијег сиоразума) бнтп iifieiieceHO иа Прнвилеговану 
аграрну банку. Ако дужннк iio цеснји, ломбарду или реесконту није 
установа из става 1 члана 7 Уредбе, онда кредитна установа остаје 
II даље веровник на основу нстих исправа, само јој за отписану 
вредност земљораднпчког д\та веровнпк, који је непосредно К1)еди- 
тпрао земљорадннка, има датн ново покрнће (став 4 члана 15 
Пулзд). Нема пропиоа, међутим, на који начин he приватнн пове- 
реоци земљорадника дати iioKpiihe својим поверноцпма по реесконту, 
новчаним установама. Г. Иван ByjonieBiih је мишљеља да се овде 
11ма аналогнјом прнменити пропис етава 3 члана 1б Пулзд, који 
говори 0 noKimhy које су дужие дати установе д\’жници по реескон- 
ту. To мшпљење г. ByjoiiieBiiha може се прнхватити. Према томе, 
noKpiiha, која је првн дужник земл>орадник дао своме повериоц.у, 
прнватном лицу', служе ii креднтној установи којој је дотични при- 
ватни повернлац цедирао, дао у ломбард или реесконтовао своје по- 
траживање против свога дужинка зем.гворадника — noKpiihe н е о т- 
п и с а н е  в р е д н о с т и  з е м љ о р а д н и ч к о г  д у г а  — док до- 
тичнн земллрадников прнватнн повернлац нма дати своме пове- 
риоцу', кредптној установи, за о т п н с а н у  в р е д н о с т  землл- 
радничког дуга меницу са  с в о ј н м  а к ц е п т о м  као и ново iio- 
Kpiihe. Међутим, и ово бива несумљнво само у случају ако дотични 
земљорадннков приватни поверилац н и ј е и с a м з е м љ о р a д- 
н и к  у смнслу ове Уредбе. Нигде није речено, може ли дотнчни 
земл>ораднпков приватнн повернлац, иоставши дужник на основу 
земллрадннчке мешше, коју је у ту сврху жирирао, односно цедн- 
равши, давши у ломбард илн реесконт своју тражбину, сам за себе 
самостално према своме веровнику послужити се заштитом која би
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ље м у  као земљораднику ирипадала iio Уредби, a која моЖе бнтп 
II друге врсте и другога oiicera него што је заштнта која прнпада 
љеговом дужнику земљораднику. — Ово питање може бити сиорно. 
У тачци ;з Аутентичног тумачења бр. 12.230 од 22 фебруара И»зч 
годпне речено је: „По спорним питањнма из става 2 ii 8 члана 3 
Уредбе 0 лнквидацији земљорадничких дугова суд доноси одлуку iio 
Ванпарничном поступку сходно члану 54 Уредбе". — Моје мншљење 
је да суд у случајевнма нз става 2 н 8 члана 3 Улзд iiehe погрепштн 
нити се огрешитн о дух н интенције Уредбе, ако земљорадниковом 
веровнику, којн је жирнрањем земљорадннчке менице постао дуж- 
ник према трећем лнцу — као земљорадниковом веровнику којп 
је цесијом, ломбардом илн реесконтом исте тражбнне постао дужнш; 
код једне креднтне установе — за отпнсану вредност земљорад- 
ннчкога дуга, или уопште за цео дуг, не призна, додуше, ону за- 
штнту коју јемцнма односно солидарннм дужннцнма земљораднн- 
цнма дају iipoiiiicii става 1 члана 3 Улзд, односно ако му према 
његовом веровнику не призна о н е о л a к iii н ц е к о ј е ј е о н 
м 0 р a 0 д a т II с в о м е д у ж н и к у iio ирописнма Уредбе, — алн 
ако н таквом земљорадннковом веровнику као дужнику према да- 
љем иоверноцу iio нстој обавези ипак прнзна оне погодности к о ј е 
њ е м у с a м 0 м к a о з е м љ о р a д н и к у п р ii ii a д a ј у iio про- 
писима ове Уредбе.

Изузев предља отступања, опште пЈјавило пз става 1 члана 3 
Улзд доследно је спроведено кроз даље одредбе дате за лпквндацију 
земљорадничкнх дугова.

Став 2 члана 11 Пулзд одређује: „Смањеље дуга ii друге олак- 
пшце по Уредбп важе п за јемца односно солндарног д>’жника, нсто 
као II за главног дужника, н у случају кад јемац вли солидарнп 
дужннк није земљорадннк". — Ако јемац нлн солндарип дужник 
јесте земљбрадннк, он тада сам iio себи ужива заштнту iio Уредби, 
iia и онда ако главнн дл'жиик ннје земЈВорадннк. — Ово је нагла- 
iiieiio у распнсу Миипстарства правде бр. 46.050 од 18 маја 1937 г.. 
са познвом иа пропнсе става 1 чл. 3 Улзд, у коме је изрично 1)ечен() 
да се као дугови земљорадипка сматрају обавезе у новцу прнватно- 
нравног карактера, без обзпра да лн их дужннк дугује као главни 
дужник илн јемац. У нстом распнсу је као очигледно противна 
проиисима Уредбе означена пракса којом је одбијена молба за сма- 
љен>е дуга једном јемцу-земљораднпку, с мотпвацпјом да он не може 
ужнватн заштпту iio Уредби из разлога што је главни дј’жник не- 
земљораднпк.

По про1шси.ма треће речеинце става 1 члана 3 Улзд, оба- 
веза солндарног дужника или јемца сматра се као његов дуг тек 
онда, кад мора да исиунн ту обавезу што значи: да he се на обавезе 
солидарног дужника илн јемца тек тада примењивати прописи 
Уредбе 0 лнквидацији земљорадннчких дугова. — У ставу 4 члана 
11 Пулзд речено је: Сматра се да солидарни дужник, односно .јемац, 
-мира да нспунн обавезе онда, кад веровник од њега затражн на- 
плату. Од тога дана почињу за њега тећи рокови по Уредби.
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У Аутентичном тумачењу од 22 фебруара 1938 године, бр. 
12.230 тач. 2 став 2 каже се: ,.Пот|)ажнвањо устаиова из става 1 
члаиа 7 Уредбе о лшсвидацн.)н ;5ем.>ворадпнчких дугова, iio којима јс 
главии дужћнк невем.ТЈОрадннк a јемцн вемљорадннцн у смислу 
УродГ>е. Привнлегована аграрна Панка iinje дужна примити пја' 
иего iiiTo у(‘танопа докаиге да re одпосио 11()Т])аживан>е ие може иа- 
илатити од главног дужипка 11еве.м.д>орадпш:а“ . — 11[)(‘ма т<јмс, 
вер(ЈВНик је д.ужаи иретходно пшсутати своје потражнвап>е иаила- 
тити од главног дужппка невемљорадника. те докаватн да се то ис 
може ивврнштн, iia ове дотле не може своје иотраживан>о огтва])и- 
вати против јемца аем;ворадника. Реч је само о јемцу аемљораднику.

Све дужничке исправе земљо]>адшп:а који су д>товали устано- 
вама из става 1 ч.зана 7 Улзд, — макар iio истима било иропуштеио 
обављање какве иравне ]»адн>(' прописане ошптпм правом (Г[)ађан- 
ским закоником, Меничном закошж нтд. као тто су иротести, ио- 
тификације, замепе нсправа, иодизан>е тужбе), Закопом о заттити 
земљорадника, нли којом од ранијих Уредаба, услед чега су ве])ов- 
Ш1ЦН изгубнлн нека права. — задржаће н да.л>е гвоју пуну в[)авну 
обавезност као да пропуштања није бпло, н сва првобитно обавезиа 
лнца оста.ју у обавези iio тим нсправама све до Јклиуне нсплате тих 
д\това. (Став 2 члана 8 Ул.зд.) Зад1)жавају своју иуну иравну оба- 
везност II оне дужннчке игправе. iio којима је iiiieiiyiiiTeHO обављање 
какве правне радн.е у међувремену од дана ступап>а Уредбе на 
снагу iia до њихове предаје Ирпвнлегованој arjiapiioj банцн (Став 2 
члана 22 Пулзд).

Прописпма Уредбе о лнквндацнји земл>орадннчких ДЈТова ннје 
измењона солида])на обавеза главних дужинка и јвмаца, уколнко 
је она постојала iio рапијој дужиичкој исиЈ)ави. (Аутентично тума- 
чеке отава 2 члана 8 Улзд, — fp. 20.644 од 22 марта 1938 годиие.)

Ве[)овничке нсправе које је иреузела Прнвилегована аграриа 
банка у смислу става 2 члана 7 Уредбе, задржавају и без замеш; 
своју пуну обавезну снагу према свима обавезним лицима све до 
коначне исплате тих дугова по прописима Уредбв. (§ 24 т. 2 Фин. 
зак. 1937/38.)

IIo Правплнику о заменн дужничких исправа иовнм облигаци- 
јама (Поздпио) бр. 120.300 од 23 новембра 1938 године, веровницима 
113 члаиа 36 Улзд дужнп су нове облигацнје потпнсати ii јемци, 
ОД1ГОГИО солидарнн дужннци (члан 4 Поздино). Место овпх потпнса 
.чужиик може прпбавити потппсе Д1).\тнх јемаца, односно солидарннх 
дуисиика. Ciiop о вродногтн нових потпнса peiiinhe на захтев једне 
ii.iii друге стране срстки суд iio ВашшЈшпчном поступку сходјкј 
чд1М'дбп чл. 7. (Став 1 чл. 4 Поздино.) — Ако јемац односно соли- 
дарин дужник не потпшие облигациј.У, a д.ужник не прибави пот- 
иисв на које п[)нггаје веровник, односно за које је суд одлучпо да 
имају једнаку В1х‘диоот, веровник има право да одмах нап.лати цело 
11()траж11ва1ве смањрпо iio Уредбп од јемца односно сшидарног дуж- 
ника КО.ЈИ није иотипсао облнгацпју, односио у случају смртп из 
њогове .заоставттпне. (Став 2 члана 4 Поздино.) — У случају да 
главии дужнш; iio .једиој обавези нпје земљорадник, приликом изда- 
ван>а облнгацнје за јемце зем.Ђорадиике имају се iia гтарој испј)ави 
поништвти (пррцртати) потписп јемаца за ко.је се издаје нова обли-



гација. Рок из ст. 5 чл. 1 од три месеца почиње за јемца тећи од 
дана када је он позват да плати дуг. (Став 1 члана 5 Поздино.) Прп- 
лнком наплате потражпвања по новој облигацнјн од јемаца из прет- 
ходног става, веровник је дужан уз облигацију приложити и 1>анију 
исправу 0 дугу, односно друге исправе из којих се види висина 
дужне суме. (Став 2 члана 5 Поздино.')

Код дугова установама нз става 1 члана 7 Улзд, — кад се по 
једном неподељеном дугу обавезало више лнца к а о  г л а в н н  
д у ж н и ц II (саакцептанти, солидарнн дужници) — онда се, уколико 
се ради 0 обрачунавању укупног дуга у циљу смањења, у укупан 
дуг појединог земљорадника урачунава подједнак део заједничке 
обавезе. Овај пропис не односн се на солидарне дужнике-задругаре 
по задругарскнм обвезннцама, код којих се првопотиисани сматЈ)а 
главшш дужником. (Члан 8 Уиздои, као став 1 a члана 24 Улзд.) — 
Пропис става 1 а) чл. 24 Уредбе о ликвндацији земљорадничких ду- 
гова не односи се на случај кад ни један од садужника поред тог за- 
једничког дуга нема н појединачннх дутова. (Аутентично тумачен« 
бр. 4.'5.231 од 7 маја 1938 године.)

Садужници земљорадници, чији укупан дуг по ставу 1 члана 
24 Улзд прелази 25.000 динара, могу се до 1 јуна 1938 године обра- 
титн суду молбом за смањење дуга сходно чл. 26 Уредбе. (§114 бр. 
18 сл. в) Фин. зак. 1938/39, као став 1 б члана 24 Улзд.)

Аутентично тумачење бр. 107.838 од 14 децембра 1937 год. уз 
члан 24 Улзд гласи:

I. У укупан дуг у смислу ст. 1 чл. 24 Уредбе рачунају се дуговн 
које земљорадник дугује као главнн дужннк, као ii онн које дугује 
као јемац по обавезп за коју је тражена наплата до poi:a предвиђо- 
iior у сл. ђ) тач. 5 §-а 24 Финансијског закона за годнну 1937/38.

II. У укупан дуг не улазе дуговн земљорадиика као јемца iio 
обавезама за које је тражена наплата после рока нз сл. ђ) тач. б 
§-а 24 Финанснјског закона. Ове обавезе јемца сматрају се као iio- 
себни дугови.

Ако је главнн дужник ш  обавезн по којо.) се тражи наплата од 
Јемца бпо земљорадник у смислу Уредбе, јемац и.ма сва права по 
Уредби ко,ја је нмао главни дужник земљорадник.

Ако, пак, главни дужник по обавези iio којој се тражи наплата 
од 1емца није био земљораднпк у смпслу Уредбе, онда за дуг јемца- 
земљорадника у свему важе прописн Уред^.

У случа.јевима из оба иретходна става, уколико обавеза iipe- 
лази 25.000 дпнара, рок из ст. 1 чл. 20 Уредбе, односно сл. ђ) тач. 
5 §-а 24 Финансјског закона, за јемца почиње тећн од дана када је 
од њега затражена наплата.
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У погледу регреснога права јемца земљорадника према главно.м 
дужнпку, ва.л>а напоменути одредбу члана 3 Уиздоп, ко.јом је члану 
3 Улзд додан следећи став 1 6): „Јемац земљорадннк који је и[)еузео 
обавезу главног дужника iipe 26 септембра 1936 годнне, .може тра- 
Ж1ГШ од ирвобитног г.лавног дужннка-земљорадинка онај пзног који 
ie сам дужан платитн iio тој обавезп." —

Д -џ  Сто/аш J e p c M H fi
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Отварање стечаја no предлогу разлучних
поверилаца

Разлучни повериоци као предлагачи стечаја морају учинити 
вероватним да им не пружа потпуно покриће она дужникова имо- 
вина која им служи за посебно намирење. Брзина поступка захте- 
вала је да се не тражи потпун доказ за утврђење потребног стања 
ствари. Испитиваћемо начине за утврђење постављеног услова, јер 
од правилног начина утврђивања зависи и правилна примена овог 
прописа (§ 70 Ст. зак.).

