
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 11 Новн Сад, 30 новем бар 1940 Год. IV

Одговорност јемца и судужника за дуг 
и обезбеђење дуга залогом, 

по Уредби о ликвидацији земљорадничких
дугова

II
Залога је нсто тако правнн начнн за обезбеђнвање какве оба- 

везе као и обвезнвање иеког трећег лица за д^-жника (§  1343 0 . г. з.). 
—  Уговором 0 залози дужнпк, нли ко други за њега, даје заложно 
право на каквој ствари (§1308 0. r. з.). —  Заложно право овлашћује 
ловерноца да се нз ства])п измиј)п ако обвеза у одређено време не 
бн била исиун>ена. Залогом се назпва оиа ствар, на коју повернлац 
пма ово право (§ 447 0. г. з.). Ако је у за.тогу дата ствар непо- 
кретна, она се зове хииотека или земљишна залога (§ 448 0. г. з.)- 
Ирибављање заложног ирава на непок1)етној ствари бнва укњиже- 
љем повериочеве тражбине на начин прописан за прибављање 
својпне непокретнлх добара (§ 4ol 0. г. з.).

Док заложела некретнлна остаје у власнллЈТву дужнлка-земл>о- 
радллка, којл ју је поверлоцу заложло, поверллац лма само оно- 
ллко лрава ламлрел.а лз заложене лекЈ>етнлне, коллко лрава намл- 
рења уопл1те лма ПЈ)ема лстом дужнлку-земл>ораднлку по пропи- 
слма Уредбе о ллквлдацлјл земљораднлчклх д\това.

У случају лреноса за.ложене стварл у  власнлл1тво другога ллца, 
настају лзвесне обавезе л за новог власнлка стварл.

У случају лреноса лмовлне ллл дела лмовиле лица које је 
земљораднлк ло Урсдбл ла друго ллце, ужлва ловл власнлк олак- 
лшл;е по Уредбл ло лреузетом дугу само онда ако је лрелос лзврлхен 
т основу паслеђа л ако је новл власнлк земљорадушк у смислу 
Уредбе. (Д 1)уга речеллца става 6 члана 3 Улзд.) Ова одредба се од- 
носл само ла случај ако је лрелос лмовлне ллл дела лмовине лзвр- 
шен после 20 алрлла 1932 годлле, јер став 6 члана 3 Улзд, у чл]и 
састав улазл ова одредба, говорл само о случајевлма који су на- 
сталл после 20 алрлла 1932 годлне. Ако је лреиос лмовлне илл 
дела пмовлне лзврл1ен до 20 алрлла 1932 годлне, обавеза новог 
дужнлка је настала лсто тако до 20 алрила 1932 годлне, па се и та 
обавеза лма П1)осуђпватл као стара обавеза (стари дуг) у смлслу 
Уредбе.

У случају када је iiik'Hoc лмовлне илл дела лмовине изврлЈен 
после 20 априла 1932 године, нови власник неће у сваком случају
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уживати исте олакшицб које he ySKiiBafii n.in које б'и ужибао rjtaBiiii 
дужнпк, онај Kojii је ту имовпну нлп део нмовине валожио. Новн 
власнпк he у таквом случају ужнвати олакишце iio Уредби гамо 
онда, ако нсиуњава оба постављена услова: н да је пренос иввршен 
iia основу наслеђа, и да је и он земљорадник iio Уредби.

Члан 14 Пулзд уз став б члана 3 Улзд одређује: Под наслеђем 
II3 става 6 члана 3 Уредбе разумеју се и уговори о наслеђу ма које 
врсте (уговор 0 дару, предајнн уговор н сл.). У првобнтно објавље- 
ном тексту стајала је реч „продајнн", алн је псирављена на „пре- 
дајни“ , исправком од 20 II 1937 године. К. бр. 92Г)00/У-1936, обнаро- 
дованнм у Службеннм новлнама од 27 II 1937 бр. 45-XIV.

Наследннк-земљорадннк ужива олакшнце iio Уредби и за онај 
део дуга оставночевог, који је преузео од својнх санаследника зем- 
љорадника после 20 аирила 1932 године. (Став 2 бр. 1 Аутентичног 
тумачења члана 3 ст. б Уредбе о /шквидацнјн земљорадничких ду- 
гова. Бр. 4897 од 18 јануара 1938 годнне.) У објављеном тексту 
стојн, додуше, месец мај, али је очевидно да бн треба.ло да буде: „20 
аирила 1932“ , је]) је тога дана ступпо па снагу Закон о заштнтн 
земљорадника и јер је тај дан меродаван код прнмене Уредбе о 
лтшидацији земљорадннчкпх дугова, како то сасвим умеено изводе 
д-р ЖнлјЛ —д-р Шантек.
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Установе из главе III члан 7 Улзд., IIpeдajyhн Привилегованој 
аграрној бапцп своја иотраживања, дужне су њој предати н исираве 
0 спроведеннм обезбеђењима, као и све иодатке о неиокретностима 
обвезапих лнца. Том предајом Прнвилегована аграрна банка стиче 
ова веровничка права ii остала ирава u тиме иостаје власннк свнх 
заложннх ирава (укњижаба, предбележаба, хипотека н прнбеле- 
жака) досадашњвх веровннка са истнм редом првенства без пред\'зп- 
ман>а ма какве посебне радње. (Став 2 члана 7 Улзд п отав 1 члана 
21 Пулзд.). Ове прпбелешке (предбележбе заложног права) Приви- 
легована аграрна банка ннје дужна иравдати, него he iix судови на 
љен захтев иретворнтн у укњижбе, односно интабулације с првен- 
ством од даиа стављања прпбелешке (предбележбе), уколико дуж- 
нпк не оспорава дуг. (Број 5 §-а 120 Фпн. зак. за 1939/40 годину, 
као додатак ставу 2 члана 7 Улзд).

Беров1П1чке нсправе, које је преузела Прпвилегована аграрна 
банка у смислу става 2 члана 7 Улзд, задржавају п без замепе 
своју иуну обавезну снагу. према свима обвезииим лицима, све до 
коначне исплате тих дугова по проинсима Уредбе. (Став 2 §-а 24 
Фнн. зак. за 1937/38 годину.)

Јасно је да Привилегована аграрна банка преносом свнх веров- 
нпчких ирава на 1ву стиче у принцнпу н право намнрен.а нз залога 
датнм за обезбеђење иренесенога иотраживања, како према свнма 
неиосредно обавезаннм лнцнма, тако и ирема друпш лицима, која 
су стекла власншвтво већ заложене стварн, разуме се у принципу 
ирема општим правним ирописнма.

За обезбеђење иреузетнх дугова Пршшлеговапа аграрна стиче 
право да на основу добнјених исправа стави хипотеку у  целокуиној



висини дуга на све непокретности свих обвезаних лица, на основу 
овереног извода нз њених књига без икаквпх других исправа н пе 
тражећн дужннков пристапак. (Стап 1 члана 20 Улзд нзмењен н 
доиуњен ироиисима бр. 9 §-а I2(j Фнн. зак. за 1939/40 годину.) Уко- 
лико су веровничка ирава установа из става 1 члана 7 Уредбе већ 
уиисана у земљнишнм књигама, Привилегована аграрна банка за- 
тражнће од надлежног суда да извриш на и>у пренос тнх права. 
(Став 1 члана 27 Пулзд.). У погледу пеобезбеђеипх потражнваља, 
11ривилеговаиа аграрна банка затражиће укн>ив^бу ирава залоге. 
(Став 2 члапа 27 Пулзд.)

*

Веровницн из главе VI Улзд имају све iiocTojehe дужничке 
исираве заменити новпм облигацијама. (Став 3 члана 26 Улзд), алп 
гва iiocTojeha обезбеђења iio овим пот1)аживањима остају на спазн 
и иосле извршене замене дужннчких нс111>ава, a нсто тако остају на 
снази II регЈичпа права обвезннка iio меницама замењеним обли- 
гацијом. (Став 1 члапа Зб Пулзд.) Ова замена нсправа, кад нма 
Biiiiie дужннка iio нстом дугу, изв[)тиће се иособинм обрачуном за 
(̂ ваког поједниог дужнпка, као и иосебном облпгацијом за свакога 
од н>пх (Став 1 члава 1 Г1равнлника о замени ,4ужпнчкнх нсирава 
иовим облнгацијама. Бр. 120.300 од 23 новембра 1938 године). Обли- 
гацнју је дужан иотпнсати н јемац односно оолндарнн дужник 
(став 1 члаиа 4 Поздино), нначе веровннк има ираво да одмах на- 
илатн цело иотраживање смањ(Ч1о iio Уредбн од јемца, односно 
волидарног дужника, којн нпје нотписао облигацију, односио у слу- 
чају смрти 113 Н)вгове заоставштине, уколнко дужник не прибавп 
једнако вредне иитпнсе другнх јемаца, односно солндарних дужника 
(став 2 члана 4 Поздино), плн не буде дао друго обезбеђење (став 3 
члана 4 Позднно). — 0безбеђен>а, као ii права на обезбеђење које је 
веровннк цмао iio раннјо.ј обвезницн, остају и надал>е на сназн до 
внснне cMaibeiiora дуга, како у погледу главног ду'жника тако и у 
Јшгледу јемаца, односно солпдарних дужника. (Текст облнгације iio 
члану 1 0  Позднни.)
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Дужник-земљорадннк којп је после 20 априла 1932 годнне оту- 
ђио нли оптеретио своју нмовину у намери да оштети свога веров- 
ника, поред предвиђене казне губи ii све олакшнце из Уредбе, уко- 
лико би на њих нмао права, поЈ)ед последица ио Закону о побијању 
правннх дела нзван стечаја (став 1 члана бЗ Улзд). Разуме се да се 
по Закону 0  побпјању правннх дела нзван стечаја могу побијати и 
правна дела нзвршена до 20 апрнла 1932 годнне. Ово вреди једнако 
за јемце, односно солидарие дужнике, као п за главнога дужннка, a 
односи се II на правна дела којима је повернлац оттећен у погледу 
свога заложног права на имовини главнога дужника, јемца или со- 
лидарног дужника.

Правна стања створена ранијнм Законом н Уредбама о заштитн 
земљорадннка ншпте се Уредбом'уколико су с н>ом у супротногти, 
a правне радње које су биле засноване па њг{.ча н које су извршене 
до 26 септембра 1936 год. остају на сназн. (Став з чл. i Пулзд.)
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Лица која су заШтиТу изгубила због наМерног оштећења својих 
веровника у смнслу ранијег прописа о заштити земљорадника, не 
уживају права по 5"редби. (Став 5 чл. 1 Пулзд.)

Сва nocTojeha обезбеђења по потраживањима пз члана 30 
Уредбе остају на снази и после нзвршене замене дј̂ жннчких нсправа 
у смислу става 3 тога члана. (Став 1 члана 35 Пулзд.)

По прописима ст. 1 члана 7 Уредбе о заштитн земљорадника 
од 3 VIII 1934 године, дунгннк је био обавезан ]1здатн на захтев 
веровника исправу, способну за обезбеђење веровниковог потражн- 
вања на дужниковом непокретном имању. Ако дужннк не удовољн 
том тражењу, веровник је имао право тражнти то обезбеђење у ван- 
парничном поступку код суда надлежног према месту плаћања оба- 
везе. —  По Правилнику за извршење нсте Уредбе к чл. 7 ст. 1, ако 
главни дужник није кадар да за обезбеђење нзда способну исправу, 
којом је веровннк за своју тражбнну довољно обезбеђен, могао је 
вертвник да тражи обезбеђење од јемца или солидарног дужника. — 
По пропнснма става 2 чл. 7 псте Уредбе, докаже лн дј-жннк да је 
веровник за своју тражбпну већ довољно обезбеђен на непокретнн- 
нама дужника, суд he одбити предлог веровнпка за обезбеђење. —  
И iio члану 11 те Уредбе, дужник земљорадник, којп је отуђио или 
оптеретио своју нмовину у намерн да оштети свога веровника, губно 
је право на заштиту по тој Уредби, поред последица по -Закону о 
побнјању правнпх дела пзван стечаја.

Одредбама члана 7 Уредбе од 3 VIII 1934 године н њенога Пра- 
вилника одговарали су ирописп члана 10 Уредбе од 30 септембра
1935 године, a одредбама чл. 11 Уредбе од 3 VIII 1934 одговарали 
су прописи члана 15 Уредбе од 30 IX 1935 год.

Уредба 0 ликвндацнји земљораднпчких дугова од 25 септембра
1936 године не садржи ннкакве одредбе у погледу права веровннка 
да тражи обезбеђење свога потражнвања. Уколико је веровник на 
основу npoiraca раннјпх Уредаба остварио такво право, оно остаје 
на снази у граннцама пропнса става 3 чл. 1 Пулзд. Ако веровник, 
чије потраживање пада под У 1>едбу, ннје такво право остварно rio 
прописима ранијнх Уредаба, моћн he га сада остварнвати само уко- 
лико има услова по ошптим правним пропнспма. Међутим, ако је 
дужник изгубно заттиту iio пропнсима ранпјих Уредба, или ју 
губи по пропнснма садашње Уредбе, бпло услед нeIIлahaњa, било 
услед непотписивања нове облнгације, било услед правш1х дела 
учињеннх у намери ouiTeheita веровннка, нли из којнх другпх раз- 
лога предвнђених у Уредби, веровннк ннје внше ограннчен од1>ед- 
бама овнх Уредаба у погледу остваривања било којнх својих веров- 
нич?:их права, дакле нн у погледу права на обезбеђење свога потра- 
живања прннудннм заложним правом, —  ннти према главном дуж- 
ннку ннтн према јемцу односно судужннку.

Д -р  CTOfaa ЈеремиЋ
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Субјект у праву
Ко је, шта је субјект у праву? Да чујемо наше истакнуте 

правнике-научњаке. На пр. проф. д-ра Милана Бартоша: „Субјект 
у праву јесте оно лице, које може бити носилац права и обавеза 
саобразно прописима објективног права. Природно би ово били 
само људи (физички субјект), али правни живот често пута за- 
хтева да то буду и извесне личности које нису људи, већ прет- 
стављају извесну друштвену организацију. Другим речима, група 
личности. To су правна лица. Према томе субјект у праву јесу 
физичка и правна лица“ . Да чујемо и нашу Предоснову. И она 
говори о природним и о јуристичким (правним) лицима. Tertium 
non datur.

Чули смо, дакле, једног од научењака модерне садашњице, a 
чули смо и једну модерну предоснову грађ. законика.

По проф. Бартошу и по Предоснови правни живот захтева да 
субјекти у праву буду не само људи, већ и група људи, група 
личности. To захтева правни живот. A шта захтева профани жи- 
вот? Даје нам се као одговор на ово питање добар пример из 
модерног, не, можда, из прастарог, профаног живота. Недавно 
смо, наиме, могли читати у нашем престоничком листу Политици 
ову кратку нотицу:

„Мачка лишена наследства. Томи Такер, сијамска мачка од 6 
година, која живи у Бронксу, једном кварту Њ ујорка, лишена је 
наследства. Пређашња сопственица мачке оставила јо ј  је  легат од 
6000 долара као наследство. После њене смрти извршиоци теста- 
мента обезбедили су мачки наследство, али рођаци су подигли 
тужбу за поништај тестамента. Судија је утврдио да је стара 
госпођа, сопственица мачке, изјавила своју последњу жељу при 
потпуно нормалној свести, али да је сасвим неморално оставити 
мачки толики новац, кад законити наследници не добијају ништа, 
a сем тога налазе се у невољи. Због тога је судија досудио новац 
наследницима под условом, да се обавежу да ће сваког дана по- 
трошити 10 сента за млеко и месо за мачку. Рођаци су пристали на 
одлуку суда, a и томи Такер изгледа да се с тим слаже, јер ни 
раније на њега није трошено више од 10 сента дневно“ .

Изашли, дакле, на борилиште, на ринг, два светска шампиона: 
правни живот и профани. Који је јачи? Другим речима: има ли се 
право прилагодити животу, или живот праву? Још друкчијим ре- 
чима: има ли се право борити против живота, или је, можда, људ- 
ски живот осуђен да се поред свих осталих природних, не прав- 
ннх тегоба, бори и против права, иначе свог патрона, заштитника?

