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Противтужба и противтражбина
Иротнвтужба II пропштражбина су две институдије Поступка, 

које нмају доста сличности, алц нису једно исто. Ннсу специјалпо 
обрађене, већ се само помињу као такве, јер више спадају у теорију 
основннх ирннцииа процесуалннх ирава. Отуда могу и да ируже 
извесне нејасноће и непотиуности. Циљ је овога чланка да се из- 
несе супгаша ii једне н друге ннстптуцпје н да се између њих по- 
вуку потребне разлике. Ако се тако радн, онда he отпасти многе 
нејасноће п непотпуности.

П р 0 т и в т у ж б а. Код изабране месне надлежности, у § 94 
Гр. суд. лост., говори се о надлежностп за иодизање иротивтужбе. 
Тај проиис Поступка једино објатњава шта је противтужба ii 
који су услови потребнн за њену доиустнвост. Из саме стилизације 
законског прописа излази да је протнвтужба самостална тужба. 
Отуда се она мора подносити самосталним ирнпремннм поднеском, 
као II свака тужба. Може се поднети све док расправа о тужби ннје 
закључена у првом степену. Пошто се лротнвтужба лоднесе, лосту- 
лиће се са њом као и са сваком другом тужбом. Одредиће се прво 
рочшлте и па њему се могу нстаћл сви лриговорл као ii за редовлу 
тужбу.

Свака лротивтужба лретлоставља постојање једне друге тужбе 
које су међусобно у везл. Та веза састојп се у томе, што странке 
лротивту^жбе морају бити нстоветне, као и гтранке ло лрвој тужбл.

Туженик лз лретходне парнлце мо])а лодлћи лротнвтужбу не 
само лротнв тужиоца, већ ii лротлву свију су.парнлчара. Споредни 
умел1ач не може лодићл протлвтужбу, јер оп нлје странка. Лко је 
ауктор (§ 123 Гр. л. л.) услед лреузлман>а ларлнце на место тужо- 
ника ступио у ларннцу као странка, оп је овлашћен ла поднзан.е 
противтужбе.

Сем формалне везе у погледу лдентлчностл стралака лротлв- 
тужбе и лретходне тужбе, важно је утврдитл какве ироцеоуалне и 
материјално лравне везе треба да нзмеђу н>их лостоје, ла да се до- 
дозволи лодизање лротивтужбе. Улраво Tj>e6a да утврдимо оне 
Ј’слове, који омогућнвају лостојање лротивтужбе. Таквлх уелова 
има четири и о њима говори § 94 Гр. л. л.

Први услов је да захтев лротлвтужбе треба да је у  везп са туж- 
белим захтевом. Та веза може блти правна н гтварна, тако звани 
лравпи II стварлл конекситет.

Код лравлог колекситета оба захтева лроизлазе пз лстог iijiaB- 
ног односа. To може бнтл н лекл двостранл иосао — угонор —  ло 
коме обе странке могу лстовромено лмати ii лрава и дужлостлд 
на пр. уговор 0 закупу целе зграде, који је двогтранн правин логао.
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Закуиодавац тужн закуица за неплаћену кирију, н овај поднгне 
протнвтужоу због накнаде штете, услед неуживања свих закупље- 
них просторнја по уговору о закупу. Код стварног конекситета то 
he бнти случај, кад неки детентор лма трошкова око туђе ствари, 
на пр. скрбник пма извесннх трошкова око чувања туђих стварн. 
Или случај negotiorum gestor-a.

Другн услов за поднзање противтужбе јесте могућност лребн- 
јања захтева тужбе и противтужбе. 0  томе, које се тражбине могу 
међу собом пребити, одлучују материјално иравни прописи. А. г. з. 
0 таквим тражб1шама говори у  §§ 1438 н 1439. По тим законскнм 
iipoiiiiciiMa тражи се да су тражбине чнсте ii јасне, т. ј да су једиог 
1»ода, да iiM је рок дошао и да странке могу извршити узајамну 
исплату. Свн ти условн за пребпјање у стварн говоре о ликвндностн 
тражбина, да би се могло доћи до међусобног пребнјања. Комента- 
Topii A. г. 3. сталн су на гледнште да појмови чиста и јасна траж- 
бина значе у ствари ликвпдна тражбина.

По А. г. 3. лнквидност је матерпјална претпоставка компенза- 
ције. To значи да тражбпна која нма да се пребије мора бнти већ 
утврђена, те да за њено постојање нпје потребно дуже и веће дока- 
'зпвање, него т т о  је оно потребно за тужночево потражпвање. По 
А. г. 3. пмало бп се противтражење одбитн, ако нпје ликвидно.

Међутим Грађанскп парнпчнн поступак у § 487 предвиђа, да 
лпквпдност противтражбпне има само процесуалну важност. Дру- 
гим речпма, протнвтражбпна се може доказиватп и утврђиватн у 
самом поступку. He може суд одбити противтужбу ако захтев про- 
тивтужбе није "ликвндан, већ мора расправљати н о таквом тражењу, 
противтражбпну утврђивати, па тек на крају одлучити да ли је 
она основана плп пије. (Ст. з §-а 487 Гр. ii. п.).

0  условима пребнјања тражбина лз стечаја говорн се у §§ 18, 
19 II 20 Стечајног закона. He мнслнмо да овде излажемо све те слу- 
чајеве, већ их само помшвемо, јер смо раније рекли да су за захтеве 
противтражбине потребни услови пз матернјалног закона ii да онп 
набрајају такве случајеве. Треба да кажемо само толико, да се ii у 
погледу ових тражбнна из спецпја.шпх закона мора водитн рачуна 
0 последтвем ст. §-а 487 Гр. п. ii.

Tpehii случај кад пма места противтужби јесте кад ее овом 
тражн утврђење неког правног одношаја нли права које је у току 
иарнице постало спорпо, a од чпјег иостојања или непосто.јан>а 
cacBiiM нли од чести зависп одлука о тужбеном тражељу. To утвр- 
ђење које пма да се установн протпвтужбом мора бнтп прејудици- 
јалне прпроде у погледу решења главне гтварп. На iij). у ачучаје- 
вима рачунскнх парница оспореи ,је ортачки одношај и од утвр- 
ђења Tora однотаја зависи и само полагање ])ачуна нз тога одно- 
iiiaja, односно од тог претходног Ш1тап.а завиш ii цела одлука о 
гамом тужбеном тражењу. Важно је навегти код овог услова за 
иодизање протнвтужбе, да ако се ibom тражи утврђење неког ирав- 
ног однотаја или' ирава, онда тај случај §-а 94 одговара потиуио 
иропнеу 1 ст. §-а 331 Гр. п. п. у погледу захтева међуиредлога за 
утврђење. Једино не може бнтп уп|)ављен овај захт('в на утврђењс 
чшвепнца или игтпнитостн игирава. о чему још говорн § 331 
Гр. II. п.
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Најзад nocTojii још u четврти услов, као последњн, када лма 

места подизању противтужбе. To је случај када у погледу допуште- 
ности подизања протнвтужбо пред одређеним судом не постоји таг:ва 
ненадлежност суда, која" се не може отстраннти уговором странака, 
тако звана неотклоњива надлежност.

Од услова којн се траже да би противтужба била допуштеиа, 
на прво место долазн услов по коме оба захтева имају исти правни 
основ. Разумљиво је зашто закон тражи нстоветност основа, јер сс 
тиме омогућава лакте расправљан>е оба захтева, те се олакшава и 
упрошћава поступак. Сем тога, кад правни основи не би били нсто- 
ветни, онда би туженп био у бољем положају од тужиоца, jej) би 
могао да бнра падлежност која је њему повољннја, и да, с обзиром 
на различите правне односе, отежава окончање поступка iio ирвој 
тужби.

Главни разлог зашто је за противтужбу предвиђена специјална 
надлежност јесте, да бн се тужбе из истог основа међу истим стран- 
кама расправљале пред истим судом. Најзад ту долази до примене 
и ираво већа из §-а 251 Гр. п. п. да ове спорове споји радн 
заједничког расправљања п])ед нстим судом и да о захтеву тужбе 
II противтужбе може да донесо једну пресуду.

Како је законодавац у погледу избора надлежности дао право 
туженоме да бира надлежност, то од њега једино зависи да ли he 
овој захтев наспрам тужиоца из првс тужбе оствариватп пред првнм 
судом у виду противту^жбе, нли he то ураднти пред другнм месннм 
надлежним судом, поднжући редовну т^'жбу.

Сасвим је разумљиво да тужилац настоји да на сваки начин 
oHCMoryhii подизање противтужбе. Уа њега је важно да спречи у 
самом почетку подношење противтужбе п да се по њој даље ра- 
спра^ља. To "он може постнћи приговором ненадлежности. Такав 
ириговор тужилац нз прве тужбе мои«е iicxahn противу противтужбе 
твpдehи да захтев противтужбе нпје у вези са захтевом тужбе, 
позивањем на првн услов допуштености лротивтужбе из §-а 94 
Гр. п. II. To другнм речима значн, да тужепи iio противтужби нма 
да докаже да противтужба п тужба немају пстоветни правнн оспов.

Xohe ли се у оваковом случају пЈиугпвтужба Mohii одбацнти 
закључком као ненадлежном суду ynyheHa у случају да се iie 
утврди пстоветност правног основа, и то без мериторног paiaipaii- 
• вања, илн се противтужба мора одбити као неоснована? Iliie би се 
могло прнмити да бн се у оваковом случају иуотивтужба могла од- 
бацитн као ненадлежном суду ynyhena и то без мериторног расирав- 
љања, јер је суд дужан да 'ирвенствено води рачуна о ирнговору 
ненадлежности." Овај прнговор може ге утврднтн форма.пшм оце- 
ном једног II другог тл^жбеног излагања н захтева.

Друти' је случај код оцене она друга два услова за подлзање 
противтужбе. Тамо се тражн утврђивање Moryhiiocxii комиеизацнј!' 
II ухврђивање неког правног одношаја, a хо iieh спада у ме])нхорно 
расправљање, ради чега је похребно ii нзвође1ве одређеннх доказа. 
У хаквнм случајевима he се прохивтужба, ако ге не ухврде хп 
услови, одбнхи као неосноваиа.

Рекли смо да је прохнвтужба у  махернјално-правном иоглед.у 
самосхална хужба, охуда n>eii заххев може бихи ii већи од заххева
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тужбе. У формалном правном погледу она нема ове самосталности, 
јер ако се ирва тужба одбацн због ненадлежностн суда, мора се исто 
тако одбацити п противтужба. Али ако тужилац доцннје своју 
тужбу иовуче, суд he и даље остати надлежан за противтужбу, јер 
моменат поднзања противтужбе одлучује о даљој надлежности суда. 
Ово јасно нзплазн из §-а 2G Гр. п. п. где се каже: да суд који је 
бпо надлежан онда кад му је била подносена која правна ствар, 
задржава своју надлежност док се ствар не сврши, баш да се у 
току поступка промене околности које су у почетку биле меро- 
давне за одлучпвање надлежности истога суда.

Из самосталности захтева противтужбе изнлазп, да је противу 
ibe допуштена друга противтужба. Из исте незавнсности изилази 
да мировање поступка по једној тужбн не спречава подношење 
лротивтужбе, јер ирва тужба нпје окончана, односно усмена спорна 
1)асправа ннје закључепа. Исто тако ако поступак по једној ТЈ̂ жби 
Miipyje, не значи да мора мнроватн и по противтужби, јер као што 
смо већ рекли, противтужба је самостална тужба.

Треба поменутн ii то, да iio § 132 Гр. п. ii. ст. 1 т. 1 парнично 
луномоћпје лздато застулнику од страпе туженога овлалЈћује га на 
лодлзање лротивтужбе, јер је н лротнвтужба средство за лротнв- 
напад. Може се лрема томе узетн, да н пуномоћлје тужиоца из 
лрве тужбе овлашћује застуЈЛ1лка да може примитл лротивтужбу.

Раннје смо реклл да се у интересу економнје лоступка може 
наредлтл слајање тужбе ii протнвтужбе ла основу § 2б1 Гр. л. л. п, 
како су у ллтаљу лсте странке, суд доносп једну пресуду. Диспозн- 
тнв ове пресуде мора самостално да решп оба захтева. To је случај 
кад је у питању доногаење коначне лресуде. Али ако се о оба 
захтева не долесе коначна лресуда, може се ла основу §-а 487 ст. 2 
донети и деллмнчна лресуда, кад је лрн лоднесеној противтужби 
само захтев тужбе лли протлвтужбе сазрео за одлуку.

У случају међупресуде, закои не каже да ли će она у случају 
тужбе и противтужбе може донетл, као што се то лзричло каже у 
§ 497 Гр. п. л. код деллмичле лресуде. Налазлмо да се. будућн је 
захтев тул«бе п лротпвтужбе CBai;u за себе самосталан, може за 
сваку од љнх долети п међупресуда, кад лостоје onniTu ус- аови под 
којнма се међулресуда може доноти.

Овлм смо у  главлом излелл све оло шти је карактерлстлчно у 
случају лротлвтужбе.

П р о т л в т р а ж б л н а .  Поотулак говојж о вилте средгтава 
иротлвпапада, којлма ое углавном служн тужелн да би оспорио 
основаност тужбепог захтева. Од гвих ових средстава иајважлији су 
лротлвтужба и протлвтражбина. Говороћл о ЛЈаотивтужби, као сред- 
ству лротивналада од стране туЖенога. реачли смо, да је разлог 
затто је за протлвтлчкбу лредвнђен спецлјалан (Ј)орум углавном тај. 
1ЛТО се на овај лачлл лостлже олаклшље и уирошћење лоступка.

Случај лротлвтражблне је лелио друго. Она лнје самосталал 
захтев. већ лриговор, који се улаже лротлв iiocTojeher тужбоиог 
захтева. Нгтнна туженоме стоје на ])аглоложен>у многл лриговорл 
формалног н матерлјалиог карактера. Али овај лриговор као мате- 
рлјалли за њега је лајважнијаг. јер огцо])ава лоетојааве г^мог 
захтева тужпоца.



Како је иритивтражбина прнговор, другнм речима средство на- 
пада и одбране туженога у  иогледу тужбеног захтева, онда је ту- 
женом дозвољено да употреби све оне материјалне захтеве у виду 
тражбина наспрам тужиоца и то у  циљу пребоја, без обзира на 
правну и стварну везу између захтева тужбе и противтражбине. Но 
тражн се заједннчкп пстоветни основ тужбе п противтражбине каи 
iiiTo је то случај код противтужбе. To će најбоље види из ст. 3 §-а 
487 Гр. ii. и. где се каже: да се, кад тужени п])иговором истиче ради 
иребијања противтражбину, која не стоји у правној вези са уту- 
женом тражбином, може о тужбеном захтеву донети делимична 
пресуда, ако је само расправа о тужбеном захтеву дозрела за одлуку, 
а' без прекидања he се наставити расправа о истакиутој против^ 
тражбини и iio томе донети одлуку. Из наведеног излази да је, кад 
се изрично дозвољава стављање противтражбине која не стоји у 
иравној вези са утуженом ТЈ)ажбином, утолико пре допуштена iipo- 
тивтражбина која стоји у правној вези са утуженом тражбином.

Алн како је протпвтражбина приговор, управо одбрана туже- 
ног од неоснованог тужбеног захтева, то се она може узимати једино 
у обзир до пзиоса тужбеног захтева. Код противтужбе, као што 
знамо, ствар стоји другијачије, јер то иропзлази пз д>ене матерн- 
јално правне самосталности.

Главна разлика између противтужбе и иротпвтражбине састојп 
се у томе, што се протнвтужбом могу истаћи и захтеви који нису 
подеснп за пребијање, док код противтражбине то није случај. Тамо 
се могу нстаћи само они захтеви. којп чнне тужбу потпуно илп де- 
Л1ШИЧНО неоиравданом, односно који се могу пребити са тужбепим 
захтевом.

Напред смо навели, да се према ст. 2 §-а 487 Гр. п. п. делн- 
мична пресуда може донетп код тужбе и протпвтужбе. По ст. 3 §-а 
487 Гр. II. п., кад је у питању противтражбина, може се по тужбеном 
захтеву донетн само онда делнмична пресуда, кад противтражбпна 
не стоји у  правној вези са утуженом тражбином. У случају ако ова 
веза постоји онда је, a contrario, немогуће донети делимичну 
пресуду. У првоме случају је неправи компензациони приговор, те 
се расправља о два правна основа, готово о два самостална захтева, 
те .ie лакше и целнсходније расп])авити особено сваки од та два 
захтева. У другом случају је чист компензационп приговор са исто- 
ветним основом, те .ie такве захтеве 1едино могуће истовремено 
pacniiaBHTii. Овом приликом треба нстаћи п то, да противтражбине 
Koie HMaiy нстоветан основ, као н утуженн захтев, могу се назватп 
правнм противтражбинама, док се оне Koie немаЈу петоветан огиов 
са тужбешш захтевом, могу назватп неправнм иротивтражбинама.