Познато нам је да за „чињење вероватним" долазе до супси- 
дијарне примене прописи Гр. п. п. (§ 370), као што долазе до суп- 
сидијарне примене и у стечајном поступку (§ 183 Ст. зак.) и у 
извршном поступку (§ 68 И. п.). Имајући у виду хипотекарне по- 
вериоце с једне стране, и дужнике као власнике хипотеком опте- 
рећених некретнина с друге стране, налазим, да је при испити- 
вању наведеног услова најглавније да се нађе поуздан основ за 
утврђење вредности некретнина. Као што he се из даљег излагања 
видети, решење другог питања које се после тога јавља није мо- 
гуће унапред са сигурношћу поставити. Предлагачи редовно под- 
носе општинско уверење о вредности некретнина. Ово је потпуно 
разумљиво, јер се зна да је то уверење служило мерилом при 
утврђивању искличне цене по старом И. п. Стога постоје мишљења 
да не би било ни оправдано да се приговара узимању вредности из 
општинског уверења. С тим би се и ја сложио када је у питању 
извршни поступак који би се имао водити по прописима старог 
И. п. Међутим, ствар друкчије изгледа када је у питању извршни 
поступак који се спроводи по прописима новог И. п. Знамо да је 
нови И. п. много ригорознији у погледу утврђивања вредности 
некретнина које се имају изложити јавној продаји за намирење 
извршне тражбине. Треба само добро проучити прописе §-а 113 
И. п. и прописе Уредбе о процењивању, па ће се видети да је 
законодавац најбрижљивије поступио при доношењу ових про- 
писа. Због наведене разлике између старог и новог И. п. нови 
пропнси изазивају тешкоће, које најчешће потичу из непознавања 
или недовољног познавања тих прописа. Када је то тако (ми- 
слим на постојање разлике између старог и новог И. п.), држим 
да не би било оправдано да се судови задовољавају уве- 
рењем, него би од предлагача стечаја имали затражити мишљење 
стручњака, које би имало да буде образложено у смислу напред 
наведених зак. прописа. Такво стручно мишљење у погледу вред- 
ности предметних некретнина пружиће стечајном суду поуздан 
основ за утврђење вредности тих некретнина у сврху испитивања 
могућности наплате за предметну тражбину. He мења у ствари што 
иије покренут извршни поступак за реализовање права разлучних 
поверилаца. И при испитивању могућности наплате мора се управ- 
љати no принципима И. п. После овога појављује се ново питање 
и то баш с обзиром на прописе И. п. Када се утврди вредност на 
rope наведени начин, онда не би било никаквих тешкоћа ако би 
се из те вредности могла намирити предлагачева извршна траж-
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бина са евентуалним тражбинама које јој у рангу претходе — 
јер се ни ово не може пренебрегнути — из дражбене продајне 
цене, која не би прешла најнижу прихватљиву понуду. Другим 
речима, треба претпоставити да би се на принудној јавној продаји 
могла постићи само најнижа прихватљнва понуда. Тако у недав- 
ном случају предлагач стечаја је упорно настојавао да се при 
испитивању могућности наплате узме у обзир најнижа прихват- 
љива понуда. Суд је имао да решава тежак задатак. Стао је на 
становиште да је неоправдано усвојити најнижу прихватљиву 
понуду. Ово је правдао разлозима, да нема таквог прописа да би 
се при испитивању наведеног услова имала узети за основ нај- 
нижа прихватљива понуда, јер она претставља најнижи износ 
испод којег се не може извршити продаја, a постоји могућност 
постизавања онолике куповне цене, која се приближује утврђеној 
вредности, па и превазилази ту вредност. Стога није оправдано са 
гледишта интереса дужниковог — јер се овде морају имати у 
виду обострани интереси — да се предвиђање могућности наплате 
из заложених некретнина оснива на евентуалном најнеповољ- 
нијем исходу дражбеног поступка (А. с. Пл. 1570/1939-2). Ни овде 
се није одговорило одређено на ово друго питање: где се налази 
граница између најниже прихватљиве понуде и веће вредности, 
a TO се није ни могло учинити. Стога се ту не може ни поставити 
опште правило, него треба припустити решавање тога питања од 
случаја до случаја. Као што смо из овог излагања видели, треба 
што боље одговорити поставл>еном задатку. Нарочито је важно 
имати у виду како интересе повериочеве, тако и дужникове инте- 
ресе. Као што није оправдано повериоца лишити могућности на- 
мирења из опште дужникове имовине, тако је исто неоправдано 
да се дужник изложи стечају са многобројним тешким последи- 
цама, ако би се разлучни поверилац могао намирити из посебне 
имовине. Уверен сам да ћемо наведеној дужности само тако удо- 
вољити, ако будемо тражили образложено стручњачко мишљење 
уз предлог за отварање стечаја, који потиче од разлучних повери- 
лаца. To мишљење служиће нам подлогом за утврђење праве вред- 
ности, a никако се не можемо задовољити са необразложеним oii- 
штинским проценама. Када будемо пошли од сигурног основа, онда 
иам неће бити тешко да решимо и друго питање: да предвидимо 
дражбену куповну цену која би се при датим околностима могла 
постићи.

Наглашујем, да овај начин утврђивања вредности некретнина 
неће бити у противности са прописима § 70 Ст. зак. у вези са про- 
писима § 370 Гр. п. п. Стечајни закон за отварање стечајног по- 
ступка тражи од разлучних поверилаца да наведени услов учине 
вероватним. Због брзине поступка нису могли тражити потпун 
доказ, јер би се тада замишљени дражбено-извршни поступак 
имао обавити и привести крају, па узети у обзир његов резултат. 
Једном речју није потребно да разлучни поверилац пружи доказа 
да извршни поступак није довео до потпуног намирења предметнс 
тражбине. Ради поређења упозорујемо на прописе § 8 Закона о 
побијању дужникових правних дела изван стечаја. И у том случају 
дужников поверилац треба да учини вероватним да његова траж-



бина не би била потпуно намирена из дужникове имовине. Значи, 
да овај услов за побијање не мора поверилац доказати на нс- 
сумњив начин (негативним пленидбеним записником), него се може 
могућност односно немогућност потпуног намирења испитати на 
основу пружених података у том погледу, дакле на основу пред- 
виђања. Овим сам хтео рећи, да вредност некретнина које служе 
као основ мора бити са сигурношћу утврђена, a то се може iio- 
стићи на напред наведени начин, док питање да ли he се из те 
вредности фактично моћи наплатити предметна тражбина, до- 
пушта предвиђање у напред наведеним границама (између најниже 
прихватљиве понуде и веће цене). Овим нисам хтео рећи да се не 
би вредност могла утврђивати и на основу обављене „судске iipo- 
цене“ предметних некретнина, уколико је већ био у току драж- 
бено-извршни поступак, па је пре продаје обустављен. При томс 
би требало имати у виду и то, да су цене изложене променама — 
нарочито данас — те би и ту околност требало имати у виду и не 
усвајати оне процене, које због протека дужег времена изазивају 
оправдану сумњу у њихову реалност. Од напред наведеног начина 
утврђивања вредности могло би се отступити када су у питању 
„некретнине од мање вредности", као што је то предвиђено у 
§ 113 ал. 6 И. п. и Уредбе о процењивању. Уредба о процењивању 
нам каже које некретнине се имају сматрати некретнинама од 
мање вредности, али И. п. и ту налаже обазривост, јер се задово- 
љава са вредношћу на основу исправа само у том случају, ако суд 
сматра да су поднесене исправе о вредности поуздане и подесне 
да се на основу њих утврди вредност. Према томе ни при испити- 
вању вредности „некретнина од мање вредности" не можемо се 
удаљавати од принципа И. п., a наведени прописи потврђују наше 
гледиште да се мора опрезно поступати кад-год се не пружа суду 
стручњачко мишљење, него се исправама вредност чини веро- 
ватном. ________  С теван  Б р а вк ови ћ

2вб

Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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Нема таквог правног iijiaBii-ia да је снаха iio само.м аакоиу и '>ч нарочит«’ 

оОавезе дужна издржавати свекрву. (Пресуда Касационог сула у Новом Саду од 
7 септ. 1940, бр. Рев. 231/1940).

298
Бести;1ан жнпот постоји ако је жена са више мушкараца отптила аа новац 

и то аа 5—« .динара, док јој је јодан мушкарац за блуд илаћао iran. (Ирсгуда 
Касационог суда у Ново.м Саду од 31 авг. 1910, 6р. 1’еп. 271/1939).

299
Та чшвеиица да гу отранкс сел>ацц н ниисо инт(мпп‘нц||јо. по 

даје ираво мужу да жену б<‘3 нкаквог иовода телеоно ;i.io( тав.1к1 
(тамара), .jeji .је шамар, уколико ни.је било теслесне озлоде. biiiiih 
степен тешке увреде части, ко.ју бЈ)ачнп Д|)уг ниј(‘ дужаи триети. 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 31 авг. 1940, бр. Рев.
III. 23/1937).



ieee

Поводом ревизије тужите**че Касациони суд укида како призивну тако 
и првостепену пресуду и ствар враћа првостепеном суду да донесе нову одлуку 
u даље по закону поступи.

Р А З Л О З И:
Против пресуде призивнога суда уложила је тужитељица ревизију засно- 

пану на ревизиским разлозима бр. 2 и 4 § 597 Гр. п. п.. са предлогом да се по- 
Лијана пресуда уквне, односно преиначи, тужби места да и тужени осуди на 
илаћање свију трошкова.

Касадиони суд, испитујућн побијану пресуду призивнога суда у грани- 
цама одредаба из § 598 Гр. п. ii., нашао је да су ревизиски разлози тужитељице 
на закону основани.

Према чињеничном стању установљеном по суду првога степена и усвојс- 
ном по суду другог степена, које није нападнутч) ревизијом, туженик је 3 III 193(! 
ошамарио тужитељицу н тада је тужитељица туженика напустила и са њиме 
брачну заједницу прекинула. Да би тужитељица била дала повода и изазвала 
туженика на оваково ионашање, туженик није тврдио, нити је то суд установио.

Првостепени суд је тужитељицу с тужбом одбио, јер да су странке се- 
л.ачког, дакле нижег друштвеног еталежа и ннжег степена интелигенције, па ла 
стога један шамар за тужитељицу не претставља довољан разлог да брачну 
заједницу прекине.

Прнзивни суд је ово правно стајалиште првостепеног суда прихватио и 
пресуду одобрио, a тужитељица побија ово правно стајалиште и тврди да 
такво иравно нравило не постоји.

Жалба је основана. Према стајалишту Касационог суда та околност да су 
странке сељацн н ниже ннтелигенције, не даје право мужу да жену телесно 
ги1оставуТ>а, нарочито без икаквог повода. U брачнн другови сел>ачког сталежа 
су дужни да се један према другоме пристојно и уљудно понашају и један дру- 
гог поштују. Како је, пак, шамар телесно злостављање и виши степен тешке 
увреде части — уколико није било озледе — коју брачни друг није дужан да 
трпи, то је тужитељица имала довољно разлога па стога н права да туженога 
напустн и брачну заједницу прекине.

Како је, пак, према напред изложеном до раскида б]>ачнс заједвнце дошло 
к])Нвнцом мужа, то јо овај дужаи да ју и иадаље издржава.

Пошто нижн судовн нису устаповили имовинске прилике странака, да бн 
се могла утврднти висина своте привременог супружанског издржавања, ваљало 
је побијану пресуду укинути н ствар вратити суду првог степена.

300
За добронамерност поседника довољно је да је он с iii)anoM или у нзви- 

Јвавајућој заблудн, могар ДЈ1жатн да му ,ie посед законнт. (Пресуда Касационог 
(.'уда у Новом Саду од 31 авг. 1940, бр. Рев. III. 51/1937).

301
■\ко у куш)11|1о,чајном yronojiy ннјо лрукчвјс угово|н‘но. »шда осталн про- 

давци-сувласници нр одговарају :ta TBpeTi; којн су укн.ижет1 само на поје.диннм 
сувласничким дрловима иродатр некрртннне. (Ili>0fy,ia Касацноног суда у Ново.м 
Гаду од 22 авг. 1940, бр. Рев. I. 49/937).

302
Заложно со ираво може cTphn и брз фактнчнв П)к*дај(‘ заложног П|)сдмста, 

ако се CTjiaiiKi' гпоразу.моју .да се ствар која је и дал>е 1Н’т;1ла код дужннка има 
сматратн залогомримну продатом. (Пресуда Касацпоног суда у Новом Саду ол 
27 авг. 1940, бп. Рев. И. 190/1936).

803
У с.ч. iipoiiHca т. д) §-а 56 ciaiwr Земл.. књ. реда, ако је зомљ. књ. тело од 

кога се н.ча мзвртити отпнс оптерр1>ввО, и.ча се Јсска;1атн да земл>. кн>. ве])ов- 
ницн на отпис иристају, изузев случај ако се отпнсом њихигм! права не вређају, 
0 че.му одлучује сул iio иретходиом саслушању веровника. (Пресуда Касационог 
сула у Новом Саду од 21 апг. 1040, бр. Рев. П. 628/1935).
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304
0 угово1>у може Гтти говора само онда, ако «• вол>1> yroi)a|)ajyliiix странака 

подударају гледе Литних услова уговора. (Закл.учак Касацноиог cy;w, у Иовом 
Саду од 2 ceiiT. 1940, fin. Рев. II. 152/1930).

305
Закл.учен>(; иослова у лемљи нп смс се вртити у страној па.аути, пнти Ш“- 

зивати за страну валуту и злато, већ мора вршити у дннарнма, б<!а икнквих 
клаузула. (Пресуда Касадионог суда у Новом Саду од 24 авг. 1940, rtp. Pen. III. 
481/1930).

306
Ако je чннпдОа на кој.у се уговорна страика обвеаала л<!љива, 

па она буде само делпмнчно нзвршена, онда је ст])анка власиа да 
тражи исплату И1)отивредности те ма и само делимично извЈПпеио 
чинидбе. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 5 септ. 1940, 
бр. Рев. I. 565/1937).

Касациони суд тужпникову ревизију не уважава, поГшјану пресуду iipii- 
зивнога суда у целостн одоОрава. Обвезује туженика да у року од 15 дана иод 
теретом принудног извршења плати тужитељу на име ревизиских трошкова lOl 
(једна стотина шесдесет и један) динар.

Р А З  ЛОЗИ:
ПресудЈ’ призивнога суда напао је у законско.ч року тужени, тс је прсд- 

ложио преиначена' иоОијане пресуде тако да сс тужилац са тужбом у целостн 
одбије и обвеже на плаНање парничних трошкова. И.чноси ]1евизиски раздог и i 
тач. 4 §-а 597 Гр. п. п., ,јер ематра да се пресуда вризивнога суда осиииа iia 
погрешној правној оцени стварп.

Тужитељ је у правовре.ченом ревизиском одговору молио да се ]Н!пичнја 
туженога одбије и туженик обвеже на плаћањо ревизиских Т1>ошкова.

За ревизиски поетупак је неспорно чик.енично стање ства|)И, по којсм сс 
је тужите.Ђ обве.зао туженоме излиферовати .300 мтц. жита с тим, да је кумовна 
цена платива када ово жито буде нздиферовано, те да је тужител> изли«|к‘ровао 
гамо 23 мтц. жита н да .му за овај из.пиф(!ровани квантум припада још 1099 
линара, иошто је туженик на рачун тога већ исплатио 1500 динара за тужи- 
тељев порески дуг.

Туженик у ревизији изводи да је прнзивни суд погрешно оценио ствар 
када је изрекао да је туженик је.дноставно .задржао утужену своту, док туже- 
ник сматра да је он само ускратио плаКање куповпе цсне, јер нста доспева 
према уговору тек онда, када тужилац излиферујс свих ЗОО мтц. жита. Сматра 
погрешним и (Л10 становиште призивнога суда, да би туженик био д>’жан уту- 
жити тужитеЈва јидИ лиферовања дужног остатка жита, те изво.чи да upamiii 
iiocao no прописима Трговачкога .закона није сторниран обостраним спораз.\’.мом 
странака, па стога ни тужител> не може дели.чично остваривати куповну цену 
iipe времена и супротно писменом споразуму са обзиром на прописе S-a 335 
Трг. зак.

Касациини суд нала-зи да је туженикова Јнчшзија неск-нована из слоде11ИХ 
разлога:

Тужител> јр своју обавезу делимичио испунни делимичним ли(}н!рован.ем 
жита, па пошто су и чинидб« и протучинндба дељнво, не стоји иишта на путу 
и обостраном делимнчном ис11ун.ен>у, него је питање јелиио то, може ли тужн- 
тељ тражити делимично илаћање пре потпуног пзвршења yroBoptnin чипндбо 
т. ј. лиферовања свих .300 мтц. жита.