Да пређемо мало на детаље случаја сијамске мачке. Зове се, 
дакле, Томи Такер. Када би хтели да се по примеру Јеринговог 
Scherz und Ernst in der Jurisprudenz мало нашалимо, могли бисмо 
цитирати из наше правне литературе и ово: „Сваки човек мора има- 
ти рођено име (на пр. крштено), породично (брачна деца по оцу, a 
ванбрачна по мајки) и родитељско“ . (Види књигу д-ра Бартоша). 
Добро, али мачка није човек, још  мање је  важно код ње да ли је 
брачно или ванбрачно „дете“ . Мачка, дакле, није човек и то није
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спорно. A личност, субјект у праву? Да ли је и то баш тако не- 
спорно? Мачка не може бити ни субјект у праву? Мачка не може 
бити „носилац права“ ? Како је онда могла наследити 6000 долара, 
не малу своту? Истина да је практични њујоршки судија снизио 
мачкино „наследство“  на дневно 10 сента, односно на потражи- 
вање од дневних 10 сента, али и то је  нешто, a у начелу поред 
тога никако не мења ствар. Чак по мишљењу њујоршког судије 
то је управо онолико колико мачки дневно треба. Више не може 
ни захтевати, јер би било по становишту судије неморално. He 
треба да нас збуњује то што је невина животиња, сијамска мачка, 
у питању као „субјект у праву“ . И дете у пеленици је доста не- 
вино, па је ипак субјект у праву. Чак и за још нерођено дете, за 
дете у утроби мајчиној резервисана су сва законом призната 
права. A нерођено дете је  ваљда тек доста невино, чак и у очима 
највећих моралиста. Па да споменемо и још незачето „дете“ , које 
такођер може „очекивати“ нека законом призната права. Другим 
речима: није прихватљиво становиште „модерне“ правне теорије 
и наше Предоснове, као да су само људи субјекти у праву. Није 
тако. Субјект у праву је свака она с в р х а, коју закон призна.је. 
A закон дозвољава на пр. да се о животињама бринемо. Шта 
више, забрањено је свако кињење, малтретирање животиња. To је, 
дакле, законом призната сврха. Наравно cum grano sails, разумно! 
Зато је њујоршки судија добро судио, када је „наследство" мачке 
снизио на праву меру, на дневно 10 сента, колико је  мачки пот- 
пуно довољно. Посолио је „неслану“ , „неморалну“ висину „наслед- 
ства“ , од чега се оно одмах сузило на праву, „моралну“ меру.

Могло би се поводом горње нотице говорити и о томе, да ли 
је мачкино „право“ било право својине, или је она имала неко 
облигаторно право. Али ово прелази обим задаће овога чланка. 
Оволико само: није необично за нашу тезу што мачка сама није 
способна да остварује своје „наслеђено право“ , јер на пр. по § 19 
наше Предоснове: „Лица, која услед малолетности, душевних 
мана, или услед других околности нису никако, или нису потпуно 
способна старати се сама о својим пословима, стоје под посебном 
заштитом закона“ . Такова лица добивају штитника, односно скрб- 
ника. (Види четврто поглавље Предоснове.) Ова реч „лице“ тре- 
бала би при томе да дође у засебан знак навода. Као што из но- 
тице Политике видимо, мачка Томи, или пуним именом Томи 
Такер, имала је своје штитнике, тестаментом постављене и судом 
признате, који су после смрти тестатора (биће да је  нека уседе- 
лица) као извршиоци тестамента обезбедили мачки наследство.

Приликом грађења нашег новог Законика могли бисмо се угле- 
дати на лекаре и од њих нешто научити. Лекари знају за т. зв. 
„Завод за мацерирање". To је завод, где се ради анатомских пре- 
парирања кости натапају, квасе, да би мекани, непотребни делови 
отпали. Добро би било када би правници такођер основали неки 
„Завод за правно мацерирање“ , где би костур Предоснове мало 
натопили у воду критике, да би мекани, невредни делови —  за- 
стареле, изопачене, у рђавом смислу речи конзервативне теорије 
са костура отпале. Мислимо на ширу, сталнију анкету, која би



место ропског превода свесрдно, интензивно, амбициозно радила, 
онако, како то наш будући Законик, наша будућа Судбина заслу- 
жује. Та шира анкета нека буде оно борилиште, где ће се чланови 
анкете борити до потпуне победе, али ипак тако, да од чланова 
нико не буде ни победник нити побеђени. Већ? Да сам будући 
Законик и само он победи. У тој анкети треба да има места и за 
практичне правнике, за судије и адвокате, као и за друге правне 
„професионалце" који стално пипају пулс практичног живота!

На један део литературе о субјектима у праву, о личностима 
указали смо у ранијој једној глоси.

Д -р  Ђ ока  17авловић
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

345
Нема iipar.o муж да жену |1>и:шчки .члостапља аато што је, иако.чло, Лнла 

ноуредна домаћица пли одана пићу. (Иресуда Касационог суда у Нопом Саду 
од 27 септ. 1940, 6р. Рев. II. 338/1940).

340
Жона, која је наиустила .мужа аато што ју је овај полно варааио и нијо 

хтео лечнти, и.ма оиоавдана раалога да се не одазове судском позиву ради успо- 
станљања ojiaoHe заједннце. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 9 септ. 
1940, бр. Рев. II. 243/1936).

347
Тешко је повпедила брачне дужностн жена која јв издала и потпнсала 

изјаву да је почнпила браколомство, без обзира на то да ли та њвна изјава 
одговара стваопости или не. (Пвесуда Касационог суда у Новом Саду од 11 септ. 
1940, бг). PcB.'lI. 834/1939).

348
Мињоница да је муж за вре.че брака оболео од трахоме ii што се после 

прекнда брачие заје.днице није лечно, није разлог за развод брака. (Прссуда 
Касацноног суда у Новом Саду од 10 октобра 1940, бр. Рев. III. 409/1937).

349
Тужнтељи су нмали знања о то.ме ,ia је тужена жнввла читав низ година 

ванбрачно, па су тужбу ]>ади изрнцања недостојностн ииак зато покренулн пст 
годипа иакон мрвстанка ванбрачпог о.диоса. Зато је п|)113ие<нн суд иравилио уста- 
HOBiio да су тужитељн туженој ваибрачнн живот опростнлн. (Пресуда Каса- 
цноиог СЈ'да у Новом Саду од 3 септ. 1940, бр. Рев. 86/1937).

350
Није у противности ни са каквн.м материјалноп]1авннм прописима ,да ту- 

жит(‘Л>и1Ш, којој је муж обвезан да плаћа коначно супружанско издржавап.(,‘, 
тужеин илаћа месечно извесну своту, с наслова тога, тто  јој је муж код н.вга 
лапослен, a у име награде за свој рад не .добива ништа. Та свота и.ча с« сма- 
трати поклоњеном на штету веровника, a поклон се може тужбом побијати, илн 
свота у овршном поступку пленити као дужниково iiocTojehe потр)аживање. Зато 
iiiije основана жалба туженога да против њега није могла бити донесена iipe- 
суда због изостанка, јер да тужбени захтев вређа .материјално-правни промис 
Kojii је суд бно дужан узети у обзир по службвној дужности. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Ново.м Саду од 14 ceui. 1940, бр. Рев. I. 160/1937).
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351
За обавезе узете у сврху издржавања породнце одговоран је у првом реду 

муж, као глава породице. Но уколико муж својим П]шмљеним обавезама не би 
могао одговорити, онда је за све те обавезе одговорна жена. (Закључак Каса- 
дионог сз'да у Новом Саду од 4 септ. 1940, бр. Рев. П 220/1936).

352
Јавнобележннчка исправа потребна је у см. §-а 52 т. 1 Закона о јавним 

бележницнма за брачне имовинске Јтоворе у см. грађ. права. Под брачним имо- 
впнским уговором има се разумети н споразум о отпремнини жене у случају 
раскида брака; обвезе о издржавању жене и деце, сношење трошкова брако- 
разводног спора и сл. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 5 окт. 1940, 
бр. Рек. I. 187/1940).

353
Удовнца је власна да напада послове свога мужа ако држи да је њима у 

своме праву повређена. (Зак.дучак Касационог суда у Новом Сад.у од 17 септ. 
1940, бр. Рев. I. 407/1938).

354
Брачни друг, на чије је и.че уписана нек1)стнина која чини заједничку 

тековину, може, додуше, ову отуђити, али ако прн томе повреди право другог 
брачног друга, може овај у року застаре парницо.м оствариватн то своје право, 
које после његове смртн пре.чази на наследнике. (Пресуда Касационог суда у 
Новом Саду од 7 септ. 1940, бр. Рев. II. 230/1936).

355
Начелно одобрење отуђења општински.х некретинна није довол>но да се на 

основу њега укњижи право власништва на купца, него је потребно да и сам 
купопродајни уговор буде од надлежне више властн одобрен. (Решење Каса- 
иионог суда у Новом Саду од 4 септ. 1940, бр. Рев. II. 224/1936).

356
Правилно је рек.урсни суд изрекао да се не може поново укњижити право 

залога које је једанпут већ бнло брисано на основу брисовне на.мире у Koioj је 
речено да је „потраживање измнрено". (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 13 септ. 1940, бр. Рек. II. 207/1940).

357
Застарнн рок за остварен>е тужбе према хипотекарном ллжнику равна се 

и|)ема застарном року који важи за личнога дужннка. .\ко личпи дужннк дугује 
iio меници, коју је потписао као прихватиик, онда је рок застаре и нрема хипо- 
текарном дужнику прекииут, уколико је хипотекарна тужба против њега по- 
кренута у року од 3 године од дана плативогти менине. (Пресуда Касацноног 
суда у HoBOM Саду од 19 септ. 1940, бр. Рев. I. 887/1936).

358
Тужена залагаоница бн.ла јо дужна ла од своте, кој.у је залагач уплатио, 

наилати iijie свега дужну ка.мату и да залагача упозорн да је у сврху пролон- 
гирања залога камату пре отплате главинце безусловно дужан исплатити. Тек 
ако би се залагач томе противио, могло би бпти говора о томе да ли је он сам 
крив што су заложенп предметн билн излоасвни продаји. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 7 септ. 1940, бр. Рев. I. 568/1937).

359
Правно јс правпло да се свако ппаво нма вршити са што мањс штете за 

другога. (Решењо Касапноног суда у Новом Саду од 24 септ. 1940, бр. Рев. I. 
143/1937).
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360
Теретан уговор, коме су иредмот новчана потражипан.а, ck.iioi№<“ii од страпе 

малолетнога, не постаје пуноважним већ саммм тим што га малолвтник, пошто 
је постао пунолегним, није кроз дуже вре.че нападао нлн опоапао. To пранно 
пранило примењује судска иракса, истина, у погледу некретнниа, код којих со 
уговор сматра одобреним већ самнм ти.м гато је мадолетни, поставши пунолотнм, 
кроа дуже време трпео уговојшо поседовно стаље, ади се оно не може применитн 
у погледу новчаних и сличних обавеза, које су у целости извртене про nacTv- 
пања пунолетности; које се не понављају за воеме пунолртности, нити твају 
као извесно стање. чнјнм би се трпљењем кпоз луже ппеме уговоп имао сма- 
трати одобреним. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 'од 19 сеит. 194о, 
бр. Рев. I. 451/1937).

361
Правно ј(! правило да онај коме је без поруџбимо послат какав лнст, кн.ига 

и сл., није дужан да се изјасни да ли вонуду нрима или не ирима, вити да ју 
врати или платн њену цену, сем случаја из §-а 320 Трг. зак. Али ако алросат са 
примљеном стварју расчшлаже као са сво.Јом (упот|)ебл>ава ју, књигу вросечо, 
чита или ју стави у орман за књиге итд.), онда је oii дужан да исилатн ку- 
повну цену за примљене предмете, јер ти поступци доказују да је понулу иип- 
хватио. (Ппесуда Кас.ационог суда у Новом Саду од 9 септ. 1940, бч. Рев. II. 
255/1936).

362
Рачуни, истављени у страној валути, имају се у нашој Д1»жави нсилаћивати 

у динарима на тај начнн, да се при прерачунавању стране валут(! има v обзнч 
узети онај берзаиски курз стране валуте, који важи па дан плаћања. (Пресуда 
Касацноног суда у Новом Саду од 2 септ. 1940, бр. Рев. II. 157/1936).

363
Прнзивни је суд правнлно iiocTymio кала тужиоцима „ирнм“ iiiij«? доуулно. 

»ако су они страни државл.анн, ,iep се иродате пекретниис иалазо у пашој 
зем.Ђи и јер се у см. постојећих девизних пропнса правни послови не могу во- 
зивати за злато н закључивати у страној валути, већ искључиво у линалн.ча. 
(Пресуда Касационог суда у Новоч Саду од 5 септ. 1940, бр. Рев. 706/1936).

364
Преча ироинсу §-а 2 Наредбе М. Е. б]>. 4172/1916, која је На1>едбом М. Е. 

бр. 4838/1917 проширена и на куповину пољоиривредних стројева, .забпањено ic 
узнмање меница у нче рата куповннне које би у будуће доспевале. Према На- 
редби бр. 4172/1916 ништаво је свако утаначење које на штет>- купца отступа од 
овог прописа, нзузев случај да је купаи трговац који је дужан да сво,ју <fimi.My 
убележи v тпговачки регистап. нли ако је iiocao за куица тпговачки моеао. 
(Решење Касационог суда у Новом Саду од 16 септ. 1940, бр. Рев. II. 77/1937).

365
.\ко су странке у погледу узајачних пот)1аживаља обЈ)ачуи;ие, онда су oiie 

у ногледу узајамних права и обаве-за створиле нов ппавни основ, те поједиив 
гтавке обрачуна не могу више иосебно реализовати. (Пресуда Касацноног cy;i.a 
у Новом Саду од 21 гепт. 1940, бп. Рев. I. 2.30/1937).

366
ПЈ1авилно је призивии суд осудио Државнн ера|» да плати п]10тивчс;1чост 

струје коју је жандармериска станица иотрошила, јер проинс чл. бо Знкона о 
државно.ч рачуноводству може доћи до при.чене само ако се ради о упућнвању 
на нсплату већ доспелих п ликвидннх потраживања. (Иресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 24 септ. 1940, бп. Рев. I. 340/1937).
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367
Куиопродајнн угонор који није одобрила комисија :sa отуђсњо некретшша 

.iecTti оеч njianHe иаљаности, те он није могао постати иаљанихг услед тога што 
јо Уредба о ограничењу отуђивања некретннна од 18 фебр. И1.Ч8 после склоп- 
л>еног уговора укннута. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 21 септ. 
1U40, f)i). Рев. III. 429/1940).

368
II сама тужба, којом се црднрано потр!1жнвање утужује, јесте .докав да јо 

тужитеЛ) цесиН- пЈтхватио. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 18 сеит. 
l'940, бр. Pen. !!. 402/1936).

369
Када олиски рођак (у конк]>етно.м случају унука код деде) ра.ди у кућп 

свога блиског рођака, где нма сву опскрбу, a тај рад не премаша редовну делат- 
ност ч.лана породице, онда се и.ма сматрати (ако друкчије није уговорено), да је 
oil TOM опскрбом потпуно измирен. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
21 авг. 1940, бр. Рев. II. 78/1936).

370
I. Родитељ може са.мо он.ча тражити отштету .чбог емрти детета, ако не.ма 

пнкаквог нметка и ако је псспоообан за рад, јер је дете само у том случају 
.чужно да родитрље издгжава. — II. Захтев за накнаду штете доспева са даном 
настанка штете, те од тога дана тпшпада оштећеном п камата на отштетну своту. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 9 септ. 1940, 6р. Рев. II. 179/1936).

371
Но може служнти основом отштете то што је тужени на дражби купно 

тужител>еве некретнине, iia нх после н.) слободае руке скупље препродао. (Пре- 
суда Касационог суда у Новом Саду од 27 септ. 1940, бр. Рев. II. 308/936).

372
Општински |'к!.лежник, који ,је био позван да уз Harpa.ij' сачнни ус.мепу 

опо|)уку, која ,је као фо]1.чално неваљана судскн поништена, одговара матерн- 
јално за сву штету коју теста.мептарни наследници услед тога претрпе. (Закљу- 
чак Касацноног суда у Нопо.м Саду од 24 септ. 1940, бр. Рев. III. 228/1937).