У погледу доношења међупресуде код противтражбине, можелш 
pehii само толико, да се она. као што смо видели, може доиети с об- 
знром на тужбенн захтев, бнло да се захтев пстиче у тужби или у 
формалној противтужбн, а.’ш се она може донети с обзирол! иа про- 
тивзахтев који је пстакнут нутем приговора у В11ду једне против- 
дражбине.

HsHeheMo на крају још једну наиомену о томе како треба да 
гласе дисиозитиви пресуда то противтужбама п противтражби- 
нама. као п иеку реч о њпховпј правогнажности с обзиром на из,-
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врпшвост пресуда. Пракса је судска стала по моме мншљењу по- 
]'регано на то гледиште, да се једтшо код иротпвтужбе уносе у 
диспозитив пресуде захтев тужбе ii захтев иритпвтужбе. У погледу 
компензационог 'приговора противтражбпне стало се је на гледиште. 
да се он као такав не уноси у  диспознтив, већ да се о ље^иу говори 
једино у  разлозима пресуде. У закону ннје, додуше, изрично речено 
да се одлука о постојању компензационог прпговора mia унети у 
диспозитив пресуде. Ипак бп се могло прихватпти гледиште, јер то би 
било н целисходније п оправданиЈе, да се и такав приговор уноси у 
диспозитив. Такво би се гледшпте могло бранити с обзиром на § 
б07 Гр, п. п. где се каже: одлука о постојању плп непостојању про- 
тивтражбине, коју туженпк "истакне у циљу пребијања, поотаје 
правноснажна само до износа до којега се пма пребити.

Правноснажност пресуде одређује се искључиво према днсио- 
зитиву, II ако се противтражбина као таква не бп уносила у сам 
диспозитив пресуде, онда би се тешко могло говоритн о правио- 
снажности противтражбине с обзиром на текст rope наведеног за- 
конског пропнса. Oбpaзлo^^eњe пресуде не даје право на правно- 
снажност. Hiije довољно позиватн се на еаме разлоге, па да се по- 
моћу разлога тумачи дпспозитив пресуде. Диспозитив треба да буде 
разумљив и јасан, a он he то бити онда, ако из њега јасно произи- 
лази да је одлучено о свему ономе што је тражено, iia и о захтеву 
противтражбине.

Неодређени н нејаснп диспознтнв у погледу правноснажностн 
долази нарочито оида до изражаја, ако се нстакне приговор пресу- 
ђене ствари у погледу захтева протнвтражбнне. —  Ако хоћемо да 
вмамо јасан ir одређен диспозитив у  случају када је тужени приго- 
вором пстакао ради компензације своју вротивтражбину, онда би. 
с обзиром на разне случајеве, такав диспозитпв у случају да се 
утужена тражбина призна као правно постојећа, требао да гласн:

1) Утужена тражбина правно постојп; 2) нстакнута против- 
тражбина: а) правно постојн са износом од д н н . б )  правно не по- 
стоји са износом од д и н . 3) стога је туженп дужан да плати днн.. 
и. т. д. Једино ако се тужбено тражење потпуно одбацн као неосно- 
вано, онда је непотребпо расправљати о противт])ажбинп. јер је она 
приговор, a не самосталан захтев.

Држимо да ћемо овпм што смо овде пзнелц о противтужбп и 
противтражбинп допрннети разјагањењу једне н друге правне нн- 
ституције. Ј ова а  В . Копгтупшца

38

Правна лица по Предоснови
Шта кажу правници за једног човека, a шта за заједницу 

више људи када је у питању т. зв. субјект у праву? Ко је, шта је 
с.убјект у праву? Субјект у праву је —  кажу данашњи правници 
—  оно лице, које може бити носилац права и обавеза (Д-р Бар- 
тош). Да ли је само човек субјект у праву, дакле лице, личност, 
или то може бити и група, заједница људи као такова? Може у 
правном смислу бити лице, личност не само човек, кога називају 
данас и у прошлости физичким, или природним лицем, него може



бити субјект у праву и заједница, коју називају и данас и у давној 
прошлости правним, јуристичким лицем.

Тако смо учили и навикли, па је тешко напустити ту навику. 
Пословица каже: „Навика је једна мука, a одвика две“ . Међутим, 
можда би ипак боље било да се одвикнемо од рђаве навике, од 
претераног и сасвим сувишног фразирања у праву. Рецимо, сада, 
п о в о д о м  д о н о ш е њ а  н о в о г  Грађ. законика! Да ли нам је 
баш неопходно потребан извештачен појам о т. зв. правном лицу? 
Зашто збуњивати почетнике ако не мора бити, a и напреднијима 
отежавати посао! Или да се можда помиримо са изоеком: „Ш то је 
дикла, навикла", али нам се чини да није тако. Морамо макнути 
с места, ма и тешко било.

*

Да фразирамо даље, па да кажемо: ако су удружења и кор- 
порације правна лица, онда доследно они треба да имају, као и 
човек, свој организам, своје поједине органе, па и своју вољу. 
Кифле и месо купује сиротиште као таково, a не управитељ, или 
његов намештеник. За кога? За сиротиште? He, —  за сироту децу.
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Опште становиште изражено је, без малог изузетка, у свима 
уџбеницима. Види на пр. књиге проф. др-а Милана Бартоша. 
Стварно говори о јуристичком лицу и наша Предоснова (§§ 42 и 
даље). Члан 45 Предоснове каже —  „врло класично“ — овако: 
О р г a н и изражују в о  љ у јуристичког л и ц а“ . Gierke говори о 
ж и в о м организму.

*

Пре него што пођемо даље путевима права, правне теорије 
и литературе, да видимо, сасвим укратко, да ли можемо наићи на 
аналогне појаве на пр. у обичном разговору, у појезији, или у 
психологији? Можемо.

У обичном разговору ми кажемо на пр. да је „народ“  оду- 
шевљен, говоримо о вољи, жељи „нације“ као такове итд. Ми 
тако говоримо, али је извесно, да се на оваковим изразима не 
могу заснивати никакве психолошке теорије (Schwarz).

Римљани су имали изреку: „Senatores boni viri, seđ senatus mala 
bestia” .

Шта кажу песници? He Гете нема баш најповољније мишљење 
0 скупу људи. Он вели: »Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leđiglich klu^ 
und verstanđlich, sind sie in corpore, gleich wird ein Dummkopf daraus” .

(Молимо, да ce у вези ca римском, или у вези са Гетеовом 
изреком не праве никакве алузије. Свако алудирање би о овоме 
случају било неумесно и неукусно.)

Што се психолога тиче, доста је, можда, ако се сетимо само 
наслова једне књиге. Наслов говори сам за себе: „Vdlkerpsycholngie” 
(Wundi).

Да се вратимо на право. При томе нас у првом реду, дабогме, 
интересује наша Предоснова. Она сматра да т. зв. јуристичко 
лице има своје органе и своју вољу. Ако је тако, ако т. ј. правно



лице као таково има своју вољу, онда деоничарско друштво може 
на пр. и да греши. Против кривичног закона греши само друштво, 
a не њени поједини чланови. Као када би казали: скуп турских 
калуђера, скуп т. зв. дервиша игра у заносу, a не поједини дер- 
виши (Schwarz).

Истина, закон одређује да и деоничарско друштво као таково 
може бити кажњавано новчаном казном, али та законска одредба 
је унета из чисто техничких, практичних разлога и хтели би да 
видимо судију који ће деоничарско друштво осудити на казну 
затвора. To не захтева ни Gierke за његов „жив организам“ .

Занимљив је постанак појма јуристичког лица. Како се дошло 
до те фразе? Прастаро римско право није знало за правно лице. 
Права је могло имати само физичко лице. Постојала су, додуше, 
„collegia” и „solidaritates” , али без права на иметак. Овај је  фор- 
мално морао фигурирати као иметак појединих чланова. Приватна 
заједница није, дакле, имала иметка, док је јавна заједница, на пр. 
држава, имала, али је тај иметак био ван промета (,,res extra com- 
mercium” ). Право римског царског доба дозволио је да иметак др- 
жаве уђе у промет („fiscus Caesaris” ). О сличноме говори § 324 
Предоснове, ма да нам —  нузгред речено —  тај члан изгледа из- 
лишан, јер је природно да је друго т. зв. јавно, a друго т. зв. при- 
ватно добро државног поглавара. Крајем републике почеле су се 
организовати општине и тада је општинама признато приватно 
право. Касније признато је право на иметак и приватним заједни- 
цама (Sohm). Када им је, пак, признато право требало је утврдити 
које је то лице коме се неко право признаје. Како да се то лице 
назове? Jep субјект у праву може бити само лице. Другачије нису 
могли Римљани ни замислити, па ни наши данашњи правници не 
могу другачије да замисле, већ да право припада неком лицу. За- 
једница није физичко лице, измислили су, дакле, појам правног 
лица. „Ремек дело правне технике (Schwarz).
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Schwarz је  дао врло добар преглед разних етапа и постепеног 
развитка појма обележја т. зв. правног, јуристичког лица у прав- 
ној литератури:

правно лице је фиктивно биће (Savigny);
правно лице је оно добро (иметак, или право), које је сврси, 

потребама правног лица намењено, на пр. сврси једне задужбине 
(Unger);

у случају правног лица нема заправо личности (Grosschmid);
није само личност различита код физичког и правног лица, 

већ је  и само право друго, различито и то: нема субјективног 
права јуристичко лице, то је  неко правно стање друге природе 
(Ihering „Zweck im Recht” ); или постоји субјективно право и код ју- 
ристичког лица, али је то право по својо ј садржини друго нешто 
од права физичког лица (Brinz);

личност је  и код физичког и код правног лица сам човек (Inhe
ring „Geist des гбт. Rechts” ), a које je становишта доцније у „Zweck 
im Recht” -y напустио и заузео становиште као rope;



и код физичког и код правног лица личност је сама „воља“ 
(Мауег); ' )

личност је и у једном и у другом случају „жив организам" 
(Gierke);

Kao код човека, дакле код физичког лица, тако и код правног 
лица субјект у праву, личност је сваки интерес који је законом 
признат, a не сам човек, или заједница људи. Ово становиште за- 
ступа Karlowa.

4t

После горњих разних становишта да чујемо Schwarz-a  ̂ Из- 
гледа да је он дошао до истине. Он вели да је питање погрешно 
постављено и отуда цела збрка. He треба питати: чије је право 
(читав круг права), или чије су ствари, иметак? Треба питати; 
чему, каквој сврси служи право, иметак? Када кажемо да је ово 
или оно право овога или онога човека, онда је смисао таковог 
нашег резоновања тај, да то право служи сврси, потребама чо- 
века. Један те исти човек, дакле једно те исто „лице“ , може имати 
више права, више ствари. Право, иметак се не индивидуалише 
према заинтересованој особи, већ према томе, какво.ј сврси има 
то право, круг права, иметак, ствари да служе? Права. намењена 
једној те истој сврси, чине круг права. Шта може све бити своха, 
Koioj поаво и иметак служе, то је  питање свагдашњег законолав- 
ства. Право не мора да служи непосредно само људима, може 
служити и нечем другом, на пр. проналаску северног пола, или на 
пр. души умрлог индуса, чија жена оста^е у „брачној вези“ и после 
смрти мужевље, a ако је спале, „брачна веза“ се „наставља“ и по- 
сле њене смрти. Истина, посредно све служи сврси појединих 
људи, али непосредно може да служи —  као што видимо —  и дру- 
гом нечем. Циљ, сврху истиче или сам закон, и те законске свохе 
могу бити таксативно набро.јане, или сврху истиче сама странка 
која обавља неки правни посао, на пр. поклони универзитету 
зграду за одрећене наставне сврхе, евентуално за издавање ппав- 
ног часописа. Када сама странка истакне сврху, она може бити 
разноврсна према свима могућним жељама и тежњама љулским 
под условом, да ју закон хонорише, призна. У оквиру једног 
иметка може бити главних, a поред главних и споредних своха, 
на пр. главна сврха у трговину унетог дела иметка члана једног 
трг. друштва служи у првом реду друштвеним, трговинским свр- 
хама, и тек после ликвидаиије друштва служи општој своси до- 
тичне особе. Мора бити који ће управљати иметком и упражња- 
вати право, иначе то право само по себи не воеди ништа.

Малолетник слободно располаже зарадом, a са наслећеним 
иметком на пр. стоји под туторством. Он из овог слободног иметка 
иоже тутору да позајми, заправо да позајми из свог неограниче- 
ног иметка свом ограниченом иметку, па ако му тутор позајмицу 
не воати, чак и да га туж и . Кога ће малолетни тужити? Самог 
себе? Према идеологији Предоснове и данашњих уибеника о  лич- 
ности, о  субјекту у праву, малолетник самом себи позајмљује. 
Као онај Miinchhausen из немачког ,,Posse” -a, који — давећи се у 
реци, избавља самог себе на тај начин, што се хвата руком за соп- 
ствену косу и тако се издиже из воде. Малолетник као личност



слободног иметка, зараде, испомаже свој ограничени иметак 
(Schwarz).

*
Резиме: у место употребе личности, око које се права крећу, 

треба гледати на сврху. Из иметка којим малолетник слободно 
располаже, излучио је 1000 динара и унео у иметак са ко.јим не 
располаже слободно и та свота му се има на његов захтев вратити, 
јер њему није свеједно да ли ће он за 1000 динара купити по вољи 
што зажели, или ће морати претходно да затражи туторску до- 
зволу.

Лице, које има и правну и делатну способност (§§ 17 и 18 Пред- 
основе), располаже само са својим иметком, оно само заступа 
своје интересе и пред судом, a лице које нема делатну способност, 
не располаже само, не заступа само свој интерес, већ место њега 
то ради тутор и надлежна туторска власт.

Заповест и забрана увек .је упућена човеку. Суб.јект дужности 
је, према томе, увек човек, ко.ји у својству заступника имовинске 
сврхе има нешто да учини, a то је, да из свог иметка нешто излучи 
и уступи другом каквом, туђем, a можда и „свом сопственом“ . Чо- 
век је, дакле, субјект у упражњавању права и испуњавању дуж- 
ности, a не субјект у праву. Д -р  'Вока Павло-вш^*
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

56
У см. §-а 8 Закона о побијању правних дела ван стечаЈа, на 

поби.јање ,је овлаштен сваки веровнпк чија је тражбина извриша. 
без обзира на време њеног постанка, уколнко извршење на имовинп 
дужниково,ј Ш1,је довело до иотпуног намирења тога верпвника. илн 
уколико се има узсти да до тога не би довело. (Пресуда Кагационог 
суда у Новом Саду од 16 дец. 1939, бр. Рев. II 194/1935).

Касациони суд услед ревизије тужитељпце просуду iipnaiimior суда укида 
п предмет apaha том суду на даљи поступак.

Р А З  ЛО З И :
Тужитељица је у тужбн навела да су туженц Т. Jb. ii С. Д. ииавомоЈшнм 

•меиичним платежним иалогом осуђенн да јој плате 50no дин. га ттип. Да бн 
онемогућили да се тужитељнца за своје досуђено joi потраживање наплати, 
тужени су своје куће, .уписаие у  земл.. књ. .улошку ггада Нриша под бројем 
17184 ir 12207 отуђнлн, и TO тужеин Т. Љ. пиеписао .io Kvhv на своју жену, 
Т. В., a тужена С. Д. на своју малолетну децу Јована и Добшп!о1а, наводннм 
купопродајним уговорн.ма, којн су у стварн даровни vroBopir. iep купоинина нн 
за ,1едну пи за другу кућу није исплаћена. Како тужитељица не може да се iia 
овршеницима за ово.је потлаживање намитш, јер немају иметка, она напада оба 
правна посла на основу Закоиа о поби1ању иравних двла ван стеча.ја и тлажи 
да се, уколико п.у штете, огласе нева.Ђаннма и тужени оеуде да су дужнн 
трпетп да се до висине свога потраживања из отуђснпх некрртнииа mo ico пами- 
рити. Тужепн су се између осталога бушнили тиме, да тужитељнца плапне 
послове које су ск.чопили не може нападати neh из тога разлога, lep ie и.ено 
.мрннчно иотражнвање настало тек шчито cv оба иравна иосла о OTvbfiiBv нрккет- 
нина била извршена, док се у см. §-а 2 Закопа о побијању ипавиих двла ван 
стечаЈа могу нападати самр они правни послови. који су рклопл>рпп пошто )■' 
тражбина веровникова већ била настала.
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Првостепени суд, Срески суд у Вцшцу, одОно је тужитељицу са тужбом и 
осудио ју да платн трошкове, a призивни суд, Окружпн суд у Белој Цркии, 
одобрио је ту пресуду, осуђујућп тужитељицу ;w тужеппцима плати u троткопе 
призивног поступка.