Подношењем тужбе и нзјавом тужител.а да није у .чогућностн нспуннти 
уговор у целости, н.ча се сматрати да је тужнте-Ђ са своје странс раскинуо уго- 
лорени правни посао. Истина је да на тај иачин ннје дошло до споразу.многа 
оторнирања правнога посла, али тужба се и не заснива на сторну, него iia једно- 
страном одустанку од уговора. У таквом случају једпостранога одустапка ол 
уговоренога правнога посла несумњиво припада право обема странкама да 
(К-тваре своје захтевс без даљега нзвршења уговора Тужитељу, дакле, припада 
право да тражи наплату за делшшчно извршење уговора као што и туженомс при-



1гада право да т|»ажи накнаду због неиспуљеља уговора у целости, ааи пикако 
не ирнпада туженоме право да ускрати плаћаље за извршени део. Тужспцк је, 
дакле, насупрот тужитељевом тражењу да му се исплати цсна за излнфвроваиу 
количнну жита треЛао изричито стапитн протузахтев да тужитсљ ње.чу накнади 
штету због ненсиуњења уговора у целости. односно да се туженик за тај свој 
захтев намири нз свото која пначе припада тужитељу. Пошто туженик није ннтн 
у овој парницн нити ипаче до доношења поГшјане пресуде остварнвао така1! 
свој захтев, није могао суд нн узимати у обзир то његово евентуално i[i)ano, 
нрго је имао да суди само о тужитељевом захтеву за исплату излифсроване 
количнне жита.

Нз тих разлога призивин суд је правилно пзрекао ла туженнк иије 
овлашт(чг једноставно задржати утужени износ, те да сам има сносити послс- 
днце тога што није са своје стране остваривао своје противт11ажење. Према томо 
вризивнн суд ннје погрешно оцонио спорну ствар нити је повредио матерпјалнс 
iiIiaBHC прописе побијаном пресудом.

]1з свих тих разлога Касациони суд ревизнју туженога као неосновапу 
ипје уважио, него је пресудио као у диспозитиву, a о ревизиским трошковима 
судио је по прописима §§ 143 и 152 Гп. п. п.
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307
Зајам се има, уколнко није што друго уговорено, исплатитн у стлну зај.мо- 

данца a на 1)уке зајмоирнмца. 11з тога излази да зајмопримац мора доћи у стан 
пли пословну просторију зајмодавца да тамо новац прпми. (Пресуда Касацпоног 
суда у Новом Саду од 2 ceiii. 1940, бр. Рев. II. 153/1936).

308
И]»а1ШЛно је признвнн суд извео закључак да пз признанице 

коју .јс тужнтељ туженом пставно излази да тужитељ ирема тужо- 
ном нема више ннкаквнх потраживаља, па нп онпх које тужбом 
оотва})ује. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 20 августа 
1040, број Рев. I. llf)/l937P

Кавационн суд ривн-зију тужитеља не уважава, прнзивну пресуду одобрава 
11 овуђује тужитсља да у ]>оку од 15 дана иод претњом нрннудног извршеп.а 
илати тужеиоме 544 (пет стотина чедрдссет и четирп) днн. ревизионих трошкова.

Р А З Л О З П :
П|)востепеип јо суд дао делимнчно места тужбн тужнтелЈа те јо обвезао 

тужвнога (сд1 наслова наведеног у тужби) да платн тужитељу днн. 6.814.33 г.лап. 
са ирии., док су трошкови међу ст1)аика.\1а пребнјени.

Призивнн јс суд уважио призив туженог, ирвостспену пресуду преиначно, 
тужителл са тужбом у делости одбно н обавезао га на нсилату парничних нрво- 
ст.м1ених н иризивинх трошкова.

Пресуду призиииог суда наиао ,је ревизијом тужител>, те је стаиио рс- 
вичијски предлог да cti нападнута просуда 111к>иначн, одржн iia гназп ирвосп'- 
ирна пресуда и обвеже тужени на иснлату иризивнпх и ревнзиопих т])ошкова.

На ровизију тужито.га туженн јв иа врсме ,дао одговор.
Тужите.:в ревизију оснива на ]»азлогу нз бр. 3 § 597 Гр. п. ii.
У образлож(Чву своје ревизије тужител. наводн, да је чнњеннчна претво- 

ставка на којој призивни суд заснииа своју пресуду у опречности са са.мом са- 
.држино.м признаница на које се пресуда познва. Истина је, вели, ,4avi>e, тужи- 
т(“л> у ревнзији, ,да је он дана 14 октобра 1932 г. нставио туженоме две шшзна- 
нице. који.ма погврђује примптак нзвесних свота са додатком, да од туженог 
инкаквог потражнвања внше нема, но из тога још не след.ује она чишрцнчиа 
11]>|‘Т1гоставка да је са тужепим обрачунао у погледу тужбеног иотраживања.

Ревизија је неоснована.
Прнзивнн је сул из две прнзнаннце од 14 oKiixipa 1932 установио да јр 

тужнлац својим потпнсо.ч на истима потврдио тужено.ме прнмитак своте од днн. 
250 и 464. Ti“ у нстима изјавно да о с н м  о в о г а  нема од тужеиога ниг.акво 
иотражнвање. Из тога лризивии суд закл>учује, да је тврдша туженикова ,ia нр 
Дугујс тужитељу ништа доказана, јер су се коначно обрачуна.ли ii зак.жучује, 
лаље, да је тужитсљ памирсн и у погледу потраживања које у овој тужби оства-



pyje, те да, нем& ћнШе иикдквих поТражићап.а Лило које врсте пли било т  којег 
iipaiinor наслова.

Када се у односнпм признаннцама доиста каже да тужитељ од гужопо! 
осим Tora нема никаквог потраживан.а, онла је јасно да уопште иикаквог iio- 
траживања нема, iia ни оно наведено у тужби, па зато закључак иризивног суда 
гире наведен није у п[(отивречности са иарнични.ч списима, a на коме разлогу 
тужитељ заснива своју ревизију, нити се може казати да је закључак призиг.иог 
суда рђав, већ је добар, основан и логичан, јер да је тужитељ имао још каквог 
обрачуна или каквог потраживања пд туженог не би иставио и иотписао да од 
туженога осим тога (онога иаведеног у признаници) нема никаквог другог по- 
траживања, што значи да уопште ништа више од туженога не потражује.

С наведених разлога ревизија туженог као неоснована није уважо1га, Bi>h 
наиаднута лресуда одобрсна.

Расположење о ревизионим трошковнма оснива се на §§ 152 и 143 Гр. ii. п.

309
He може закупац који једнострано одустане од закупног уговора тражитн 

пакнаду за улож(Ч1е инвестиције. (11ресуда Касацноног суда у Новом (^аду од 
27 авг. 1940, бр. 1’ев. П. 884/1930).

310
Није властан закупац да без претходног пристанка закуподавца промени 

култуЈ)у зе.чљишта (иашњак пооре и -засади усево.м), јер је у противно.ч слу- 
’•ају дужан .закуиодаицу накнадити штету. (Делимична иресуда Касациоиог суда 
у Новом Саду од 10 септ. 1940, бр. Рев. III. 829/1936).

311
Најамни уговори склопљени на одређено време продужују се прећутио на 

пеодређено време, те престају уз претходан пропнсан отказ. (Пресуда Касацноног 
суда у Новом Саду од 19 септ. 1940, бр. Рев. I. 617/ 1940).

312
Отац је одговоран за нсплату трошкова лечења, ако је он лично 

набавио лекарско уверење о аадобивеним повредама свога сина 
II ако је у току лечења молио лекара да не отпутује дотле док ле- 
чењо iberoBora сина не доврши. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 29 авг. 1940, бр. Рев. I. 051;1937).

Касациони суд ревизију тужитеља уважава и побнјану пресуду признвнога 
суда преиначује, те осуђује туженога да платн тужитељу 1445 (хиљаду четирн 
стотине четрдесет и пет) динара главнице, као и 380 дин. (три стотине осам- 
десет) првостепених, 204 дин. (две стотине и четири) призивних и 179 дин. (сто 
седамдесет и девет) ревизиских трошкова, све то у року од 15 дана под терсто.м 
оврхе.

Р А З Л О З И ;
Пресуду призивнога суда напао је у законско.м року ревизионом молбом 

тужитељ и т})ажио је да се призивна пресуда у целости преиначи тако, да се 
и[)Востепена пресуда потврди т. ј. да се тужби у целости .места даде те уједдш 
обвеже тужени да .му, уз уважење рекурса иротив одлуке о првостепеним тро- 
шковима, накнади све првостепене, призивпе и ревизионе трошкове. На основу 
утврђеног чињеничног стања ствари да је тужитељ лечио туженикова сина U. и 
утвр^не висине лекарског хонорара, који је предмет овог спора, те на основу 
утвр^не чињенице да син тужеников нема самосталних прихода нити зараде, 
него да живи у кући свога оца (туженога) где улаже и сав свој труд; да је сам 
тужени долазио iio лекарско уверење и да је задржао тужитеља да не отпутује 
;ioK његов син не оздрави, тужитељ у ревизији изводи разлоге из тач. 4 § 597 Гр. 
и. п. због погрешне П1)имене .чатеријално-правних правила тиме, што је при- 
знвни суд тужбу одбно.

Туженик је у прописном року подиео ревизиски одговор са предлогом да се 
тужнтељ са ревизијом одбије, a побијана призивна пресуда потврди, те тужитељ
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осуди на спашање свих парннваих трошшзва. Трошковник ва ревнзиски одговор 
није разврстао односно приложио.

Касациони суд.је нашао да је тужитељева ревизија са обзнром на утврђено 
чињенично стање у меритуму ствари основана из следећих разлога.

Установљену члњеницу да је тужител. сам лично дошао код тужитеља 
ради лекарске сведоџбе за.рањеног сина, те да јв у току лечења молио туженога 
да не отпутује него да одгодн пут док му син не оздрави, призивни суд је по- 
грешно оценио кад је изрекао да она не указује још на го да.је тужени преузео 
на себе обавезу исплате трошкова лечења. Напротив, из те установљене чиње- 
нице произлази у сваком случају дужиост туженога да плати лекарске услуге 
тужитељеве, јер су извршене на његову молбу, и јер је тужитељ као лекар могао 
основано претпоставити да је туженик као отац, у чијој кућн озлеђени живи и 
у чије имање улаже сав свој труд, заинтересован и материјално на оздрављењу 
сина да би се син чим пре оспособио за рад и привређивање на очевом имању.

Са обзиром на тако насталу обавезу туженога да тужитељу исплати тро- 
шкове лечења, постају без важности све остале ревизионе жалбе, a нарочито она 
која се односи на дужност родитеља у погледу издржавања и лечења пунолетнога 
сина, па се ревизионн суд и не упушта у њихово расматрање.

У туженпковом призиву изведене тврдње да тужитељев син има своје 
имање, да не живи са тужеником у кућевној заједници него на салашу, да има 
самосталноУа прихода, те да се трошкови лечења могу од сина убрати, у супрот- 
ности су са лмчном изјавом туженога датом у записнику Срескога суда од 24 И 
1930, да његбв син живн на његовом имању и ради, али да свога имања нема, 
сем што има ЈВегова жена и што он ужива заједном са њом.

Она околност, да жена има имања и да муж ужива заједно са њом, не 
чини сама по себи да се женино имање има сматраги имањем из кога мужу при- 
падају имовински приходи, пошто то женино имање може бити н посебно њено 
имање, на којем другом брачном другу не прнпада само по себи право распола- 
гања и уживања, a томе противан однос није доказан нити га тужени доказује.

Из свих тих разлога Касациони су.д ревизнју туженога као неосновану 
није уважио, те је пресудио као у диспозитиву, a о трошковима је одлучио iio 
прописима §§ 143 и 152 Гр. п. п. • -

Тужитељ је против првостепене пресуде уложио рекурс у погледу внсине 
досуђених му првостепених трошкова, па је ревизиони суд, преиначујујћи одлуку 
]физивнога суда у меритуму ствари, истовремено одлучио и о висини свнх пар- 
ничннх трошкова, узимајући у обзир трошковнике које је тужитељ подносио 
при вавршетку расправа у појединим степенима, a придржавјућн со ирописа S 
143 Гр. II. II. и Правилника о адвокатски.« наградама.

313
Трговачка фнрма према трећим лицнма, којнма је то бнло iio- 

;шато, престаје постојатн од тренутка када је своја иословања оПу- 
ставила, без обзира на то што из трговачког регистра нпје брисана. 
(ЈЗакључак Касационог суда у Новом Сад̂ ' од 7 септ. 1940, бр. Рев. 
I. 208/1937).

Касациони суд ревизију тужене уважава, побнјану пресуду призивнога 
суда као н првостепеиу иресуду укида и сгпар враћа суду првога степена на 
поиовно расправљањо и доношење нове одлуке.

РАЗЛОЗИ:
Тужитељн у својај тужби изиосе да су дана 21 марта 1934 године предали 

Сомборској филијали Задружне господарске банке д. д. из Љубљане у депозит 
5000 динара ситнога повца у сврху измене за крупни новац, iia пошто је Сом- 
боЈ)Ска филијала поменуте банке утеловљења у Новосадску филијалу и пресе- 
лила се из Сомбора у Нови Сад, туже Новосадску филијалу да им плати 5000 
дин. и прип. Тужба је иоднесена дана 20 марта 1934 године, a дана 25 октобра 
1934 године снижена је само на 5% камате иза речене главннце и на парничне 
трошкове, јер је тужитељици дана 13 октобра 1934 године, после предаје тужбе, 
исплаћена сама главница.

Првостепени суд је одбио снижеии тужбени захтев, установивши да тужена 
Новосадска филијала нема пасивне легитимације на ову тужбу, јер је у време 
предаје тужбе постојала још Сомборска филијала поменуте банке услед чега
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ои јелино Сомборска филијала била пасипио легитимисана, Лошто је посао, који 
је предмет глапне стварн, обапила Сомборска фнлијала н иошто је СомСорска 
(ј)илијала 1Ц)естала правно постојатн тек 12 HOBuMoiia 1934 године, када је одлу- 
icoM Окружног суда као трговачког суда у Сомбору брисана iia основу аакључка 
yiiliaBHor одбора Задружне банке д. д. у Љубљани.

Призивни суд је првостеиену пресуду преиначио, сииженој тужбн места 
дао и обвезао тужену да плати тужитељима 5% камата на главницу од 5ооо 
динара рачунајући од дана тужбе, као и парничне трошкове. Прнзивни суд је 
на основу исказа сведока преслушаних пред првостепеним судом устаиовио као 
чињеницу, да је Сомборска филијала поменуте банке са даном 1 априла 1934 
године пренесена у Нови Сад, те инкорпорирана у туженој филијали, a у Сом- 
бору да није остао ни један од чиновника, него је на врати.ма локала, где јс 
iipe била Сомборска филијала, бнло афиширано да све послове обавља тужена 
филијала у Новом Саду. Нз таквог чињеничног стања етвари приаивни суд је 
утнрдио да Сомборска филијала у време иодношења тужбе није више самостално 
иостојала, него је била инкорпорирана у утуженој филијали у Новом Саду, која 
јв преузела све агенде и имовинско стање, дакле и дуговања своје посест[тме у 
Сомбору.

Пресуду призивнога суда у законском року ревизијом напала је тужена 
Иовосадска филијала поменуте банке. Жали се да је призивна пресуда iionpe- 
дила правне прописе означене у тач. 4 §-а 597 Гр. п. п., кад је установила 
и])авни однос између тужитеља и тужене насупрот утврђене чињеиице да је 
Сомборска филијала брисана тек 12 новембра 1934 године. Жали се, даље, да је 
иризивни суд из чињенице што је Сомборска филнјала поменуте банке са да- 
iioM 1 априла 1934 године премештена у Нови Сад, извео погрешан закључак 
да је иста још iipe брисања инкорпорирана у туженој фирми, ге да је тај закљу- 
чак у супротности са садржином исказа сведока д-ра Јанежа, који је изричито 
исказао да је Сомборска филијала и надаље самостална и да је фузија са ту- 
женом филијалом извршена тек по закључку управног одбора централе иоме- 
нуте банке у Љубљани од 5 новембра 1934 године. Коначно се жали да уопште 
нема места досуђењу камате, јер се ради о депозиту, a код депозита нема ка- 
мата нити се камате за депозит могу потраживати. Из свих тих разлога изводи 
да је тужбу требало одбити, па предлаже да се другостепена пресуда преиначи, 
њеној ревизији даде места и ТЈ’жилачка фирма осуди на снашање свих парнич- 
них трошкова.