373
Послодавац ла штету ИЈшчнњепу треће.м лнцу од стпане његове послуге 

одтовара само онда, ако га теретн неиажња у нзбору: ако је пропустио дужан 
11адзо1>, м ако његова ра;ш>а или пропуштан.е .'итрннесе наступању штете. (Пре- 
суда Касацноног суда у Новом Саду од 18 септ. 1940, бр. Рев. II. 294/1936).

374
1. За ocTBapt'iBo отттето ва штету ирнчишену iio чпиивиици.ма за време 

важења Видовданоког уотава, ме|10да1шн су како у погле.чу застаре, a тако и у 
пог.леду иачнна утужења његовн прописн. — II. У погледу одговорностн за 
штету судскн и:шршитрл>н изје.дначују се са осталим судскнм чиновницима. 
(Просуда Касацноног суда у Новом Саду од 14 септ. 1940, бр. Pen. I. 505/1937).

375
Општински н чв|)шител> није пластан да без иарочнтог овлаштења на с-воје 

руке Пјшма laKyiiHiiiiy, утеклу ча iia јавној дражбн у чакуп и-здате некретннне, 
него ее она има исилатити на руке присутноме претставнику оиштннеке власти, 
a иначе самој општинској власти. У протшшом случају општина иије о.дговорна 
ако општински изпршител> новап ппоневерн. (Иресуда Касацноног суда у Ново.ч 
Салл' сд 10 eeiiT. 1940, бр. Pen. !. 113/1937).
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376
Материјално-правни промис који садржи 8 2s Зак. чл. XLI ич год. И)14 о 

пакнади штете ча повређену част, судска П1)акса iiiuiMcii.yje н дал>(% иако су 
кривично-правие одредбе тога Зак. чланка ступашвм iia спагу Кривнчног лако- 
1шка за Краљевииу Југославију ичгубиле важност. IIiioiihch Судског К]шв. пост. 
у §§ 295—297, који говоре 0 накнади штете ча повређ(!ну част, претпостављају 
да такав материјално-правни проиис постојн. (Закључак Касацноиог суда у 
Новом Саду од 5 септ. 1940, 6р. Рев. III. 520/1930).

377
У см. прописа §-а 9н Жел. саобр. уредбе, потраживања против Ж«лечниц(? 

чОог отштете за упропашћену робу застаревају у [10ку од годнне дана, рачуна- 
jyhii од издавања робе. гЗастаревање зауставља се инсменом иријавом иотражи- 
вања код Желечннце. Нетаксирана претставка не може иродужити рок застарв 
од године дана дотле док не буде мериторно решема. (Пресуда Касационог суда 
V Новом Саду од 2 септ. 1940, бр. Рев. II. 82/1936).

378
Наследна паЈшмца није папннца пади установљења, свв ако у тужОн н 

нијв стављен захтсв радп и-чдавања наследнога дрла. .\ко jfi чоог тога тужикгљ 
ириморан да крене још једну парницу, то може н.матн утицаја само иа парничне 
трошкове, алн се т>’житељ због тога са првом тј’ж6ом ие може одбити. (Прссуда 
Касациовог суда у Ново.м Саду од 2 септ. 1940, бр. Рев. II. 225/1936).

379
Правно је нравило да наследно право брачног друга нма iiiibbhctbo исиред 

пас.чрднога права сродннка у побочној лннији, уколико ср пр iia.iH о имовини од 
гране. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 9 ctMiT. 1940, бр. Рев. II. 
177/19.36).*

380
Сведоци при грстаменту морају имати сиособнорт да 1Кк-врдоче да у лнч- 

ности тесгатора не постоји нн miPBapa ни чаблуда. (Закључар: Касационог гуда 
у Новом Саду од 9 сспт. 1940, бр. Рсв. II. 1018/1939).

381
Проиис §-а 262 Трг. .зак., да со уговорн склоп.а>рни у иоглр.ду нркрртнииа нр 

сматрају трговачкнм пословнма, односи ср счгмо на супртапцнју иркрртинна. али 
IIP и на .закупне уговорр о некрртнииама. (.'Закл>уча1с Касацноног суда у Ново.м 
('аду од 20 ceiiT. 1940, бп. Рек. II. 222/1940).

382
У см. 8-а 270 Тог. зак. ст. 3, обавр.ча јр.мца је солидарна ако је учрта ча 

обавезу насталу из трговачког посла, илм ако се и само јемство н.ма сматрати 
трговачким посло.м. (Пррсуда Касацноног су.да у Новом Саду од 17 септ. 1940, 
бр. Рев. I. 883/1936).

383
I. § 11 Стеч. закона не ра.зликује да ли јр ичвршењр дочвољено са.чо ради 

обе-збеђења или и ради намирења, него је ча стндањр ра:|лучног права потребно 
само то да је оно морало бити одређено најмањр б0 дана iipp остварања стечаја. 
— II. Парница, иокренута niie отварања стечаја, морала је бити настављена 
са.чо у ТО.М случају, да управитељ стечајне масе на ликвидацноној расправн 
основ и висину потраживања није причиао. A како је уиравитељ стечајне .масе 
то признао, a оспоравао само ра.члучно право, морао је тужитељ призиање рач- 
.дучног права остваривати парницом. (Пррсуда Касацноног суда у Новом Сад;' 
од 25 септ. 1940, бр. Рев. П. 509/1935).
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РТема у Сте^шјном закону таквога пропнса према коме бп рал- 
лучии вероиннк пзгубио право да се намирп нз предмета залоге, ако 
своје разлучно право у стечају не прпјавн. (Пресуда Касатшоиог 
суда у Новом Саду од 22 авг. 1040, бр. Рев. I. 257/1940).

Ревнзију тужене уважапа. Прссулу Аиелацноног суда у Новом Саду Пл. 
1S09/I037-4 од 18 ianyapa 1940 голине и Окружнога суда у Великој Кикинли llo. 
126/.37 од 19 октоОра 1937 голине у напалиутом делу укида. Ствар враћа сулу 
првога степена на ново расп11авл>ање и доношење нове одлуке у нападнутом 
делу спорне стваЈ)н, a у ненаиаднутом делу оставља обе нижестепене пре1’уде 
нетакцуте.

РАЗЛОЗИ:
За рввизионн иоступак ннје спорно следеће стање ствари: Тужи.лац је у 

време отварања стечаја над његовом имовином, }ia дан 1 јануара 1932 г., дуговао 
тужепој Оаици на основу .зајма ио текућем рачуну нанос од 67.77.1 лина|1а. 
Тужена је у својој пријави потражнвања у стечају означила да -ча своје потра- 
живање има раа.лучно право намнреша иа тужителЈевих некретннна и на-значила 
да прсдвиђа наплату CBoie тражбине п.з тих разлучних тужпочевнх добара до 
виспне 20.000 линара, па ,је по томе v поступку .за принудно поравнање у стечап' 
учествова.ла као лнчни пове])илан 111 реда са преостатком од 47.775 динара. У 
стечајном иоступку против тужноца постипгуто је поравнање за веровнике 111 
нсплатног т)Ола са квотом од 35% н то поравнање је одобрено од стране сте- 
чајног су.да. Тужена је по својем разлучном праву из уновчених тужиочевих 
некретнина иримила на рачун свога потраживања чистих 23.220.33 динара, дакле 
је од стања погражнвања узетог на дан отварања стечаја преостало 44.554.07 
лпнара, од чега 35% и,зноси 15.594.14 динара, као нагодбена квота. Тужена је на 
]1ачун ово нагодбрпе квоте примила вос.ле одобреиог поравнања 42.936.25 динара, 
лак.те 27.342.14 Л1ша|)а више него што изиоси тако израчуната нагодбена квота. 
Осим Tora је код тужене остало разннх тужитељевих меница у укупној бланке- 
тарној вредности 88.460 линара, у погледу којнх тужена није у стечају пријавила 
сво.је разлучпо право намирења.

Тужите.ж тражи iioniiaTaK вишка који ,је тужена примила у новцу преко па- 
годбрце квоте, као н повратак меница или нсплату њихове бланкетарне врел- 
ности, тврдећн да је те меиице тшедао туженој у обичан депозит iia да их 
тужена бесиравно задрисава, али и у оном случају, ако би јој те меиице бнле 
вредате тако да би евентуално могла имати ра.злучно право намирења и-з њих, 
ла је тужена то право изгубнла ти.ме што га иије у стечају пријавила и озна- 
чила.

Тужвиа с(‘ iipoTHBii захтеву тужбе, THjvielui ;ia њој ii|)niia,ia раз.лучно ираво 
иамткчва пз c4iopiiiix меиичпвх потражнвања ту<китољевих, иошто су јој предатс 
ради (1безбеђ(чва вотражнвања, те стоЈи на становншту да то њепо право инј.‘ 
врестало тиме што га iiiije у сточају пријавнла и означнла п ла, с обзнром на 
н>ено разлучно ираво, н.ој ирипада н вишак потражннања који чпне каматс н 
трошкови пор.ло дапа отва|1ања стечаја, услод којега ппје још подмнреиа за цело 
својо потражнвање ии са оним витко.ч кога је прнмнла преко наго.дбене квото.

Гуд ирвога CTCiieiia обвезао је тужепу да вратн тужитељу ра,злнку од 
27.342.11 дин. с прии. у иовцу. као н ла му вратн спорне менице, нли ,ла му 
илатп њихову бланкрта|шу вротувредност у пзносу 88.460 дннара. Првостепонн 
суд је своју пррсулу засновао на чињенкчном установ.гењу, да су спорне менпце 
билр прсдатр тужеиој iio тужиоиу као ирост .лспознт без нкакве везе са њего- 
вим тркућнм рачуиом. тр ла тужона уоитте иије нмала ра.злучпо право у погледу 
спорпих мешта, услол чрга је према напред нзнесепом рачуну потраживање 
тужрпичнпо полмнрено и иреплаРено. лакло је тужепа лужна вратитн прим.Ђснн 
вишак у новцу као и и|>им,-в(“Н'’ менице. Вишак туженичнног потраживања у 
износу од 28.328.75 днна|1а првостепени i-ул није признао туженој, јер је нашао 
ла је .зарачунавањр камата п трошкова iia рачун тужитељевог лнчног дуговања 
иосле дана отваран.а стечаја нрло.зво.гено, a нн.јс нашао дока-заним да би тужрној 
вршгадало разлучно пваво иа.мирења п нз спорпнх меница, него је напротнв 
тужена као врровннк 111 исплатаог реда нриртала иа поравнање по суду одобрено.

384
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Тужена je призибом иапала првосТепену пресуДу, жалећи се у првом реду 
против установљења да су јој спорне менице биле предате у прости депозит, 
о;џ1осно радн неустановљења да јој на те менице пршшда разлучно ираво иами- 
рења, пошто су joj предате у сврху обезбеђења н>енога иотражнвања. Иосебно је, 
аак, наиала и онај део првсуде, којим је алтернати1шо обвезана на iiaaliuifa! 
блацкегарне вредности сиорних меница нако је ту вредност оспорила.

Тужилац није напао И11есуду првога суда у одбијајућем делу.
Призивни суд овде иападнутом пресудом одобрио је првосгепену иресуд)', 

усвојивши чињенично стање Koje је неспорно, па према том непобијаном стању 
ствари, иошто тужена није у стечају пријавила своје разлучио право у ногледу 
иредметних меница, иризивии суд је нашао да је наступио случај из § 115 ал. з 
Стеч. зак., односно да је и евентуално заложно право тужене у погледу овнх мс- 
пица као акцесорно право престало тиме што је исплатом нагођене квоте iipi?- 
стало и само потражнвање тужитеЛ)НЧнно. Услед оваквог правног становишта 
ирнзивни суд је нашао да је отпала потреба решавања да лн су предметне ме- 
нице депоноване код тужене или су заложене, iia није im улазио у испитивањв 
жалби у погледу оцеие доказа у наведеном иравцу. Што се, пак, тиче проту- 
вредности меница на чије издавање је тужена обвезана, призивии суд је уиутио 
на ирописе § 50И Гр. п. ii., сматрајући да овде није у питању алтернативии захтев 
нити алтернативна досуда, него алтернативно овлашћење, па да износ за кога 
је тужилац изјавио да ла је вољан примити уместо тражених меница вије иред- 
мет парнице, да се о њему не може расправљати и да тај износ не може ни суд 
да смањи иако је очнгле;шо сувише висок. Иначе и призивии суд стојн на ста- 
повишту да у случају постоЈања алтернативвости захтева не би могла бнти 
досуђена бланкетарна вредност меннца, него само она вредност коју one стварно 
претстављају.

Пресуду призивнога суда напала је правовремено ревизијом тужена, жалећн 
се на повреде материја.зних н формалвих правних провиса, a на основу реви- 
зиских разлога из §-в 597 број 2, 3 и 4 Гр. п. в. Жали се да је призшши суд 
иовредом прописа ^  10, 11, 47/3 и 161 Ст. зак. и иогрешном применом § 115/3 
Ст. зак. изрекао да je она изгубила своје евентуално разлучно право у иогледЈ- 
предметних меница, те је у вези са тим погрешно уск[>атио туженој прнзнање 
вишка њенога нотраживања за камате и трошкове настале после дана отварања 
стечаја тужител.у, те да је исто тако погрешно лресудио и у погледу дужностц 
повратка предметних меница, почишшшп и повреду формалнога права када се 
nuje упусшо у расматрање и оцену iii)U3hbuhx жалби у погледу установљеног 
чињеннчног стања ствари по 1штаи>у ;ia ли су одиосне менице дате у прости 
деиозит, илн за обезбеђење тражбнне тужеие странке. Иосебно се жали иротив 
онога дела призивие пресуде у погледу алтернативне обавезе тужене странке iia 
плаћање бланкетарне вредности меиица, са обзиром на тужевичне приговоре 
против висине протувредностн тих меница. Из свих тих разлога тужена је ста- 
вила ревизиски ИЈ)едлог: да наиаднута пресуда Апелационог суда у Новом Саду 
II првостепена пресуда ОкЈ)ужног суда у Великој 1Снкнн,ди буду укинуте, те да 
спорна ствар буде враћена на поновно расправља1ве iiiiBOCTeiieHOM суду, a у 
другом реду; да преиначењем нижестепених пресуда тужитељева снижепа тужба 
буде одбијена и да тужилац буде обвезан да туженој накнадн све досадашње 
процесне трошкове.

