
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 3 Н овн Сад, 31 м ар т 1940 Год, IV

О парници и извршењу по Уредби о ликви- 
дацији земљорадничких дугова

Иостуиак iio 111)авилнику о аамеин дуи.ничких исирава ноиим 
облигацијама (Поздпно) пнје памењен само утврђењу наноса несма- 
њенога дуга на дан 20 априла 19.'52 године, него u утврђељу виснне 
дуга на дан 1б новембра 1930 године, те износа длта и годшшвег 
оброка према стању на дан 1:ада се нова облигација иставља. To 
бива на тај начин, што се иајпре у обрачуну означн као основа 
несмањенн пзнос д>та на дан 20 априла 1932 године, затим се нзра- 
чуна изпос дуга на дап 1Г) повембра 1930 годнне, те се одбнју све 
примљене отилате и тако утврди коначни износ д>та и годишнач' 
оброка. Све то мора учшштп веровник у o6pa4yiiy, сачнн>еном 
мема обрасц.у iio iijioniiniMa ранијег члана 9, a сада члана l<) 
шздино, на основу којег дужник иотписује облигацију, у којој нма 
бити означен само коначни износ дуга којн преостаје и после од- 
битка прпмљеиих отплата. — Дужннк има према прописпма члана 
1 Поздино да потшппе облнгацнју, или да гтавп своје пј)игово])о.

Дужник не мора потппсати нову облнгадију, али је по npomi- 
сима Поздино оалатћен да одбије потппс, када коначна висниа дуга 
није правилно нзрачуната, односно 1;ада нису одбнјене евентуалне 
отплате учпњене после 20 аирнла 1932 годнне, па макар основнн 
дуг и био правилно означен према гтању на дан 20 апрпла 1932 
године.

У таквом случају када д.ужннк осиорава оамо коначиу висину 
дуга, јер веровников обрачун бпло из којнх разлога — насталих 
после 20 априла 1932 годпне — ннје иравилан, захтев веЈкзвников 
у вези раннјег чл. 2, a сада став 3 члана 3 Позднно у поступку 
пред судом мора бити стављен тако, да судска одлука замен.ује и 
обрачун и облигацнју, — дакле да утврђује коначан износ дуга и 
пзнос годншњег об1кжа. — Захтев само радн устаиовл>ен>а внсине 
несмањенога дуга у оваквом случају није довољан, јер не исцрпљује 
сву нужну садржину обрачуна и облигације н оставља нере- 
шено спотно пнтање коначног пзпоса смањеног дуга. — Истина да 
члан 6 Поздино говори о решењу ciiopa о постојању, висинн или 
прнроди несмањеног дуга. алн о томе говори само у вези са надлеж- 
ношћу суда, па то не даје веровнику право да креће редовну пар- 
Ш1Ц,у"само ради устаношвења износа несматвенога дуга кад овај 
није споран, a да оставл>а спорно питање коначнога износа дуга, да 
би га иза тога евентуално расправљао у посебној парници, те на таЈ
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начнн iipoyapoKonao протшшој странци иалишне трошкове дво- 
струке парннце. 1̂лан (> jcao н чл. 7 Почднно одређују само надлеж- 
ност судова у сиоровима покренутим у вевц са одредба г̂а ранијег 
члапа 2. a сада става 3 члана 3 Поздино, али не чине посебне 
осиове тужбе. Огнов тужбе чпне са̂ го ираво п правни интерес 
страпаиа.

ПЈјавнп је внтерес странака, како веровника тако и ,д\жнпка. у 
томе да ге утврдн коначни износ погле пзвршенога омањења н после 
одбитка евентуалних Јкчмата, дакле да судском одлуком буд̂ ’ заме- 
1вени обрачун и нова облпгацнја. Ово ге не постиже тиме dito he се 
уотановитп само взнос смањенога дуга на дан 20 априла 1932 године.