Основана је ревнзпска жалба тужитељичина ;ia ie пррзивнп суд иресуду 
донео погрешном применом правних прописа. У см. §-а 8 Закопа о побнЈању 
правних дела ван стечаја, на поГшјање је овлаштеп спакн веровник чи1а је 
тражбина извршна, без обзира на време њеног поотанка, уколико нзиршење на 
имовшш лужниковој није довело до потиуног иамиреша тога ве!)овника, или 
уколико се има узети да до тога не би довело. Према томе је пг)изишш суд iio- 
погрешно тужитељицу са тужбом одбио само на Toi основи да ie њена тпажбина, 
иаводно. постала допни.је него што су уговори Koiii се тужбом напада1у сачи- 
ibPHH. Према цитираном законском пропнсу иравни се иослови, напротии, могу 
нападати ir ради намирења тражбине Koia је  постала пошто су они врН били 
склопљенн, ако пначе ттостоје условн због којих се онн могу нападати. Ти 
услови садржаип су у §§ 2, 3, 8 итд. Закона о поби'ању правних дела ван сте- 
4aia, на основу ко1их тужитељипа ппавне поглове туженика у конкпетном слу- 
чају и напада. Зато је предмет вал>ало вратити призивном суду ,ча установн да 
ли ти услови које закон пведвића у конкветном случају стварно постоје и да 
према резултату доказа донесе нову одлуку.

Горњн случај је join 1едан докал више за то, како наиш судови 
погрешно paavMejv § 8 Закона о поби1ању праиннх дела ван сте- 
чаЈа, тумачећн тај законски пропис тако, да iioOniaiBv пма места 
само ако је тражбина веровнчкова постала ппе правнога дела ду- 
жникова II да бп се израз у §-у 8-ом ,.без обзира на време њенога 
постанка“  односио iie на саму тражбнну него на њену извршност.

Тумачећи тако законскн ппопис, нашим судовнма ie, изгледа, 
остало непознато, да је нага § 8 Закона о побнЈању правних дела ван 
стечаја дослован превод §-а 8 avrimicKor Закона о no6iijaiBv. где сс 
каже: ,,Zur Anfechtuns: ist ieder Glauhitrer, lessen Forderunsr vollstreckbar 
ist, ohne Riicksicht auf đie Zeit ihrer Entstehunof berechtisd .̂" Оба наЈпо- 
знатија аустриска аутора, и Барч и ЕрешшаЈг (стр. 1038 и 487) 
слажу се у cboiiim коментарима у томе, да се правна дела дужни- 
кова којима се наноси штета веровинпима могу побијати без обзира 
iia време када је потраживање веровниково настало, дакле и у  олу- 
чају ако је оно настало пошто ie дужник правно дело коЈим ie ве- 
ровника оштетио већ био извршио. И образложење аустриског за- 
конског предлога за Закон о побијању правнпх дела ван втечаја 
доказује, да је аустриски законодавац. iia према томе и наш, пмао 
намеру да могућност побијан.а веже у ванстечајном поступку на- 
челно за нсте оне услове, за које је побиЈање везао и у втечају, у 
коме, како је познато, правна дела дужникова могу побнјатп н они 
веровннци, чнја је тражбнна повтала посло правнога дела којо се 
побија.

У образложењу аустриског пројекта за Закон о иобнјашу ваи 
отечаЈа каже се у томе погледу пзмеђу осталог; ..Лко један веровник за 
намирење потражпвања заплени нмање свога дужника, онда никоме 
не пада на ум да пита, да ли је дужник неки предмет своје нмовпне 
у време постанка сада већ нзврпше тражбине имао или није: ве- 
ровннк има право да се намнри из свих појединих ирвдмета дужни- 
кове пмовине, па ако се у томе случају ради о томе да се неки 
предмет његове пмовине, који је из ове протпвп])авпо одузет. у ову 
поврати, онда је сасвим неоправдапо чинитп разлнку пзмеђу ста- 
ријих и млађих веровннка дужннкових".
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„Из CBiix Tiix разлога, a нарочито пз иотпуног недостатка раз- 
лога Којн би излазио из битностн стварп" за такво , разлико- 
вање, намеће се потреба да се п у тој тачцп лрекнне потпуно са 
римско-правним схватањем, и да се заједно са законским предлогом 
одлучимо за то, да дужник којн је за плаћање песпособан, својом 
радљом која се може нападатн чинн неправо свима својнм, какб 
садашњнм a тако и будућнм веровнишша; да он свпма љима, н 
сваком поједином од њих, таквом 1)адњом одузима објекат из кога 
би се они могли намирнти п да је, према томе, свакн од тих 
веровника, без обзнра да ли му је потраживање постало пре или 
после правне радње која ее може побијатц, овлашћен да ту радњу 
побија.“

Зато Еренцвајг, лозива1ући се на Штајпбаха, усваја његово мл- 
злљење, према коме се „у  §-у 8-ом изрлчно истлче да лраво лобл- 
јања припада сваком веровлику чија је тражблна изврл1па, без 
обзира на време постанка тражблпе. У тлм речлма наглалтела је 
једна протлвност према оплттем лраву, али л према §-у 9бЗ Ауст]). 
грађ. зак., лрема коме се право да ее поклон ловуче лростире сасвлм 
лзузетло л па веровнике члје су тражблле млађе од поклона". Из 
исгога разлога држи Еренлвајг да је лравилпа одлука Бечног 
врховног суда објављена у  Глазер-Унгеровој збпрл;и лод бр. 1б.907 
(олттећење јол1 нерођенога лица), a да ,је логрелша одлука бр. 4l0ii 
лрема којој ако потраживање у време предузимања правнога дела 
још лије лостојало, не може блти ни олттећења једнога потражи- 
ван>а које је тек доцније настало.

, 57...........................
. Правни је јијопис да се иадржавање у новцу може тражитц само онда, аке 

постоје такве околногти да се издржавање у природи не може впшити. (Цресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 26 септ. И139, mi. Рев. I 449/1936).

58
На ллаћа1ве тужитељичлног нздржавања осуђен је л отац у 

чијем газдилству син лривређу.је, јер слловљл иметак лиЈе дово- 
љан да тужите.љлли обезбедн уредлу лаллату досуђеног ,ioj пздв- 
жавања. Шресуда Касациолог суда у Новом Саду од 23 дец. 1939. 
бр. Рев. II 732/1938).

Касациони суд реви.зију тужитељнце уважава н вресуд.у призивног суда 
преиначује тако, да тужитељици досуђено и-здржавање повнсује на 600 дин. 
(динара шест стотина) месечних, те на в.паћање ове своте обве-зује и другоредног 
туженог.

Ревизију врворедног туженог одонја.
Осуђује тужене да су тужнтељицн у и.че тпошкова ревизискога поступка 

лужнв платити, у iioK.y од 15 дана под претњом сврхе, 1356 (хпљаду тпи етотине 
педесет п шест) дииара.

Р А З Л О З И ;
Тужитељица јв у тужби навела, да ,iy је муж, првореднн тужени, злостав- 

љао и зато пвиморао да га папусти. Тражила .ie да се осуди да јо.ј у име 
издржавања плаћа месечно 600 двн., и како туженн привређу,1е у економвди 
сБОга оца, другоредног туженог, тражила ,је тужптељица да се на плаћање своте 
од 600 дин. месечннх н он осуди. Тужени су повекли наводе тужбе ii тврдили 
су да је тужитељица врворедног туженог напустила без разлога; порекли су да 
бн првореднл тужеви привређивао у очевој екоиомп1и, a приговорилн су и вн- 
сшш овотр коју тужнте.Ђица потражујв, Тврлили гу .да П1>воррдни тужеин и.ма



сиога властитога иметка из кога би могао плаћати издржалан>с ако fiu iia to 6iiu 
осуђен; да и тужитељица има свога властитог иметка, a да је способиа и зи 
1(Ј|цвј1еђивање и да се на тај начин може са.ма издржавати.

Ирвостепени суд, Окружнн суд у Новом Саду, дао је тужби мсета и тужснв 
осудио према тужбеном захтеву, док је призипни руд, Апелациони суд у Новом 
(Јаду, првостенену пресудЈ’ делимично лреиначио, снижавајући тужитељици 
досуђену своту на 400 дин. л«есечних и обвезујући ua' 'n.aaliaihc one са.мо прво- 
редног туженог.

Касациони суд је, уважавајукн • |)евизнју тужител»иц(^ повисио месечну 
своту за њено издржавање иа 600 дин., налазећи да је тужитељнци толика свота 
за издржавање потребна. Нстина да тужитељица има и своје земље, коју је од- 
нела у мираз и половину од некретнине у зк. ул. општине Жабаљ бр. 2865, 
која је грунтовно преписана на њено име, али к ирвореднн тужепи признаје да 
ту земл>у обрађује и ужива само oii и да тужитељица од п>р иема никакве 
користи. A како је призивни суд устаповио да приоре;џш тужеви привређује у 
газдинству свога .оца, ваљало је на плаћање досуђене своте обвезати и друго- 
редног туженог, узимајућн да вредност рада којн тужени улаже у економији 
од 92 јутра земље одговара свога из које се за издржавање тужитељице 
може одваЈати месечно по 600 динара. Истнна да прворедни тужени има нешто 
и своје имовнне (4 јутра и 990 кп. хв. земље), алн је Касацишш суд морао да 
прими као оенован навод тужитељичпн, да тај и.метак тужеиога није довољан 
да јој осигура несметану и уредну наплату месечног издржаваша од 600 динара 
које јој је досуђено, п"а је зато на влаћање те- своте обвезао и другорсдног 
туженог. ■ - •

Тужитељици, која је са ревизијом усвела, ва-Ђало је досудити и т1>ошак 
ревизиског поступка у см. §-а 143 и 152 Гр. п. ii.

59
Под потпуном неспособношћу у §-у 11 Зак. чл. X X  из год. 1877 има сс 

разЈ’мети материјална неспособност за издржавање детета, a не физичка неепо- 
собност оца и матере. —  Аналогио пропису 8-а 95 Брачног закона, судска пракса 
проширила је дужност издржаважа и на дедове у погледу издржаван.а уну- 
чади. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 18 нов. 1939 бр. Рев. II 
22/1936);
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60
Тужиоци су после више од 4К године поднели тужбу ради укиданл и бри- 

сања удовичког плодоуживања с иаслова недостојности удовице (живљењи 
у конкубинату), услед чега се има сматрати да су недостојност туженој опро- 
стили. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 6 дец. 1939, бр. Рев. .1 
49iy 1935).

61
Иравни је пропнс да у погледу покрстнина које су стечене за време брака, 

право управ.л>ања и располагања припала мужу. II како тужени, који је сировео 
оврху, није доказао да би заплењени иредмети били стечени из имовине која 
оачињава посебно власништво жене тужиочег.е, или да претставља н>ену посебну 
имовину; како се не ради нн о предметима којн су у см. § 49 Зак. чл. чл. LX 
из год.’ 1881 намењени женн, a на заједничку се тековину у погледу предмета 
на Koje право руковања и располагања прнпада мужу за дуговања женииа 
оврха не може водитп, прави.тно је поступно прпзнвни суд када је излучну 
тужбу и у погледу осталнх предмета уважио. (11ЈК“суда Касационог суда jr 
lIoBOM Саду од 29 нов. 1939, бп. Рев. I 083/1935).

02
Правни је пропнс да же11а може и:)лучитн за дуг МЈ’жевл>и заплен.енн 

нметак, који је сгекла за г.реме брака из сног пособиог иметка, у погледу којега 
јој припада право руковања н располагања. Ннје нри томе одлучно да ли he се 
тај иметак пос.те престанка брака .квалификовати, можда, заједннчко.м тековином. 
(.Цресуда Касационог суда у Новом Саду од о дец. i939, бр. Рев. I 640/i9.39).



СЗ
Правни је, додЈтае, пропис да ма који од сувласника може тра- 

жити предају поседа и онога дела предмета сувласништва који пре- 
лази његов сувласнички део, али да се држалац ствари у томе слу- 
чају може осуднти да ствар преда само у заједничкн посед свих 
сувласника, односно свих лица која имају ма под каквим насловом 
ираво на посед препорне ствари. (Пресуда Касацноног суда у 
Новом Саду' од 16 дец. 1939, бр. Рев. II 200/1938).

Касациони суд ревизију тужене делимично уважава и пресуду призивнога 
суда приначује тако, да је тужена упарничену некретнину дужна предати у 
заЈвднички посед свих њених сувласника.

Осуђује тужену да је тужитељима у име трошкова ревизискога поступка 
дужна платити, у року од 15 дана под претњом оврхе, 301 (три стотине један) 
динар.

Р А З Л О З И :
Тужитељи су у тужби навели да су они сувласници некретнине, куће, 

уписане у земљ. кн>. ул. опшгине Св. Јован бр. 214 топ. бр. 385 и 386. Прили- 
ком смрти једнога од сувласника, пок. У. Л., затекла се у кући његова ван- 
брачна жена, тужена у овој парници, у којој станује без икаквог правног основа. 
ItaKo неће да им кућу преда у посед, тужитељи су тражи.ли да је суд иа то 
обвеже и да је обвеже да им плати трошкове.

Тужена се, између осталога, бранила тиме, да она у кући станује на 
основу уговора који је склопила са пок. У. Л. и да у см. тога уговора има право 
доживотног становања у кући. Тражила је зато да се тужитељн са тужбом од- 
бију и осуде да плате трошкове.

Првосгепени суд, Срески суд у Вршцу, дао је тужби места и тужену осу- 
дио да је кућу тужитељима дужна предатн у посед и платити им парничне 
трошкове, a призивни суд, Окружнн суд у Белој Цркви, ту је пресуду потврдио 
и тужену осудио да тужител>и.ча плати и трошкове призивног поступка.

Призивни је суд без ловреде правних прописа примио као исправно уста- 
новљено чињенично стање стварн првостепенога суда, да туженој није успело 
да докаже да је са пок. У. Л. склшшла споразум према коме је стекла право 
да у спорној кући .може доживотно становати. II како тужена држи кућу у 
поседу без правног наслова, оправдано ј6 обвезана да посед преда. Тужена се, 
међутим, жали да није могла битн обвезана да тужитељима преда у посед целу 
вућу, јер да они нису искључиви власници куће и та јој је жалба основана.

Правни је, додуше, пропис да ма који од сувласника може тражити пре- 
дају поседа и онога дела предмета сувласништва који прелази његов сувла- 
снички део, али да се држалац стварн у томе случају може осудити да ствар 
преда само у заједнички посед свпх сувласиика, односно свих лица која имају 
ма под каквим иасловом право на посед препорне ствари. Зато је у том смислу 
пресуду призивног суда ваљало пренпачнти.

Тужену, која у главној ствари ннје  ̂успе.ла, ваљало је осудити на сношење 
трошкова ревизискога поступка у см. §§ 143 u 152 Гр. и. п.
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64
Ирема куиопродајном уговору свн су се иродавци обвезали на брисање 

терета који терете иекретнину. Купопродајни уговор је у погледу свих про- 
даваоца (тужених) јединствен. Укњижени терети терето читави.ч својим изно- 
сом С1ШКИ сувласнички део продате некретнине, те се, према томе, нспу- 
н.ен>е уговора од стране тужених може са.мо тако извршити, ако се растерете 
сви и.чеални делови права власништва некретнина од cmix терета који те иде- 
алне делове терете. Зато је основана ревизиона жалба тужите.Ђпчина да у uo- 
гледу брнсања терета постоји солидарна обавеза тужених. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 23 нов. 1939, бр. Рев. II 23/1936).