Тужилац је својем правовременом ревнзнском одговору предложио у iijibom 
реду: да ревизиона молба као неправилно изведена буде одбачена, a у Д1)угом 
р>€ду: да ревнзиона молба буде као неоснована одбијена и тужена обвезаиа iia 
илаћање ревизиских трошкова. Касациони суд као ревизиски суд вашао је да су 
ревнзиске жалбе тужене странке основане из следећих разлога;

Прописи III става §-а 115 Ст. зак. додуше нарсђују да разлучни веровиици, 
којн своје тражбине и као стечајни веровници желе да остваре, морају прика- 
зати стање ствари н тачно означити предмет на који се о;џшси њихов разлучни 
захтев и навести износ до којега he њихове тражбиие бнти, iio свој прилици, 
покривене разлучним правом. Ово законско ваређење служи само у ту сврху. 
да би се одредио oiicer права разлучнога веровника да учествује у стечајпом 
поступку и као лични веровник у смислу прописа III става § 47 Стеч. зак., те 
да дође до намирења и из оних дужникових добара, који нису предмет веровни- 
i;oBor права на разлучно намирење, уколико веровник мисли да се не ноже 
намирити из оних дужникових добара на којима има право разлучнога нами- 
рења. Нигде у стечајном закону, међутим, нема наређења, до којем бн разлучно
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право веровниковог намиреаа имало npecTata за сЛучај ако ае би било у стечају 
ирнјављено и означено. Напротив, у духу наређења Стечајнога закона разлучни 
веровник није уопште дужан поднети никакву пријаву, уколико сматра да се 
може намирнтн из предмета разлучнога права. Веровници, који имају право на 
одвојено намирење из одређених стварн стечајног дужника, разлучни веров- 
аицн, искључују према пропнсима §-а 47 став i Стеч. зак. до висине нзноса 
својих тражбииа стечајне веровнике од намирења из тих ствари (посебне масе), 
a ирописи §-а 47 Стеч. зак. при том не условљавају ово право разлучних ве- 
jiOBHHKa пријавом и означењем тога разлучнога ирава у стечају. Разлучии ве- 
ровник he, дакле, служећи се својим разлучним правом, морати да устане у 
к.егову одбрану уколико би оно било вређано у стечајном поступку, али све 
дотле док такве ловреде разлучнога права не наступе, разлучни веровник нема 
иотребе да своје разлучно право нзричито пријављује и означује. Иропуст раз- 
лучнога веровника да према паређењу III става §-а 115 Стеч. зак., пријављујућп 
се и као лнчни веровник, тачно н у целости прикаже стање стварн и означи све 
иредмете свога разлучног захтева, може у стечају и.мати за последицу само 
неваљаност његовога учествовања у поступку у својству личнога веровника, те 
евентуални губитак права на намирење из других предмета дужннкове имовине, 
али нема таквог иаређења у Стечајном закоиу iio којем би такав ра)лучнн ве- 
]10впик губио право намирења из оних предмета на који.ма он стварно има 
Јагзлучно право. Напротив, проииси §-а 11 став I Стеч. зак. изричито одређују 
да отварање стечаја не дира у право одвојеног намиреша разлучннх веровника 
(f; 47), a проииси §-а itn ст. I Стеч. зак. изричито одређују да нн прннудно 
иоравнање не дира у захтеве ]}а;шучних BejioBUHKa, прн чему такође не постоје 
законе1;а ограничења само на она разлучна права која су у стечају пријављена 
и означена. Прописи §S-a 11, 47 и IGI Стеч. закона су материјално-правне при- 
1)оде, док су цитирани проинсн §-а 115 Стеч. зак. чнсто формалне природе. 
.>'важа1!ање захтева разлучних веровника према прописима §-а 144 Стеч. зак. 
в|)Ши се тако, да се стечајни веровиици, који су ује;шо и рамучни веров}шци, 
узимају у обзир при деобама које се врше пре деобе куповнине из које посебне 
масе, са целим изпосом њихових тражбина, уваженим у стечају, - a кад се 
деоба куповнине иосебне масе врши после деобе опште стечајне .часе, долази у 
интање дужност разлучнога веровника да у општу масу врати евентуални вншак 
вримљен преко онога што 6ii износио његов удео из опште масе, (став I и II §-а 
144 Стеч. зак.). И сада цигнрани прописн показују да разлучном веровнику 
ирипада право намирсња из иредмета његовога ра-члучног права, па тек ако би 
се и после уновчења тих предмета показало да је рјгзлучни веровник прнмно из 
опште масе више него што би нзносио његов удео из ошите масе, имао би тај 
вишак да врати у општу масу, али за ово је иотребно двоје; ирво, да је унов- 
чена и расподељена и посебна маса предмета раздучнога права, и друго, да 
иосле коначног обрачуна разлучни веровник има нешто да врати у општу масу. 
II из тих прописа излази, да може доћи у питање само право намирења из опште 
масе, a не право иамирења из иосебне масе коју чние предметн ра:)лучнога 
ирава, a ни при том нема у Стечајиом закону ограничења casio на пријављена и 
означена разлучна ирава. Једино у случају ако би предметн разлучнога ирава 
били узети у општу маеу и ако бе се расподела уновченога износа имала вршитн 
повредом разлучнога ирава, наступио би случај када би разлучнн веровник 
морао правовремено остваривати своје разлучно ПЈчаво.

У овом конкретиом епору није утврђено да су предметна менпчна потра- 
живања унесена у оишту масу и у стечајном поступку нраво.моћно уновчена и 
распоређеиа, дакле да је ирема напред изложеном правно.м становишту био на- 
ступио случај у ко.ме бн ТЈ-жена евентуално пропустила оствариватн своје раз- 
лучно право. Ирема томе је Апелациони суд као призивни суд погрешно из- 
рекао да је евентуално разлучно право тужене ирестало већ са обзиром на про- 
писе III става § 115 Стеч. закона.

Услед тога су повређенн и прописи ф01>малнога права о дужностн исцрпне 
расправе спорне ствари u провођења доказа тиме, што нису спроведени и оце- 
њенн сви предложени докази по питању, да ли ТЈ̂ женој припада раадучно право 
намирења на предметним меницама.

Исто тако је пропуштено у поступку нижих судова, са обзиром на то да је 
тужена ПЈш.чила илаћања делом из заложених јој некретнина, делом нз потра- 
живања за која она тврди да су јој такође заложена, a делом непосредно од ту- 
житеља или од трећих особа за рачун тужител.а, — утврдити у смислу пропнса

L



§-a 144 Стеч. з&к. ta'mo, ко.1икИ изнОс ћотражибања оа каматама н трошкопима 
насталим и после дана отварања стечаја над тужител.*!Вом имовином туженој 
прииада ta обзиром на сва њезина евентуална разлучна iijiana, те колики износ 
долазн до намирења из предмета разлучних ираиа, па тек према томе утвр.днти 
колики износ преостаје као лично потраживање за 111 нсплатни ред и за колики 
износ тужена има право намирења из опште масе, као лични иоверилац 111 
исплатног реда, па да ли јој је и колико јој је из опште масе стварно нсилаћеио. 
односно да ли и колико 6и имала у смислу прописа §-а 144 Стеч. зак. да вратн 
у општу стечајну масу односно тужитељу, узимајући при том у оцену и изне- 
сеии приговор преурањености тужбе.

Коначно, осноиана је и друга ревизнона жалба тужене, да је призишш суд 
погрешно применио прописе §-а 50б Гр. п. п. у погледу алтернативности тужбе- 
нога захтева на плаћање бланкетарне вредности ПЈ)едметних миннца. Нападиутом 
НЈ)есудом суда првога степена досуђени су делом предмвти који се не састоје )1з 
своте новаца, алн у пресуди није изречено да се тужена може ослободитн од 
давања тога предмета ако плати одређени изиос новца, нити је тужилац 
тужби или на расправи изјавио да га је вољан примити место тога иредмета, 
него је тужилац у тужби тражио да тужена буде обвезана на плаћање одр(^ 
ђенога износа у новцу за случај ако не би издала тражене меиице, па је овако 
н пресудом досуђепо. Док у случају из §-а 505 Гр. п. п. не може вероиннк iio 
сиојој вољи изабрати чинидбу у новцу, дотле у случају алте])нативнога досу- 
ђења какво предлежи у конкретном случају, може веровник iio својој bovT.h да 
изврши тај избор уколико му тражени предмети не би били предати. — Пошто, 
дакле, не пре,длежи случај из §-а 50G Гр. ii. ii., него случај алтернативног досу- 
ђења, то су нижн судови повредили формалне прописе када нису испитали ii 
утврдилн ствариу вредност предметних меница, поготово са обзиром на инач'.; 
тачно правно становиште призивнога суда, да у случају алтернативног захтева 
ие би могла бити једноставно досуђена њихова бланкетарна вЈ)е,дност, него она 
вредност коју оне стварно представљају.

11з 11азлога озпачених у §-у 597 бр. 2 и 4 Гр. п. п., a у смислу проииса §-а 
1104 Гр. II. II., ревизионн суд је са обзиром на напред нзложено оддучио као .л 
диспозитиву, нашавши да је у сврху провођења потребних дока;1а, и то само у 
панред н-зложеним правцима, очевн;1но иотребна расправа у прво.м степону, да 
бн ствар постала зрелом за одлуку.

0 трошкови.ча ревизноног поступка од.лучено је iio проинсима 111 става 
§ 153 Гр. п. п.
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385
Нема таквог законског прописа да дужник, који је закључио принудпо 

поравнање ван стечаја, не би био вДастан да иакок праиомоНпости iiopaitiiaiiia 
.;акл>учи са својим веровници.ма, или са 1!оједини.ча од љих, ноиу, друкчнју 
вансудску нагодбу у погледу плаћања дугова, ра;1личиту од оив коју ji: склоиио 
у поступку ради принудног 11оравнан.а ван стечаја. (Пресуда Касаиионог суда 
у Ново.ч Саду од 3 септ. 1940, бр. Рев. I. 311/1937).

386
Тужени су деца односно унуци дужниковн, отуђиваоца некретнипа, којн 

с њим станују у нсто.м месту, те је призивни суд правилно ус-таиовно да су 
имали знања о дугови.ма отуђиваоца и да некретнине дужник отуђује у сврху 
изиграпања перовника-тужитс.л>а. (Пресуда Касационог суда у Ново.м Ca,\v од з 
UMIT. 1940, бп. Рев. I. 452/1937).

387
Правнлло је призивни суд одбио тужитеља-правозаступника са тужбом 

радп иакна.де парпнчних трошкова, насталих у па|1ници коју је покренуо у нме 
тужепога против Електрцчие централе у В., a не против политнчке општине као 
власпице Цеитрале, јер је дужност правоадступника да се iipe подношења тужбе 
тачно обавести о томе иротив кога се парница и.ча покренути. (Пресу.ла Kacn- 
цнопог суда V Ново.м Саду од 21 септ. 1940, бр. Рвв. 1 205/1937).
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388
IIo сталној судској пракси, a у недостатку посебног споразума, за замењи- 

иање припада правозаступннку половина оне награде коју бн нмао право захте- 
вати сам правозаступник-опуномоћилац. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 18 ceiiT. 1940, 6р. Рев. II. 37/1937).

389
У см. §-а 54 ст. 6 Закона о осигурању радника трошкови лечења код при- 

ватног лекара Tejieie у првом реду члана Уреда за осиг. радника. Накнаду тих 
трошкова ,може члан тражити од Уреда само ако га је овај послао приватном 
ликару, нли ако је накнадно одобрио лечење код прнватног лекара. (Иресуда 
Касационог суда у Ново.ч Саду од 20 септ. 1940, бр. Рев. II. 436/1936).

390
Рок застаревања тражбине Средишн.ег уреда за осигурањв радника од 5 

година, иредвиђен у g-y 44 Закона о осиг. радннка, прекида и стнцање заложног 
права путем пленидбе на и.мовпни ;1ужннковој. (Пресуда Касационог суда у 
Ново.м Саду од 3 септ. 1940, бр. Рев. 1. 672/1937).

391
Ако .међу страикама постоји спо]> о постојаљу, висини илн прнроди дута, 

надложан је да та питања у см. чл. 6 11оздино реши редоваи суд, који he сходно 
чл. 17 Уиздоп извршнти и смањење дуга по Уредбн. Ако је такав спор покренут 
још пре него што је поверилац започео код оггштинске власти поступак за за- 
■мену дужнечке исираве ново.ч облигацнјо.м, поверилац није дужан покретати 
тај поступак код омштннске власти. Иоверилац he сносити последице ако се 
иред ])едовним судо.м иокаже да витање о постојашу, висини н природи дуга 
инје Оило ciiopHo и да иарница вије била потребна. (Закл>учак Касационог суда 
у Ноио.м Саду ОД 26 септ. 1940, бр. Рев. 1. 705/1937).

392
Ако дужник-земљорадник исилатн цео дуг, онда оп iie .чоже тражнти да 

,vy иовеЈшлац 2% у име боннфнкације поврати. A ако повернлац не би хтео 
дужнику иризиати и одбитн та 2%, онда је .дужник дужан ту своту положнти у 
еудски полог, a није довољно да задржн само право на повратак своте, јер је 
.материјално-правио правило да се не .може тражити натраг оно што је једаниут 
иравова.Ђано нсплаћено. (Пресуда Касацноног cy,ia у Новом Саду од 31 авг. 
19411, бр. Рев. III. 563/1936).

393
Пре.ма чл. 1 Уредбе о изменн Уредбе о прекиду застарелости зе.мл>орад- 

пнчких меница од 8 .марта 1939, да би веровннк прекннуо ток застаре менице, 
било према главио.м дужнику, било iipe,Ma Је.мцима, дужан је не са.мо да пријави 
потраживање, него н да поднесе тужбу. (Пресуда Касационог суда од 5 окт. 
1940, бр. Рев. I. 87/1938).

394
Грађаисгл! суд пије cTBajiHO иадлежан за досуђење трошкова насталих у 

кривичиом поступку, па ни у случају ако је крнвични суд omreheHor у питању 
трошкова погрешно упутно на грађанску парницу. (Пресуда Касационог суда у 
Новом СаДЈ' ОД 27 сеит. 1940, бр. Рев. II. 97/1937).

39б
Пропис §-а 41 Гр. п. п., да није допуштено побнјати одлуку зборног суда 

који.м је нзрекао своју надлежност на тој основи да је за спор надлежан срески 
суд, вреди и онда ако је такву одлуку донео другостепени суд. (Зак.вучак Каса- 
цноног суда у Новом Саду од 28 септ. 1940, бр. Рек. I. 170/1940).
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396
У CM. ст. 2 §-a 50 Гр. п. п. веровник је властан да утужн и део главнице 

коју потражује. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 20 септембра 1940, 
бр. Рев. II. 87/1937).

397
Дужник је властан да ради брисања заложног права утужи централу део- 

ничарског друштва, при свем том што је заложно право укњижено на једну од 
филијала деоничарског друштва. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
21 септ. 1940, бр. Рев. I. 560/1937).

398
Пропис посл. става §-а 18 Зак. чл. LIV из год. 1912, да осуђена странка 

и.ча парннчне трошкове платитн на руке противниковог адвоката, остао је за 
спорове који се воде по старом Гр. ri. ii. на снази, јер он за те спорове никојим 
законским наређењем није стављен ван снаге. (Пресуда Касационог суда у Но- 
вом Саду оД 26 септ. 1940, бр. Рев. I. 590/1937).

399
За пресуду полициских власти, у погледу постојања и почињења кривичног 

дела, грађански судови нису везани. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 23 септ. 1940, бр. Рев. II. 383/19.36).

400
У см. §-а 362 Гр. п. II. суд слободно оцењује да ли и колико опозивање 

лризнања утиче на његону npe;iH0CT. Оиозивање може бити ваљано иако је учи- 
н.ено конклудентним чинима, али оно се може учинити само у току поступка 
код првостепеног суда, јер би у призинном поступку то била недозвољена но- 
вина. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 27 авг. 1940, бр. Рев. I. 
269/1937).

401
Није потребно да странка стави замерку у см. §-а 260 Гр. п. п. зато што 

је суд одбно да преслуша по њој предложене сведоке, јер тиме није повређен 
никакав пропис којим се уређује поступак, нити пропис о облику парннчне 
радње. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 10 септ. 1940, бр. Рев. III. 
303/1937).

402
За урачунавање у см. §-а 1438 Аустр. грађ. зак. у  току парнице 

не тражи се апсолутна ликвидност противтражбнне, него је довољна 
II процесуална ликвндност т. ј. да се у пребој стављена тражбина у 
парничном поступку докаже. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 7 септ. 1940, бр. Рев. I. 281/1937).

Касациони суд ревизију тужених уважава. Побијану пресуду призивнога 
суда као и првостепену пресуду делимично укида, те ствар враћа првостеиеном 
суду на поновно расправљање и доношење нове одлуке у граннцама преоста.10г 
тужбеног потраживања у своти од 21.000 динара, као и туженичког урачунбсног 
приговора у своти од 7.500 динара за посечене јасенове, те у пнтању парничних 
трошкова. У осталом делу побијану призивну пресуду као ненападнуту одржава 
на снази.

Р А З Л О З И:
Тужитељи у тужби траже да им тужена исплати 26.000 динара главнице 

с прип. на име остатка куповне цене некретаина.
Тужени се противе захтеву тужбе из разлога, јер им тужитељи нису пре- 

дали посед оранице зване Церје у површини 3 југра, коју су тужитељи такођер
20
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продали туженима усменом погодбом; кОја није ушла у писиену itcnpacy, зато 
што га парцела. још не стојц на имену тужнтеља, али је и та парцела cacraniin 
део проданога салаша, iia пошто је ансмена иогодОа о купопродаји некрстпииа 
сачишена у Жупањи, на правном подручју Апелационог суда загреГ|ачког, то да 
важи и усмена погодба, те тужитељи не могу тражнтн исплату остатка куиоине 
цене све дотле, док не омогуће грунтовни iijieiiHc честице „Церје“ у иовршини 
3 јутра на име туженика. Осим тога су туже}ш ставили н прнговор да је потра- 
живање тужител>а смањено за своту од 5000 дннара, коју су оии лси-чатилн 
једном хипогекарном повериоцу тужитеља за исплату дуга и растеро1ич1>е куп- 
љених некретнина; надаље за своту од 7.500 динара протувредностц 15 комада 
јасенова међаша на некретнина.ма, купл)ених заједно са некретн1ша.ма, a које 
јасенове су касније посек.за трећа лица, тврдећи да су јасенови јвихови; да.ве 
за своту од 2000 динар, као протувредност шљнва на куиљени.м некретнинама, 
чији плод је припадао туженима, a које шљиве су иестале за вре.ме док је на 
некретнинама господарђо наполичар тужнтеља, за кога тужитељи одговарају; 
коначно за своту од 500 динара као протувре;шости јаја и кокоши које су тужи- 
тељи Сили дужни своједобно тужени.ча изручити пре.ча ус.мено.м договору.