Тужитељи су у законском року поднели одговор и молили су да се реви- 
зиона молба тужене одбије и тужена осуди на снашање ревизиских трошкова.

Касациони суд као ревизиони суд нашао је да је ревнзиона молба тужене 
фирме основана из следећих разлога;

Пропнс § 18 Трг. зак. наређује упис твртке гледе подружнице прилн- 
ком њеног подизања, a пропис s 19 Трг. зак. наређује и упис и обиародоваље 
гашења твртке. Ако гашење твртке није уписано у трговачки регистар н није 
обнародовано, .може се фипма тим фактом гашења само утолико послужити 
вротив кога трећега, уколико може доказати да је овоме тај факат био познат (2 
став §-а 19 Трг. зак.ј. Из те одредбе произлази да се и без прописане деклара- 
пије 0 гашењу фирме може.фирма тим фактом послужити према ономе трећем 
лицу, коме се може доказати да му је факат гашења био познат. Последице га- 
шења фирме према трећим особама наступају, дакле, већ самим тим чином који 
се врши уписом у трговачки регистар и обнародовањем у Службеним новинама.

Предњи прописи односе се и на тв{)тку подружнице деоничарског друштва. 
Према тим прописима уколико се једна странка позива на сам факат, a бв.ч об- 
зира на упис у трговачком регистру, одлучно је постојање тога факта, у овом 
случају факта гашења твртке подружнице, као и знање трећега лица за тај 
факат. У случају знања трећега лица није потребно и постојање уписа у трго- 
вачки регистар и обнародовање у Службеним новинама, док, напротив, у слу- 
чају незнања лииа потребно је и постојање уписа у трговачком регистру и об- 
народовање у Службеним новинама.

У ово.ч конкретиом спору, где факат гашења твртке подружнице није био 
у време уписан у трговачки регистар, нити је тужба поднесена са позивом иа 
упис садржан у трговачком регистру, дакле, од битне важности је у првом iie,iy, 
да ли је у време подношења тужбе заиста постојао тај факат гашења Сомборске 
подружнице Задружне госчшдарске банке д. д. у Љубљани. Првостепени суд је 
према томе погрешно био своју пресуду засвовао на самом постојању твртке у



трговачком регисТру, He утврђујући чин>енанно стан>е у toM поГЛеДу, да ли је 
твртка подружнице фактично престала или није.

Призивни суд утврдио је и постојање факта гашења фирме Сомборске 
подружнице, али је у овој битној тачци засновао своју пресуду на чнњеннчној 
претпоставци која стојн у противречности са парничним списима, у погледу 
датума (ј)ирме, јер је саслушани сведок J. J. изричито исказао да је Сомборска 
(јшлијала и после нрестанка пословања у CoMfepy и прикључења Новосадској 
(ј|илијали ипак и надал.е остала самостална, те је тек по закључку управног 
одбора централе од 5 нов. 1934 извршена фузија Новосадске и Сомборске фили- 
Јале.

Остали саслушани сведоцн немају непосреднога знања о дану када је 
заиста наступио факат гашења Сомборске подружнице, него имају знања само о 
саопштењу, да лосле престанка пословања у Сомбору ствари Сомборске филијале 
IieiiiaBa Новосадска филијала исте фирме, — док је према исказу сведока J. .). 
TO имало карактер само скретања пажње да се Сомборска филијала преселила у 
Нови Сад и да се странке тамо обраћају. Из саопштења, пак, о решавању iio- 
слова Сомборске подружнице, о којем саопштењу говоре односни сведоци, не 
ироистиче несумњиво и факат гашења твртке, јер само решавање ствари једне 
иодружнице по другој подружници још не значи потпуни престанак правнога 
постојања прве подружнице, па је призивни суд из те чин.енице извео погрешаи 
правни закључак када је узео да је тиме Сомборска подружница са даном 1 IV 
1934 инкорпорирана у туженој подружници, те да је тим даном престала еамо- 
стално правно постојати.

Услед протусловља у исказима сведока призивни суд је био дужан у 
својој пресуди нарочито обазрети се на садржину сведока J. J. и образложити, 
зашто изводи чињеничну претпоставку супротно садржини његовог исказа, a 
призивни суд је пропустио дати такво образложење у побијаној пресуди.

Из напред наведених разлога вал>ало је побнјану пресуду призивнога суда 
укинути, a пошто је већ првостепени суд пропустио оценити доказе и утврдити 
чињенично стање у погледу постојања факта гашења твртке подружнице у Сомбору 
у време подношења тужбе, то је ваљало укинути и првостепену пресуду и ствар 
вратити првостепеном суду иа поновно расправљање и доношење нове одлуке, 
КЈ1И чему he првостепени суд имати да оценом целе садржине списа и доказног 
поступка утврдити чињенично стање ствари и у правцу сада оаначеном, те да 
110 иотреби и службено наредн ирибављање сииса од наддежнога суда трговач- 
кога регистра о брисању Сомборске подружнице Задружне господарске банке 
д. д. у ЈБубљаии, са односним закључком о престанку те подружнице. Подјсдно 
lio тај суд имати са обзиром па снижење тужбеног захтева садржано у поднеску 
р. бр. 7 25 X 1934 да утврди дан исплате главнице од 5000 динара, те да, према 
томе, у нресуди одређено изрече до којега дана имају евентуално бити плаћене 
камате, уколико буде сниженој тужби удовољио, да би се на тај начин дала 
правилно установнти и вредност преосталога предмета спора.

Ревизиона жалба против досуђења камата на депоновани износ није осно- 
i.aiia због тога, јср су иобијано.м призивном пресудом камате досуђене рачуна 
јуКи тек од дана тужбе, a од дана тужбе до исплате припадају камате н без 
обзнра на то да ли је главница била безкаматно депонована, која околност, 
уосталом, иије ни утврђена у побијаној пресуди.

27Ž

314
Купац у случају неиспуњења уговора са стране ПЈ)0давца властан је да 

тражи разлику нзмеђу уговорене и нијачне цене која се показује или на дан 
када је сатнао да продавац неће уговор да изврши, или на дан којн је лрема 
уговору био означен као дан нспуњен>а. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 29 авг. 1940, бр. Рев. 154/1937).

315
И код иослова осигурања вреде пропнси §§-а 319 и 320 Трг. 

паконнка. (Ирееуда Касационог суда у Новом Саду од 31 авг. 1940, 
(ф. Рев. I. 646/1937).

Ревизију тужене страике ие уважава.



278

Под теретом цзбршен.а обвезује тужену странку да у року од 15 дана 
плати тужилачкој странци 422 (четнрн стотине двадесет и два) динара ревизи- 
ског тпошка.

Р А З Л О З И :
Тужилачка странка у својој тужби истиче, да је са туженим закл.учила 

vTOBop 0 осигурању иротив пожара почевшн од 25 јула 1935 год. на 10 година, 
на темељу писмене понуде тужене странке; да је иставила туженој и полицу, 
према којој годишња иремија исноси 9159 дин. Како тужена iiehe првогодишњу 
иремију да плати, иредложила је да се тужена обвеже на плаћање исте.

Тужена је молила тужбу одбити из разлога, што је њена писмена поиуда 
гласила за осигурање у времену од 25 јула 1934 год. до 25 јула 1945 год., који 
услов у погледу времена осигураша тужилачка странка није прихватила, те да 
'нрема томе до уговора о осигуран.у није ни дошло. Навела је и то, да је потра- 
живање застарело.

Првостепепи је суд тужбу одбно са мотивацијом, да је тужена учинила 
писмену понуду тужитељу за осигурањс свога млина од пожара на lo година 
и то од 25 јула 1934 год. до 25 јула 1945 год.; да је тужиља у овој писменој 
ионуди време осигурања избрисала и као време осигурања уписала 25 јули 1935 
год. до 25 јула 1945 год.; да је о овоме тужена путем писма обавештена, која 
на то ннје ништа одговорила. Према ставовншту Окружног суда тужн.Ђа је овим 
учинила нову понуду, коју је потребно да је гужена писмено прихватила, бу- 
дући да § 468 Трг. зак. за ваљаност оваковог уговора захтева писменост, те да 
се баш због тога на овакав случај не може применити пропис § 320 Трг. зак., 
да се ћутање на писмо тужител>а има сматрати прихватањем нстога. Како, дакле, 
између странака нема ваљаног писменог уговора, стога да посао осигураЈва није 
закључен.

Призивни је суд поводом иризива тужилачке странке првостепену пресуду 
иреиначио и тужби места дао. Призивни је суд утврдио као чињеницу да је 
нзмеђу странака у време закључења спорног уговора постојао још уговор о оси- 
гурању млина из 1925 год., са трајањем до 25 јула 1935 год., a у осталоме је 
иризивни суд прихватио чињенично стање првостепене пресуде. Према стано- 
вншту призивнога суда и у конкретном случају има се применити наређење из 
§ 32о' Tpr. зак., те, будући да је тужена била у пословној вези са тужиљом и да 
су обе странке трговци, сматра да је тужена ћутке прихватила путем писма јој 
саопштену исправку. Према томе да постоји између странака ваљани писмени 
уговор, те да је тужиља власна тражити прву премију која је платива била 25 
Јула 1935 год.

Против пресуде призивнога суда тужена подноси ревизију, молећи да се 
иресуда призивног суда преиначн и тужба одбије. Жали се да је призивни суд 
повредио материјално правило из § 468 Трг. зак., према коме је за вал»аност 
уговора о осигурању потребно писмено, као и пропис о застари потраживања из 
уговора 0 осигурању.

Ревизија тужене није основана. Према § 468 Трг. зак. за ваљаност посла о 
осигурању потребан је писмени уговор. Према наређењу истога члана овоме за- 
i:oHCKOMe захтеву је удовољено ако постоји по осигурачу иставл>ена полица. Није 
спорно између странака да се списима прикл>учена полица, коју је осигурава- 
jyhe тужитељско друштво иставило, односи на упитни посао. Спорно је једино 
то, да ли иста у целинн својој обухваћа вољу обе уговарајуће странке, јер само 
у томе случају би се могло сматрати да о правном послу постоји исправа. Према 
чињеничном стању првостепене пресуде, које је усвојила и пресуда призивног 
суда, a које чињенично установљење није нападнуто ревизијом те је стога меро- 
давно и за ревизиски суд, тужена је у својој писменој понуди време почетка оси- 
гурања означила са 25 јулом 1934 год., док је тужилац овај податак понуде 
исправио на 25 јули 1935 год., те тако тај податак увео и у писмену полицу; да 
је о томе путем писма обавестио тужену странку, која против тога није приго- 
ворила. Умесно је становиште призивног суда да се и код закл>учења 
послова 0 осигурању може применитн наређење из § 319 и 320 Трг. зак., јер 
зато нема законске препреке. Према томе, како је призивни суд утврдио чиње- 
ницом да је у времену подношења писмене понуде од стране тужене иста ста- 
јала већ у односу осигурања са тужитељем на темељу уговора закљученог још 
1925 год. за 10 година, дакле била је у пословној вези са тужиљом кроз десет 
година уназад; надаље, како су обе странке трговци, умесно Je утврђење при-

18
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зивне пресуде да се писМено caoiimtefee дужиЛачке сТранКе о иЗмени Понуде у 
погледу времена ступања у дејство уговора о оснгурању има с.матратн нопом 
понудом, која се, пак, нова понуда има сматрати од тужене ћутке прихваћеном.

Како према горљем полица истављена од стране тужилачке странке одго- 
вара вољи отранака и у иогледу времена трајања уговора о осигура1ву и јер у 
осталоме њена садржина није оспорена, стога доследно наређењу нз другог 
оач. § 468 Трг. зак. о предметном послу постоји писмено, те је тако уговор о 
осигурању ваљано закључен између странака.

Призивни је суд утврдио као чињеницу да је утужена првогодишња пре- 
мија била платива 25 јула 1935 год. Како је тужигељ своју тужбу покренуо lo 
јануара 193G год,, дакле у времену одређеном у § 487 Трг. зак., умесио је изрекао 
прнзивни суд да тужбено потраживање није застарело.

Из наведених разлога требало је ревизију тужене као неосиовану одбити.
Расположење гледе трошка оснива се на § 143 и 152 Гр. п. п.

316
Ако је уговор о осигурању склопљен под суспензивним условом, онда осп- 

гуравајуће друштво сноси ризик тек почев од наступања суспензивног услова. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 24 авг. 1940, бр. Рев. I. 573/1937).

317
Однос између водних задруга и њених намештеника је прн- 

ватноправне прнроде. (Пресуда Каоационог суда у Новом Саду од 
20 авг. 1940, 6р. Рев. III. 191/1938).

Ревизија тужеие се не уважава и нападнута пресуда призивног суда со 
noTBpbyje.

Р А З Л О З И ;
Протнв пресудо призивнога суда улоа:и.та је тужена Водна задруга ревн- 

зију из ревизиског разлога бр. 4  ̂ 597 Гр. ii. ii., са предлогом да се побијана 
тсресуда пренначи и тужитељ са тужбом одбн.је, односно да се побијана пресуда 
укиие н ствар вратн суду П степена.

Касациони суд нспитујући прес.уду иричивнога суда у граннцама пропнса 
113 § 598 Гр. п. п., иашао је да су ревизискн разлозн делом неосновани, дслом 
недопуштенн.

Недопуштени су утолико, што онај део ирссуде суда 1 степепа, којим се 
('.дбнја тужбени захтев у поглелу тражења да се н.зрече у пресули да је тужена 
Задруга дужна признатн тужнтел.у годиш! службе у с.мнслу одлуке управног 
сдбо{)а, правни.м леко.м није био наиаднут, iia стога нема места ни реви-зији.

Што се, пак, тиче навода тужене којн су у вези са пензионисањем тужи- 
те.га, они су такови новуми, који се у смислу ст. 2 S 598 Гр. п. п. у ревизији нс 
могу износити.

Тужена наводи у својој ревнзнји да, пошто ra је унапредила и при.знала 
npano на разлнку ирннадлежностн тужител-у под услово.ч ла ову одлуку одобрч 
Министар грађовина, a овај ту одлуку нн,је о.добрио, тужитељ не.ча права на ту 
разлику и да га је зато ва.д.ало са тужбо.м одбити.

Onaj реви.зиски раадог тужене је неоунован, јер ,је ин конкрето Државнк 
савет Beh изрекав своје ripaimo стаја.лнште — прнзиву тужене прикључене пре- 
суде Државног савета ие долазе у об.зи]> iia осн. S 576 Гр. п. п., a и не односе 
се на овај ПЈјед.мет, — да ,је олнос између Нодне задруге и њених чнновника 
и с.лужбеника у вогледу чнновннчких лрава н тражеља внше приватно-правног 
карактера, a да Министар грађевина вршн само падзорну власт са делокругом 
како је то у Зак. чл. XXIII из 1885 год. одређено, па да је стога и у кон- 
кретном случају ИЈјИватно-иравни ciiop, нз чега и по стајалишту Касационог 
суда излази да није потребно за обавезу тужене да спорни закл>учак одобрп 
Мнннстар грађошша. Воља тужене је, пак, била та да се тужнтељу све оно 
призна и иснлати што је у заинснику од 3 децембра 1934 на еедници управног 
одбора решено, a условл>ено је одобрење.м Министра грађевина само зато, што је 
тужена држала да је то потребно да би њена одлука била правно каљана, те је 
по стајалишту Касационог суда и правно стајалиште призивнога суда на закону 
основано iia га iipnxnalia и овај сул. Како се, према томе, пресуда призивнога 
суда не оснива на погрешној правној оцени ствари, то је ва.Ђало, не уважнв 
ревизију туженице, побијану пресуду одобрити.
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Нема таквог зак. прописа да намештеник којн служи уз месечиу награду 
не бн могао тр<ажитн накнаду за п])екокремени рад. (Закључак Касационог суда 
у Новом Саду од 29 авг. 1940, бп. Рев. III. 931/1936).