66
11ре.ма иропнсу §-а ст. 2 Закона о општннама, општински бележннци са 

претседником општине потписују само акта деловођске службе, a не н благај- 
инчка, те, према томе, општннски бе.пежник по својој службеној дужности није



наредбодавац, те он као наредбодавац не може ии одговарати. Зато је Mecua 
коитрола погрешно тражила предбележбу нротив општинског бележника, услед 
чега је рекурсни суд оиравдано првостепени закључак преиначио ii молбу одбио. 
— Но како се у конкретном случају ради о предбележби заложног права, a у 
земљишнокњижним стварима се трошкови не досуђују, у погледу TjiomKa је на- 
иаднутн закључак преиначен. (Закључак Касациоиог суда у Новпм Саду од 2b 
ОКТ. 1939, бр. Рек. 218/1938).
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66
Тужба ради оправдања предбележеног заложиог ирава и.ма се сматрати 

благовремено поднесеном, ако је она поднесена и после рока предвиђенога за 
оправдање, само ако је поднесена пре поднесене молбе за брисање предбеле- 
жења. (§ 52 ст. 3 Закона о з. књ.). (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 21 марта 1939, бр. Рек. I 292/1937).

67
После смрти бившег власника некретнина noc.xa.io .је беспред- 

метно одобрење купопродајног уговора по старатељској влавти, јер 
оно за наследнике, све када би и уследило, не би било обавезно. 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 30 нов. 1939, бр. Рек. 
11 246/1939).

Касациони суд рекурс iio службној дужностн одбацује.

Р А З Л О З И ;
Рекуренти су као судски именовани привре.мени помо1шкци тЈјажпли 

преко Среског суда у Новом Саду да суд, односно ако би суд нашао да за то 
стварно није надлежан, онда Сирочадски сто у Новом Саду, одобри купопро- 
дајнн уговор, којим су молитељи продали П. М. и жени му три куће, упнсане 
у гр. ул. Град Нови Сад бр. 3689 и 2151, које чине власнигатво њиховога оца, 
сада већ умрлог Д. Г.

Сирочадскн сто новосадски је молбу рекурената одбацио, наптавши да они 
пису правовал>ано именовани привременим помоћницима своме оцу, јер је 
.!зкључак Греског суда у то.ме логледу по Окружном као рекурсном, односно 
Касационом суду, укинут н јер иривремени помоћннк, све ако је њсгово име- 
новање и уследило, не може отуђивати нмовину свога гатићеника, jcn да то пре- 
лази оквир његовога делокруга, који да 6н се састојао само у вођењу надзора 
над имовином. Окружни суд у Новом Саду одбно је рекурс молитеља и одобрио 
закључак Сирочадског стола.

Рекурс рекурената ваљало је одбацитн, јер је после смрти бившег власника 
иродатнх некретнина постало беспредметно питање да ли се уговор склопл>еи 
110 рекурентима има одобрити, будућн да то одобрење, све и када би сада посло 
с.мртн Д. Г. и уследило, за његове наследпчке ш* бн било oftiiieano.

68
Из саме изјаве туженога да he куповиина за продати хмел. битн 

исплаћена тужптељу, још се не може пзвестн закључак да је ту- 
жени примно н личну гаранцију за нсплату куповннне. (Просуда 
Касационог суда у Новом Сад '̂ од i(i дец. 1939, бр. Рев. П 24'1938).

Касацпони суд рсвизију тужитсља ue уважава, иресуду иризивниг суда 
одобрава и осуђује тужител>а да плати тужено.чо у име ревизиског трошка, у 
року од 15 дана под теретом присилног нзвршсн.а, 647 (шест стотина четрлесет 
седам) динара.

Р А З  Л О З И :
Тужите.Ђ је нашч1 у тужбн, да је са својим бнишн.м ;о'Ж111п:ом, iioi;. .\. У., 

био склопио заложну погодбу у см. које је х.чељ га некретнина дужшикових, који 
је обран у 1927 год., с.мешген у сушару брата тужитељева С. С., и тамо требао 
остаги као залога све док потраживање тужите.Ђово не буде нсилаћено. Туженн 
му је, међути.м, плдем полициске власти хмеЛ) одузео. не плативши за њога
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куиовну цену. Тражио ји тужитсљ зато, -да се туженп осуди да м у  је у  име 
отштете за из.маклу куповну цену, коју би иначе употребдо за намиру свога по- 
траживањи, те I40 дин. у име трошкова подвоза дужан исплатити 17.740 дин. 
главнице са 5% камате од 24 јан. 1932 н парннчне трошкове. 'Гужеии је порекао 
тужбене наводе и тврдио да је он као опуномоћеник фирме К. J. купио х.чељ 
за ову фирму; да је та фир.ма и хтела да тужитељу на 1)уке исплати куповнину, 
али да се томе одлучно 1Ц10тивио власник хмеља, А. У., н да је зато купопнина 
морала биш нсплаћена А. Како н.ега, туженога, не терети у том ппгледу 
никаква одговорност, јер он куповину услед противљења власника хмеља нијс 
могао нсплатитн, тужитељ се и.ма са тужбом одбитн и осудитн да плати 
трошкове.

Првостеиени суд, Окружии суд у Новом Саду, одбио је тунгитеља са туж- 
бом II осудио га да плати трошкове. Призџвнц суд, Аиелациони суд у Новом 
Оаду, одОио је призив тужитеља u одобрио првостепену пресуду, осуђујући 
га да туженом плати и трошковс призивног поступка.

Није основана ревпзиска жалба тужнтељева да је призивни суд иовредио 
правне прописр. Ирнзивни је суд између осталога нзрекао, да тужитељ није вла- 
стан т]>ажити иакнаду куповнине од туженога, јер се власник хмеља пок. А. У. 
томе противио и т^Јажио да се она исплати њему, што је и учињено. Ту изреку 
призивнога суда туженн не напада у см. прописа Гр. п. п. те је она и за Ка- 
рациони суд меродавна. Из саме, пак, наводне изјаве туженога да he куповнина 
бнти исплаћена тужитељу, још се ие може, све ако ју је тужени и учинио, 
извести тај закључак, као што xohe тужитељ, да је тужени узео на себе 
ибавезу да he тужитељу куповнпну он накнадити, у случаЈу да власник хмеља 
буде тражио да се куповннна њему нсплати. У погледу доказа које призивнн 
суд није спровео, a који је тужитељ предлагао, тужитељ се не жали у см. про- 
писа Гр. п. п.; a ц иначе тужитељ је тражио провођење доказа преслушањем. 
сведока на све тужбене наводе, међу којима је п тај, да је тужени изјавио да he 
куповнина за хмељ битн тужитељу исплаћена. Таква изјава, међутим, све ако 
би била и доказана, није према напред израженом сгајалншту Касационог суда 
довољна да заснује обавезу туженога, када ни тужитељ не тврди да је тужени 
примио на себе н јамчевну обавезу да he тужитељу куповнину он накнадити у  
случају да њену исплату А. У. тражи за себе и на своје руке.'Остале жалбе ту- 
житељеве су за решење спора неодлучне, те их Касациони суд појединачно не 
узима у расматрање.

ТЈ’жнтеља, којн са ревизајо.м mije успео, ваљало је осудптн да плати тро- 
шкове ревизискога поступка у см. §§ 152 и 143 Гр. п. п.

69
Потраживања аустрискнх држављана, уговорена у страној ва- 

лути, н онда ако се плаћање нма вршнтн у нашој Краљевшш, могу 
се у смислу иостојећнх девпзних прописа исплаћнватп само на тај 
начнн, ако се страна валута претвори по дневном курзу у  шилинге, 
a овн у дннаре. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 18 нов. 
1939, бр. Рев. II 465/1935).

Касациони суд ревизију тужитељнце не уважава, пресуду иризивнога суда 
бдобрава и тужитељицу осуђује да туженој, у року од 15 дана под претњом 
оврхе, плати 138 (сто тпидесет осам) динара.

Р А З Л О З И :
Тужитељица, бечка трговачка фнрма, навела је у тужбн, да јој је гужени 

у и.ме куповнине за куп.гену п преузету робу дуговао 1604 швајцарских фра- 
пака, који је износ имао исплатити у Љубљани код адвоката д-ра Т. Ф. у 
ефективним швајцарскнм францн.ма, или у динарн.ма, прерачунато по дневном 
циришко.м курзу. Тужени је, .међутим, платио непосредно код тужнтељице у 
Бечу у аустрискнм шилинзима 1074,7, што ирорачунато по дневном курзу Ци- 
ршпкс берзе износн 945,85 шпајцареких франака. Како тужени дугује још 118.15 
швајцарскнх фран^ка, тужител. је тражио да се тужени осуди да му је ту своту 
заједно са 5% камате од дана тужбе и парничним трошковима дужан исплатити. 
Тужеиа је тражнла да се тужитељица са тужбом одбије и осудн iia плаћање 
трошкова, јер је својој платежној обавези, иретварајући швајцарске франке у



шилинге, a обе у Динаре, према постојећим девизним прописима, у потпуности 
удовољила.

Првостепени суд, Срески суд у Новом Саду, дао је тужбн места и тужсну 
осудио према тужбеном захтеву, док је призивни суд, Окружни суд у Новом 
Саду, услед признва тужеие пресуду првостепенога суда преиначио, тужбу 
одбно и тужигељицу осудно да нлати трошкове.

Није основана ревизиска жалба тужитељице да је прнзивнн суд преиначу- 
јуКи- првостепеиу пресуду повредио правне пршшсе. Призивни је суд на основу 
извештаја Народне банке Кра.Ђевиие Југославије, као и исказа иреслушанога 
стручњака, установио да се нотраживања аустриских државл>ана уговорена у 
страној валутн, и онда ако се плаћање има вршити у нашој Краљевини, могу 
у смцслу постојећих девизних прописа исплаћиватн само iia тај начни, ако се 
страна валута претвори iio дневном курзу у шилинге, a ови у динаре, како је 
плаћање у конкретном случају тужена фирма стварио и изврши.ла.

Расположење у погледу ревизиских трошкова оснива се на нрописима §§-а 
152 II 143 Гр. п. п.
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Тиме што је §-ом 28 Зак. чл. о измеиа.ма и допунама Закона о иепосредним 

иорезима од 18 фебруара 1934 год. дозвод»ело пореским дужницима да могу по- 
реске заостачке од пре 1932 год. отплаћивати у ратаиа у току 11 година, иису 
ти порези постали порезом наредних годииа, те за то у погледу њих не постоји 
ни заложно право Државног ерара. У см. чл. 146 Закина о иепосредним iiope- 
зима, који нормира заложно право Државног ерара на иекретнинама, за заостале 
порезе на приход од земљишта и зграда као и на иекретнине саме, јамче некрет- 
нине само за порезе који нису старији од 3 годнне. (Закључак Касационог суда 
у Новом Саду од 4 дец. 1939, бр. Рек. II 136/1938).

71
Истина да је правилником Банске управе о вршењу димничарског заната 

од 12 јуна 1931 бр. VIII, 9681/1931 и његовим изменама од 11 марта 1927, бр. 
3967 прописано да општина има димничарске пристојбе од приватника напла- 
ћивати и димничарима их месечно исплаћнвати. Тим пропнсом општина није, 
међутим, обвезана да димничарске пристојбе исплаћује из својих средстава. 
Ако општина ту дужност неће да врши, или ју  не врши како треба, може се 
димничар жалити надзорној власти да ју на вршење дужности присили. У сва- 
ком случају, пак, може димничар судским путем тражити да .му општина изда 
иристојбе које је убрала. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 2 нов. 
1939, бр. Рев. I 799/1938).

72
Истина да су тужитељи били у праву да тужене у  својству васледника 

утуже н пре иредаје оставине наследштима, али је лоследнда таквбга ранијег 
утуживања та, да тужитељи имају да сиосе парндчке трошкове у случају да 
утуженн нишда не наследе илн се наследства одрекну. Ii -како туженн c’rBapiio, 
нису ништа наследили, јер су се наследства одрекли, пресуда прнзиВнога суда 
којом еу тужитеЛ)И са тужбом одбијени и осуђени да илате трошков? основа1Љ 
је на закону. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 1 марта 1939, бр. Рев. 
II 381/1935). '

73
Није била потребна за вал>аност склопљене вансудскв нагодбе писмена 

исправа, јер се не ради о отуђењу и преносу некретнина, него о намирешу 
нужнога дела, који се има исплатити у повцу, однбсно противредношћу некрет- 
нина. (Пресуда Касационог суда у 'Новом Саду од 27 1дец. 1939, бр. Рев. 
546/1937).

.74
У CM. 250 Начелне курнјалне одлуке прописн §-а 6 Зак. ,чл. 

XVI из шд. 1876 имају се примењивати и у случају ако тестатор, 
који иначе зџа и читати и писати, не познаје језика на којем je

■ 4
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опорука састављена. И како у конкретном случају три опоручна 
сведока српски језик нису познавала, опорука је с разлогом огла- 
шена неваљаном. — У наследнпм парницама имају се решитн сва 
питања која су међу наследннцима остала спорна. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 9 дец. 1939, бр. Рев. II 3 в0 /1 9 3 б ).

Касациони суд ревизиону молбу тужене одбија н осуђује ју да тужите- 
љицн, у руке њенога правозаступника, плати у име трошкова реиизискога по- 
ступка, у року од 15 дана под претњом оврхе, 934.50 (девет стотина тридесет 
четири) динара.

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да је њен пок. отац К. И. умро 7 авг. 1925 

год. и да је иза себе оставио приватни писмени тестаменат, којнм је са читави.м 
својим II иокретним и непокретним иметком учинио рас-положење и поделио га 
између своје три кћери из првога п другога брака, док је на цео како покретни 
тако и непокретни иметак оставно право доживотног плодоуживања својој женн 
из другог брака, К, Т. рођ. Г., прворедној туженој у овој парници. Како је опо- 
рука састављена на српском језику a тестатор, који је бно Румун, српскога 
Језика није познавао, како ни међу опоручним сведоци.ма нпје било двојице 
који су познавали српскога језика у тоЈ мери да су садржину опоруке .могли 
разумети, опорука је неваљана. Услед тога и.ма да наступн законски ред на- 
следства између деце оставитеља из првога и другога брака, са правом плодо- 
уживања тужене које јој према закону припада. За случај, пак, да би суд нашао 
да опорука одговара законски.м прописи.ча, имао бн да се тужитељици њен 
наследни део изда оптерећен удовичким правом плодоуживања не у целини, 
као што тестаменат располаже, него с обзиром на њен нужни део, само у једној 
половини. Зато је тужитељица тражила да суд у том смислу донесе пресуд5'. 
У погледу покретнина, пак, будући да је њихова подела у природи не.чогућна, 
тужитељица је тражила, да се оне судским путем, продајем на дражби, уновче 
и у корист тужитељице одговарајућа свота стави у један солидан новчали завод, 
чије he камате имати право да ужива удова остављача, прворедна тужена. Уко- 
лико је, пак, тужена оставинску покретнину која се код ње Havia3H.ia погро- 
шила или отуђила, да је дужна њену противредност накнадити, o,ti1ocho депо- 
новати ју на напред по.менути начин.

Тужеие су порекле да опорука не би одговарала законским прописима п 
да се зато цео тужбени основ тужп*ељичин не може прихватити. Тражиле су 
зато прво- и другоредно тужена да се тужигел>ица са тужбом одбије и осуди 
на плаћање трошкова.

Првостепени суд, Окружни суд у Белој Цркви, нашао је да опорука одго- 
вара законским пропнснма, алн да је нужни део тужитељичин повређен те је 
судио у смислу тужитељичиног супсидиарног тужбеног захтева, док је ирнзивнп 
суд, Апелациони суд у Новом Саду, нашао, дод^уше, да опорука одговара закон- 
скнм прописима, али да тужитељица у свом нужном делу није повређена. Зато 
је првостепену пресуду преиначио, тужитељицу са тужбом одбио н осудио ју 
да плати трошкове. Услед ревнзионе молбе тужитељнчине. Касационн суд је 
својим решељем од 23 јан. 1934 год. разрешио пресуду Апелационог суда и 
упутио ra на даљп поступак, прп.мајући као пстиниту тврдњу тужитељичину да 
опоручитељ Huje знао толико српски да је без превода опоруке на румунскн 
језик могао разумети њену садржину. У погледЈ’ тестаментарних сведока, Каса- 
циони суд је примно као истинит навод тужител.ице да сведоци К. Н. и М. Г. 
не знају српски, да сведок К. Т. српскога језика познаје, док је у погледу све- 
дока С. М. упутио Апелациони суд да установи да ли је тај сведок знао толико 
српски да је без превода опоруке на румунски језик њепу садржину могао разу- 
мети. Апелациони суд, пошто је спровео доказни поступак, установио је као 
чињеницу, да тај опоручни сведок српскога језнка није познавао у толикој мерн 
да је њеиу садржину могао разу.метн, зато је признв тужитељичин уважио и. 
преиначујући делимично првостепену пресуду, судио према тужитељичином 
тужбеном захтеву.