Окружни суд пресудо-ч нрвога стеиена удовољио је тужби у целосги u 
обвезао тужене на плаћање целога утуженога износа од 20.000 дииара с iipnu., 
ле одредивши никакво доказивање. Разлози првостепене пресуде су; што i:e no 
ирописи.ма § S87 0. г. з. не може имати ликаква оозира ла оло што се тврдл да 
је у лсто вре.ме тобоже било уговорено, алл се са нсправо,\1 ue слаже илл •.“адр;кл 
лове податке. Иначе се првостелена лресуда обазрела н па приговоре у логледу 
висиле лотраживања, те je у ово.м логледу лашла да јо laj пЈЈЛговор леооловал 
већ зато, што тужедл у логледу остварел.а њлхове одбрале лису подлгли лј)0 ГЛ!!- 
тужбу или ставнлл урачулбепи лриговоЈ) уколико бл ови.ла бнло .места.

Апелациолп суд побијано.м призивло.м лресудо.м лреллачио је делимлчло 
лрвостепеду иресуду утолико, што је као урачулбепл лрнговор уважио iipu- 
говор тужених за своту од 5000 дилара, исплаћелу хипотекарном иоверлоцу за 
растерећење кулљеле лекретллне, па је обвезао тужеле да плате 21.000 длл. 
1'лавллце, a у осгало.ч делу је лрвостелелу Л1)есуду одобрио. Признвли суд јо 
ллаче усвојио лравло образложење лрвог суда с го.м допуло.м, да бл се пакнадно 
осо6ело.ч ’ парлицом л.чало тражнтл, ако се је лешто уговорило iipe лли иосле 
склолљелог лисмелог yroBoiia, како у погледу паводло продате парцеле Церје, 
тако u у погледу јаја и кокошл; у иогледу Јасенова, да су тужеии гребали аа 
штету тужитл оне, којл су исту учлнили, се.м тога жаллоцл ллсу доказали да 
је продавац протлв свога бол.ог знања гаралтовао лрл лродаји за власллштво 
тога дрвећа; у погледу шљива, колачло, утврђело је л сами.м ПЈјнзнање.м тужвилх 
да лх ллсу одлели тужлоцл лего друга лица.

Тужепл се у својој ревлзлјн против пресуде лрпзлвлога суда жале ла ло- 
Г[)ешлу правлу оцелу стварл, као л ла недостатке л[шзлвнога лоступка icoje 
внде у то.ме, што лису слроведени п1н;дложелп докази л ллсу рашчлшћоле вве 
бнтле околлости. Илаче се ревизионн суд у логледу лзвођива тих исалбл лознпа 
ла садржину ревизлскога лис.мела лод редан.ч броје.ч 22.

Тужелл су п1)едложилл у прво.ч реду укидање лоблјање ПЈјесуде н враћањо 
предмета суду лрвог сто‘лела ради слровођења доказног лостулка озлачелогу ревл- 
злјско.м лредлогу; у другом реду' лредложлли су, у крајње.ч случају, преллачење 
поблјале лресуде тако, да се тужби само дели.члчно -честа да до пзлоса l3.5oo 
дила])а, док да се тужитељл са вшлком тужбе одблју, првостелели трошак 
■чеђу стралка.ча иребиЈе и тужител>и осуде ла лакладу ирлзивних л ревизлолих 
трошкова.

Тужигељл су у заколском року подпели ревизиски одговор са молбом да 
побпјаиа призивна пресуда буде одобрела. Тражилп су и трошак ревнзиског 
одговора.

Касациопл суд лашао је да је ревлзлја тужеллх ословала из следећлх 
разлога:

Код прлмене прописа §-а 887 0. г. з. допустлв је прлговор да је која од- 
редба погодбе у одлослој тачцл уговора крлво озлачена илл нз. ње испуштена, 
односло да је у писменом уговору лјто криво уврштело илн погрешно из њега 
ислуштело, лего олл искључују само доказивање о нече.ч што је несугласло са 
лсправом, плн о новом додатку. Ирема то.че долустиво је доказивање које су 
тужелицп предложилл на околиости налред изнесене у нзлагању приговора ту-



жених. Напомиње се при том да овај правни посао о отуђењу некретиина не 
иотпада иод прописе Наредбе М. П. 4420/1918, јер је у §-у о исте Наредбе изрн- 
4UT0 речено да се њена важност не притеже iia Хрватску и Славонију, a уговор 
је склопљен у Жупањи, на раннјем иодручју Хрватске и Славоније.

У погледу урачунбеног приговора за противредиост посечених јасенова, 
погрешна је правна оцена суда по којој не би било места урачунбеном приго- 
вору у овој парници према тужитељнма, него само тужби против починитеља 
штете. Овде не иредлежи случај урачунавања из §-а 1441 0. г. з., онога што 
трећи има илатити дужнику, него случај из §-а 1438 0. г. з., урачунавашу ме- 
ђусобних иотраживања, где наступа међусобно укидање обвеза (пребој), што је 
само по себи међусобна исплата. За пребој у смислу §-а 1438 0. г. з. у париици 
не тражн се аисолутна ликвидиост тражбине, него је довол>на и процесуална 
ликвидност, г. ј. да се у пребој стављена противтражбниа, према свима оклл- 
ностима, може у истом процесуалном поступку доказати.

Са обзиром на такве материјално-правне прописе, који се имају применити 
на погодбу у конкретном случају с обзиром на место где је иста склопљена, 
Касациони суд нашао је да је иризивни суд повредио формалне правне iipo- 
писе када је пропустио одредитн доказивање предложено по туженима у погледу 
парцеле Церје, као и у иогледу јасеиова, дакле да у призивном поступку има 
недостатака који су спречили да се правна ствар исцрпно претресе и темељио 
оцени, па да нредлежи разлог ич тач. 2 §-а 597 Гр. п. п., и да се из тога рал- 
лога има укинути пресуда призивнога суда.

Пошто је у сврху спровођења и оцене доказа очевидно потребна расправа 
у ирвом степену, да би сткар постала зрелои за одлуку, ревизиони суд је према 
прописима ст. 2 g-a 604 Гр. ii. п. укннуо и пресуду првога суда у границама 
1)евизисч<их предлога, то јест у погледу досуђенога дела тужбеног потраживања, 
к.ао и у погледу оних урачунбених приговора туженика, који се односе на iipo- 
дају парцеле Церје и на накнаду протувредности јасенова, док у погледу осталих 
урачунбених приговора туженнка нема у ревизији изведене жалбе.

Уколико би се у поновном поступку показала основаност приговора туже- 
ннх у погледу парцеле Церје, биће потребно у сврху нравилног решења спора 
утврдити и вредност те парцеле, на чији одбитак би туженици имали евен- 
туално право.

0 ревизијским трошковима одлучено је по прописима 3 става § 153 Гр. п. п

807

403
Није властан призивнн суд да на основу §-а 590 Гр. п. п. укида првосте- 

пену пресуду због тога, што суд није исказе сведока и остале доказе правнлно 
ценио, јер призивни суд има могућности, a и дужност, да сам изврши правил- 
нију оцену доказа. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 13 септ. 1940, 
бр. Рек. II. 134/1940).

404
Пропис §-а 694 Гр. II. п., да странке у случају поништења уговора о избра- 

iiOM суду могу тражитн да се парница наставн пред редовним судом, не односи 
се на спорове који теку пред избрашш одборима образованим у см. §§ 343, 344 
Закона о радња.ча. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 28 септ. 1940, 
бр. Рек. I. 226/1940).

405
И за укидање овршног заложног права на основу §-а 168 старог Овршног 

поступка предуслов је, у см. 55 Куријалне пленарне децизије, да је оврховоднтељ 
био злонамеран. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 14 септ. 1940, бр. 
Рев. I. 500/1935).

406
Оправдана је молба тужиоца-излучитеља да се извршење одложи, јер је 

вероватно да би се оваква покретнина каква је вршалица на дражби продала 
110 нижој цени, те би тужитељ, све када би са тужбом и успео, могао претрпети 
знатну штету. Касациони суд није нашао, међутим, да би тужени, оврхово- 
днтељ, услед одлагааа извршења иретрпео какву ненакнадиву штету, јер су
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заплењени предмети такови да 6и се it касније могли на јавној дражби npo,iatK, 
a нема података ни зато да би тужитељ хтео да заплењено предмете отуђи, 
против чега би се тужени могао послужити правом из §-а 214 И. ii. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 5 октобра 1940, бр. Рек. 190/1940).

308

407
У случају раскидања заједнице ванпарничним путем, има се у иогледу 

саслушања ималаца стварних права примењивати пропис §-а 270 Bii., a не 
иропис §-а Закона о земљишнокњижним деобама. Тај пропис може доћи до 
иримене само онда, ако се ради о отпису некретнина, a не о развЈ)гнућу зајед- 
иице ванпарничним путем, коме је задатак да пречисти cim сиоона питања 
•међу заинтересованима и да деобу стварно и спроведе. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 5 окт. 1940, бо. Рек. I. 169/1940). С .

Из праксе рекурсног суда у Петровграду
408

Поводом рекурса остављачеве жене против одлуке о предаји оставипе, 
Окружни као рекурсни суд донео је следећи

3 А К Љ У  Ч АК:
Рекурс не уважава, нападнути закључак одобрава.

Р А З  ЛОЗИ:
Удова Ш. К. рођ. В., као удова покојног III. II., напада -'laKaiyaaB оставин- 

ског суда у погледу предаје осгавине и истиче да је оставински суд погрешно 
предао оставину К. К. ц др., схватавши рђаво изјаве странака у оставннско.м 
поступку. Тврди да оставински суд приликом предаје оставине није имао у 
виду њен поднесак од 7 VII 1939 год., ннти записник јавног бележника састав- 
љен 18 јула 1939 год. Се.м тога није узет у обзир последњи записннк јавног 
бележника, јер није био прикључен слиси.ма, због чега је могло доћи до такве 
одлуке 0 предаји оставине. Предлаже да се нападнуги закључак укине и пред- 
.мет врати оставинском еуду да о ствари поново одлучи.

Рекурс није основан. На оставинској расправи одржаној 20 маја 1939 
године пред јавни.м бележнико.м, наследници су склопили оставииску нагодбу 
тако да су К. К., Ш. П. и III. М. добили сваки */з покретиина и некретнина 
остављача пок. III. И., с ти.м да наслеђену нмовнну терети право плодоуживања 
у корист рекуренткиље као остављачеве жене.

По том је тужиља 8 VII 1939 год. по.днела поднесак јавно.м бележнику у 
коме .моли, да се оставина понова расврави, јер се њена наследна изјава узета 
у записник погрешно схватнла н ту.чачила, јер на раснрави није било судског 
ту.мача, a она не влада државни.м језико.м. Овај поднесак није узео у обзпр нн 
јавни бележник, нити оставинскн суд, већ је оставину предао у смислу наслед- 
ннчких изјава од 20 маја 1939 године.

Предајући оставину на основу наследиих и-зјава садржаних у записнику 
од 20 .маја 1939 год. оставински суд поступио је правилно. Није могао узети у 
обзир касннје изјаве рекуренткиње у погледу оставине, јер једанпут склоплЈбна 
нагодба без пристанка евих заинтересованих у нагодби не може бнти .чењана по 
жел>и једног наследника. У рекурсно.ч поступку не .може бити оцењивано nii- 
тање да ли је иогрешно схваћена и ироту.мачена наследна изјава рекуренткиње 
због тога што није знала службени језик н да ли је њена пзјава верно унета у 
■записник, већ се то питање .мора решити путе.м парнице. He утиче на ствар нн 
то да је рекуренткиња са остављаче.ч и.чала заједвичку опоруку у иогледу на- 
слеђивања, јер један од опоручитеља на оставинској расправи, као што је овде 
био случај, може да отступи од заједничке опоруке и за тај случај веже га 
нагодба постигнута са наследницима.

Окружни суд у Петровграду, VI одељење, 21 октобра 1939 год.
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409
Услед рекурса тражиоцп nanpmciba, којим му нису у доанолн iiaiijimcH.a 

признато камате, јср их изпршпи паслоп ue иредвиђа, рскурсни суд донео је 
следсћи

3 А К Љ У  Ч АК:
Поводом рекурса наиаднути закључак укида и yiiyhyje ириостеиенн суд 

да 0 одбијеном делу изиршног предлога попопо одлучи, којом приликом lie 
Јжшити и питање рекурспог трошка.

Р А З Л О З П :
IIpoTnii оног дела пападнутог закључка којим је тражилад извршења одби- 

јен са захтевом да се у закључку о дозволи извршења упесуи5% каматеоддана 
плативости иот1)аживан.а на основу судског поравнања, жали се тражилац извр- 
шења и тврди да му је тај део извршног предлога неправилно одбијеи, јер у 
смислу судске ппаксе на те камате има право.

Рекурс је основан. Истина да нови Нзвршни постуиак не садвжи такву 
одредбу по којој би т]>ажиоцу нзвршења пЈшпадала камата на досуђену глав- 
ннцу, ако та камата није установљена у судском иоравнању. Но судска пракса, 
развијена на основу Извјивног поступка, п|1изнала је то право тражиоцу извј)- 
шења, те му извршни суд има дозволити извршење и на камате које му при- 
падају од рока испуњења, које је установљепо у пресуди односио судском по- 
равнању, иако се поравнање ограничава само на досуђење главнице.

Но како рекурсни суд није имао при руци списе ради устаповљен>а када је 
настала доспелост потраживања означеног у судском поравнан.у, укинуо јс 
првостепенн закључак у нападнутом делу с тим, да по установљењу доспелости 
нотраживања из иарничних списа донесе закључак саобразан закључку рекурс- 
ног суда. Приликом доношења новог закључка одлучиће и о рекурсном трошку.

Окружни суд у Петровграду, VI одељење, 28 'октобра 1939 год.

410
Иоводом реку])еа тражиоца извршења, да извршни суд одреди дражбу не- 

кретнина, са којим захтевом је одбијен јер је гражбина довољно осигураиа, ре- 
курспи суд је донсо слсдећи

3 А К Љ У  Ч АК:
Поводо.м рекурса нападнути закључак укида; предмет враћа првостепеном 

еуду да након извиђаја поново о предмету одлучи, којом приликом he решнтн 
II питање рекурсних трошкова.

i

РА З  Л ОЗИ:
Тражилац извршења напада одлуку извршног суда којом је одбнјен љегов 

предлог за дозволу јавне дражбе са Ј(азлога, јер извршни суд инје могао на 
основу § 19 и 28 II. п. одбити захтев за дражбу, јер изпршна средства која је 
Beh предузео ннсу довољна да се иамнрн љегово потражпвање које нзиосп око 
5000 динара заједно са трошковнма и ка.мата.ма, a заплењоне с.у са.мо покретпнпе 
у внсшш од 1130 дпн. н дозвољена прнну.ша управа на 3 јутра извршеннкове 
земље, због чега предлаже да се закл>учак првостепеног суда промени и дражба 
одреди.

Поводом рекурса тражиоца нзвршења рекурсни је суд нападнути закључак 
уквнуо из следЛшх разлога.