318

319
У случају да удовица угрожава суштину иметка којн ужива, наследник 

нма право да тражи да се суштина иметка осигура. (Пресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 26 авг. 1940, бч. Рев. II. 128/1936).

320
Трогодишња застара за побијање тестамента у см. §-а 1487 Аустр. грађ. 

зак. због повреде законског дела, почиње тећи од проглашења тестамента, a не 
од изјаве наследника да ли тестаменат примају илн не примају. (Иресуда Каса- 
цноног суда у Новом Саду од 22 авг. 1940, бр. Рев. III. 225/1937).

321
I. Олакшице признате ванстечајним поравнањем дужнику, не 

протежу се п на јемце. — II. Нема таквога правнога пропнса iio 
коме дужнпк после окончања поступка ради принудиог поравнан>а 
ван стечаја не бн могао склапати н такве правне послове, који се 
односе на ранија ДЈтовања. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 29 авг. 1940, бр. Рев. 513/937).

Касациони суд ревизију тужене М. А. не уважава. Ревизију тужиље у по- 
гледу туженика Ni. Р., односно иаследника му М. др. А. уважава, призивну пре- 
суду преиначује тако, што .ченичнн платнн налог од 15 маја 1933 одржава на 
снази и обвезује овог туженог да у року од три дана под теретом егзекуцеије 
плати тужиљи на и.ме ириостепених трошкова 5722 (пет хи.гада седам стотина 
двадесет два) динара, на и.ме прнзивиих 1280 (хиљаду две стотине осамдесет) 
динара, обе своте солидаЈШо са обавезо.ч прве тужене изреченом у првостепеној 
и призивној пресуди и на име ревизиских трошкова 1480 (једну хиљаду четири 
стотине осамдесет) динара.

Р А З Л О З И .
Првостепено.ч су пресудом одбијени приговори тужених против меничног 

платног налога, који је гласио на 70.000 динара. Том је пресудом утврђено да је 
тужиља имала потраживање од 347.260 динара; да је то потраживање пријавила 
у принудном иоравнању туженика -М. Р. с ти.м, да за 100.000 динара има раз- 
лучно право; да је, међутим, за цело потраживање имала осигурање, међу којима 
и оно према туженој М. А. у внду мвнице и заложног права на кући за своту 
од 70.000 динара; да је исилаћено око 212.000. динара, али не са стране гуженог 
Р., те је нашао да тужил>а има право наилате по спорној меннцн према туженој 
А., јер још увек није под.мирена тражбина за разлику између 212.000 и 347.260 
дин., a због тога што тужени Р. није вршио никаква плаћања већ др. .М. А. из 
залога које је сам дао, па да је и други тужени, односно његов син А., као 
наследник, дужан да плати још постојећи дуг.

Призивни је суд потврдио ту пресуду у погледу прве тужене, М. А., на- 
шавши да њена обавеза иостоји пошто је плаћа1ве чинио др. М. А., који је и 
сам у обавези меницом и заложени.м вредностима, тако да се има сматратн да 
је испуњавао своју обавезу, a није плаћао и за рачун тужене А. Призивнп је 
суд, међутим, уважио призив туженика др. М. А., који је ступно у спор као 
наследник на место туженог пок. М. Р., нашавши да је поравнањем престала 
љегова ранија обавеза; да је с обзиро.ч на пропис § 48 Зак. о пр. пор. угова- 
рање веће обавезе но што је она по поравнању без важности, и да писмо др. А. 
М. од 26 августа 1932 писано тужиљи као одговор на н>ено писмо од 9 августа 
1938 не веже туженог, јер нпје доказано да је др. М. А. био овлашћен од туженог 
Р. да напише такво писмо, ннти да је у писму дата изјава учењена после по- 
равнав>а добровољао u без претходног обећања.

18*
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Признвну су пресуДу побијали реВизијом; Тужена А., тражећи Њено itpenna- 
чење, односно укидање и тужиља, тражећи њено преиначење у погледу тужепог 
Р., односно његовог наследника.

Ревизнја тужене А. истиче: да је доказано да је спорна меница дата ii])p 
поравнања; да је установљено да је квота поравнања износнла 98.900 днн., која 
jf свота II исплаћена, и да је осим тога тужиља примила и loo.ooo дин. неирн- 
јављених у поравнању; да писмо од 26 августа 1932 не ствара .за њу обавезу, 
јер није пнсано у њено име, тако да из њега за њу није могла настати обавеза; 
да, према томе, њена обавеза не постоји.

Ревизија тужене није основана.
И нижи и виши, призивнн суд, нашлн су да је др. А. М. вршио плаћања 

ла рачун туженог М. и то само у границама својег јемства везаног у корнст ту- 
жиље .заложеним хартнјама од вредности, уложном књижнцо.м и меница.ма. Пре.ма 
то.ме, иако су на тај начин плаћене све рате поравнања и оно потраживање прн- 
јављено као разлучно, обавеза тужене А. ннје престала, јер целокупна тражбипа 
није подмирена и тужиља има право да неподмирени део тражбине остварп 
iilie.Ma туженој А., чија се гаранција односила на цело дуговање туженог Р., како 
је то установл>ено првостепеном пресудом. Олакшице признате поравнање.м д,уж- 
нику Р. не иротежу се и на јемце. Због тога није од корисног утицаја на cnoi) 
за тужену А. то што је мепица издата пре поравнања. Такође погрешно јр 
ревнзионо обарање снаге пис.ма од 26 августа 1932, јер с погледом на обавезу 
тужене А. то писмо није ни узето у обзир.

Из тих разлога ревизнја тужене није .могла бити уважена.
Ревнзија тужил>о истиче: да је пис.мо.м од 20 августа 1932 тужени Р. прн- 

зпао дуг; да је то призпање ваљано, јер је учињено 6 .месеци после склопл>еног 
иоравнања; да је по казивању сведока др. Т. Д., сам др. М. А. признао дуг, те 
да је погрешна правна оцена признвног суда у том правцу да писмо од 20 
августа 1932 нема иравне важности зато што није доказано да је у ње.чу датп 
изјава настала иосле поравнања добровољно и без претходног обећања и бсз 
овлашћења туженог Р., те да је призивни суд делом погрешно ценио, a делом 
иропустио да цени околности таквог признања дуга н расправљања у погледу 
плаћања целог дуга.

Ревизија тужиљо у погледу туженика М. Р. основана је.
Правилан је став ијшзивног суда да је бе.з важности време испуњења .мр- 

нице ако је она дата бианко, a нн,је доказано да је испуњена противно споразу.му. 
Из тога излази, да је менпчна обавеза настала 5 августа 1932, јер је испуњена 
са тпм датумом нздања, a тужепик ннје доказао да је уговорено друкчије нспу- 
њавање у погледу дана издања.

Но иогрешна је примена § 48 Зак. о прин. иоравнању ван стечаја на спорну 
меннцу, као што је iionieiuHO н непризнавање правне ciiare писму др. М. А. од 
20 августа 1932 с обзиром на нстн иропис, ,јер § 48 3. о. пр. п. в. ст. олузи.ма 
правну важност оних правних аката дужника, којима се пре или за време тока 
|1оравнаи>а тј. до 11])авоснажноети одлуке о закљученом поравнању дају којем 
веровнику какве нарочите користи, a не и оннм актима дужникови.м којн 
потичу из времена после правоенажности поравнања. Ila како нема таквог 
прописа, који би било у које.м погледу ограннчавао пословну способност 
дужника за вре.ме које тече иза поравнан.а, iia ни таквог прописа који би одузи- 
мао правну сиагу у то време склопљеннх дужникових послова, макар се они 
о.дноснли и на ранија ;1уговања, Касациони суд налази да ,је писмо од 26 ав- 
густа 1932 ваљано. Из тога се пис.ма, пак, утврђује признање обавезе од око 
258.000 дин., a из записничке изјаве заступннка туженнка од 16 јануара 1940 
утврђује се, да је др. М. А. писао то пис.чо iio диктату туженика Р. Како. 
дакле, меница с обзиром на датум нздања ствара обавезу иуну снаге, a изјава 
у писму од 26 VIII 1932 садржи лризнање обавезе, и како туженнк Р. нијс 
!чоказао да је отуда потичућу обавезу, као иасталу после закључења поравнања, 
измирио, било је основа да се ревизија тужиоца уважи, призивна пресуда прв- 
иначи у погледу другог туженика и меничнн платнн налог у погледу њега одржн 
у снази.

Заступник туженика, уз при.знање да је др. М. А. iiiicao писмо од 26 VIII 1932 
110 диктату туженика Р., истакао је, додуше, да је тужепнк то писмо диктирао 
буду1ш у заблуди да и.ма још обавеза из поравнања, но ово је тужилац порекао, 
a туженик Р. није понудио никакве доказе о наводној заблуди.

II
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Призивни је суд осим тога пошао од погрешне негативне претпоставке да 
није доказано да је изјава у писму дата после поравнања добровољно и без 
прстходног обећања, јер ни са.м туженик није тврдио иротивно, a н да је то 
тв[(дио, имао 6и oii сам да доказује такве околности, a иикако тужилац. Ни 
због тога се не може сматрати иЈјавилном оцена призивнога суда у иогледу iipii- 
мсне § 48 3. 0. пр. II. в. ст. iia обавезе садржане у писму од 26 VIII 1932.

Одлука 0 признвпим и ])евнзиским трошкови.ма оснива се на §§ 143 и 152 
Гр. II. II.

322
Ако веровник за своје потражнвање већ има извршан наслов, 

он није дужан против дужника, којн одрпче да му иставн нову 
облигацн.ју, покренутн нову тужбу, већ се у см. ст. 2 чл. 7 Ilpa- 
вилннка 0 замени дужннчкнх исправа новнм облигацијама сва 
спорна пнтања због којих дужнпк облнгацнју неће да иотпите нмају 
решити у ванпарбеном поступку. (Закључак Касационог суда у 
Повом Саду од 31 авг. 1940, бр. Рек. I. 170/1940).

Касациони суд рекурс тужнтеља не уван;апа, поГшјани закључак призивног 
суда одобрава.

Р A 3  ЛОЗИ;
Тужитељ у својој гужбн истиче, да му је правомоћно досуђено против ту- 

жене у тужби наведено главнично потраживање са 11рипатци.ма; да је Срески 
суд у Н. К. изрекао да се тужена нча сматрати заштићени.м земљорадаиком, 
поводом чега да је путем надлежне општине саопштио туженој свој о6])ачун, те 
да ју је позвао да .чу на тај обрачун потпише облигацију; да је тужена, међути.м, 
иорекла иостојање дуга те ускратила потпис облигације, о чему да је извештен 
иисменим иуте.м од стране општнне и уиућен на пут парнице. Услед тога је 
подигао тужбу иротив тужене којом моли да се утврдн постојање дуга и начин 
отплате истога. Срески суд је иресудо.м тужби делимично места дао, док поводом 
кризива тужитеља Окружнн је суд 11|)Востепену пресуду са иоступко.м заједао 
укинуо и тужбу тужитеља одбио из Ј>озлога, јер да iio Улзд у конкретном случају 
има места поступку по Ванпарничном иоступку, јер се ие ради о постојању, 
1ШСИНИ и природи дуга, већ са.мо о начину отплате истога.

Против закључка призивног суда тужитељ је уложио рекурс, молеНи да се 
нападнути закључак Окружног суда укине и исти упути да његов призив у 
мернтуму реши. Жали се да је Окружни суд у противности са парнични.« спи- 
сима утврдио да су неспорни .међу странкама висина, постојање и нрирода дуга, 
јер да је тужена пред општином оспорила и само постојање дуга као и висипу 
HcTora, a у таковом случају да суд има на захтев дужника у парничном но- 
стуику изв1)шитн и смањење дуга по Уредби. Жали се, даље, због парннчног 
трошка, jej) да је Окружни суд требао исти узајамно укинути, будући да тужена 
инје ставила приговор ненадлежности пред Среским судо.м.

Рекурс је неоснован.
Према чл. 6 Правилника о за.мени дужникових исправа новим облигацијама 

o.i 23 септембра 1938 г., ако се појави спор о постојању, висини и природн 
.iyra, биће иа.длежан редовни суд по прописима Гр. п. ii. Ова диспозицнја односп 
со на случај када између странака још није била у току парница о потражи- 
вању. 0 "противноме случају говори други ст. чл. 7 Уредбе, према ко.ме: по Ван- 
иарннчно.м поступку и то пре.ма ставу 1 чл. 7 решаваће се спорна питања и у 
случају кад веровник има извршни наслов, a дужник неће да потпише обли- 
гацнју/ Према тој диспозицнјн, ако дужннк би.ло нз каквог разлога неће да пот- 
иише нову облигацију о таковом дугу, за који веровник има већ извршни наслов, 
у томе случају нема .честа поновном покретању парнице, већ се у поступку iio 
Bii. имају решити сва спорна питања због којих дужник неће да потпише обли- 
гацнју. Како у конкретном случају тужитељ има извршни наслов, он ради 
пстога потраживања не може покренутн нову тужбу, већ је дужан био према 2 
ст. чл. 7 Уред(5е покренути поступак по Ванпарннчном поступку пред Срески.м 
вудом радн решавања свих питања по Уредби о ликвидацијн земљорадничких 
дугова, као н oiiii.x због којих је тужени ускратио да потпише облигацију.
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Пз наведених рачлога умесно је одлучно призивни суд када је утпрдио да 
постоји ништина из т. 6 § 571 Гр. п. п., јер је према горњем редовни правнп 
пут искључен.

Рекурс уложен прогив диспозиције о трошковима није се могао узети у 
обзир, јер према § 622 Гр. п. п. против одлуке другостепеног суда о варничним 
трошковима нема места правном леку.

323
Редован суд пије надлежан да установљава и досуђује стран- 

кама трошкове настале у iioctviikv пред избраним одбором. (Закљу- 
чак Касацпоног суда у Новом Саду од 21 авг. 1940, бр. Рев. II. 
136/1936).

Касациоии суд поводом ревнзн.је тужитеља укида као ииштавне обе nj>e- 
суде као и поступак нижих судова, те тужбу одбацује.

Обвезује тужнтеља да плати туженом, у року од 15 дана иод теретом при- 
нудног извршења, у име првостепених трошкова 1190 (једну хиљаду сто деве- 
десет) динара, a у име прнзивнпх 376 (трн стотнне седамдесет и шест) динара.

0 Б Р A 3 Л 0 Ж Е Њ Е:
Тужитељ је код Среског суда у Суботиии поднео тужбу протнв туженога и 

у ИСТ0.1 навео, да га је тужени утужио код пзбраног суда Београдске трговингкп 
коморе ради 150.000 дин., али да је та тужба одбачена због ненадлежности из- 
браног суда. Навео је, да.ге, да су у поменутом спору пред из6рани.ч судо.м 
настали за тужитеља трошкови и то: давање информаци.је нравозаступнику, са- 
став и предаја одговора на тужбу, обавл>ање ра'>праве, такса за пуномоћ и на 
одговрр те прплоге, за које радн.е да му према Правилннку о наградама адво- 
ката у Београду припада 7200 дин. Па како му изабрапи еуд ту своту Hii.ie 
устанпвио ни досудио, .молио је да то учнни Срески суд и обвеже туженога на 
нсплату те своте с пр.

И Орески II Окружнн као призивни суд у Суботици одбили су тужитеља са 
тужбом из мериторних разлога.

Против пресуде Окружног суда лао .ie ревнзију тужитељ, жалећи се због 
повреде формалних п матери.јално-вравних прописа са стране призивног суда 
н ставио предлог: да се пресуда призивног суда пренначн ii тужби у целости 
места да.