Није основана ревизиона жалба прворедне тужене да је Апелациони суд 
повредио правне прописе. Апелациони суд је, установЈвавајући ла трн опоручна 
сведока српскога језнка нису познавали, правнлно огласно опоруку неваљаном, 
јер у см. 250 Начелне куријалне одлуке прописи §-а 6 Зак. чл. XVI из ,год. 
1876 имају се примењивати и у случају ако тестатор, који иначе зна и читати
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8 писати, не познаје језика на којем је опорука састављена. И како у конкрвт- 
ном случају три опоручна сведока српски језик нису познавали, опорука је с 
разлогом оглашеиа неваљаном. Нс може се неваљана инсмсна 01Ш])ука сматратн 
Ш1 усменом опоруком као што хоће тужене, јер ни oiie ие тврде да би тестато]) 
у том. смислу био .изразио своју вољу. Неоснована је и жалба да тужена mije 
могла бити осуђена да противредност покретнина, које је отЈ'ђила илн потро- 
шила, исилати у вредности коју су оне имале у време смрти оставитеља, јср 
туженој ннје припадало право плодоуживања на иокретности у целшш. У iio- 
гледу, пак, дела на који јој је плодоуживање припадало и на који јој припада, 
тужена не наводи иојединачно које су, то покретниие које су употребом изгу- 
биле вредност и у којој мерн, односно које је временом као потропше са правом 
потрошила и за које противредност не би била дужна исплатити. Оправдано је 
призивни суд обвезао тужену да исплати и противро;џ1ост покретнина, које 
припадају осталим наследницима, односно стави ју на приилод, јер се у наслед- 
ним парницама имају решнти сва иитања која с у  међу наследницнма остала 
спорна.

Расположење у погледу трошкова рсвпзискога поступка осннва се иа про- 
писима §§-а 543 и 508 Гр. п. п.

Умољени тестаментарни сведоцн су они, којима се завештач обратио, taoii- 
штавајући им своју последњу вољу, за ЈЈазлику од лица, која су се поред заве- 
штача елучајно нашла н чула његову последњу вољу. (Пресуда Касацноног суда 
у Новом Саду од 9 фебр. 1939, бр. Рев. II 217/1936).

76
Како је пожар иастао приликом утовара робе (кучнне), од варнице локо- 

мотиве, Железница у см. §-а 86 т. Железничке саобраћајне уредбе не сноси 
одговорност за штету. (Првсуда Касационог суда у Новом Саду од 13 нов. 1939, 
бр. С. рев. 420/1935).

77
Како је призивни суд установио да је браник у тренутку судара био отво- 

рен a локомотива неосветљена, п да је локомотива тек после судара звнждала, 
неодлучно је да ли је локомотива на критнчиом месту ишла лагано; и како је 
до судара дошло без кривице тужиоца н његових сапутника у ауту, призивни 
је суд правилно поступио када 'је, преиначујући првостепену пресуду, Државни 
евар осудио да за оштећеии ауто плати отштету. (Прссуда Касационог суда у 
Новом Саду од 22 иов. 1939, бр. Рев. 738/1939).

78
Ваљало је ревизију тужитеља уважиги и, преиначујући пресуду призивнога 

суда, досудити му и нарачунате ванпарничне трошкове (парничци су му већ 
исилаћени), јер се од адвокага не може тражити да у корист своје странке 
врши ма и ванпарничне послове бесплатно. (Пресуда Касационог суда. у Новом 
Саду ОД 29 нов. 1939, бр. Рев. I 696/1935). . „

7-9
He може се јамчевна обавеза тужених простнрати и на такве 

'улоге тужите.Ђеве, који су смештани код новчаног завода када су 
некн од туженпх престали бити члановвма управе и са заводом пре- 
кннули сваку везу. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
25. НОВ. 1939̂  бр. Рев. II. 260/1939).

Касациони суд услед ревизије туженнх, како пресуду признвнога, тако и 
вресуду првостепенога суда укида и ствар враћа првостепеном суду на даљи 
поступак и доношење нове одлуке.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да код „Српске банке и штедионице д. д. у 

.Ул>з1и“ има улог у своти од 135,898 динара. После одржане главне скупштине,
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16 марта 1924, тужени, као тадашњи чланови управе новчапог завода, упутили 
су му у препису приложено писмо, коЈим га позивају да своје расположиве 
уштеђевине улаже у њихов завод да би и он са своје стране допринео како би 
завод могао удовољити кредигним потребама тамошњег сељаштва. За обезбеђење, 
В8К, по тужитељу уложенога новца тужени изјављују да примају гаранцију, те 
изЈављују да јемче да he тужитељ своје улоге по отказу тачно и исправно при- 
мити. Међутим, током 1934 год. отворен је био против „Српске банке н штедио- 
нице д. д. у Уљми“ стечај, после чиЈе обуставе је Министарство трговине против 
завода одредило ванстечаЈиу ликвидациЈу, али је већ сада извесно да поједини 
улагачи неће из масе ништа добити, јер дугови завода далеко премашају његова 
иотраживања. Но без обзира на то да ли he тужитељ после окончане ликвида- 
циЈе што добити или Hehe, одговорност тужених, примљена поменутом њихо- 
вом изјавом јесте солидарна, здто тужител> има право да тужбом устане непо- 
средно против тужених, те је тражио да их суд осуди да му у року од 15 дана 
под претњсм оврхе плате 135.898 дин. главнице са 5% камате од 1 јула 1934 
год. и све настале парничне трошкове.

Тужени су тражили да се тужитељ са тужбом одбије и осудн да плати 
трошкове. Тврдили су да не само да нису примили солидарну обавезу за исплату 
тужитељских улога, него да нису примнли уопште никакву оСавезу, a писмо 
које су унути.чи тужитељу да има само пропагандистичку сврху, да би привукли 
iLTo Behn број улагача да новац улажу у завод, a да то писмо не ствара за н>их 
иикакву обавезу. Но све када би њихова обавеза и постојала, она би могла бити 
taMo супсидиЈарне природе, ако тужител> претходно своје улоге откаже и завод 
Суде у немогуВности да wy их исплатн. Ни тужитељ, .чеђутим, не тврди да је 
улоге код завода својевремено прописно отказао. Ако би и одговарали за исплату 
тужитељевих улога, бране се тужени даље, они би .моглн одговарати само за оне 
улоге, којн су постојали док су они били чланови управе, али не могу никако 
сдговарати и за оне своте које Су- уложене када су неки од тужених давно пре- 
стали бити члановима управе поменутога новчаног завода.

Првостепени суд, Окружни суд у Белој Цркви, дао је тужби у целини места 
и тужене осудио да су тужитељу дужни платити солидарно 135.898 динара, са 
5% камате од дана тужбе као и све парннчне трошкове. Призивнн је суд одбио 
призив тужених и у свему одобрио пресуду' призивнога суда, ocybyjyjhH хужсне 
да плате и трошкове призивнога посгупка.

Жалба тужених да је призивии суд ловредио правне пропнсе само је једним 
делом основана. Није основана .жалба да би поступак код првостепенога суда 
био ништаван зато, јер је ствар.'расправљана пред трговачким BeheM Окружнога 
суда, уместо пред грађанским, јер су се тужени без приговора упустили у мери- 
торно расправљање спора, те су тако на састав Beha код Окр. суда својевољно 
пристали. У см. ст. 3 §-а 270 Трг. законика јемство узето за извршење трго- 
вачкога посла јесте солидарно, ге би оно и у конкретно.м случају имало битн 
солидарно, с обзиром да је примање улога за новчани завод код кога је тужите- 
љев новац био уложен трговачки, поеао. У конкретно.м случају, .чеђутим, меро- 
давни би били услови споразу.ча, који постоји међу странкама, т. ј. писма 
тужених од 16 марта 1924 год., према коме тужени узи.чају на себе јемство да 
he тужитељу новац уложен код ,завода бити HcnaaheH, али само пошто тужи- 
тељ улог претходно и прописно откаже. Н, ако је међу странкама неспорно да 
тужитељ улог није отказао, тужени су у праву да би се тужба, да завод још 
irpe њенога подношења није пао у стечај, односно ликвидацију,-имала сматрати 
дреурањеном. Како се, међути.ч, у  см. чл. 45 Уредбе о заштити новчанлх за- 
Еода 23. нов. 1934 год. на ванстечајну ликвидацију има примењиватн н § 13 Сте- 
чајног закона, према ко.че се у  стечају и недоспеле тражбине сматрају доспе- 
лима, то је споразум о дужности претходнога отказа улога за просуђивање оба- 
везе тужених без значаја, услед чега је призивни суд правилно изрекао да се 
тужба уперена против тужеиих не може сматрати преурањеном. Нсто је тако 
иризивни суд правилно изрекао да у конкретном случају, где је завод пао под 
ванстечајну ликвидацију, не може добити примену § 28 поменуте Уредбе, по 
коме јемци и садужници завода који је тражио или и добио одобрење за одла- 
гање плаћања не одговарају за обавезе завода строжије него сам завод, ако је 
завод главни дужник, јер се тај пропис Уредбе односи само на случај одгађања 
плаћања, док се у конкретном случају ради о ванстечајној лнквидацији завода.

Неоснована је и жалба тужених да уговор о јемству не би био стварно 
склопљен, јер да тужитељ њихову понуду о јемству изражену у писму од 16
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марта 1924 не би био изрично прихватио, јер је призивни суд установио да је 
тужитељ баш услед тога писма тужених новац и даље смештао у новчани завод 
у коме се тужени били чланови управе. Али и иезависно од тога, из чињенице 
да тужитељ није сматрао за потребно да изричито одговара на понуду о јемству 
које му тужени нуде и које за њега не претставља никакву обавезу, него само 
корист II погодносТ( може се извести само тај закључак, да је он ту понуду ту- 
жених без ограде и примедбе ћутке прихватио. Правилно је и стајалиште при- 
зивнога суда у погледу пгшговова тужених да је тужитељ пропустио да новац из 
завода подигае док он још ппје био дошао у потешкоће плаћања, јер тужени 
иису навели никакве конкпетне чнн.енние из ксјих је то тужитељ могао са си- 
гурношћу закл>учивати п јер су тужени баш зато и примили јемство, да би ту- 
житвЈТ. мирно II са потпуном сигурношћу могао новац под свима приликама сме- 
стнтн и оставити у заводу. У погледу камате призивни је суд правилно изрекао 
да су тужени тек код призивнога суда приговорили да свота коју тужитељ iio- 
чражује претставља нрзакониту камагу, која се тужбом iie може остваривати и 
да им је зато тај приговор оставио ван расматрања.

Тужени се, међутим, у својим ревизиским писменима жале и због тога, што 
призивнн суд није узео у обзир њихов приговор. да љихова јамчевна обавеза, 
све ако би и посто1ала, не може ипак трајати у бесконачност и та им је жалба 
основана. Према писму од 16 марта 1924 год. тужени су у својству чланова 
управе „Српске банке и штедионице д. д. у Уљми“ примили јемство читавим 
својим имањем да he новац уложени код завода бити тужитељу по отказу тачно 
исплаћен. Према прихватљнвом ста.јалишту тужених, може се под „новцем уло- 
женим код завода" разумети лре свега онај новац тужитељев, који је код завода 
већ био уложен у време (16 марта 1924) када су тужени тужитељу упутили 
јамчевну обавезу од истога датума. Може се, даље, под новием уложеним у  завод 
подразумевати и онај новац, који је тужитељ уложио код завода после јемчевне 
изјаве тужрних од 16 марта 1924 гол., уколико свота коју тужитељ потражује 
од 135.898 лин. садржи и такве своте које тужитељ од завода није досада био 
иодигао. Никако се, пак, према основаној одбрани тужених, њихова јамчевна 
обавеза ие може простирати и на такве улоге, које је тужитељ смештао код за- 
вода и пошто су неки од тужених престали бити члановима заводске управе и 
i:ao такви прекинули били са заводом сваку везу.

Услед тога је предмет вал>ало вратити првостепеном суду, који he иматк 
лужност да установи: 1) када је који од тужених кош пресулу призивнога суда 
нападају на тој основи престао бити чланом упрапе „Свпске банке и штедионипе 
д. д. у Уљми“ ; 2) да ли свота коју тужитељ потражуЈе претставлл улог Koiii је 
тужитељ уложио за њихова чланства у управи завода или Лосле тога и да, 
лpжehи се у свему папред изложенога стајалишта Касационог суда, доиесе иову 
одлуку. ______

80
Тужени ни код ирвостепеног ни код призивног суда нису на- 

иели ничега конкретног када 6и менипа према споразуму имала 
Оити платива и утужена, те им lai приговор већ због својс нродре- 
ћености није могао бити уважен. (Пресуда Кагационог суда у ТТовом 
Саду од 23 дец. 1939, бр. Рев. II 511/1938).

Касациони суд ревн-зију тужених не уважава, пресуду призивног суда 
одобрава.

Р А З Л О З И :
Протии меничног платног налога који је на молбу тужитеља издан и којим 

су обвезани да плате 17.290 дин. с прип., тужени су поднели приговоре у 
којина су навели ла меницу иису погпнсали нити новап примнли, a да је пла- 
тивост менице, сем тога, против споразу.ма истављена и меница пре времена 
утужена.

Првостепени суд, Окружни суд у Белој Цркви, пошто је спровео доказни 
поступак, донео је пресудЈ' којом је менични платежни налог оставио у целини 
iia спази и тужене осулио да плате трошкове. Призивни суд, Апелациони суд 
у Новом Саду, дао је призиву тужених делимично места и менични платежнн 
палог оставио на снази само до своте од 15.000 дин.

Hiije основана ревизиска жалба тужених да је призивни суд повредио 
правне прописе. Призивни је суд, нарочито на основу исказа код првостепеног
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гуда преслушанога сведока, Р. М., примио као правилно установљено чињепично 
стање гтвари пгвогтепенога суда да су тужени меницу потттисали и да им је 
свота од 15.000 дин. ствагно исплаћена. To, no при-чивном суду установљрпо 
чињрнично стање ствапн, туЈкени не не напада.ју у см. однбпшх ппописа Гр. 
n. п„ те ,ie оно н за Касацпопи суд меродавно. Што ое прпговога тужепих тиче 
да ie меннпа прерано утужена, т ' жрни ни код првостепрног нп код призивног 
суда ииру наврли ничега коикпетног кала би меница поема споразуму имала 
Опти птатива и утужена, те им тај приговор већ због своје неодређености пије 
могао бити уважен.

81
Призпвпи ’e суд, прихваћајућп чнљеиично стач.е ствари уста- 

новљено iio првостепеиом суду, такође умесно изрекао, да је тужи- 
тељ код туженога био намештен у својству к1виговође, дакле као 
више шмоћно особље, п да му као таковом у см. §-а 3 Закоиа о 
заштити радника награда за ирековремепи рад не прппаДа. (Пвесуда 
Касацноног суда у Новом Саду од 2 дец. 1939, бр. Рев. II 777/1939).

Касацигаш суд ревнзпју тужитеља ие уважава, пресуду призивног суда 
одобрава.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у  тужби цавео да је код тужепог бно запор.лен у својству прн- 

ватног чиновника*од 1 јануара 19.30 до 1 дец. 1934 год., када је мрђу странкама 
службеии однос престао. За све време запослења радио је код туженог уместо 
S часова, колико је то законом прописано, П н miiiie часова лнеппо, те му у 
пме прековременога рада и трошкова за тужбу код обртнР власти припада 
укупно 49.945 дин. 22 nape. Тражио је зато тужител> да суд туженога обвржр 
да' му је ту своту са парничним трошковима дужан исплатити. — Туженн ,ie 
тражио да се тужитељ са тужбом oaOnie н осудн да платн тпошкове, јер је 
тужите.л> био код њега памештсн у сво.јству књиговођр, дакле каб више помоћно 
особље, коме у смислу Закона о заштити падника нр iipiiiia.ia нагпада .за 'ппеко- 
времени рад, "све ако је таквога и било. Порекао ie да је тужнтел> радио преко- 
времрно и тврдио је да тужите.л> награду за прековременн рад не би могао 
тражпти ни зато, јер приликом пгтупања из службе није прндржао право да h > 
iy  нагпаду доцнијо тралштн.

Првостепенн суд, Окружпи суд у Новом Саду, потто ,ie спровео дока.знч 
гоступак, дон-ео је пресуду којом ,]е тужитеља са тужбом одбпо н осу.дио га да 
плати троткове, a призивни суд, Апелаинопи суд у Ноиом Саду, ту је пресуду 
сдобрно, обвезу.1ући тужитеља да илатн и трошкове nmi.iHnnor поступка.