Истпна да је извршнп суд д,ужан ириликом решавања извршног предлога 
.la испитује ла ли су већ дозво.гена нзвршна средства довољна за намирење 
иотраживања тражиоца извршења н да се при оцени тог питања не може дозво- 
лити још је.шо средство нзвршења, као што је овде случај, ако су раиије 
.чозвољена сре.дства за намирење довољна. Но да би се то у конкветнои случају 
непитало, првостепени је суд пропустио ла уетанови колико тражбина тражиоца 
извршења зајелно са трошкови.ма и ка.матама износи; затим да утврди за које 
време бп се тражплац нзвршења могао на.чнрити путем већ спЈ)Оведене принудне 
.управе у вези са извршеном пленидбом покретнина, јер тражилац извршеља 
ипак није дужан да намирењем путем принудне управе чека један дужи период 
времена на своје намирење. Извршни суд је додуше висину потраживања тра-
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жиоца извршења у нападнутом закључку изразио у своти од 2803,38 днн. са 
Јгрип., али како није утврдио и колико ти припатци приблнжно износе, на сваки 
начнн није ваљано установљена висина потраживања тражиоца извршења.

Кад је тражилац извршеша приступио кумулирању извршних средстава, за 
случај да извршни суд у новом закључку дозволи дражбени поступак, онда he 
ценити то, да ли и који трошкови и којег извршног средства треба да падну на 
терет извршеника, јер се кумулирањем извршних средсгава не могу гомилати 
извршенику извршии трошкови.

Окружни суд у Петровграду, VI одељење, 16 децембра 1939 године.

411
Дужност извршног суда у погледу уношења најниже прихватљиве понуде 

у дражбене услове за случај када се проценом утврди да је вредновт некретнине 
различита од оне, коју је тражилац извршења означио у дражбеним условима.

По овом питању услед рекурса извршеника, рекурсни је суд донео следећи
3 А К Љ У  ЧАК;

Рекурс уважује; нападнути закључак укида и упућу.је извршни суд да, 
допуњујући дражбене услове, установи колико износи најнижа прихватљива 
понуда при дражбовању. Прилнком решења тог питања решиће и о трошковима 
рекурса.

Р А З  ЛОЗИ:
Тражилац извршења може приликом дражбене молбе да поднесе нацрт 

лражбених услова, да га не би суд након обављања процене позивао да тај нацрт 
подноси. Уколико тражнлац извршења такав нацрт поднесе, онда he суд својим 
закључком унети односно допунити дражбене услове тако, што he у њима озна- 
чити не само процењену вредност дражби изложене некретнине, Beh и најнижу 
прихватљиву ионуду. To је суд дужан да чини из службене дужности. Како је 
у конкретном случају извршни суд само утврдио вредност некретнине, не озна- 
4yjyha и најнижу прихватљиву понуду с обзиром на ту yTBpheHy вредност, ва- 
љало је нападнути закључак поводом рекурса извршеника укинути и вратити 
предмет извршном суду да поступи у смислу овог закључка.

Окружни суд у  Петровграду, VI одељење, 29 децембра 1939 год.

412
Да ли извршни суд може при расподели дражбене куповнине изрећи да 

потраживање у виду кауционе хипотеке не може бити распоређено само због 
тога, што хипотекарни поверилац није до дрсчжбеног рочишта пријавио колико 
нзноси његова тпажбина.

Ово питање услед рекурса хипотекарног повериоца рекурсни суд је решио 
следећим

3 А К Љ У Ч К О М :
Рекурс уважује; нападнути закључак укида и ynyhyje нзвриши суд да 

одржв нову распоредну расправу, a том приликом да реши н пнтање рекурсног 
трошка.

Р А З  ЛОЗИ:
Против закључка о раздеобн жали се хипотекарни повернлац С. з. б. и 

истиче да је повредом извршннх прописа извшни суд одбио да распоредн њено 
нотраживање.

Рекурс је основан. Према стању извршних ciiiica хипотекарни поверилац С. 
3. б. и.ма укњижено хипотекарно потраживање до главничне своте од 5000 дин. 
са прип. II то као кауциону хипотеку, и ово своје потраживање пријавила је 
на рТЈдеобној расправи од 29 марта 1939 голине. Међутим, извршни суд одбио 
је да пријављену своту распореди из разлога што поменути хипотекарни пове- 
рилац није до дражбеног рочишта пријавио колико износе његове тражбине које 
су настале из правног одношаја отвореног кредита, a које је обезбеђено залож- 
иим правом до 5000 дин. са прнп.

Разлози на којима је извршни суд засновао своју одлуку нису у складу са 
законским прописима. Истина да § 135 тач. 5 И. п. наређује да повериоци који 
имају укн>ижено заложно право за тражбине које могу настати из отвореног



кредита морају њихоп износ ПЈшјавити најкасније до дражГтног рочишта, а.аи 
иако то пе учине, по овакве повериоце услед таквог непријављоња ие могу на- 
стати штетие ппавне последице, јер у смислу § 174 И. ii. тај износ могу iiaj- 
касније да пријаве и на распоредном рочишту. Како, дакле, одлука извршиога 
суда не одговара закону, рекурсни је суд укинуо нападнути закључак о ра.ч- 
деоби купоиниие, с тим да со прнликом нове распоредне расправе која се има 
одржати у иогледу тражбине С. з. б. и њене кауционе хипотеке поступи у смислу 
закона, a саобразно овом закључку.

Окружпн суд у ПетровгЈ)аду, VI одељење, 21 новембра 1939 год.
__________  Вслшмшр ПеЈоЋшВ

811

Јудикатура из области индустриске својине
I ПРАВО ПАТЕНТА

п) Одбор -la оспоравпње

413
Патент he се поништитн кад се исказима паклетих сведока песумљнво 

утврди да је исти предмет пре прнјаве спорног патента у нашбј земљи био у 
јавној употреби и да у моменту пријаве патента пије више био нов. — (§ lO т. 2 
у всзи § f) н 33 т. 1 Зак. о зашт. инд. својине.)

(Решење Одбора за оспоравање бр. 10030 од 7 јуна 1939 год. П. 0. 6/34.)

414
Патент he се делимично поништити у мери колико се утврди да је пре 

прнјаве био предмет јавне употребе у иашој земљи.
Публикаин.је поднете за доказ да пропалазак није иов, не могу се узети у 

обзир ако иа истима није детаљно приказан предмет који треба да одгова1)а 
оспорено.м патенту. — § 10 т. 22 §§ 8 и 33 Зак. о зашт. инд. својине.

Решено у Одбопу за оспоравање Бр. 9926 од 5 јуна 1939 год. По. 5/37. — 
Осчшжено одлуком Касационог одбора Бр. 8 од 25 маја 1940 год. К. ж. 8/39.

415
Патент he се поииштити кад се у спору докаже да је предмет истог прс 

пријаве делимично био објављен и тако Описан да су га стручњацн могли упо- 
требити.

Сва тврђења у спору за поништај патента нстакнута у одбрану важиости 
самог патснта морају бити заснована на тексту самога опнса н патгнтинх 
захтрва.

Гаопттења извршена iiyuoMohmiKy пмају нсте правне последице као да 
су извршепа самомс властодавцу. .

Кад тужнлац у спору поднесе доказ о поседовању једног предузећа н 
права на ра.д, актнвно је легитимнсан за вођење спора око поннштаја једног 
иатента. — § lo ст. 1 и 2, § 8 и 33 Зак. о загат. инд. својине.

(Решење Одбора -за оспоравање бр. 11522 од .30 јуна 1939 год. П. 0. 7/38 
оснажено решењем Касацноног одбора бр. 1 од 25 маја 1940 год. Кж 1/40).

6) Одбор -VI жалбе
416

Решење П])нјавног одбора за патеите донето у поступку iio приговору по- 
ннштнће се из фоп.чалннх разлога кад се утвр.ди да је овај Одбор узео у расма- 
Tpaibc нове патентие .захтсве, односно чињенице које пнсу биле садржане у 
оппсу II патептпим захтевима пре објаве пријаве, пошто се iio објави обим про- 
наласка не можо пошнрпти. — §§ S9 ii 93 Зак. о зашт. пнд. својнне.

(Решење о.дбора за жалбе бр. 12429 од 16 нове.чбпа 1938 ro;t Пж 11 и 12/з8.)
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Захтев о додељивању допунског патента уместо самосталног може се поста- 
вити све док се патент дефинитивно не додели т. ј. до одлуке о упису одобре- 
ног проналаска у патентни регистар, пошто овакво тражење не мења суштину 
н битност проналаска, који већ приликом подношења пријаве мора да прет- 
ставља усавршење и поправку основног патента, као и из разлога што оваквим 
претварањем пријаве није оштећен интерес јавности, пошто је технички ка- 
рактер проналаска остао исти a измењена је само његова правна природа, што 
се приликом одобрења проналаска ставл>а јавности до знања.

(Решено у Одбору за жалбе Управе за заштиту индустриске својине, на 
дан 6 новембра 1939 год., бр. 8296, П. ж. — 2/1939.)

417

418
Ако је тражено васпостављање престалог патента у пређашње стање по 

§ 142 0 Зак. 0 зашт. инд. својине уважено, онда нема места одбијању, истовре- 
мено траженог преноса тог патента на ново лице с позивом на чињеницу да 
патент у моменту склапања уговора о преносу није важио, пошто је уваженим 
васпостављањем васпостављен и контин.уитет непрекидног трајања истог па- 
тента. — § 142 a и § 23 Зак. о зашт. инд. својине.

(Решење Пријавног одбора за патенте бр. 11915 од 18 јула 1939 год., преина- 
чено одлуком Одбора за жалбе бр. 14704 од 16 децембра 1939 год. 11. ж. 5/39.)

419
Примена и проширење једне већ познате идеје, која би била лако присту- 

пачна лицима просечне занагске способности, не претставља такав стваралачки 
рад да би могао бити предмет заштите путе.м патента.

Један систем продаје на отплату кад би био и нов, iie може се сматрати 
као проналазак способан за заштиту, пошто не претставља одређен поступак 
који би се могао применити у занатству, индустрији или привреди уопште. — 
§§ 8 и 10 Зак. 0 зашт. инд. својине.

(Решење Пријавног одбора за патенте бр. 6090 од 31 маја 1939 год., осна- 
жено решењем Одбора за жалбе бр. 12210 од 29 деце.мбра 1939 год. TI. ж. 4/39.)

а) Одбор за оспоравпње
II ПРАВО ЖИГА

420
Извршна пресуда среског суда донета по тужби за дело повреде по За- 

кону 0 сузбијању нелојалне утакмице којом је цењено питање сличности између 
два знака, не може се сматрати као рес јудиката у спору за оиозивање жига по 
§ 65 Закона о з. и. с., макар да се овај спор води између истих странака и има 
да се цени питање сличности истих знакова, пошто не постоји истн правни 
основ и индентичан тужбеии захтев.

Нема места опозивању оспореног жига који се састоји из етикете зелене 
боје извесних других елемената и натпнса „Лилодонт" због раније упогребе не- 
регнстрованог знака тужиочевог са сличним елементима али са натписом „Каро- 
лина“ , јер су на оба ова знака главни елементи речи „Лилодонт“ и „Каролина", 
које се по своме значењу као и фонетици битно разликују тако да је са гле- 
дишта употребе истих у промету искључена свака пометња и за најпросечније 
купце. Чињеница што се оба жига употребљавају у приближно истим бојама, 
не може ићи у прилог њихове сличности и постојања пометње, јер она прет- 
ставља секундарни елеменат на истим, и што је ноторно познато да сс произ- 
води ове врсте увек траже у про.мету по њиховим вербални.ч ознакама.

Кад се тужилац у целости одбије од захтева у тужби као неумесног и на 
закону неоснованог, онда се, сходно § 126 Закона о з. и. с., имају на његов 
терет ставити целокупни трошкови спора. Околност што је тужилац имао за 
себе прву одлуку Касационог одбора којом се ништи ожалбено решење одбора 
за оспоравање и предмет враћа Одбору ради доношења нове одлуке, није ме-
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родавно за питање о накнади трошкова делог поступка, којв има да сноси она 
парнична страна која ирема коначном исходу целокупног ciiopa шти ичгуЛи.

(Решено у Одбору -ча о1Ч1оравање IH јануапа U)39 год., Вр. 704 Ж. 0. 1/37. 
— Преиначено у поглелу Т1)ошкова решењом Касационог одбоЈ)а од 30 августа 
1939, бп. 4. К. Ж. 4/39.)

421
Одредбом § f)4 т. 4 Вакона о чаштити ин;1уст])иске cBojniii! iiiije обу.хиаНсна 

и упогреба туђег друштвеног имена, т. ј. имена правних лица, oeh једиио имепа 
и ликова фичнчких лица.

Одбор за оспоравање лужан је да на основи изнетог дока;«1ог материјала 
и чнњеничног стања применн олговарајућн законски пропис.

(Решено у Одбору .за оспоравање Управс за .заштиту инлугтриске својине 
на дан 25 маја 1939 гол., бр. 9223 — прсиначсно решешем Кагапиоиог одбора од 
24 фебруара 1940 год. К. ж. 7/39.)

422
Реч „1>исер“ због уиотЈшГн! од стране већог 6]ioja ii])Hiipc;mni:a нзгубила јо 

способиост да потрошачу иослужи као упут на поовепиенцу робс — випа — из 
одређеног предузећа, дакле иста не испуњава главнн н битни залатак жига, т<! 
се и.ча сматрати као уоиште уобичајена за о-значавање извпсних врста робе у 
промету. Оваква реч је слоболна за употребу свима привре.лницима за обеле- 
жавање вина уопште, и она може фигурирати на њихови.ч жигови.ма, алн се па 
њу не распростире њихово искључиво цраво стечено регистрацијом (§ 51 т. 4 
3. 0. и. с.).

Питање сличности код оваквих жигова не оцењује се уопште уобичајеним 
речима, но по преосталим елементима.

(Решено у Одбору -за (кчтораиање на дан 19 априла 1939 год. бп. 07к4, Ж. 
0. 8/38. — Оснажено peuieifac.M Касационог одбора бр. б/39 од 13 IV 1940 год. 
К. ж. 6/39.)

423
Нотнфикација Међунаро/шог бнроа о од)>ицан.у жига и.ча карактер прст- 

ставке о одрицању из § 02 Зак. о .заштити индустриске својине. Прсма томо 
тужба за поништај MebyHapo.iHo заштићеног (страног) жига полдета iipe досиећа 
ове нотификације Уирави, даје тужиоцу ираво за накналу 91тете иако је под- 
нета касније од датума одрицања на жиг, извршеног код Међународног бироа.

(Решено у Одбору за оспорава1ве 1 априла 1939 бр. 072 М. и. о. 3/38. — 
Ово је решење и.звршно, пошто ннјс бнло жалб1'.)

424
Н.з.чеђу речи „Тата“ н речн „1>ата“ , донокле фонстички слнчних, иоотоји 

знатна ра.злика у значењу п начпну како су написане, тр су услед тога, као н <• 
обзиром да су парничне фирме баш по тим речима позната шпрокој потро- 
шачкој публици, ове речи разлнчне у толиком степену. ла је по.четн>а међу њима 
немогућа (т. 3 § 64 у вези ст. 2 § 63 Зак. о .зашт. инд. tatojnne.)

Тужбом за поништај .чеђупародно решстрованог жига може ср пости1ш 
престанак тога жига само у зе.чл»н у којој је тужба подигаута, a но н престаиак 
овога жига у свима зе.чл>ама Уговорницама. Престанак мвђунаролвр Јитистрацијр 
жига у свима .зе.чл>ама Уговорницама може се постићи само првобитног домаћег 
жша у дотичној зе.чл>и (чл. i изп 9 Мадридског аранж.чана у ве.зи чл. б Koii- 
г.енције Париске Уније).

(Решено у Одбору за оспоравањс ол 11 децембра 1939 год. бр. 21076, М. ii. 
0. 1/39. — Ово је решење нзвршно мошто ннје било жалбе.)

425
Реч „Бензалко" ковница је од речи бензин н алкохол, те је као днроктна ii 

иск.гучнва ознака врсте робе, у смнслу т. 3 § 51 Закона о зашт. инд. својние 
искључена од регистрације за мешавипу бензина и алкохола.



Ова реч је нскључена од регпстрације и по т. 4 поменутог параграфа, н то 
са раалога што је у времену регистровања од велнког rtpoja продаваца Гшла већ 
употреољавана за оаначавање мешавине бензнна са алкохолом.