Тужени на ревизи.ју тужптељеву Hii.ie дао ревизиски одговор.
Касапиони суд нашао је; да ,ie ведован граћански суд за решавање кон- 

кретног спора апсолутно ненадлежан, ,iep iie постоји таково правно правило по 
KoieM би у над.лежност редовних грађанских судова спадало установљење и досу- 
ђење париичнпх трошкова пасталих пред п.збрапим судом, a које трогакове тај 
суд, као за то падлежан, није угтаиовио iiii досудио.

Па како је тек пвед овим Касацноним судом уочвна aiKo-ayTiia нена.длеж- 
ност редовног гпађанског су.да за решавање коикротног ciiopa, вал.адо је у сми- 
слу ст. 1 §-а 40. у везн са §-о.ч! 571 ст. 1 бр. 3 Гр. ii. ii. решитн као у диспози- 
тиву овог закључка.

Обвеза тужптеља iia сн.зшање париичиог трогака пред ирвостепеним и iii)ii- 
зивним судом оснива се на §-у 143 и 152 Гр. ii. ii.

Ревизиског трошка туженн нијс и.мао, иак му зато ннје ,40cyb(‘n.

324
Ни.је редован суд властан да нспнтује да ли је тужител. оирав- 

дано оптерећен но1)егкнм заостатком па основу кога је заложно 
Т1[)ав() на н.ег()впм некретнинама укн.ижено. jej) то спада у стваЈшу 
над.чежност фшгаисиских властн. (Зак.Јвучак Касацшшог суда у 
Новом Саду од 31 авг. 1940, бр. Рек. I. 167/1940).

Касационн суд поводом ревнзионог рекурса тужитрља како поступак прво- 
степенога тако ii постуиак иризнвног суда на основу бр. 6 § 571 Гр. it. ii. по- 
ништава и тужбу одбацује и осуђује тужитр.га да платп тунгепом у име iijibo- 
стеиеннх парничппх трошкова 2369 (две хиљаде три стотиие шесдесет и девет) 
дин., на име другостепеннх 1644 (хил.аду шест стотнна четр.десет и четири) дин., 
све кроз 15 дана п под теретом прннудиог нзвршења.



Р А З ЛО З И;
Тужитељ је у тужби тражно да се пресудом изрече да је укњижба чало- 

ikiior iipaiia на његоие нек|1стшшс у земл>. кн>. ул. бр. 022 оиштнне Старе Illoiie 
на сиоту дип. 33.170.94 глав. са iipmi. одређена решењем бр. Дн. 1340/1935 у ко- 
рист туисеног орнгннално исважпа, ,јер дугопање (порезе) од стране тужитеља 
није постојало.

Наиме горњим ]1сшењем Дк. 1340/1935, ирсма наводи.ма у тужбн, омтере- 
heiie су заложиим иравом ивврстинпе тужитол1а за порески дуг из раииЈих го- 
дина, не њ<тов ввћ X. J.

Првостепени је суд својо.м и1>есудо.м у целости дао тужби места.
Поводо.м призива туженог Аиелациони суд допео закл>учак којим со по- 

бијана пресуда укида н ства]) n])alia првостепеномс суду па поповпо ])асирав- 
л.ање н одлучивање.

Тај је закл>учак напао ]1еви;шоним |к'курсом тужитсљ, којн је молио да се 
наиаднутн зак.гучак нренначп ii ства|) вратн Апелацноном суду на меЈШТорно 
ревЈење прнзнва. Тужнтељ у ЈЈа.члозн.ма ]>екурса у главном и.злаже, да је ирво- 
степени суд већ неснорио установио да је пореска управа затражнла укњижеп.е 
заложног npaiia на некретнине тужител>а за дуг X. J., па је чињоница због којс 
је Апелациони суд укнпуо првостепеиу пресуду већ утврђсна. Дал.е се наводи 
у рекурсу да суд и.ча да испита материјално-правни основ укњижбе т. ј. чи- 
њеницу да ли је у .моменту укљижбе постојало оно право овлаштеника (ту- 
женог) да се упушта у иитање основаностн укњиженог .заложног права.

Поводо.м ревизионог рекурса тужител>а, трсбало је одлучити као у диспо- 
зитивном делу овог закл.учка са ових раз.чога;

Из списа С])еског еуда као земљишнокњижног суда у Новом Саду бр. Дн. 
1340/1935 врои-злази, да је тужитељ (са остали.ч лицима) оптерећен порезом, 
наи.че да скупа са остали.ма пре.ма изводу из иореске главне књиге, који при- 
лежи исти.м спнсн.ча, дугује на и.ме непосредног nojiesa износ од дин. 33.107.94, 
те да је на оспову поменутог извода из iio]iecKe главне књиге Пореска управл 
молбом грунтовној власти од 13 П 1935 затражила у корист Држ. ерара укњи- 
жбу заложпог права на иекретниие пореских дужника ria међу њи.ма и тужитеља.

Грунтовна власт на основу те молбе и иска-за донела је одлуку којо.ч јо 
паредила да се укњижи затражепо заложно ираво на некретнине и тужите.т>а 
за главницу од 33.167 дин. 94 nape са прип., што је у .земл.. књигама и ciipo- 
ведено. На основу наведеног тужитељ је фактично и иравомоћно оптерећен са 
пореским заостатком, за осигу])ање којег је и заложно право укњижено.

За суд је меродаван исказ пореских власти, н суд се не може упуштати у 
испитивање тога да ли је тај исказ тачан; да ли је тужитољ тачно оптереНен и 
,ia лн је то доиста његов порески дуг или није. To апсолутно не .чоже суд да 
пспнтује, Beh то спада у делокруг 110])еских власти, a код редовног суда се та 
питања не могу Ј>ешаватн. За суд је меродавап исказ о пореском дуговању, по 
којем је тужптељ задужен за неплаћени иорез. Тужител> је имао законских мо- 
гућности да се код надлежних финансиских власти због тог оптерећења жалн, 
те је требао тражити у погледу тог задужења разјатњења код пореске управе, 
алп lie .може тражнти да редован суд уђе у iiannuuihanaihe тих питања, која 
yoiihe не сиа.чају у делокруг редовннх судова.

Ирема томе радн се о ништавости из т. 6 § 571 Гр. н. п., јер је прееуђепо 
о етвари у погледу које редовнп правни пут ннје допуштеи, па је зато Касационн 
суд морао поступити по § 571 и 572 Гр. ii. п. те како првостепенн тако и при- 
зшшн поступак због ништавости укннути и тужбу одбацити.

1’асположење о трошкови.ма осннва се на §§ 152 ii 143 Гр. ii. ii.

270

325
1’ешење tiiopa о ;1ужностнма аолагажа jianyHa изв]>шноца теста.чента Ц]1кве- 

иој општини гледе иметка из којега пмај.у да се оснују закладе којима he ру- 
ковати црквена општина, спада у стварну надлежпост редовних судова. (За- 
кључак Касационог суда у Ново.м Саду од 31 авг. 1940, бр. Рек. I. 03/1940).

326
У с.м. §-а 104 Зак. чл. 1 нз 1911 парничпа пуно.чоћ издата адвокату не 

opoi'iiipe се на право да адвокат може у име етранке склапатн нагодбе и у 
овршио.м поступку. (Закл.учак Касационог еуда у Ново.м Саду од 20 авг. 1940, 
бр. Рев. I. 151/1937).
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Када странка има већ адвоката једне вероисповести коме је судска одлука 
уручена, онда она није власна да, узимајући доцније још једног адвоката друге 
вероисповести, продужује на тај начнн самовласно рок за предају правног лека. 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 21 авг. 1940, бр. Рев. II. 85/1930).

327

328
He може се против тужеиика, коме тужба није уручена, нзрицати иресуда 

због изостанка. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 31 авг. 1940, бр. 
Рек. I. 135/1940).

329
Према чл. 31 Уводног закона за Гр. п. ii. ако обртна власт или одбор за 

помирење (изабрани одбор) правоснажно изреку своју ненадлежност, суд не 
може ускратити поступак. (Закључак Каеационог суда у Новом Саду од 24 
августа 1940, бр. Рек. I. 166/1940).

330
Одлука 0 предајн оставине ннје извршан наслов у см. Ип., iia 

нн у делу којим су странке обвеаане на какво чињење нлн плаћанд' 
једна према друго.ј. (Закључак. Касационог суда у Новом Саду од 
24 авг. 1940, бр. Рек. III. 113/1939).

Рекурс тражиоца извршења се не уважава и побијани закључак Окру- 
ног суда као рекурсног суда бр. V. a Пл. 30/1939 од 30 јануара 1939 одобрава се.

Р А З Л О З И :
Против закључка Окружног суда као рекуЈ>сног суда бр. V. a Ил. 30/1939 од 

30 јануара 1939 уложио је тражилац извршења рекурс са иредлого.м да се iio- 
бијани закључак преиначи и да се закључак Среског суда у Суботици број II. 
2839/38/2 од 31 децембра 1938, односно од 27 децембра 1938 одржи на сна-зи. 
Тражилац побија закључак због погрешног установљења чињеничног стања и 
због погрешне правне оцене ствари, која се састоји у томе, што је рекурсни с.уд 
изрекао да предајна одлука бр. Пк. 5046/1920 није извршни наслов.

Ова жалба је неоснована. Према бр. 4 § 2 Закона о извршењу и обезбеђењу, 
закључци и наредбе редовних с.удова у ванпарничним ствари.ча, извршни су 
наслови, ако се по прописима којн за ове ствари вреде могу извршити. Ин кон- 
крето у питању је извршиост предајне одлуке оставинског суда донете по про- 
писима Зак. чл. XVI из 1894 год.

Како према § 72 цит. Закона пре.дајном одлуком суд само утврђује иод 
условима у § 72 наведеним наследни део и припадности појединих наследника, 
a извршна је само у случајевима у цит. Закону наведеннма п таксативе тамо 
иабројанима, то ова није изв[)шна у погледу обавеза примлзених од поједаних 
иаследника, странака једних према други.ма ни у том случају, ако су ове странке 
сбавезане оваковом одлуком на било какво чињење одаосно плаћање једна ирема 
Другој.

Како се, дакле, према цнт. Законском чл. XVI нз 1894 таква о.длука о iipe- 
даји не може ин конкрето извршити, то ова није нн извршнн наслов у смнслу 
Закона о извршењу и обезбеђењу.

Обзиром на напред изложено правно стајалиште Касационог суда остале 
жалбе су лостале беспредметне.

331
У CM. ст. 1 §-а 17 И. II., ако обвезаник има право да бира између више чн 

нидби, овлашћеник може, пошто је без успеха протекао jiok за чинидбу, пред- 
ложнти извршење да постнгне једну од ових чинидби. Пзбор веровника iio том 
пропису може спречити са.мо стварна чинндба извршења са стране дужника, 
a не обећање испуњења. Зато је извршење путем укњижбе права власништва у 
конкретном случају првостепени суд оправдано одредио. (Зак.Ђучак Касационог 
суда у Новом Саду од 7 септ. 1940, бр. Рек. II. 118/1940).
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332
Туженик unje лужан накнадити тужител.у трошкот' иасталс с11|м)1>ођси.(‘М 

намиЈше оврхе на основу још неправомоћне пресуде (S 415 Чак. чл. 1 иа год. 
1911), ако је туженик код ревизиског сула успео и тужитељ са тужбом одбнјсп. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 2 сеит. 1940, бр. Рев. II. 21н/19:!0).

333
У CM. §-а 19 Закона о нзвршсн.у и обеа(н'ђен.у суд може ограннчити дозволу 

на јсдно нли на неколико предложених ciie.iciaBa иаврвкчва, када јо очсиндно да 
је већ једно или неколико предложених срсдстава .дово.гно да сс потпуво на- 
мири тражилац извршења. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 24 авг. 
1940, f)lt. Рек. III. 320/1939).

334
()в])Ховиднтељ М(ЈЖ<‘ у см. §-а 132 стариг (JB[iiiiHor дакопа тра- 

жнти само то, да су иродавци иекретнпне дужнп трпети iijk'Hoc iipu- 
дате некретнине на купце — овршенике, алп не може тражити да су 
продавци дужни трпетп да он своје потраживање наплати нв iipo- 
дате некретнине. (Пресуда Касацноног суда у Иовом Саду од 20 авг. 
1040, бр. Рев. I. 125/1037).

Ревнзију тужитеЛ)СЧ!у уложсву против тужепнх М. J. ii др. iio служОсиој 
дужностн одОацује; док ревизију противу осталих туженнх не уважава.

Р A3 Л 0311:
Ревизнју тужитеља уложену иротив туженнх М. J. н др. као исдоиуштсиу 

ваљало је одбацити, јер су тужени у сво.ме одговору на тужбу нстаклн и|жговор 
пресуђсне стварн, те је првостепени суд тужОу против ових тужених одоацио, 
уетановившн да .ie утужено потраживањс према реченнма већ iijiaBoMoIiHo до<-у- 
hcHO. Призивнн јс суд тфвостепену оллуку у овом делу одобрио. Према § 350 
Гр. II. п. 0 оваковом iipiiroBojiy одлучиће суд .закључком. Ова одлука суда остаје 
закључак н у томе случају, ако се нста унесе према иаређсн.у § 3.50 Гр. ii. ii. у 
днспозитив пресуде. Како нрема томе iio истакнутоме ириговору постоји дпа 
јс/шогласна закл>учка, то је према S 022 Гр. ii. ii. рекурс на T])ehii степен искљу- 
чсн, iia га јс iio службеиој дужности тпебало одбацнти.

Ревизију тужитељеву, уколнко се о.дноси иа остале тужснс, као неосно- 
!'нну требало је одбити из следећег разлога:

Тужитељ своју тужбу према овим туженнма темељи на томе, да је њихов 
иравни претхидник иродао у тужби описану своју некретнину тужснима М. -I. 
II жени му, који су су.дском одлуком обвезанп да му плате у тужби наведснн 
износ, pa;ui чега је н спровсо нзвршење иротив нменованих, али ,да ннјс 
нашао ДОВОЛ.НО покрића, да су именованн ванкњижни власннцн ове некрст- 
нине, a да некретнина стојн земљишнокњижно још на нмену њнховог правног 
иретходника, којн је међуиремеио умро, те ,ча су стога овн тужени као насл(м- 
ницидужии тршпи ;ш он намири своје потражипање из речен(‘ некретнинс. Ilpno- 
степенн је суд тужбу пре.ма овим тужени.ча о.дбио нз разлога, .да је тужитсл> 
н.чао постуиити iio § 132 старог Оврш. зак. 11{1изивни ј<‘ суд оиу о.глуку iipno- 
степеног суда одобрио, a као разлог своје пресуде навео јс још и то, да јс 
тужитељ .дужан био прстходно покренути ирејудицијелну тужбу радн утирђсња 
Tora, да су тужени М. J. ii жена му купцли спорну некЈа-тиину, те да се некрст- 
ннна пренесе на рочене. Тужитељ у својој ревизији жали се ,да јс ногрешно ово 
сада изнесено правно становиште призииног суда, јер да прсјудниислној тужбн у 
конкретно.ч случају нема места, јер да су купци куповиу цену исплатнлн; да 
им је продавац издао уговор о купу, те ,да није кривица продавчева ;ia kviihii 
iiehe на теме.гу уговора да пренесу некретнину на своје име и да би тужитс.Ђ 
такову парницу изгубио био чим бн се доказала та околност ;ia је иисмони 
уговор купцима издат.