Није основана ревнзиска жа.лба тужнтељева да ,i(̂  прнзппнн сул, потвођу- 
јући првостепепу пресуду, повредно пгавие прописе. Ипизивни је суд, ппихва- 
ha'vhn чшвенично стање ствари установљено no првостепеном суду, такођс 
умесно изрекао, да је тужитељ код туженогм био на.мештен у cbo'ctb.v књнго- 
вође, дакле као више но.чоћно особље, и да .му i;ao такопо.м у < м. §-а 3 Закона 
с заштити радиика иаграда за прековремени рад не припада. Рраин.лио је ирн 
зивни суд одбно предлог тужите.Ђев да ппослута у њоптом припрсмном спнсу. 
поднесено.м Градско.м ноглаварству у Иогом Са iy 7 јуна 1Ч35. поедложене све- 
доке, jeji тужитељ њихово ппеслушање ko;i првостешм10г су.да luiie ti ажио, и 
lep и код Обртне в.ластп imjc Тоажио њихово ni>ec.ivitiaihe ii' околпост да јс 
код туженога био памештен у спо.јству нижег по.моћног особља. Како ,i<* п"нзивни 
суд установио да је тужител> за с‘ве време бно намештен као швнговођа. бе<- 
ппедметпа ,ie његова жжлба да бн му за време док није радпо као iin.iironoha 
припадала награда за прековремешг рад.

■ 82
У см. §-а 1 Наредбе Министарства правде бр. 72 .400 / 1914 . 

„Странка ко.)а није вадовољна са одлуком обртне властп п.ча права 
да .за 8 дана, рачуна^ући од проглашетва одлуке. остварн своје 
захтеве редовним путеи закона. Странка ко.ја није задово.л>на са 
одлуком мора да учшш своју прнјаву радц преноса пред суд усмено 
или ппсмепо пред обртном влатћу, lioja у року од S дана, ])ачуна-
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jyhii од пријаве, доставља записник са списнма оном среском суду 
lia чијем је подручју њено седиште". —  Како је пропнс Министар- 
ске наредбе спецнјалне природе, то пропис о одржању гтрогога ])ока 
од 8 дана није могао бити стављен ван снаге оиштим прописом ст. 
2 §-а 110 Закона о ошптем управном поступку. (Пресуда Касаци- 
оног суда у Новом Саду од 2 дец. 1939, бр. Рев. II 212/1939).

Касациони суд рекурс тужите.т>а не уважава, закл>учак призивнога суда 
одобрава.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је у млину тужених радио као млинарски 

радник од 15 децембра 1934 године до 15 јуна 1936, уз редовпу месечну плату 
од 500 дин. у готовом, 50 кг. брашна и 25 кг. мекиња. Овај споразум важио је, 
међутим, само за редовно ])адно време од 8 часова дневно, док је тужитељ за 
пело време запослења код тужених ралио по 12 чаоо1!а дневно, дакле 4 часа 
прековремено, што за време читавога службоваља износи 1872 радна часа. Сем 
тога радио је тужите.Ђ и недељом и нразником по четири часа, тако да читаво 
потраживање тужитељево за прековремени рад износи 6070 динара, те је тра- 
жио да се тужени осуди да му је ту своту са 5% кнмате од дана тужбе и iiap- 
пичне трошкове дужан исплатнти.

Тужени су у своју одбрану навели да је ова ствар пред управном влашћу 
Beh правоснажно окончана, јер их је тужител> ради наплате кетога свога потпа- 
живања већ једном био утужио пред Среским начелством у Жабл>у, где је тужба 
тужитељева одбачена на основу тога, што своје наводе није могао да докажв. 
Тужитељ је против те одлуке Среског начелника дао био жалбу на Банску 
управу Дунавске бановине, која је жалбу као недопуштену с обзиро.ч на iipo- 
пис § 176 Зак. ч.л. XVII из године 1884 одбацила. У образложењу одлуке Банско 
унраве изречено је још и то, да се странка због догрешног упутства које садржи 
одлука Ср. начелника (у одлуци је речено да се незадовољна странка може у 
поку од 15 дана жалити Банској управи Дунавске бановине) може ради обра- 
ћања редовном суду послужити правом из § 110 ст. 4 Закона о општем уирав- 
ном поступку. Како је, пак, тужитељ, без обзира на упутство које садржн одлука 
Ср. начелника и расположење Банске управе, изјаву којом и.зјављује да ciiop 
преноси пред редован суд имао дати код Ср. начелника у рдау од 8 дана ол 
проглашења односно уручења одлуке, a он ју п[»едао после истека тога рока, 
тужба се има већ из тога разлога одбацити.

Првостепени суд, Срески суд у Жабљу, одбио је тужител>а са тужбо.м и 
ооудио га да плати трошкове из (ј^рмалноправних и из мериторних ра-злога. 
Призивнн суд, Окружни суд у Новом Саду, услед призива тужених укинуо је 
пресуду ппвостепрног суда као и поступак који јој је претходио као ништаван, 
тужбу одбацио и тужител>а осудио да плати трошкове.

Ни1е основана рекурсна жалба тужитељрва да је П11изивни суд повредио 
ппопесуално пвавно правило. У см. §-а 1 Наредбе Министраотва правде бр. 
72400/1914, „Странка Koia иије задовољна са одлуком (Јбртне власти има пиава 
да за 8 дана, рачунајући од пооглашења одлуке, остватт своје захтеве релов- 
ним путем закона. Странка која иије задовољна са одлуком Moita да учини 
своју пријаву ради преноса пвед суд, усмено и.та писмеио пред обртном влашћу. 
Koia у року од 8 дана, рачунајући од пријаве, доставл.а .записник са спири.ча 
оном среском сулу на чијем је подручју њено седиште". У конкретио.ч случају 
при.знвни је гуд установио као чињеницу, коју тужитељ рекурсом не напада, 
ла је одлука Ср. пачелства којом је тужбу одбапио саопштена тужител>у писме- 
ним путем 9 децембра 1936, док је тужитељ тужбу код Срескога сула прелао 21 
априла 1937 године, дакле након истрка 8 дана, a да претхолну пријаву кол 
Обртне власти ни.јр уопште учинио. Како јр пропис Мпнистарске навелбе спе- 
иијалнр природр, то иропис о ол11жању строгога рока од 8 дана ни1е могао бнти 
стављрн ван снаге општим прописом ст. 2 §-а 110 Закона о oiiiutpm управном 
поступку. ______

83
Решавање о спору не спада пред управну власт, јер тужитељ 

не тражи бернва у својству пољопривредног чељадета, него тражп 
пзвршење погодбе о најму радне снаге. (Пресуд-а Касацноног суда 
од 16 дец. 1939, бп. Рев. II 75/1936).
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Касациони суд ревизију тужене не уважава, пресуду призивног суда 

одобрава.
Р А З Л О З И :

Тужигељ је у тужби навео да је био у служби Д. М., уз месечну плату од 
450 ДЈшара. На захтев његове жене, тужене у овој парници. тужитељ је радио 
И на н>'еном нмању током 1932 и 1933 економске године, за чега му је она као 
награду обећала једно одело, 10 мет. иеити пшенице, 10 мет. центи кукуруза и 1 
пар младих прасица. Од тога тужена му је дала 1 iiai) прасица, 4 мет. центе 
пшенице, док му је са осталим предметима остала дужна, те је тужитељ тра- 
жио да се тужена обвеже да му их је дужна издати, или платити њихову про- 
тивредност у нзносу од 2620 дннала н платити све парничне трошкове. Тужена 
је порекла да би са тужиоцем ста1ала у било каквом правном олносу, и да би 
се према њему бнла обвезивала, него је тврдила да се је тужител. о гвему спо- 
разумевао са 'њеним мужем, чи1и је био намештеник, са киме се и обрачунао у 
погледу читавога свога потраживања, iia да од ње нс.ча шта да потлажује.

Првостепеин суд, Срески суд у Петровграду, одбио ie тужитеља са тужбом 
и осудио га да плати niomKOBe, док је призивни суд, Окружнн суд у Петвов- 
граДу, пресуду првостепеног суда преиначио и тужену обвезао у  см. тужбеног 
■захтрва. осуђујући ју да тужитељу платп како првостепене, тако и трошкове 
призивнога поступка.

Није основана ревизиска жалба да ie призивни суд повредио ппавне про- 
писе када нп1е изпекао да рршавање о гпору спада пред урравну вларт. јер ту- 
житељ не ггажи берива v својству пољопривррдног чељадрта. које није ни био, 
него тражи извршење иогодбе о на1му радне гнаге. Koiy ie са туженом склочио, 
пезавЈГРно ол Закона о пољопривррдном чрљадрту. Haie, пчрма томе. од значаја 
пи чиженипа. Да ли је тужитрљ . примивпш  јрдан дро ппрдмрта ko' p ip лт''вот>ио. 
задржао себи право да he издавање осталнх предмета доцнше тражитн. Како је 
призивнп суд уртановио да се на издавање ппелмета обвезала тужена у CBoie 
име, HHie од знача^а нн чињрнииа да ли је на ту обврзу пристао н њен муж, 
као наводнн власник салаша на коме ie тужител> био запоглен.

84
У см. §§ 538, односно 492 Гр. п. п. нмају се истиннтима сма- 

трати oiffl чпн>енични наводи догаавше странке странке, који се 
односе на предмет правнога спора, уко.тико тп наводи hhcv опо- 
вргпути доказпма који су већ пред судом илп чињеницама Koie су 
код суда ошпте познате. (Пресуда Касационог суда суда у Новолг 
Оаду од 2 дец. 1939, бр. Рев. II 555/1935).

Касационп суд ревизију туженога не уважава, пресуду иризивног сула 
одобрава и туженога осуђује да тужите.гу, v року од 15 дана под претњом 
оврхр, платп у 11ие ррвнзнских трошкова 407 (чртири стотине седам) дннара.

Р А З Л О З И :
ТужнтеЛ) је у тужби навео да му прворрднп тужени као главни дужник. a 

друго ц трећередно тужени као солидарни јемцн ;угЈ'ЈУ своту од 8000 динара. 
те је тражио да ср сва тројица обвежу да су му ry своту солидарно ;1ужнн 
нсилатнти, са 8% камате од 17 фебр. 1932 и парннчне трошкове

Друторедии тужепн, III. Ф.. на усмену расправу није прнступио, те је 
првостепени суд, Сррски суд у  Новом Саду, донео против њега И1>есуду због 
изостанка н обвезао га да је утужену своту прво н трећередно туженнма дужан 
солидарно исплатптп. Окружнн суд као призивни еуд у Новом Саду одбио је 
прпзпв туженога и потврдио пресуду првостепенога суда, ocyb.yjyhii туженога 
да плати и прнзивне трошкове.

Није основана ревизиска жалба тужрвога да је прпзишш еуд, потврђујуНи 
пресуду због изостанка којом је туженп ocybPH да евоту од sooo дни. плати са 
остала два тужена солидарно. пов1)едио правне ir]ioiince. У тужбн тражно је 
тужитеЛ) да се тужеии на плаћање осуде солидарно. ii како је тужени са ро- 
чншта изостао, имају се у см. §§ 538, односно 492 Гр. п. ii. истнннтима сма- 
трати они чињенични наводи дошавше странке, који се одиосе на предмет прав- 
нога спора, уколико ти наводи нису оповргнути доказнма који су већ прел 
судом или чињеницама које су код суда опште познате. Како у конкретном 
случају навод тужбе да је обавеза туженога солндарна није оповргнут ника-
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ковим доказима који би се налазнлн пред судом, лризивни је суд правилно из- 
рекао да је тужени пресудом због изостанка могао бити осуђен да досуђену 
своту плати солидарно са осталим туженнма.

Рагположење у погледу трошкова ревизискога иоступка оснива се на иро- 
внсима §§ 152 и 143 Гр. п. п.

85
У CM. ст. 1 §-а 219 Гр. II. II. прекиду иоступка има месгга само 

онда, ако умрлу странку нн.је заступао ни адвокат, ни ко други са 
парннчним пуномоћијем. Нема у Парннчном погтупку прописа о 
томе да то правило не би важнло у случа.ју ако би тужеии у току 
иоступка постао наследником тл^житељевим. —  Претпоставка ie да 
син узима матев у кућу да је нздржава бесплатно. (Пресуда Каса- 
цноног суда у Новом СадЈ’ од 13 јануара 1940, бр. Рев. II 340/1930).

Касациови суд ревизију туженог не уважава, пресуду призиннога суда 
одобрава.

Р А З  Л О З  И:
Тужитељица је у тужГш навела да је она тужено.м, своме cbhv, почетко.м 

1932 године предала на чување 6000 динаоа с ти.м, да ioj је новад дужан воа- 
тити чим га од itehi буде тоажила. Тужони jo.i је, међутим, вратио само 500 
динаоа, док је га свотом од 5500 динаоа остао дужан, те је тт1ажила да га сул 
обвеже да ,iy јој је дужан вратити. Тужени је норекао да би му новац тужи- 
трљипа дала била на чување, него је тврдио да му га је дала у и.че припомоћи 
зато што ј.у је издржавао.

Првострцони сул. Срескн суд у Панчеву, дао је тужби места и тужеиог 
осудио да тужитрљици своту од 5500 динара исплати, са 5% камате од дана 
тулсбе и парничним тпошкови.ма. Код призивног суда тужени је птшјавио да је 
тужитељица у.мрла и тоажио да се иоступак ппркине, али је призивни суд пчед- 
лог одбио, пвесуду првостепенога суда одобрио и туженога осудио да плати 
призивпе троткове.

Није основана вевнзиска жалба туженога да јс призивни суд повпедио 
правне прописе. У см. ст. 1 §-а 219 Гр. ii. и. нпекиду поступка и.ма места гамо 
онла, ако умрлу стЈ)анку ни1е заступао ни адвокат, ни ко .други са паттнчним 
пуномоћијем. Heva у Палничном ноступку пропнга о то.ме да то пгавило не би 
гажило у случају ако би тужени у току погтупка постао нарледником тужи- 
трлјРВим, без обзира на то што тужеии у току поступка није пружио доказа о 
томе да је он једини наследник умрле тужитежипе. Но није основана ни жалба 
туженога да ie пресуда призивнога сула у меритуму ногрршна, јер ,ie призивни 
суд прихвакајући чињрнично стан>р стваии установ.ЂРНО iio нрвортрпеном суду, 
правилно изрекао, ла туженом није успело да докаже да ,ie новад добио од 
тужител>ице на поклон. Сам тужени. прерлушан код плврстеиенога сула. при- 
знао ie да је пристао да новац впати, иако не сав ујелаииут и ла ie био у 
заблули да му је новац дат иа иоклон, a ппизнао је да ,ie то исто рекао и све- 
локу Р. J. Ппе.ма томе је чињрнично установллњр при-зивнога сула потвпћрно 
цризнањем самога туженога. Претпортавка је да сии узима матер у кућу да јр 
издржава брсплатно, a тужени ниЈе ни тввдио да .ip за то клатко из.дчжавањр 
био уговорио какву противредност, зато је и жалба у погледу урачунбенога 
приговора неорнована.

<86
Призивнн је суд праввлно изрекао да суд ии.је дужан iio сл\- 

жбеној дужности набав.Ђати оне доказе. ко.је су странке у могућ- 
HOCTii и дужне да саме допринесу. (Пресуда Касацноног суда у 
Новом Саду од 20 јан. 1940, бр. Рев. II 249/1936).

Касациони суд ревизију туженога iie уважава и пресуду ври-зивнога суда 
одобрава.

Р А З ЛО З И:
Тужитељица је у тужби наве.да да је њен пок. отац М. Ђ., који је умро 4 

аирила 1929 год., даровним уговорима од 3 марта 1922 год., те уговором од зо
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августа 1928, пренео на своје синове, односно унука, некретнине огшсане у 
тужби, услед чега је она у своме нужном делу ускраћена са свотом од 21.959 
лин. 34 nape, те ie тражила да се тужени као последњи обдарени осуди да јој 
је ту своту са 5% камате од 4 аппила 1929 год. и парничне трошкове дужан 
исплатити. Тужени су порекли да би дароване некретннне и.чале вредност коју 
им тужитељица ппплаје, тако да тужитељичин нужнп део по одбитку терета не 
износи више од 29.000 дин., a како је тужитељица наеледила део оставине чија 
вредност и-зноси 30.000 лин., она у свом нужном делу ннје iioBpehena.

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, дао је тужби делимично 
места и туженога осудио да тужитељици у име надопуне нужног дела платп 
13.485 дин. 10 п., док је призивни суд, Апелациони суд у Новом Саду, ту своту 
снизио на 9.833 дин., узнмајући за вредност дарованих некретшша не ону коју 
су one имале на дан смрти оставитељеве, него ону коју су имале у време када 
су даповане.