(Решено у Одбору за оспоравање на дан 27 децембра 1939 год. бр. 21989 у 
IJeorpa;iy. — Ж. о. 13/39. — Ово је решење извршно пошто није било жалбе.)
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У случа,1у постојања једне тужбе за поништај жига, подноснлац другс 

тужбе за попиштај истог жига, поднете ппе доношења решења о поништају 
жига по првој тужби, има право на накнаду парничних трошкова, пошто је 
осиорени жиг у времену подношења тужбе био још на снази као и с обзиром 
па то, да тужилац у времену подношења тужбе није могао знати какав he битн 
исход спора за поништај нстог жпга по првој тужби (§ 126 Закона о з. и. с. у 
вези са § 147 Гр. п. п.).

(Решено у Одбору за оспоравање 5 марта 1940 бр. 435, Ж. о. 15/39. •— 
Ово је решење извршно, пошто није бнло жалбе.)

______  Љ убО М И Џ  МИЈЖОЋИ^

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

427
У ревиЈшјн ннје означена повреда закона, али како је ])евидент 

упутио иа иов[)еду пз § 337 бр. 1 сл. б) 2. п § 336 бр. 6 С. кр. п., опа 
је на овој основнци расмотрена.

За постојање дела из § 178 бр. 2 и 3 Кр. з. потребно је да се 
установи н то да је учинилац дело извјшшо с умшп.]Бајем да својом 
|)адн>ом проузрокује баш овакве последице како пх предвпђа тај 
зак. пропис, нли да је делао с умншљајем на лакшу иовреду тела 
од rope наведене, али да се та тежа последнца нма ирипнсатн нехату 
учшшочевом ( §17  Кр. з.).

П Р Е О У Д А ;
Касацнонн суд ревнзију опт. Д. П. у оном делу који је изјављен због 

новреде материјалног закона нз § 337 бр. 1. сл. б) С. кр. п. одбацује.
Мећутим, 110В0Л0М оног дела ревизије који је нзјављен због иовре.де мате- 

ријалиог закона из S 337 бр. 2. С. кр. п, понпштава пресуду Окружног суда у 
погледу опт. Д. II. на оспову § 346 од. 1 бр. з п о.д. 2 ст. посл. С. кп. п. у вези 
§ 33S од. 5 С. кр. п. н ynyhyje ствар исто.ч Окрулшо.м суду на новп претрес 
u одлуку.

Решеи.е у поглелу осталог дела ревизије као н у иогледу иризива отклања, 
остав.Ђајући нначе пресуду Ок]|ужног суда нетакнуту.

РАЗЛОЗИ:
Против иресуде Окружног суда изјавио је опт. Д. П. ])евизију због покреде 

(1)ормалиог и материја.4НОГ закоиа, те призив због строго одмерене казне радн 
ублажења.

Повреду закона налази жалнлап у томе, што га је Окружнн суд огласпо 
кривнм иако постоје околности нз §§ 22 п 20 Кр. з. због којпх је нск.д>уч(Ч1а 
његова кривнца, будући да је дело починио у ДЈ-шевном растројству, односно 
иомућсњу свестн услед пијанства и ударца по глави који му јс задао сведок Л. 
J. (§ 22 од. 1 Кр. 3.), те у заблуди да на љеговој страни постоји нужна одбрана 
/§ 20 h'p. 3.).

Ревнзија, чије оиравдање ynyhyje на повреду .чатеријалног закона нз § 
337 6)1. 1 сл. б) С. кр. п., очигледно је неоснована, јер повреде материјалног 
иакона треба да п1)оизлазе нз оног чињеничног стања како га је установио



Окружни суд и које је меродавно и аа овај Касациони суд, a према том »ihhiO- 
ничном стању жалилац се прнликом иавршен>а дела ла којс је оглашрк крнвим 
иије налазио ни у ааблуди iiii у стању помућења свести, које он у ревизији 
истиче. '

Касациони суд је стога ревнаију у том делу па темељу § 345 од. 1 бр. 2 
С. кр. п. одбацио.

Повреду закона впди, даље, жалилац и у томе, што је Окружни гуд на 
дело за које ra је огласио кривим иогрешно применио § 178 бр. 2 н з Кр. з„ 
будући да није са иуном сигурношћу утврђено да је до губнтка левог ока и 
ослабљења леве вуке оштећ. Ш. П. допјло баш услед повреде коју је он задао 
овом потоњем. Из лекарског налаза и мншљења, наиме, да произла-ш да је, 
додуше, вероватно да су оиисане последице наступиле услед инфекције pane 
коју је он оштећеноме задао, али да пије искључена могућност да је та ипфвк- 
ција могла доћн и другнм путем, односно да су наведене последице могле iia- 
стати и другим начином.

Ово разлагање упућује на повреду материјалног закона из § 337 бр. 2 
С. кр. п., a с тим у вези и на поврелу формалног закона из § 336 бр. 6 0. кр. ii.

Ревизија, уколико се тиче питања да ли се на дело жалиоца има приме- 
иити § 178 бр. 2 и 3 Кр. 3., утолико је основана, што у нобијаној прссуди нн у 
њеним разлознма нису утврђене чињоиице на којима би се по правилној нри- 
мени закона морала основати пресуда. Према правилном тумачењу закона. 
наиме, како га овај Касационн суд стално примењује, за постојање дола из S 
178 бр. 2 и 3 Кр. 3. потребно ,ie да се, међу осталим, установи и то, да је учинн- 
лац дело извршио с умишљајем да својом радњом проузрокује баш овакве по- 
следице како их предвиђа тај законски пропис, или да је делао с умишљајем 
на лакшу повреду тела од напред наведене, али да се та тежа послелица и.ча 
приписатн нехату учиниочевом (§ 17. Кр. з.). У предметном случају Окружни 
суд је у то.ч погледу установпо једино да је опт. Д. П. инкримисано дело iio- 
чинно с намером (умншљајем) да оштећеника талссно повреди, док напред 
истакнуте битне околности пије уопште расветлио, иако iipe.va ономе што је 
малочас речено баш од установљења тих околности зависи да лн у предметно.м 
случају пма места примени § 178 бр. 2 и 3 Кр. з. или не.ча.

Касациони суд је стога поводом тога дела ревизије који је изјављен због 
повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 G. кр. п., на те.чељу 8 346 од 1 бр. з 
II од. 2 ст. посл. С. кр. п. у вези 8 338 од. 5 С. кр. ii., поништио 4|ресуду 
Окружног суда у погледу опт. Д. II. и упутио ствар истом Окружном суду на 
пови прегрес и одлуку.

Услед тога постали су преостали део ревизије као н призив опт. Д. II. 
бсспредметни, па је Касациони суд отклонио да о њнма решава. (Кре 109/1940.)
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Предњп зуб је мање важан део тела (§ 179 Кр. з.). И.ма с.дуча- 

јева, међутнм, када предњи чуб .може да претстав.д.а н важан део 
тела.

П Р В С У Д А :
Касациони суд ревизију одбацујс, a призив не уважава.

Р А З Л О З И :
Против пресуде Окружног суда нзјавио је опт. 0. J. реиизију због »овроде 

материјалног заксна из § 337 бр. 1—3 С. кр. ii. и иризив због строго олмереие 
ка.зне ради ублажења и ради примене 8 65 Кр. з.

Повреду матернјалног закона нз 8 337 бр. 2 С. кр. п. налазн жалнлац у 
то.ме, што је Окружни суд на дело за које је оглашен кривнм погрешно ирн- 
менно § 179 од. 1 Кр. 3. уместо § 181 од. 1 Kn. з.

Ревнзија није основана, јер према чињенично.м с-тању како га је устаноиио 
Окружни суд — a које је меродавно и за овај Касациони суд — оптужрннк ,ie 
оштећеноме избио један предњи зуб, дакле повредио га у телу тако да му је 
један мање важан део тела уништеи, па како се у тако утврђеној радњи опту- 
женога, коју је овај умишљено извршно, стичу сва објективна и субјективиа
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критерија злочинства против живота и тела означеног у § 179 од. l Кр. з., 
Окружни суд је правилно применио овај законски пропис. Нетачно је тврђење 
жалиоца да се зуб нема сматрати мање важним делом тела, јер зубу то свој- 
ство припада већ с обзиром на функцију коју зуби врше при узимању и про- 
бави хране. Има, пак, случајева када зуб може да претставља и важан део 
тела у смислу § 178 бр. 4 Кр. з., као ua пр. код професионалног атлете који се 
бави дизањем терета зубима итд., као и код лица других занимаи>а код којих 
губитак зуба може бити од битног утица1а на вршење занимања. Како се, међу- 
т'им, у овој кривичној ствари не ради о таквом случају, то је квалификација 
дела по § 179 од. 1 Кр. з. умесна и на закону основана.

У следству тога неоснована ie ревизија и у оном делу ко.ји је изјављеп због 
новреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п., јер да није П]шмс- 
њен § 181 од, 3 Кр. 3., будући да о овој примени може бити речи само онда 
када се ради о делу из § 181 Кр. з.

Па како је ревизија оптуженога исто тако очигледно неоснована и у iio- 
гледу осталих иовреда матевијалног закона, које у њој нису поближе оправлане. 
јер такових повреда нема, Касациони суд је ревизију у целости на темељу § 345 
сд. 1 бр. 2 0. кр. п. одбацио.

Узевши потом у расматрање изјављени призив, Касациони суд је пашао: 
да казна коју је изрекао Окружни суд у свему одговара тежинн дела н 

степену кривичне одговорности оптуженога;
да за примеиу § 65 Кр. з. нема законских услова, ,јер оитуженик дело није 

иризнао нити ,је показао знаке кајања., те се не може с основом очекивати да 
he се у будућности и без извршења осуде узлпжати од вршења кривичних дела, 

па призив као нео'’нован на темељу §§ 334 од. 2 ц 353 С. кр. п. није 
уважио. (Кре 157/1940.)

429
За иостојање дела из § 314 Кр. з. мора се утврдити joiii ii на- 

мера оптуженикова да присвајањем туђнх покретннх стварн iiiai- 
Пави себи илп другоме ]11)отивправну нмовннску корист.

Пема дела крађе када се неко после нзвршене крађе са учннно- 
цем споразуме да украдене стварн однесе у друго место.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд поволом ревизије К. С. нзјављене због повреде матерпјалног 

закона ц:< § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., a с позивом на § 346 бр. 3 и § 352 од. 
2 0. кр. п., поннштава пресуду Окружног суда у иогледу оба оптуженика н 
ствар ynyhyje истом Окружном суду на новн претрес н одлуку.

Решење у погледу призива отклања.
Р А З Л О З И ;

Против пресуде Окр. суда нзјавно је оит. K'. Г. ревнзмју због повЈв-де ма- 
тери,јалног закона нз § 337 бр. i сл. а) С. кр. ii. аато. што суд није установно да 
.је он одузнмање свшва учинио у на.че|)н да њнховнм ПЈШсвајањем ирибавн себн 
1!ли другоме противправну имовннску корнет, те тако из опих чињ(чшца, које 
је Окр. сул установно, не произлази дело крађе.

У смнслу § 314 Кр. 3. дело кпађе постоји онда, кал ко туђу покретну
(твар одузме другоме у наме1ш да љеии.м присвајање.м прибави себи нлн лру-
го.че ирогивиравну имовинску корист. Пре.ча тој законској одредбн, дакле, ннје 
довољно, да неко о.дузме од другога туђу покретну ствар, већ је бптни елеменат 
,;ела крађе и то, да ,је туђа покретна ствар оду.зета у намерн да њеиим присва- 
јањем прибави сч>би или другоме иротивправну имовннску корист. Са.чо одузи- 
мање стварн боз rope означене намере може да чини друго какво кривично
дело, алн не дело крађе нз § 314, Кр. з. У конкретном случају Окр. суд ни у
диспозитиву, a нитн у разлози.ча пресуде није установио да је жалилац са 
lope означеном на.чепом одузео од III. 3. 9 комада свиња, шта више Окр. суд се 
uiije нн бавно ти.ме, какву је намеру и.чао жалилац прнликом одузимања свиња.

Како је намера во етановишту овога суда чињеничко питање, које суд 
установл>ава по сво.ч слободно.м уверењу на основу оцене свих доказа, изнесених
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ita гл. npefpecy (§ 274 С. кр. п.), то је Касациони суд поводом ревизије жа- 
лноца, изјављене због поврсде материјалног закона из § 337 6р. 1 сл. а) G. k ] i. 
II., поништио пресуду Окр. суда у погле;уг оит. К. С. на основу § 346 бр. 3 и 
одељ. посл. стаи. 2 С. кр. п. и упутно Окр. суд да одржи iioim гл. претрес, па 
којем ће расветлити и ту битау чињеницу, са каквом је на.мером оиај оптужвпн 
одузео упитне свиње, јер од установљења те чињенице заииси 1Ц)аиилна iiiui- 
мена закона, наиме, да ли иостоји дело крађе из § 314 Кр. з., или које друго 
кривично дело, iia lie према резултату доказаног поступка донети нову одлуку.

Призив oiiT. К. С. услед горње одлуке постао је беспредметан, те је Ка- 
сациони суд решавање његово отклонио.

Окружни су је истом пресудом огласио кривим и С. М. као санзвршноца 
дела крађе са опт. К. С. у погледу горњег дела. Међути.ч, Окр. суд је као чиње- 
ницу установио да је опт. К. С. зи.ми на покладе 1939 год. једне недеље дошао 
код С. М., рекавши му да је украо неке свиње у Чонопл>и и замолио је овога 
да их отера у С. Опт. С. М. под бр. 8 изјављује да се после крађе договорио са 
К. С. да сБиње отера у С. У том с.числу је исказао и на гл. претресу и бранио 
се да он није саизвршилац, iieh само помагач. Из. установљеног чињеничног 
стања н одбране овог оптуженог произла-зи да се он са К. С. после извршене 
крађе споразумео да украдене свиње отера у С., те се зато дело овог оптуженог 
iie би могао квалификовати по § 314 Кр. з., као саизвршиоца, већ би се и.ма.до 
нодвести под другу коју одредбу Крив. закона, евентуално под одредбу § зз.з 
Кр. 3. Како између радње овог опгуженог и радње К. С. и.ча везе, a пошто се 
Касациони суд поводом ревизије К. С. уверио да је и на штету С. М. повређеи 
материјални закон, iia иако овај оптужени није изјавио ревизију, то је Каса- 
циони суд у смислу § 352 одељ. II. С. кр. п. iio служСкшој дужности поништио 
иресуду Окр. суда и у погледу овог оптуженога, и упутио суд да и у иогледу 
овог оптуженога одре;ш нови гл. претрес, на које.« he расветлити шта је овај 
оптужени починио, односно под који законски пропис се и.ча подвести његово 
дело и према резултату доказног поступка донеће нову одлуку и у погледу овог 
оитуженог. (Кре 107/1940.)

430
Крађа ограде бунара, која је бп.ла на опитш ском iiaiiiH.aKy, 

има се квалификоватн iio § 310 бр. 4 Кр. з.
ПР Е С У  Д А;

Касационн суд уважава ревизију држ. тужиоца ц.зјављену због повреде 
материјалног закона из § 337 б|>. 2 С. кр. ii. гледе оитуженог J. С. и дела oiiii- 
саног у пресуди Окружног суда иод 1) на штету оиштине II., те, iiuiiiiiiiTaBaJvliii 
вресуду Окружног суда у овом делу, ово дело квалнфикује као здочин кра1)е 
110 S 316 бр. 4 Кр. 3. С тим у вези иоништава пресу.ду и гледе од.чераваи>а 
казне те овог оптужепог на основу § 316 од. 1 Кр. з. 11]ш.чеиом § 62 и 71 бр. 4 
Кр. 3. и § 286 од. 1 С. кр. II. осуђује iia једну повишецу ка.зну строгог .-laTBoiia у 
трајању од 4 (четири) .чесеца и 10 (десет) дана.

Ревизију J. С. одбацује, a решење у погледу призива држ тужиоца от- 
клања, остављајући иначе пресуду Окружног суда нетакнуту.