Жалба тужитељева је неоснована. ТужитслЈ је имао поступитн прсма iia- 
11сђењу § 132 старог Оврш. зак. чак и у томе члучају, ако је придакац издао 
купцима за земљишно-књижии пренос подесну исправу, јер уколико тужитсљ 
ириликом спровађања извршења није могао од овршеника прибавити уговор 1>ади 
:Јемљишнокњижног преноса некретнине, након стеченог ов.лаштења од страно



нзвршног суда према § 192 Опрш. зак. аа роализопан.е запљсњеног прапа, дужап 
је Лио 0 томе известити продавца, и тражити да му исти на његов (тужитељрв) 
трошак нставн нов уговор, a у случају ла бн продавац то ускратио био, могао 
је подићи против истога тужбу ради издања уговора односно ради трпљења 
тога да се некретнина земљишнокњнжно пренесе да име купца са имена про- 
давпа. Противно становиште омогућнло би нзигравање права оврховодите-т.ева 
по § 132 Оврш. зак. Истина ла овакова тужба не бп бнла прејудицијелна тужба. 
како ју прпзивни суд погрешно назшш, већ редовна тужба ради извршења, али 
је призивнн суд умесно хстановио шта бн био ппедмет такове тужбе. Но ту- 
житељ као веровник iio § 132 Оврш. зак. ступа једино у сва она права која 
бн његов .дужннк могао остваривати, више, нак, права не може остваривати. 
Доследио томе, тужитељ може тражити од продавца тужених М. J. н жене 
му само то, да су дужни тппети тшенос нокретпине на име печених купаца, 
a никако не може према § 132 Оврш. зак. покренутом тужбом захтевати да је 
продапац дужан трпети да он своје потражнвање наплати из пподате некретннне, 
како ift тужитељ ставно тужбени захтев према туженицима III—VII реда.

Из наведених вазлога Касациони суд није уважио ревизију тужитељепу 
ирема туженицима III—VII реда.

335
Усм. посл. ])еченице §-а 240 II. п. нема мсста рекурсу iipotub закључкл 

1;ојим се одређује дражбено рочиште. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 30 авг. 1940, бр. Рек. II. 162/19401.
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336
У см. реченице др.уге ст. 3 §-а 175 II. п. извршеннк може на рочишту за 

расправу о деоби куповнине приговорити само таквом захтсв.у, v погледу кога 
шзма никаквог нзвршпог наслова. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
24 авг. 1940, бр. Рек. I. 82/1939).

337
Трошкови ранијег дражбеног поступка, у комс је дражба остала б1>зуспешиа, 

iie .могу се у см. §-а 189 старог Извршног иост.упка прнзнати као првенствена 
ставка веровнику који се дражбеиом моступку није вридружио. (Пресуда Каса- 
цноног суда у Новом Саду од 27 авг. 1940, бр. Рев. I. 2G2/1937).

338
Лице против кога је стављен предлог ради одузн.мања својевластн, има се у 

t'.M. ирописа 8-а 187 В. и. iipe него што mv се погтави прмврр.мепн помоћник ra- 
слушати. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 29 авг. 1940, бр. Рск. 
III. 163/1940). ‘ ^

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

339
За iiocTujaibe дела нз § 178 бр. 4 Кр. а. ни.је довољно устаио- 

lurni да ,је нид ока умањен са <16%, већ се има Јзасиотлитн да лн .)о 
око трајно унакажрно, плн трајно ii у ;шатно.ј мери парушеш) 
лдравл>р иовређеника.

Дело ив § 179 Кр. а. одноои ое но гамо на мањо важне делове 
TLVia, већ II па важне, под претпогтавком да предлежи какво теже 
дело.

Карацнони сул поводом ревнзије оитуженога изјавл>(Ч1е због поп1н!де мате- 
унјалног закона из ?! 337 бр. 2 С. кр. п. поништава пресуду Окружиог суда на 
основу S 346 б)). 3 С. кр. п. и ствар yiiyh.vje исто.ч Пкружном суду на нови iipe- 
трес н одлуку.

Решење у погледу осталих иЈзавннх лекова отклања.
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Р А З Л О З И:
Протип иресуде Окружиог суда пд.јавио ie оитужрпи ))рпндију iiaMeby оста- 

лога и због попреде матернјалног закона нз § 337 бр. 2. Скри. у иоглрду киа- 
лифпкације инкриминисаног лела.

Поводом one ревизије Касациопи суд је узео у расматраше ito Окр. суду 
установљено чињеничко стање, па је нашао, да је суд дело оптужене подиео 
под одредбу § 178, т. 4.Kn. 3., a да није установио оне битне елементе, који уелов- 
л>авају примену те законске одредбе. Наиме Окр. суд је само то устаповио, ла 
је тешко повређено десно око уелед Koie повреде је видпа способност деспог ока 
трајно у.мањена за вб%. Међути.ч, да би се могло дело подпеети под одредбу § 
178 т. 4 Кр. з„ мора се установити да је уннштен или трајно упакажен који ва- 
жан део тела, или TTiajiio и у знатној мери нарушено здрапл.е повређеника. Из 
чињеничног стања које ,ie Окр. суд установио види се ла око као важан део 
тела није уништен, јер је внд само умањен иако са б0%, али није уииштен. 
Поставља се питање. да ли је тиме што је оптужена просула сону киселину у 
лице оштећене и овој повредила деспо око, то десно око трајно унакажено. Суд 
је требао гасветлити ту бптну чиљеницу, какву је формацију изазвала сона 
киселина на десном оку оштећене. Да ли је услед тога око деформирано, ол- 
Hociio унакажено, и у коликој мери, да ли је то унакажење пролазне природе 
пли је трајно, односно да ли .ie тпајно н у знатној мери нарушено здравље оште- 
ћене. Све те чињенице требао је суд путем стручњака лекара расветлити, iep 
од установљења тих битних чињенииа зависи, да ли се дело може подвести под 
§ 178 т. 4 Kn. 3. или само пол § 179 Кр. з. Наиме, по сталној пракси овога суда ако 
и важан део тела, као што је око, постане трајно слабиш, може се подвести под 
§ 179 К. 3. ако не предлеже услови из § 178 т. 4. Кр. з., јер оно што важи за мање 
важан део тела. тим више стојн за важан лео тела, јер бн се у противном слу- 
чају дошло дотле. да ако је поврефен важан део тела, a нема претпоставке нз § 
178 т. 4. Кр. 3. Beti је само трајно слабиЈи, морало би ее дело евентуално водвестп 
под блажу одредбу закона, но што је § 179 Кр. з.

Према rope изложеноме Касациоии суд је иоводом ревизнје оптуженога, 
изјављене због повреде материЈалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. ii. поништио 
прес.уду Окр. суда и упутио ствар истом суду на новп претрес, на којем he Окр. 
сул расветлнти и горље чнн.еииие и према резултату доказног поступка и вешта- 
чења донеће нову одлуку.

Услед горње одлуке овог сула сви остали правни лекови су посталп без 
пред.метни, зато је Касацнони суд њихово решеље отклонио. (Кре 255/1939).
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КадА ревпдент тврдп да иосто.)и „протнвречност" (§ 336 бр. 6 

0. кр. п.), мора да наведе поближе мнњенице ив којих она пронзлази.
За востојање дела вв §  27S Кр. в. мора се установпти и намера 

оптуженнкова — о К().јој јо роч у овом делу — као и то да је та 
намера н>егова посто.јала joiii iipo одвођ^чва оштоћено.

Ако (штлжрник потпуно и иокјнчш не привна кр. доло, нома 
места ири.ченн § 65 Кр. в.

Касацнони суд рсвнзију оитуженога олбацује, a рризпв као н ii)»i3hb 
Државног тужноца не уважава.

Р А З Л О З П ;
lIpoTHB пресуде Окружног суда уложнли су правне леконе ii то: Државнн 

тужнлац прнзнв, због одлуке суда о казни. налазећи да је нста преннско одме- 
рена; a оптуженик ])еш1зију, зоог повреде формалног закона нз § ЗЗО бр. 0 С. 
к]!. II. н материјалног закона из § 337 бп. 1 сл. а) С. кр. п. н ипнзив.

Поволом повреде закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. жалилац је навео: ла еу 
сведоцн као и еа.ча оштећена потврлили његову одбрану ла је код њега увек 
постојала озбил.на намера да се са оштећеном венча. Пз исказа спих преслуша- 
них сведока, као и оца оштећене, iia и признања саме оштећене, излазн да је 
оштећена имала једну дојку болесну, за коју је болест oii мислио да је ])ак илн 
нека врсте туберкулозе, a за ово, међутим, он није знао njie њеног „ускакања" 
за њега. — Сама та чнњеница да до венчања није дошло за дпа до три месеца, 
колико су жнвелп заједно, не може се, вели, тумачитн на његову штету, и из 
тога се не може закључити да је он од почегка имао намеру да оштећену изигра,



превари и искористи, a да се са њоме не венча. Jep су се, вели, они бнли дого- 
ворили да he се венчати када булу нашли посла и мало зарадилн, a овај услоп 
се није нспунио, и то је једини разлог што до венчања није дошло.

Исказу оштећене да је он-оптуженик њој иретио убиством не може се по- 
клоннти вера, јер је она сада са њиме у непријатељству, a тражи велику мате- 
]1ИЈ€Олну штету.

Према томе, када је суд у разлозима нападнуте пресуде утврдио да је 
он-опгужвник „оштећену, полно непорочну женску, на преварљив начин својој 
ку1ш одвео у намери не да се еа њоме венча. већ да са њоме извесно време у 
блуду жнви и током да ју оставн", то је све суд утврдио у супротности са iiap- 
ничним спнсима и исказима преслушаних сведока, и пошто није навео разлоге 
0 одлучннм чињеница.ма, наиме из чега се види његова преварљива намера пре 
ускакања, то постоји поменута повреда формалног закона.

Касациони суд налазн да у конкретном случају не постоји наведена по- 
вреда формалног закона, јер, пре свега, као што се то и из напред изложнога 
вн;џ1, жалилац не засч1нва своје тврђењс н закључак на чињеницама односно 
чцњеничком стању које је Окружни суд установио путем правилне примене 
закона, већ на чињеннчком стању које је он сам на своју руку установио, a у 
нсто време напада и сам начии на који је Оквужни суд формирао своје 
уверење; a све ово, према §§ 274 и 335—337 С. кр. п., не може бити предмет 
1)евизије.

Што ее тиче баш ове контрадикције, Касациони суд налази да жалилац 
ннје навео иоближе ра;)логе и чињенице на основу којих би се извео закључак 
о постојању наведене повреде формалног закона, односно контрадикције о којој 
је реч у ревизији.

Даље је жалилац навео: да је он оштећену звао и пред првостепеним су- 
дом, као и после тфвог претреса, па и на улици неколико пута да му се врати 
и да је вољан да са њоме склопи бпак; али је њена мати ово онемогућила, ста)!- 
.вајући му усло1!е да јој илати трошкове око порођаја оштећене н да дође Kyliii 
110 оштећену; a он нн је,дно ни друго не може да учини. Дакле мати оштећене 
сиречава и>ој иов])атак њему на даљи живот. — Из овога чињеничког стања. 
i;oje је иотпуно у складу са кривичннм списима и исказима сведока, произлази 
ла у iberoBoj радњи не иоетоји уопште кривично дело, ирема чему овде постоји 
II иоменута иовреда матеЈшја-лног закона. Jep за постојање кривичног дела из 

278 К|). 3. морало би бити доказано да је он-оптуженик имао намеру и иету 
нсиољио још niie „одвођења полно ненорочне женске“ . . .  да с њоме живи у блуду 
и да с њоме никако не ступи у брак. Ово, пак, ни сама оштећена иије никада 
тврднла.

Касацнинн суд је нашао да ни наведена повреда материјалног закона у 
даном случају не постоји, jeji радња оптуженикова, према правилно установ- 
љеном чињенично.м стању, садржи сва битна обележја крнвнчног дела из 8 278 
од. 1. Кр. 3., a што је овде од нарочнтог значаја: суд је установио онај долус 
који је према сталној јудикатурн овога Касационог суда нот]Н'бан за постојаш- 
ваведенога крниичног дела, да је намера о којој је папред реч постојала код 
оптуженика још line одкођења оштећеис.

('a наведеннх разлога, a иа основу >? 345 од. I. бр. 2 С. кр. ii., Kaeauiioiiii 
суд је морао поменуту jieBiiaiijy одбацнтн као очигледно неоеновану.

Најзад, оптуженик је уложно прнзив због одлуке суда о впснии казне н 
због непрн.мене S (>5 Kn. з.

1’ешавајући о овоме признву, као н о прнзнву државиог тужноца, у см. SS 
334 ол. II н 353 од. 1 С. кр. п., Касацнони суд је нашао; 1) да казна о којој је 
реч у нападнутој пресуди, с обзнром на правнлно уетановл>ене олакшапајуће 
околноетн, одгоиара тежини учнњеног кпивнчног дела н степену оитуженикоие 
кривичне одговорноетн: 2) да ирнмени § 05 Kj). з. у конкретно.м случају иема 
места, с обзиром iia чињеннцу да оптуженнк своје доло није пред судом иот- 
иуно н искрено прнзнао; па стога поменуте прпзиве ннје могао ни да уважп. 
(Кре 280/1939).

284
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0111)авдање jioBiiaiijo мора се кретати у оквиј»у пајаио о иравном 

.1еку, те се не може ирошнритп л на такве поврсде закона, ко.је из- 

.јавом ннсу обухваћене.



Дело из § 316 fip. 2 Кр. 3. не постоји када није утврђено да би 
ге два оптуженика били удружнли за вршење крађе.

Олакпшце су : незнатна вредност украденнх ства])!!; да је крађа 
иочињена зими, a односн се на ж нвотне намирнице, међутим су  
оптуж ени сиромапшог стања.

За примену мера безбедностн нз § 51 Кр. з. нема зак. услова, 
јер се на основу прибраних података нн iio делу (крађа к о к о т а к а ) 
ни iio ж ивоту опт>'^женика не можо извести да би био опасан iio јавиу 
безбедност.

Касациони суд уважава ревизију оптужених изјављену због повреде матер. 
закона из § 337 f>p. 2 С. кр. н., те на основу § 340 од. 1 бп. з и од. 7 ст. иосл. 
С. кр. II. поништава пресуду Окружног суда утолико, што код оба оптужвннка 
отклања квалификацију дела по § 316 бр. 2 Кр. з.

Ревизију оптужених у осталом делу одбацује, a њихов призив не уважава, 
док призив државног тужиоца делимично уввжава, пресуду Окружног суда у 
1шгле;1.Ј’ одмеравања главне казне преиначује, те оптужене осуђује и то; К. J. 
па основу законских прописа наведених у првостепеној пресуди на казну робије 
у трајању од 1 (једне) године и 3 (три) месеца, a оптуженог К. С. на оснопу § 
316 од. 1 Кр. 3. позивом на § 76 од. 2 Кр. з. и применом § 71 бр. 4 Кр. з. па 
казну строгог затвора у трајању од 5 (пет) месеци, остављајући иначе пресуду 
Окружног суда негакнуту.

Време које је оптужени К. J. провео у истражном затвору по објављивању 
првостепене пресуде урачунава му се у казну.

Против пресуде Окружног суда нзјавили су оптужени К. J. и К. С. реви- 
зију због повреде формалног закона из § 336 бр. 4 и 5 С. кр. п. и због повреде 
материјалног закона из § 337 бр. i и 2 С. кр. п., a у оправдању проширили су 
ревизију и на повреду формалног законика из § 336 бр. 6 С. кр. п.

Онај део ревизије који су оптужеки изјавили з^ г повреде формалпог за- 
кона нз § 336 6р. 4 и 5 Ср. кр. п. жалиоци нису оправдали нити су у са.мој 
изјави 0 правно.ч леку појединце, јасно и одређено или баре.ч разговетним упу- 
ћииање.ч навели чињенице из којих 6и те повреде закона проистицале. Каса- 
циони суд је зато ревизију у том делу на темељу S 345 од. 1 бр. 1 С. кр. п. као 
недопуштену одбацио.

На основу истог законског прописа одбацио је Касациони суд као недо- 
пуштеиу ревизију оптужених и у оном делу који се одпоси на повреду формал- 
ног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. Одбацио ју је зато, што је изјављена тек у 
справдању, дакле после рока предвиђеног у § 339 од. 1 С. кр. ii. Према правил- 
но.ч тумачењу закона, наиме, како га овај Касациони суд стално примељује, 
01фавдање ревизије мора се кретати у оквиру и-зјаве о правном леку, те се ue 
•чоже проширивати и на такве повреде закона које изјавом нису обухваћене.