Лротив пресуде призивнога суда поднео је ревизиско писмено са.чо 
тужени, те се жали да је прнзшши суд погрешно нзрекао да .ie он, тужени, био 
дужан пружити доказ за то да је еав заостали порез који оставптел, nnie пс- 
платио разоезан на његов терет и да га је он мооао исплатити. У изчеци при- 
зивнога суда нема повреде ппавнога тшописа, jen је тужепи имао .могућности да 
пореским књижипама докаже колики је порез на н>ега разре.зан н колико је он 
од њега платно, што туженн, иако га је суд позвао. nnie учинио. Поизивни је 
еуд ппаиилно изпекао да суд нп,је дужан по службеној дужностн набав.Ђатн one 
доказе које су странке у могућности и дужне да саме доприиесу.

87
Ппивремена наредба не и,здаЈе се само ради осигурања будућег извршења. 

(наплаћивања новчаног потпаживања), него и ради цхивремене .заштите којег 
правног стања, како то излази пз т. 2 §-а 332 и т. 8 §-а ЗЗЗ П. п., у којо.ј се 
дозвољава п(тпре.мена наведба не само v погледу издожавања, него n дозвола 
одвојенога стана или повратка у кућу. Сврха .ie, дакле, тим прописима да се 
т[рив1)е.мено заштнти оно ипавио стање, које пгема матећИ'ално-т>авни.\1 npo- 
писима треба међу члановнма породице да iiocToiii. док се то стање одлуком суди 
лрукчпје не уреди. Нз тога излази да за издавање иривремене наредбе по т. s 
S?-a 333 И, и. није потребио исказивати да постоји опасност. .iep се услови 
дужноети Ko.ie су у тим зак. nponiicn.\ia наведени iiciiUTyiy ио прописн.ма мате- 
ри.јалнога права. Зато .ie другостепени зак.гучак вал>ало ппеипачитн и одгжати 
на спази првостепени зак.л>учак, који.м је тужени обцр.зан да у име приввеменог 
издлжаван-а плаћа тужитељици 200 динаоа мееечно. (Закључак Касационог су,да 
у Ново.м Саду од 28 октобра 1939, бр. Рек. 398/1938).

88
Ирема сшни.ма 1Ц)ИКЛ.учеио.м yronop.v власник З“ мл.нп1та на ко.че се налази 

кућа и купалишне кабнне је дожавно добро „1>ел>е“ , a извЈпиеннк је са.чо за- 
кушшк земљишта до 1940 год., уз годишњу закупшшу од 200 днн. и <-а 
лужношћу да iio истеку закуанога уговора има н кућу и кабине однети. И кућа 
и кабине се и.чају, дакле. сматоати покрстнн.м ствачи.ча, a не супеЈкјшпијесо.м, 
који припада зе.мљишту. Зато је рекуоени сул упућен ла установи да ли .ie 
дражба. одржана правцлно према прописи.ча Извршнога закона којн вреде за 
дражбовање покретнина. (Закл.учак Касационог сула v Новом Саду од 27 окт. 
1939, бр. Рек. И 223/19,39).

89
Правно је правило да излучпа тужба, Ko.ia је оглашена да има 

одгодну Moh у погледу једног илн впше оврховодндетеља, има од- 
годну Moh II за оврховоднте.Ђе ко.јн су оврху доцннје спровели. (Пре- 
суда Касацноног суда v ТТово.м Саду од 30 окт. 1939. бр. Рев. II 
295/1935).

Касацнони суд ревнзију тужите.га не уважава, пресуду призивног суда 
одобрава и тужитеља осуђује да туженом у року од 15 дана под претњом оврхе 
плати у име ревпзискнх трошкова 407 (четирн стотине седам) динара.
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Р А З Л О З И :
Тужитељ, који је судски извгшитељ, навео је у тужби да су против „Удру- 

жсња горњоГ|ачких гостноничара" ради намире својнх потражннаља водпли 
оврху веровници Кладек Стеван, Јовић К. Ђура и Рајчић Аитуи. гуГм)тнчки ста- 
новници. Поволом намнрне оврхе Koiy је спровео веровнпк Joniih, иоднео је нз‘ 
лучну тужбу Буднпчевнћ Ш имјч!. нз Суботице, коју је дошиБе проширио н па 
оврховоднтеља Рајчнћ Антупа. Усмена расправа у обсма излучпим тужбама 
бпла ie одређена за 17 август 1923 године. Иравозаступник, међутнм, оврховоди- 
теља Кладека Стевапа затражио је од тужител.а да одреди дражбу [)ади продаје 
заплен.ених покрртнина (буради), и он је ту дражбу за јули месец 1923 године 
био и одредио. Ово је тужнтељ учшшо стога, т т о  ипје бно извештен од страие 
суда да ie н против оввховолитрља Кладека Стеваиа била поднесеиа иззучна 
тужба. Ту тужбу је, међутим, Будинчевић Шимон био поднео, те је рочпште и за 
]>асправу ове тужбе био заказано за 17 август 1923 голиие. За ту расигаву тужи- 
Т1‘Л> HHie, међутнм, био пјшмно примерак з1злучпр тужбс пего гамо позив којим jfi 
обаврштен да he се рочнштр за прнхват олвжатн 17 апгуста н то углсд тужбе 
управљене против JoBnha н Будннчевића. На лан дражбе 2 августа 1923 го.пшс, 
тужитрљ се у еудској канцеларнји поново иптсресовао да лн је иротин одпеђења 
дражбе поднесена иретставзза, и како је од старешинс Среског суда добио био 
рлаузулу правомоћности дгажбе, он је дражбу 2 авгурта 1923 годипе и одчжао. 
To је могао учннити утолико пре, јер му је адвокатски приаравник д-1»а Клајпа 
Матије у више махова изјавио да против дражбе претставка није уложена, a то 
wy је истн прпправник н поновно десетак минута iipc олржаша дважбе, тт>ажрћи 
да се дражба одржн на њргову одговорност. Бурад која су на дражби пводата 
купнли су достаоии Бухвалд Шаму н Стантић Петар за рачун онрхоподитрља 
Кладека. али је услед претставке излучиоца Будинчевића Шимуна суд дражбу 
правомоћно попиштио.

После одржане дпажбе Будинчеиић Шимун, власппк заилељрннх и ирода- 
тих буради, иокрепуо је против тужитеља отштетну паршшу ради иакиаде њи- 
хове вреднорти у своти од 7059 динара, са којом лариицим ip делимнчно н успео, 
те је тужитрљ осуђен да БудиичевиКу плати своту од 7050 дин. главиицс и 
прип. коју је он овом ствазшо н исплатт). После довршене иарнице тужител. јс 
радн иакнаде исплаћеие пзоте од 7050 дин. покррнуо пагзпицу ппотив право- 
зас-тупника д-ра Клајна Матије и његопога ириправннка д-ра Чаи.и Тибора на 
том основу, да су оии злоупотоебили н.ргово незнањр о томр. да је нзлучна пар- 
ница покренута и против опрховодител.а Кладека Стевама. Ту парницу тужнтел. 
је, међутим, изгубио, јео је суд изрекао да. тужитељ иије у нраву да отштрту 
тг1ажи непосредно од адвоката. нрго од cTiiaiiaKa у чије је име адвокат iioitviiho. 
У тој парницн учествовао је као споре.ши умешач ii оврховоднтеЛ) ,Клад»1< 
Стеван, који је такође осуђен да тужитељу исплати утужену своту, те.је тужн- 
трљ на оспову две сугласне просуде од Кладека досуђрно потпажинаљр и убрао 
Алелацишш као ррвизисни суд лриначио је, Meb.vTHM, лресуду ирнзлллога суда 
л тужитеља ta лотражлпаи>рм лррма 1{ладеку одбло, лгх;ле Ч1та је Б'ладек ло- 
кррлуо протлв тужитеља iiaianniy радл ловраћаја лсплаћрлр свотс коју je .iipa- 
вомоћло и добио.

Како је, даклр, туженн путе.м својлх л1)авозаступннка тужителл злоламсрно 
довео у блудњу да је дражба прапоснажна л да се ола може одржати, тужрил 
је дужан од тужитрља П1)нмл>рлу главпицу од 7770 дил. са 5% камата од .5 
марта 1927 годпне ловратвти му и лсплатити му сви tpoiiikobp.

Тужени јр тражио да се тужлтељ са тужбом одблје и ооуди да платн 
трошкове, јер он услрд лресуде Алелационог суда mije лретрлео лнкакву uiTeiy. 
Нстнпа јр да је лресудом Алелациоиог суда као ревлзлоног суда изречено да 
тужеиом свота коју је тужитељ од њега убрао прнлада iiaitjar, али rv своту 
тужитељ њрму лнје лнкада ловратно, те га сада не може тужити да му ту своту 
поново, дакле двалут исллатл — већ је Алелациоли еуд у помелутој лресудл 
морао изрећи да тужите.т> убрану своту није дужан ловратити, јер да је за 
сдржану дражбу кјрив туженн, Кладек Стеван, алн се Алелациони суд нијр 
улуштао у расматрање тог ллтања, јер тужител. ллти је длгао лротлвтужбу. 
ллтн је ставио комлелзацлони лриговор, ла ако је лропустло да то учнли у тој 
ларницн. он је још тамо коначло л изгубло улраво да то своје потраживал.р 
лакнадно остварује. He може тужнтел., налослетку, да креће лову варницу ло 
ллтању одговорлостл тужелога, које је у iiajinTiUB у којој је тужелл бло глаилзз 
умешач коначно и лравомоћно рел1Рно.
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Првостепени суд, Срески суд у Суботици, одбио је тужитеља са тужбом и 

ссудио га да плати трошкове, a признвни суд, Окружнн суд у Суботици, одбио 
ј(: призив тужитељев н потврдио првостепену пресуду.

Ннје основана вевизиска жалба тужите.гева да је призивни суд повредио 
правне прописе. Није спорно међу парничним странкама да је оврху против 
овршеника „Потрошачке задруге горн.обачких гостионичара" како у корист 
оврховодитеља Рајчић Антуна и Јовнћа Крњајског Ђуре, a тако и у корист 
оврховодитеља Кладека Стевана спровео тужитељ као судскн извршитељ. Тужи- 
Т(;л> признаје да је поводом пзлучне тужбе коју је Будпнчевић ТПимун покренуо 
вротнв оврховодитеља Рајчића Антуна и Јовић Крњајског 1ype примио позик 
за расправу која се имала олржатн 10 августа 1923 године и у KoieM  је било 
иртакнуто да се оврха одређвна у  корист та два врвовника против „Потрошачке 
оадруге горњобачких гостионичара" обуставља. Тужител, се, међутим, бранн 
тиме да у позиву за рочнште који ie примио поводом прошнрења излучне 
тужбе против веповиика Кладек Стевана, ни1е било нстакнуто да се и оврха 
коју је спровео тај веровник обуставља. Како је, пак, правно правило да излучна 
тужба K oia  је оглашена да има одгодну моћ у погледу једног или неколицине 
оврховодитеља, и.ча одгодну Moh и за оврховодитеље који су оврху доиније спро- 
вели, ни.је погрешио Ш1изивни суд када је изрекао да је тужитељ квив што јр 
дпажбу у корист веровника Кладек Стевана при свем том нпак одржао и на тај 
начин проузроковао му штету.

Како тужител. са ревизи10м ниЈе уснео, Ba.'f-aio га је осудити да туженом 
накнади трошак ревизискога поступка у смислу §§-а 152 п 143 Гр. п. п.

Из праксе Окружног суда у Суботици
90

Управа ошптнне Б. Т. одрелила је јавну дражбу због заостатка јавних по- 
реза, бановинског и самоуправног приррза, као и других Јавних дажбина, на за- 
плељене предмете пореског дужника. Порески дужник поднео је сулу тужбу 
ради недопустивости извршења, наводећи да су иотссани пведмети изузрти из 
потгаса ir иродаје, јер су му, као адвокату, потребнн за редовно обавл.ан.е по- 
зива. Спески суд је уваж11о приговоо тужрие о ненадлежности ррдовног суда, те 
јр погтупак обуставио и тужбу одбацио. Рекурсни суд је под бр. V Пл. 560/1939/7 
(‘рцажко нападнути закључак из ових разлога:

Ппема звапичној o6iaBir бр. 7110/1938 управа општине Б. Т. одредила је 
јавну дважбу на заплењене предмете v смислу чл. 148 и 159 Зак. о непосредним 
порезима, односно у смислу чл. 11 Уредбе о принулној наплати и ненаплати- 
г.ости пореза бр. 148000 од 19 новембра 1928 голине. Порески дужник могао је у 
смислу чл. 22 од. II бр. 6 помрнуте У 1)едбе истидати шшговор да су попиеане 
ствави такве, Koie се по oBo.i Упедби не смеју пописатн, ако сматра да су тн 
предметв од пленидбе изузети. Тај приговор имао је полнети OHoi власти, која 
јр излала опомену. односно чији ’ p овган олрелио јавну пволају заплењених 
предмета, a то ic Упвава општинс Б. Т. (чл. 23 Уредбе). Уколико са љеним т)0- 
шетвем не бн бно задовољан, нмао бн право да против пешења из!ави жалбу 
ппеко наллржне Поиеске уппаве Финанси1ско1 лнвекчи1и. У том случа1у Попеска 
улпава може и сама поништити илн ппоменити лешење Општинске уппаве, ако 
нзће да је жалба оправдана (чл. 24 Уредбе). Према томе овом Уредбом као 
спепи1алним законом новмирано је како сс врши опомена за плаћаље пореза. 
бановннског н самоупвавног пвиреза, као п огталих јавних дажбина. како се 
услед неплаћања обавља плеиидба и прода1а заплењрннх предмета и какве прн- 
г(!Еорр током тога поступка. н коме, може порески лужник поднети.

Како је у овом случају порескн дужник своје ппиговоре о недопустнвостн 
извпшси>а заплењених стварн могао полнети само код надлежне алминистга- 
трБне власти, првостепени суд је правилно поступио када је приговор туженог о 
ненадлржногти редовног суда уважно. He може се прихватити становиштр ту- 
жиоца да се тгрописи Пзвршног поступка имају прнменити п на ову ствар. Про- 
ппеи тога закона могу се применити и на овакове гтвапи само онла, када се на 
f.CHOBV извпшних исправа из §-а 2 тач. 10 И. п. тражи извпшење на нрпокветнине 
повеског дужника ради убчрања пореза п осталих јавних дажбнна. Ta.i поступак 
спала у делокруг суда. Но н тада се приговори против тих нзрлова чопају 
подићи код власти која је нздала те извршне наслове (§ 34 од. 2 И. п.). Осталп 
сс приговорп имају поднети суду.
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У правној ствари Л. И. против Н. В. ради обнове спора Срески суд у С. на 
предлог обновног тужиоца одложио је извршење своје пресуде, допете у основ- 
иоЈ парници, до окончања овог правног ciiopa. Против тог закључка тужена је 
поднела рекурс у законском року. Ставила је иредлог да се нападнутн закључак 
поништл, предлог радн одлагања извршења одбије и предлагач осуди иа пла- 
ћање рекурсног трошка. Наводи да првостепени суд ннје био надлежан за доно- 
шш>е нападнутог закључка. Рекурсни суд под бр. V 11л. 285/1939 није уважио 
ову жалбу из разлога, што je предлог радн одлагања извршења стављен пре него 
што је провођења извршења започето. Стога је за доношење одлуке по том пред- 
логу у см. §-а 44 Мзврш. поступка надлежан првостепени суд, јер је исти у 
лрвом степену дозволио извршење. Ону жалбу тужене да одлагању извршења 
нема места у смислу §-а 42 И. п. рекурснн суд је уважно из овнх разлога:

Поред суспензивног разлога из S-a 41 бр. 2 И. п., за одлагање извршења 
потребно је да постоје и разлози из §-а 42 И. п. Према овом пропису извршење 
he се одложити само тада, када тражиоцу одлагања прети оааепост иенакиа,1иве 
цли тешко накнадиве штете. Тај случај овде не стоји, јер је пресудом, донетом 
у основној парницн бр. П. 1787/1938, одлучено да се предлагач Л. И. деложира 
ИЈ стана у коЈем станује, јер се у исти уселио без знања и прнстанка Н. В., која 
је сувласница куће у којој се тај стан налази и што он према нагодби склоп- 
љеној у оставинском предмету бр. 0. 200/1933 има право да станује само у оном 
стану у којем је становао у време склапање те нагодбе, и то дотле док сувла- 
сници ту кућу не продају, или док laj стан не постане неподобан за становање. 
Према прикљученом уверењу градског поглаварства из С. бр. 532/1939 la j стан 
је празан, a предлагач, међутим, није ничим доказо да је тај стан међувремено 
постао неупотребљив за даље становање.
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У правној ствари J. J. против туженог Ш. J. ради сметања поседа Срески 

суд је одбио тужбу и обвезао тужиоца на плаћање трошкова туженоме. Ре- 
курснн суд је закључком број V Пл. 1449/1938/6 оснажио нападнути закључак 
из ових разлога;

Ироведеним доказима правилно је установл>ено да су више лица сувлас- 
ници спорне некретнине. Том некретнином управљао је и располагво, у име своје 
и у име осталих сувласника, Б. А. све до своје смрти. Он је ту некретнину дао 
у наполнцу тужиоцу за економску 1937/38 годину. 0  томе су имали знања и 
нзрично дааи пристанак већина сувласника. На то су пристали прећутно и 
остали сувласннци, јер се нису противили да тужитељ као наполичар обради 
iy  земљу. Осим тога међу странкама није спорно да је тужнлад за економску 
1937/38 годину узорао и посејао житом спорну некретнину и да је то жито по- 
косио. Није спорно ни то, да је тужени то покошено жито однео. Спорно је 
међу њима само то, да ли тужилац као наполичар има права на заштиту по- 
седа илл нема.