Р А З Л О З И:
Против пресуде Окр. суда и-зјавио је ревизију опт. J. С. у погледу дела 

крађе на штету општ. П., које је дело описано у пресуди Окр. cy;ia под 1, и то 
због повреде формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. ii. зато, што је суд iio ово.м 
долу .засновао пресуду на шегово.м прнзнању пред општинеким власти.ма, a то у 
смислу § 254 С. кр. п. није .чогао учинити. Оси.м тога он је то своје мризнање 
пред судо!и повукао и дао је зато оправдане разлоге. a других дока.за за ihe- 
гову крнвицу нема. Вредност украдених дасака је у с.числу пријаве 120 динара, 
iia суд иије .могао ту вредноет. спојевол.но установити iia 210 динара.

Ова је ревпзија неоснована, iia ју је Касациони суд на основу § 349 одел>. 
II С. кр. II. одбацно из ра-злога, што је суд своју пресуду .засновао на иска.зу све- 
дока П. J., претсе.дника олштиие, ко.ме је поклонио потпуну веру, те је тако 
доказивање како у погле;1у кривице тако и у погледу вре.диости ук|1адеиих 
дасака спроведено баш у с.мислу § 254 С. кр. п., те -зато не.ча оне повреде -закона 
коју жалилац истиче.
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Против пресуде Окр. суда по истом делу нзјавио је ревизију и држ. тужи- 
лац због новреде матернјалног закона из § 337 6р. 2 С. кр. п. зато, што суд то 
дело није квалификовао по § 316 т. 4 Kn. з., јер je суд установио све битне еле- 
Л1енте за ту квалификацију. ћетачно је оно резоновање суда да простор, који 
припада ЈавноЈ установи, мора Оити ограђен, па да се дело може подвести под 
S 316 т. 4 Кр. 3. ,1 ■

Ова је ревизија темељита, јер је Окр. суд као чињеницу установио да је 
оптужени на општинском иашњаку спољну ограду од бунара развалио и однео 
7 дасака од ове ограде. По сталној иракси овога суда општински пашњак, иако 
није ограђен, припада јавној установи, као што се сматра да су општннско 
вашариште, општински ларк места која припадају јавним установама. Није од 
важности 10 што је општински иашњак отворено поље и не служи јавном 
саобраћају, већ је битно то, да је иашњак општинско добро, дакле место које 
ирипада Јавиој установи, и када је оптужени развалио ограду са бунара који се 
налазио на том пашњаку и у намери да их противправно присвоји однео 7 
комада дасака, он је починно крађу у смислу § 314 Кр. з., која се има квали- 
((шковати 110 § 316 т. 4 Кр. з. Пошто Окр. суд то дело није тако квалификовао, 
остварио је иовреду материјално!' закоиа из § 337 бр. 2 0. кр. ii. Зато је Ка- 
сациони суд уважио ревизију држ. тужиоца, пресуду Окр. суда у погледу ква- 
лификацнје дела, a с тим у вези и у погледу одмеравања казне, поништио и 
уиутно дело квалификовао по § 316 т. 4 Кр. з. те је на основу олакшице које је 
Окр. суд установио, a које прихваћа и овај суд, нашао да има места прнмени 
J? 71 бр. 4 Кр. 3. и за ово дело одмерио казну строгог затвора у трајању од 4 
.чссеца, iia с обзиром на изречену казну затвора у трајању од 20 дана iio делу, 
оиисаном иод 2) у пресуди Окружног суда, изрекао на основу § 62 Кр. з. и § 
2h6 одељ. I С. кр. и. једну повишену казну строгог затвора у трајању од 4 
месеца u 10 дана.

Касациони суд је отклонио решење по призиву држ. тужноца, јер је тај 
призив постао беспредметан. Наиме, призив држ. тужиоца се односио на ону 
казну, која је изречена на основу квалификације Окр. суда. Како је Касациони 
суд променио квалификацију дела, морао је одмерити нову казну, која одго- 
вара промењеиој квалификацијп, што је и учнњено. (Kjie 277/1939.)

431
Радња оптуженнка састојала се у томе, да су прнликом мерења 

пеирнмећено узиманн са ваге iio један џак кукуруза н ионово га 
стављалн на вагу, тако да је известан број џакова два пута мерен 
II тиме се лажно претсгављало као да је у вагон утоварено 700 кгр. 
више него што је стварно утоварено, услед чега је Дир. држ. желез- 
ннца бнла доведена у заблуду гледе количине кукуруза, a коју је 
разлику ова Дирекција морала да платн нспоручиоцу. Ово дело се 
има подвести под § 334 од. 1 ст. 1 Кр. з., a не под § 314 и 316 бр. 4 
Кр. 3.

Како се дело нз § 334 од. 1 ст. l Кр. з. кажљава затвором до 
годину дана, a како је код почнњења дела до доношења пресуде 
ирошло два пута онолнко времена колнко се за застарелост ирава 
iia гоњење тражи, то је оптужене ослободио.

П Р Е С У  ДА:
Касациони суд уважава ревизију опт. К. А. и Ч. В. у оно.м делу који је 

изјављен због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) и бр. 2 С. кр. п., 
те, поништавајући нресуду Окружног суда у погледу тих оптуженика на основу 
§ 346 од. 1 бр. 3 и од. 2 ст. посл. С. кр. п., a у погледу опт. В. К. по службеној 
дужности с позивом на § 346 од. 2. ст. посл. у вези § 352 од. 2 С. кр. п., 
оптужене К. А., Ч. В. и Б. К. на те.мељу § 280 од. 1 ст. 3 С. кр. п. ослобађа од 
оптужбе подигауте у оптужници Државног тужиоштва у П. од 6 новм1бра 1936 
Бр. Кк. 401/3-1936 с тим да трошкове кривичног поступка у смислу § 311 од. 1 
С. кр. п. има да сноси државна благајница.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања, остављајући иначе 
иресуду Окружног суда нетакнуту.
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Р А З Л О З И;
Против пресуде Окружног суда изјавилн су опт. К. А. и Ч. В., поред оста- 

лога, 11 ревизнЈу абог повреде матернјалног закона ич § 337 бр. 1 сл. б) и бр. 2 
U. кр. 11., јер да Ј0 Окружнн суд на дело за које је оглашен крииим iiorpeiiiiio 
прн.менио §§ 314 и 310 бр. 4 Кр. з. уместо § 334 од. 1 ст. 1 Кр. з., које је дало, 
међутим, с обзиро.м iia iipoiiiice §§ 7н и 79 Кр. з., застарело, iia да их је тако 
огласио кривим, нако н.ма околиости због којих је укннута њи.хова кажњнвост.

1’евизија је основана.
Пре.ма оптужници, a и ирв.ма чињеничном стању како га јс устааовио 

Окружни суд, опт. К. А. и Ч. *В. су 29 фебруара 1930 године — a опт. К. И. 
иокушао је то учинити поново и 4 маја 1930 год. — у Бан. Н. Селу iia желез- 
иичкој станици, када су утоварнвали кукуруз у вагоне Дирекције државних 
жслезннца, iio наговору out. 13. К. прилико.м мерења кукуруза ta иаге неири- 
.MfheHO су узи.мали по један џак кукуруза и поново га стављалн на вагу, тако 
да је приликом iipeiaepauaiba целог вагона iia уиитној железничкој станнци 
установл>ен мањак од 7бо кг. кукуруза у вредности од 700 динара, коју је своту 
ДЈикавна каса морала надокиадити нспоручиоцу Б. И., оцу out. Б. К.

Окружни суд је нашао да се у оваквој радњи оптуженика стнчу сва објвк- 
тивна обележја злочннства крађе, озиаченог у § 314 од. 1 ст. 1 Кр. з., a ква- 
лнфикованог по § 310 бр. 4 Кр. з., јер да су мерење н утовар кукуруза вршеин 
на месту и у просториЈа.ма које прииадају јавној установи o; ihocho служе јав- 
ним саобраћају, a одузи.чање кукуруза да је вршено после обављеног .мервња, 
кога је .чо.мента кукуруз већ био uptuiao из детенције нриватног лица у ирите- 
жање Дирекције држ. железница, и јер ,да су ишли за тим да исиоручиоцу 
Б. II. ириевајањвм тих џакоиа кукуруза ирибаве иротивиравну имовинску корист.

Према установљеном чин>еннчно.м стању, .међутим, a и ирема самој оитуж- 
ннцн радња оптуженика састојала се у то.ме, што су — као што је већ наиред 
наведено — прилико.м мерења неиримећено узи.мали са ваге iio један џак куку- 
jiyaa 11 ноново ra остављали на вагу, тако да је известан број џакова даа иута 
.черен и ти.ме лажио иретстављао као да је у вагон утоварено 700 кг. више iiero 
што је стварно утоварено, ус.тед чега је Дирекција државних железиица, o;uiot4io 
љезин службеник, на утоварној станнци бно доведен у заблуду гледе количине 
у истину утовареног кукуруза, тако да се код ионовног .мерења iia уиитиој 
стаиици појавио мањак од 700 кг. кукуруза у вредности од 700 дин., који је 
изиос Дирекција држ. железница морала да плати испоручиоцу Б. П., што је ii 
бнла иа.чера оптуженика.

Ирема то.ме оптуженицн иикри.миоаном ра;џ1.ом нису другоме о.дузели 
туђу иокретну ствар, већ су извршили напред оиисану niieiiapuy радњу, т. ј. у 
на.мери да другоме ирибаве иротивиравиу имовииску корист лажии.ч иретотав- 
.вање.ч чнњеница довели су у заб.туду Дирекцију држ. железиица и тиме је 
навелн да учини нешто на штету свога и.мања у износу који није iiehii од looo 
дин. У таквој радњи оптуженика, пак, стичу се сва обележја иреступа и|)евар(! 
означеног у g 334 од. 1 ст. 1 Кр. з., па је Окружни суд заиста повредио .мате- 
ријални закон из § 337 бр. 2 С. кр. ii., када је ua то дело ири.мчгнно 314 н 310 
бр. 4 Kn. 3. уместо Tor законског проннса.

Како се, пак, дело из § 334 од. 1 ст. 1 Kn. з. кажљава затвором до ro.iuuy 
дана, те како ираво ни гоњвње тога дела у с.числу §§ 78 и 79 Кр. з. у сваком 
случају застарева за четирн године;

како је дело за које су оптужениди оглашени кривима иричињеио 29 ijie- 
бруара 1936, односно 4 маја 1936 год., те како је од тога впе.чочт ирошло више 
од четири године, то је право на гоњење тога дела аисолутно застарело.

Окружни суд је, дакле, вовредио н .чатеријални закон из § 337 бр. 1 сл. 
()) С. Ki). II., када је оптужене К. А., Ч. В. и Б. К. огласио криви.ч, нако и.ма 
околности које указују њихову кажњивост.

Касацнонн суд је стога уважио ревизију опт. К. А. и Ч. В. у наведеном 
делу, н то с обзн!)0.ч на §§ 346 од. 2 ст. иосл. и 352 ол 2 С. кр. ii. iio службеној 
дужности II у ко. ист оит.Б. К., који је оглашен кривим .за исто дело као иод- 
стрскач у сшклј’ g 34 од. 1 Кр. з., па је пресуду Окружног суда на TtMewiy § 
346 од. 1 бч. 3 и од. 2 ст. посл. С. кр. II. гледе ове тројице оитуженика поништно 
II и.меноване на осиову § 280 од. 1 ст. 3 С. кр. п. ослободио од оптужбе.

Услед поииштења нрвостепене пресуде иостали су остали правни лекови 
беспредметни, iia је Касациоии суд отклонио да о њима решава. (Кре 110/1940.)



820

432
Недопуштена је она жалба која је најављена против решеља 

Лпелационог суда, a којим је одбачепа жалба нзјављена иротив 
ptaiieiba Окр. суда у погледу нузећа целог суда.

Касацнони суд жалбу одбије.
Р А З ЛОЗ И:

На записнику о главном претресу Окружни суд у Петровграду доиео је 
рсшење на дан 2 janyaj)a 1940 г. под Кзп. 657/1939, којим је захтев оштећеннка J. 
С. 0 изузећу целог суда одбацио као неоснован.

Против овог решења изјавио је именовани жалбу Апелационом суду у Но- 
вом Саду, но Апелациони суд је својим решењем од 20 јануара 1940 г. бр. Кжа. 
7/940 такође одбацио жалбу као неосновану.

Међутим, оштећеник J. С. изјавио је и против тог решења жалбу овоме суду.
Касациони суд је нашао да је ова жалба во закоиу недопуштеиа, с обзиром 

iia iipoiince SS 328 послед. одеЈв. и 331 од. 2 0. кр. ii., iia је стога жалбу морао 
одбацвтн као недопуштену. (Кжк. 3/1940).

433
Адвокатура је јавна служба у см. §§ 47 ii 49 Кр. з.

П Р Е С У Д А :
Касацнонн суд, састављен у својој Ошитој седннци, захтев за заштиту 

закона одбацује. Р А З Л О З И:
Главии државни тужилац навео је у свом захтеву за заштиту закона да 

је пресудо.м Окружног суда у Суботицн од 24 априла 1936, бр. Кзп. 978/1933 
проглашен кривим др. Р. J., адвокат, због злочина из §-а 214 од. 1 и 2 
Кј). 3., те осуђен на робију од 1 године и б месеци и да је уједао на основу 
§-а 49 Кр. 3. осуђен н на губитак вршења адвокатуре. Против те вресуде изјавио 
је и оправдао оитужепи ревизију, алн је ову Касационн суд својом пресудом од 
.30 сеитембра 1936, бр. Кре 162/36 као неосновану одбацио. Како, пак, судовн 
вису .могли изрећи губитак вршења адвокатуре, јер § 49 ст. i Кр. з. предвиђа 
ири осудн иа најман.е шест месеци строгог затвора или годину дана затвора 
губитак државпе или друге јавне службе, a адвокаттеа се не може сматрати 
јавном службо.м, иовредио је Окружнн суд закон из § 49 Кр. з. у вези § 337 
бр. 3 С. Kj). 11., a Касацишш суд закон у §-у 346 од. 1 бр. з и од. 2 ст. посл. у 
вези § 338 од. 5 С. кр. II., те је Главнн државни тужилац тражио да toi Каса- 
цнопи суд устаиови.

Захтев Главног државног тужиоца ваљало је као неоснован одбацити, јер 
се из прописа §-а 47 Кр. з. iie .може нзвести тај закључак да се вршење адво- 
катуре iie би могло сматрати јавном службом. У т. 1 истога §-а помињу се, 
нстина, јавпа служба и јавна зван.а, алн се из тога разликовања још не може 
кзвести закл>учак да законодавац вршен.и адвокатуре с.матра јавним звањем, 
a lie јавном службо.м у см. S-a 49 Кр. з. Напротив се како из прве реченице 
S-a 1 Закона о а;1вокати.ма од 17 марта 1929, где се адвокатура назива занима- 
н.ем јавнога поретка, a тако ii из прописа других иностраних кривичних зако- 
ника, даје извести, да је адвокатура јавна служба, чији се губитак осудом пред- 
виђеиом у §-у 49 Кр. 3. и.ча свагда изрећи. Тако се у §-у 31 немачког Кривичног 
закопнка од 15 маја 1871 изриче да је јавна служба у см. Кр. з. и адвокатура, 
a губитак адвокатуре у случају осуде на губитак службе предвиђа и § 55 угар- 
CKor KpiiBii'nior законика, иако ни један ни други Кривични законик адвоката 
не с.матрају службеннком у с.м. Кр. з. Сасвим је, дакле, могуће сматрати лице 
које врши адвокатуру таковим које стоји у служби јавнога поретка, односно 
врши јавну службу, a да се оно нпак не .чора сматрати елужбеником нити у 
i'M. Закона о чиновници.ма, нитн у с.м. §-а 14 Кривичног законика. Касациони 
суд сматра, напоелетку, да није могла битн на.мера законодавца да казне пред- 
виђене у §-у 49 Кр. з. повлаче собом губитак и најмање и најнезнатније јавне 
службе, у случајевима где је осуђени у исти мах и јавни чиновник, a да се 
вршење адаокатуре, је;ше тако важне јавне функције, не ускраћује ни оним адво- 
катима, који су осуђени, .чожда, на најтеже ка;ше. (Су 84/1940). В ,
Власннк „Правничког гласниаа'*: Владамир Хаџи, адвоАат, Ноаи Сад, Соколсаа 16. — Одговорнн урсдник: 

Владвмар Хаџи. — Штанпарско и нздавачко д. д„ Ноен Сад. Бартуа Луја ул. 70.
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