Пнај део ревизије који су оптужени изјавили због повреде .чатеријалног 
•закона из § 337 бр. 1 С. кр. п., у вези са њиховом одбрано.ч да дело за које су 
оглашени кривим нису починили, ynyhyje на повреду .чатеријалког .закона 
нз § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. II.

1’евизија је у том делу неоснована, па ју је Касациони суд на темељу § 
345 од. 1 бр. 2 С. кр. II. одбацио. Неоснована је зато, што се у њој не износн 
иовреда закона, већ се у ствари побија судиска оцена на гл. претресу изнесених 
.чоказа, која је у оквнру § 273—274 С. кр. п. слободна и не може бити пред.чет 
реви-зије.

Што се тиче оног дела ревизије који су оптужени изјавили због повреде 
.чатеријалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., oii је утолико основан, што је 
Окружни суд доиста на дело за које су жалиоци оглашени кривима иогрешно 
прн.ченио § 316 бр. 2 Кр. 3., јер према чињеничном стању како га је установио 
Окружни суд, a које је меродавно и за овај Касациони суд, није утврђено да 
би се оптужени К. J. и К. С. били удружили за вршење крађа, a то је битни 
састојак дела квалификованог по то.ч законском пропису.

Касациони суд је зато ревизију оптужених у том делу уважио, пресуду 
Окружног суда у погледу квалнфикације дела на темељу § 346 од. 1 бр. з и од. 
2 ст. посл. С. кр. II. поништио и квалификацију iio § 316 бр. 2 Кр. з. отклонио.

Узевшн 1IOT0.4 у расматрање призиве које су изјавили, и то: Државни ту- 
жилац због благо одмерене казне радн пооштрева отклоном § 71 бр. 3 и 4 Кр. з. 
II због тога што против опт. К. J. није изречена мера безбедности по § 51 Кр. з.,
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a оЕтуженици због ctporo 0ДЈ1ере11е ћазне ради ублажеља, КасаДионд суд је 
нашао:

да је Окружни суд прилнком одмеравања казне прапилно прнменио § 71 
бр. 3, односно бр. 4 Кр. 3., јер у корист оба опту^геннка постоје олакпшпне окол- 
uocTu: незнатпа вредност ствари и сиромаштво (пошто је крађа почињена зимн 
II односи се на животне намирнице), док се опт. К. С. гшред тога нма узетн 
за олакшицу н породично стање.

да, међугим, нема основа за изрицање минималне казне, како је то учинио 
Окружни суд, н то код опт. К. С. с обзиром на примену § 76 од. 2 Кр. з., a код 
оит. К. J. с обзиром на то да је већ четири пута био кажњен због крађе.

да за примену мере безбедности из § 51 Кр. з. против опт. К. J. нема 
законских услова, јер се на оспову спроведених доказа и прибраних података 
ни по делу (крађа кокошака) ни по његову животу не може извести да би име- 
новани био опасан iio јавну безбедност, —

па призив оптуженнх на основу 334 од. 2 и 353 С. кр. п. као неоснован 
пије уважио, док је призив државног тужиоца на осиову истих законских про- 
ииса делимично уважио, пресуду Окружпог суда у погледу одмеравања главне 
казие преиначио и ка-зну повисио као у диспозитиву, сматрајући да тако одме- 
рена казна одговара тежини дела и стеиену кривичне одговорности оптуженика.

Одлука 0 урачунавању истр. затвора опт. К. J. темељи се на пропису § 42о 
од. 2 С. кр. II., јер је и.ченовани са ревизијом дели.мнчно успео. (105/1940).

342
Док iiocTojii обрачунски однос нзмеђу оштећеног п оптуженпка, 

нема дела утаје.
Приватни учеснпк као тужплац може иобнјати одлуку о тршп- 

ковима само гледе колнчпне ii наплатнвости.
Касационн суд ревизнју приватног учесника одбацује, док његов ирнзнв 

дело.м одбацује a делом не уважава.
Р А З Л О З И:

Против пресуде Окр. суда изјавно је приватни учесник као тужилац ревн- 
зију због повреде формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., због иовреде мате- 
Јшјалног закона нз § 337 бр. 1 сл. а), б) п г) С. кр. п. н призив.

Повреду формалнога закона из § 336 бр. б С. кр. п. види жалилац у то.ме, 
iiiTo су утврђене чињенице са.ме са собо.м у противречности. Наиме, суд уста- 
повљава да је оптуженик са жалиоцем био у обрачунском односу, a уједно уста- 
новљава и то, да је признаннце добијао од К. А. и, напослетку, да је оптуженик 
новац за себе задржао.

Неоснован је овај ревнзиски разлог, јер није битно то од кога је оптужени 
прнмио признаннце, већ је за установљење да ли постоји утаја или не битно да ли 
је оптуженик био у обрачунско.м одиосу са жалиоцем. Наи.че, и ако је оптуженик 
иримио признаннце од К., није искључеио да је ипак са жалиоцем био у обра- 
чунском односу. Окр. суд је, пак, као чињеннцу установио да је оптуженик са 
жа.пиоце.м био у обрачунско.м односу, па како по сталној пракси овога суда док 
траје обрачунски однос не може да постоји дело утаје, то нема оне противреч- 
ности коју жалилац истиче.

Како је, дакле, ревизија приватног учесннка као тужноца делом неоснована, 
a делом није оправдана, то ју је Касацнони суд на основу § 349 одељ. I о.дносно 
§ 345 бр. 1 С. кр. п. одбацио.

Ириватни учесник као тужилац изјавио је и призив због тога, што га je 
суд осудио на сношење крнвичних трошкова н због виснне истих, јер сматра 
да су ти трошкови превисоко одмерени.

Касациони суд узевши у .чериторно Јтс.матрање изјавл.ени призив нашао јв 
да је онај део призива, који се односи на то да је Окр. суд обвезао жалиоца на 
снашање кривичних трошкова, и-зјавило лице које на то нема право, јер у 
смислу § 333 одељ. I\" С. кр. ii. прнватни учесник као тужилац одлуку о трошко- 
ви.ма може побијати само уколико се тиче количине и наплативости истих, но 
не и због обавезе на снашање тих трошкова, па како је овај део прнзива и.зја- 
гшло лице које нема права на то, то је Касациони суд тај део призива на основу 
§ 334 одељ. I С. кр. п. одбацио. Шго се, пак, тиче количине тих трошкова, у том 
делу призив није .чогао бити уважен, јер и iio нахођењу овог суда висина тро- 
шкова је по Окр. суду правилно и саразмерио одмерена. (Кре 229/1939).
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Када је старнјем малолетннку одмерена каана па основу § IGT 
од. 1 Кр. а., a ирнмеиа § 30 Ор. 2 1гр. а. оГ)ав(!апа, пе М(ше (;е najH-hii 
шшге од деоет годииа робије.

Када је оптужепик ироглашеи криинм аа дело из § 1G7 од 1 
3., те иримењен § зо бр. 2 Кр. з., не може се iia осиову § зо б[>. з 
Кр. 3. изрећн казна строгог затвора.

Призив државног тужиоца Касациони суд на темељу §§ 334 од. 2 н 353 
С. кр. II. као неосноваи није уважио с пазлога:

што је Окружни суд код опт. X. J. као старијег иалолетника умесио при- 
мепио § 30 Кр. зак., будући да је прнмена тачке друге тог законског iipomica у 
предметном случају обавезна с обзиром на то да је казиа од.черена на основу g 
U)7 од. 1 Кр. 3., који у блажој алтернативи ПЈједвиђа казну робије најмање десет 
1'одина, док се према § 30 бр. 2 Кр. з. старијем ма-лолетнику не може изрећи 
више од десет година, ако има да се прнмени робија или заточење;

што је Окружни суд и код осталих онтуженика правилно примеиио § Кр. 
3. у блажем смислу, будући да њихово дело није потекло нз нечасних побуда нити 
иоказује њихов зао карактер; те што казна коју је првостепени суд изрекао од- 
говара тежини дела и степену крнвичне одговорности оптуженика.

Касациони суд iia крају прн.чећује да је Окружни суд приликом одмера- 
вања казне опт. X. J. прекорачио евоју казнену власт ii повредио материјаЈЗни 
закон у § 337 бр. 3 С. кр. п., када је то.ме оптЈ'женику примено-ч тачке треће g 
30 Кр. 3. изрекао казну строгог затвора у трајању од три (3) године, бу,дућн да 
је у S 167 од. 1 Кр. 3., на основу кога је казна изречена, предвиђена (у блажој 
алтенативи) казна робије нај.мање десет година, па је Окружни суд и.мао до 
примени § 30 бр. 2 Кр. 3. и да изрече казну Јшбије у границама које прописуји 
тај законски пропис, a није .могао да примени § 30 бр. з Кр. з. и да пређе на 
блажу врсту казне, — на строги затвор. Како је, међути.ч, та повреда учињвна 
у корист оптуженикову, a због тога од стране држ. тужиоца није уложен iiiiniiHii 
лек, то је Касациони суд није .могао iio службеној дужности у обзнр узетн neli 
се морао ограничити на ставл>ање ове примедбе. (Кре. 135/1940).

343

344
Чнтање cniica ради утврђења идептитета оптуженнка, пнје по- 

вреда нз § 336 бр. 4 С. кр. ii.
Када је установ.љена битно смањена урачунљивост оитуженика, 

не може се према н,ему утврдитн премедитација.
Вишеструка квалификација је отежнца.
Касациони суд ревизију оптужепога изјављену због пов[)еде .чатеријалиог 

закона из § 337 бр. 2 С. кр. ii. делимично уважава, те дели.мично поништава- 
јући пресуду Окружног суда у погледу квалификације дела, отклања ква- 
лификацију дела по § 167 од. 2 бр. 1 Кр. з. Дал>е, уважавајући призив, преина- 
чује пресуду Окружног суда у погледу од.меравања казне, осуђује оптуженика 
на основу закон. прописа наведених у пресуди Окружиог суда на казну робије 
у трајању од 20 (двадесет) година. Остали део ревизије одбацује, a пррхуду у 
остало.м делу оставља нетакнуту.

Време које је оптужеии провео у истражном затвору по објавл>еи>у првосте- 
пене пресуде урачунава .му се у казну.

Р А З Л О З И:
Против пресуде Окружног суда као збориог суда и.зјавио је оптужени рс- 

г.изију због повреде формалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. и призив .због 
( трого одмерене казне.

Повреду формалног закона пз § 336 бр. 4 С. кр. п. оптужени налази у то.ч р , 
што је Окружнн суд противно предлогу браниоца на главно.ч претресу ПЈХЧитао 
cuiic добављен од казнионе из II. ради утврђивања идентитета оптуженога као и 
кривичне списе u исказе, који се односе на кривицу X. J.



Овај ревизиски разлог није основан, јер ти спксв аису такове природе да 
закон забрањује читање истих, a они су по садржини били важни ради установ- 
л>ења идентитета оптуженога.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., пак, исти оптужени на- 
лази у томе, што постоји противречности између онога што је у разлозима 
иресуде са оним што је у списима, наиме у списима који се односе на кривицу 
X. ■}., a који су били прочитани на главном претресу, X. J. је исказао да је кри- 
вично дело извршио са оптуженим С. Л., док је на главном претресу изјавио да 
онај који седи на оптуженичкој клупи (наиме С. Л.) није та особа са којом је 
цзвршио кривично дело.

Ни овај ревизиски разлог није основан, јер је Окружни суд подробно o6p>w- 
ложио зашто је сматрао да је оптужени 0. Jl. идентичан са оном особом са којом 
је X. J. извршио кривично дело због којега је осуђен на 20 година робије и дао 
је разлоге зашто је сматрао да X. J. у овом процесу није говорио истину.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. оптужени, пак, није 
онравдао, како је морао у смислу § 340 од. 1 С. кр. п., нити упућује на то, у 
чему види ту повре;цг закона (§ 341 од. 1 бр. 2 С. кр. п.), па зато Касациони суд 
ту iioBpe;iy није ни узео у мериторно расматрање.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. исти опгужени, пак, 
налази у томе, што је Окружни суд његово дело квалификовао iio S? 167 од. 2 
Г)1>. 1, 2 и 4 Кр. 3., јер у конкретном случају није могло бити предумишљаја, бу- 
дући је његова урачунљивост била битно смаљена, нити је дело извршено на 
свиреи начин, нити из користољубља.

У погледу квалификације по § 167 од. 2 бр. 2 и 4 Кр. з. Касациони суд 
налази да постоји и једна и друга квалификација, јер је Окружни суд дао разлоге 
зашто је смаграо да је дело извршено на свиреп начин и из користољубља, које 
разлоге и овај Касацнони суд прихваћа.

Стога је Касациони суд све те ревизије мора одбацити на основу § 345 
од. 1 бр. 2, односно бр. 1 С. кр. п., делом као очигледно неосноване, a делом као 
неизведене iio закону.

Међутим, морао је делимично уважити ревизију оптуженога изјављену због 
повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. у погледу квалификације по 
§ 167 од. 2 бр. 1 Кр. 3. и поништењем пресуде Окружног суда отклонити ту 
квалификацију, јер iio нахођењу и по сталној пракси овог Касацноног суда, кад 
је установљена битно смањена урачунл>ивост, не може битн говора о претходном 
зрелом размишљању, које захтева хладно, мирно, слободно, дакле зрело раз- 
мишљање.

Узевшн по том у мериторно расматрање прнзив оптуженога, Касациони суд 
је нашао да је исти основан, јер је казна по слободној оцени престрого одме- 
рена, па је морао призив у смислу §§ 334 од. и 353 од. 1 С. кр. п. уважити и 
у иогледу одмеравања казне пресуду Окружног суда преиначити.

Наиме, Окружни суд са применом § 72 Кр. з. одмерио је оптуженоме казну 
вечите робије место смртне казне, a no слободној оценн казна се има још више 
ублажити него што предвиђа пропис §-а 71 бр. 1 Кр. з., али с обзиром да опту- 
жепи нема ни једне олакшавне околности, a да је већ више пута био кажњаван, 
Касациони суд је морао ипак оптуженога осудити на основу законских прописа 
иаведених у пресуди Окружног суда на најтежу казну времена робије у трајању 
од 20 година, сматрајући да та казна одговара како тежини кривичног дела 
тако n степену кривичне одговорности оптуженога, остављајући иначе пресуду 
Окружног суда нетакнуту.

Урачунавање истражног затвора у казну оснива се на одредбама § 420 од. 
2 С. кр. п., пошто је призив оптужеников имао делимична успеха у питању казне.

Иримећује се да Окружни суд није установио као отежавну околност и ви- 
шеструку квалификацију. (Кре 23/1940).
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ИСПРАВКА. У ирошло.м бр. Правничког гласника у чланку „Зрнца из права 
и политике“ на стп. 202, на вншо места, место „Каликсес", треба да стоји 
„Каликлес". Ур.

Власник „Правничког гласника": Владимир Хаџи, адвокат, НовнСад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник: Владимир Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70
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	Дело из § 316 fip. 2 Кр. 3. не постоји када није утврђено да би ге два оптуженика били удружнли за вршење крађе.
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	Док iiocTojii обрачунски однос нзмеђу оштећеног п оптуженпка, нема дела утаје.

	Приватни учеснпк као тужплац може иобнјати одлуку о тршп- ковима само гледе колнчпне ii наплатнвости.
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	Чнтање cniica ради утврђења идептитета оптуженнка, пнје по- вреда нз § 336 бр. 4 С. кр. ii.

	Када је установ.љена битно смањена урачунљивост оитуженика, не може се према н,ему утврдитн премедитација.

	Вишеструка квалификација је отежнца.