Судска пракса у овом питаљу није сталпа. Једни сматрају да се правни 
однос између наполичара и власвнка земље оснива на уговору о раду, и да 
наполпчар не може тражитп сумарцу репознцију, већ да ју може тражити само 
власнвк за аега. IIo другнма се и такови уговори сматрају закупним. По њихо- 
вом становишту закупац као дстентор има право на тужбу ради сметања поседа 
ако је са CBOje стране нспунио све услове прсдвиђене уговором.

Ово друго становиште је правилније. To произлази из 9-а 90 Зак. чл. LIV 
из год. 1912, према коме се закупним уговором сматра и онај уговор, код којега 
сс. закуп састоји у одређеном количннку приноса закупљенога предмета (закуп 
на пола). To исто проистнче и из §-а 671 Гр. п. п. Осим тога и по закупном и 
по наполичарском уговору власник препушта своју некретнину у посед закупцу 
сдносно наполичару. Све дотле док траје тај однос, овај се као детентор има 
сматрати у поседу односне некретнине, и уколико је удовољио својим обаве- 
зама из уговора, има права на заштиту поседа према свакоме, па и према вла- 
снику некретнине. Како је међу странкама неспорно да је тужител> као наполи- 
чар узео у посед спорну некретнину, исту' узорао и посејао житом, и кад је 
ово сазрело да га је 29 јуна 1938 године покосио, то је према томе тужител. 
удовољио својим обавезама означеним у уговору. Имао је само још да поко-



шено жито оврши и да половину истог преда власнику некретнине. Тужени га 
је у томе спречио, јер је 1 јула 1938 године то покошено жито, без његовога 
гтања и одобрења, самовласно однео с њиве. Тнм недопугатрним ii самовласннм 
чнном тужени је починио сметање поседа.
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У извршиој ствари тражиоца извршења Б. П. против извршеника В. К., 

ради 250 динара главнице и припадака, првостепени суд је на основу замолнице 
и решења Среског суда у С. бр. Гн. 2332/1932/2 одредио н снровео укњижбу 
извршног права залога у корист тражиоца извршења, и то на доживотно право 
плодоуживања које је укњижено на основу решења број 3279/1934 у корист 
извршеника. Против тога се жалио извршеник,. наводећн да он на упитаој не- 
кретнини — кући —  нема право плодоуживања, већ да нма само доживотно 
право становања. Рекурснн суд је под број Va 16/935/3 уважно рекурс из ових 
раалога:

Из овереног извода из земљишнокњнжног jMoinKa бр. 66 општнне С. К. 
установљава се, да је на листу Ц. под р. бр. 20 укњижено дожнвотно право ста- 
новања у корист извршеника. Осим тога у том улошку у његову корнст није 
укњижено друго право, па нн право доисивотног плодоуживаља. На основу тог 
укњиаЈеног права извршеннк у дотичној кући поседује и употребљава само 
толнко просторија, колнко му је потребно за себе н своју нородицу, према н>е- 
говом сталежу, занимању и имовном сташу. To право становања је лнчно право. 
He може се пренеш на другога, ннти се може дати под кирнју, a ни оврха се 
не може водити на њега. Стога би се замолница Среског суда у С. имала одбити 
и онда, када би решењем бр. Гн. 2332/1932/2 била одређена укњижба овршног 
права залога и на извршениково укњнжено доживотио право становања.

М илеако Коматина
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Кривична пракса Касационог суда
Кре 433/2-1939

У ИМЕ ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА КРАЉА!
Стол седморице као касациони суд под претсједаи.ем суднја Стола седмо- 

рвце Д-ра Марчеца Павла као претсједника вијећа, a у прнсућу суднја Стола 
седморице Д-ра Ружића Марка, Томића Светозара, Нежића Јанка и Вукелића 
Николе као чланова вијећа, те секретара Стола седморнце Д-ра Трговчевића 
Јосипа као записничара, поводом захтјева старјешине Државног надодвјетииштва 
за заштиту закона иротив пресуде Окружиог као призивног суда у Петрнњи од 
26 ожујка 193S. Кпр 248/38 у крцвичној стварн протпв 'Бурака Стјепана због 
;цела из § 314/1 кз.,

након одржаног јавног касационог претреса н на њему еаслушаних нзво- 
beifaa замјеника старјешине Државног надодвјетништва Д-ра Шуберта Хуге 
изрекао је ову пресуду:

I. Захтјев за заштиту законз уважава се дјеломично и пзрнче, да је пре- 
СЈДОМ Окружног као прнзивног суда у Петрнњи ол 26. III. 1938. Кпр. 246/38. 
повређен матернјални закон у пропису § 322/1 кз., па се иста пресуда поништава 
11 оптужени 'Вурак Стјепан по § 280 кп. ослобођава од оптужбе због дјела из 
§ 314/1 кз.

II. У осталом свом дјел>' се захтјев у заштиту закона одбацује као не- 
ссиован.

Р A 3  Л 0 3  II:
Старјешина Државног надодвјетииштва ставио је по § 357 кп. .у .вези са 

§ 41 кп. захтјев у заштнту закона и предложио, да Стол седморице након 
јавног претреса изрече прееуду, да је пресудом Окружног као призивног суда у 
Петрињи од 26. III. 1938. Кпр. 246/38 повређен фор.мални закон у §§ 327 и 408/II 
кп. и материјални закон у § 322/1 кз. у вези са § 327 бр. 2 кп. те да исту пре- 
суду Окружног суда поништи и спис уступи Окружном суду на даљи поступак.

Тај свој захтјев оправдава старјешина Државног 'надодвјетништва како 
слиједи:



ea
Пресудом од 22 I 1938 Кпс. 1484/37 Среског суда у Сиску осуђен је опту- 

жени TiypaK Стјепан због грађе из 8 314/1 ст. 1 кз. на казну строгог затпора од 
мјесец дана, што је као криволовац дана 23 XI i»37 нз иушке убио срну пјш- 
јсдну дин. 700.-— и однио кући.

Ироти тој пресуди изјавио је и оиравдао ирнзнв чмтужени 'liyiiaEc ('TjtMiaii 
afior повреде закона, одлуке о кривлци, о казни и о iipiiBaTiio-iiiiaiiHJiM иотјшжн- 
вањима.

Пресудом Окружног као призивног суда у Петрињи од 20 III 1938 Kiiji. 
246/38 одбијен је призив оптуженика због одлуке о кривици и о казни као нс- 
основан, док је призив због повреде материјалног закона из 8 337 бр. 2 кп. обзн- 
ром на 8 338/V кп. као и призив због одлуке о приватно-иотраживан.има уважен, 
првостепена пресуда поништена и оптуженик осуђен због преступа из 8 322/1 кз. 
на један мјесец затвора.

Ирема томе је оптуженик по првостепеном суду осуђ<‘н због престуиа из § 
314/1 ст. 1 кз., док је по другостепеном суд>' осуђен због преступа из б-а 322/1 кз.

По 8 314/1 ст. 1 кз. запрећена је казна строгог затвора до године дана, a 
по § 322/1 кз. казна затвора. И ако је казна строгог затвора строжа од казие 
затвора, ипак се преступ из 8 322/1 кз. има сматрати тежим од преступа из 8 
314/1 ст. 1 кз. с разлога што је казна затвора по 8 322/1 кз. запрећена до пет го- 
дина, док је по 8 314/1 ст. 1 кз. запреКена казна строгог затвора до једне године, 
као и с разлога, што је за суђење због преступа и з 8 32211 кз. надлежан 
окружни као инокосни суд (8 1б бр. з кп.), a због преступа из 8 314/1 ст. 1 кз. 
ереки суд (8 9 бр. 2 кп.).

Окружни суд у Петрнњи је према томе горњом својом пресудом повредио 
(К.рмални закон у 8 408/11 кп. у вези са 8 327 кп. тиме што је по § 338/V кп. 
коништио првостепену пресуду' и осудио онтуженика збон преступа из 8 322/1 кз.

Истина је да по пропису 8 408/11 кп. поводом ма чијег призива окружнн 
оуд има да пази, да ли су повређеии прописн о стварној надлежности судова или 
д'а ли је на штету оптуженика повређон материјални закон. Но у конкретном 
случају првостепеном пресудом није бно повређен матеЈ>ијални закон на штету 
оптуженика, a правнн лијек био је уложен само од стране оптуженика, тако да 
се пресуда првостепеног суда није могла примјенити на штету оптуженика. На- 
против је Окружни суд својом пресудом повредио материјални закон на штету 
оптуженика (с 337 бр. 2 кп.) тим, што га је осудио због тежег преступа него што 
је по првостепеном суду био осуђен, a да није било правног лијека од CTjiaHe 
државног тужиоца.

Захтјев за заштнту закона само је дјелимично основан т. ј. уколико се тиче 
повреде материјалног закона у пропису § 322/1 кз., али не из разлога наведених у 
захтјеву, већ из других разлога.

Питање, који је од два законска прописа са обилЈежјима кривичпог дјела 
строжи, искључиво је материјално-правно. Процесуални пропнс (на пр. о пад- 
Л(жности за суђење) не може да утиче на рјешавање материјално-правпог пн- 
тања с једноставног разлога, што процесуални прописи немају иикакне стварне 
везе са прописима материјалног права, него само (|)ормалну.

Једини изричнти пропис из којега се може извести закл.учак, које је кри- 
вично дјело строже, садржаи је у § 35/1 кз., јер су у њему у правом редословл>у 
наведене све казне од најстроже до најблаже. Али тај nrionnc, уколико је за се^  
потпун, није потпун у правцу о којем се ради, будући да о трајању времених 
казни, које сигурно мора ту такођер да игра своју улогу, пије ништа споменуто 
у њему.

Цотребно је, дакле, да се за рјешење постављеног литања споменути пропис 
8 35/1 кз. логичним извађањем надопуин помоћу других пропнса материјалног 
закона.

Нема, прнје свега, никакве двојбе о томе, да је свако злочинство теже кри- 
Бично дјело од ма којег преступа. Када се то претпостави и при томе имају у 
виду она дјсла, која се као злочинства кажњавају робијом испод пст година, као 
злочинства из 8 179/1 кл. н из 8 260/1 кз., тада је очито, да се и они преступи, за 
које је предвиђена најдужа казна строгог затвора или затвора дб иет година, 
дакле казна дужег тра/ања', морају ипак сматрати блажим кривичним дјелима 
од нетом наведецих злочинства са краћим трајањем робије.

Beh из тога расматрања излази прво правило, да при утврђивању, које је 
кривично дјело строже, одлучује строжа врста казне, a не T[iajaH>e казне.

Осим злочиниства нз ^ 179/1 и из 260/1 кз. са запрећеном казном до три го- 
дине робије, кривични законик има још и других злочинства са казном испод



пет година робије. To су злочинства из §§ 230, 231 и 254/1 кз. Та злочинства још 
снажниЈе и Јасније потврђују нетом изведено правило, јер је за њих краћа казна 
робије предвиђена алтернативно са строгим затвором од пет година, a блажа 
врста алтернативне казне строгог затвора примјењуЈе се по § 74 кз., ако /^ело не 
показује зао карактер или не потиче из нечасних побуда, дакле ако је ;цело 
блаже. Ту је за исто кривнчно дјело, ако је строже, управо супротстављена 
к р а ћ а  казна робије д у же м строгом затвору.

Једнака потврда изведеног правила налази се и код § 61/1 кз. према којему 
се казна одређује по оном закону, који прописује најстрожу казну, a при нејед- 
наким врстама казне н а ј т е ж у  в р с т у  т. ј. и онда када је трајање најтеже 
врсте краће.

Из свега тога слиједи коначннм извађањем друго правило да је трајање 
казне при утврђивању, које је кривично дјело строжв; само.онда одлучно, када 
се ради 0 два кривична ДЈСла, за која је закон прописао исту  в р с т у  казну ,  
на пр. за једно злочинство робију до пет годшш, за друго робиЈу до дест година.

Tpehe правило код исте врсте и пстог трајања казне, прн којем одлучује 
постојање иди непостојање нмперативне илн факултативне примјене споредне 
казне, не долазн у конкретном случају у обзир.

Према свему тому преступ из 314/1 ст. i кз. са запрећеном казиом строгог 
затвора до једне године сгрожн је од преступа и § 322/1 кз. унаточ за њ предви- 
ђене дуже казне затвора до пет година.

Окружнц суд у Петрнњн није, дакле, горњом својом пресудом повредио 
формални закон у §§ 327, 408/11 кп., нити предлежи повреда материјалног закона 
из § 337 бр. 3 кп. када је првостепену пресуду Среског суда поништио у квали- 
кацији и у одлуци о казни и мјесто с 314/1 ст. 1 кз. прнмјенио § 322/1 кз. Те 
повреде досљедно горњем излагању не би пмчојале ни у случају, да је Окружни 
суд изрекао казну затвора у дужем трајању, него ли је Срески суд одмјерио 
казну строгог затвора. Одмјеравањем казне унутар законом одређених граница 
не може се, наиме, повредити ни један законски пропис, већ је то само предмет 
призива због одлуке о казни, ако је казну изрекао првостепени суд, .док с друге 
стране закон претпоставља конклудентно, да виши суд не he ннкад одмјерити 
непримјерену казну.

Насупрот тому је Окружни суд донста повредио материјални закон у про- 
пису § 322/1 кз. али с разлога, што не постоји кривично дјело, за које су над- 
лежни редовни судови, услијед чега предлежи повреда материјалног закона из 
 ̂ 337 бр. 1 сл. а) кп.

Такозвана крађа днвљачи извршена је у конкретном случају прије ступања 
на снаку Фин. зак за годину 1938/39., који у § 85 т. 5 прописују, да се крађа 
дивљачи има сматрати као крађа из § 314 кз., значи, да прије тога није било у 
кривичном закону прониса под који би се такова крађа могла супсумирати. 
Иначе би цитарани § 85 т. 5 био измијенио дотични законски пропнс крив. за- 
кона. Сам. цит. пропис § 85 т. § не гласи, нити је могао гласити, да крађа дивл>а- 
чи обилежја из  ̂ 314 кз., него само, да се крађа дивљачи има сматратн као да 
се ради 0 крађи из § 314 кз.

Није то могао зато, што како прописи § 314 кз. тако оиај из § 322/1 кз. 
тражи у свако.ч случају и безизнимно баш обнљежје т уђе  ствари, a дивљач до 
присвојења н и ј е  т у ђ а  ствар, већ н и ч и ј а  (§ 381 о. г. з.), на коју овлаштеник 
има само прече право присвојења. Такозвана крађа дивљачи била је до сту- 
пања на снагу Фнн. зак. за год. 1938/1939 кажњива једино по управним вла- 
стима према Закону о лову од 5 XII 1931.

Нз свих довде наведених разлога указује će захтјев у заштиту закона осно- 
ваним једино гледе повреде материјлног закона о пропису § 322/1 кз. учињене 
пресудом Окружиог суда. Међути.м је из нстих разлога повређен материјални 
закон у пропису § 314/1 кз. пресудом 'Среског суда, која је била ггоништена наве- 
деном пресудом Окружног суда.

Стога је ваљало по § 357/11 и III кп. пресудити као у пресудном дијелу ове 
врховне одлуке.

Саопштио: Д -р  А п ек с€ш да Ј » Г а в е л а
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Власник „Правничкоггласника": Владимир Хаџн, адвокат, НовиСад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник: Владимир Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70
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