Веровпнк. уиућен на редовни суд у смпслу ранпјег члана 2 a 
сада става 3 члана 3 Позднно, дужан је да тражи устаповљење онога 
пзноса Kojii је имао бити утврђен у обрачуну н облпгацпјп као 
коначнн нзнос дуга, в то без обзира на то î ojn део обручуна даје 
повода за парнпцх'. Па1)1шца пред ]1едовним грађанскпм судом само 
])адн устаиовљења пзноса несмањонога дуга на дан 20 апрпла 1932 
године, дакле, није она па])нпца коју предвиђа Правилнпк о. з. д. 
и. н. о. у ])анијем члану 2. a сада ставу 3 члана 3 Иоздпно, ннтн јс 
правни интерес странака у смнслу §-а 323 Гр. п. п. у томе да се 
установи само висина несмањенога дуга. (Aii. суд у Н. Саду Пл. — 
309/1939.)

Одредбе члана 48 од. 1 5"лзд. дају иовериоц,у, у случају непла- 
ћан>а, право да одмах тражи наплату целокупног остатка смањенога 
дуга редовннм судскпм пyтe f̂.

Под редовним судскпм iiyieii подразуЈгева се ])едовна г])ађанска 
ларннца само у случају, ако штребна иарница већ нпје во^на п 
окончана, алп ннкт;о ее не додразумева поновно вођење парннце, 
iioroTOBo кад се iio аут. тум. бр. 19470 од 4 марта 1937 године нова 
облигацпја (коју замен>ује закључак среског суда донесен по про- 
ииснма члана 7'Поздпно, KojiiN[ је установљсн смањенп износ потра- 
жнвања као и годшпњи оброк за нсплату дуга) сматра извршним 
насловом једнако као и иресуда кија је донесепа у ранпје вођеној 
редовној парпицп. Под редовинм судсчавг иутем подразумева се 
овде, дакле, ])едовшг судпш Т1ут ii;?Bpiiieii>a.

У парннци пред редошшм судом ио прописима Улзд. нмају се 
утврднти само оне околностп и права, за које је то у Уредбп илл 
Правилнику лзрлчлто речело, a ллтн у Уредбл ллтл у Правлл- 
ницнма нлје речено да се у ларллцл лред редовнллг судом нма 
лретходно утврдлтл та околност, да лл је дужншс услед леплаћања 
оброка нзгубпо залинту ло лроллсчгма Уредбе.

Повернлац, који држп да је iberoB дужннк лзгубно заштиту 
услед леллаћања, овлаттел је да непосредно тражн пзвршење ре- 
довннм судсклм лутем, уко:п1Ко може доказатл да лма лзвршнн 
ласлов, те да је постулно ло лролнспма о заменн д^ужнлчкнх 
лслрава ловнм облигацлјама, a да је дужнлк у закашњењу са пла- 
ћањем i[ да лијс задоЈЦШли оброк лсплатло ли на оломену у остав- 
љелом му року од lo дана. (Ал. суд у Н. Саду Пл. 714/1939.)
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Када се 1)адн о томе, да .in су i;yiit)iip(ua,jHii уговори прниидни, 
односно да ли су посродн прикринене погодбе, о којпма (;е говори у 
<^аву 3 члана 10 Пулвд ii става 1 члана з Улад (чл. 3 Унздоп) — 
^жолности, нз којнх се даде то питаш  ̂ ])асв«'тлити, могу re доказк- 
вати п сведоцнма, насупрот садржинн пнсмених иси])ава тим виик'. 
јер код ирикрнвених и иривидпнх правпнх послова странко ii нс 
утв])ђују у пнсменој исправн околности нз којих се може ])азаГ)1)атв 
да се пза уиисанога прнвпдпога садржаја ирнкрнва пека друга 
погодба странака.

Има места тужби iio прописнма става 3 члана 10 Пулзд в 
става 1 члана з"Улзд (чл. 3 Упздоп) и онда. кад Ј(> и1)еиов не- 
1сретннне извршен после 20 аирила 1032 године. IIo иропис-има става 
3 члана 10 Пулзд и става 1 члана 3 Улзд (чл. з Уиздоп) постојн. 
додуи1е, ()Г1)аничење, да се такав захтев не можс; ставити ако јс 
;1ужник пре 20 априла 1932 године нзгубио нраво на н>ега, али то 
не значн да се такав захтев не може ставити ако је односна погодба 
«клопљена после 20 априла 1932 годние. За такви ’П'мачење посто- 
јећнх шншиса нема нпкаквог ослонца у њима.

Према томе нма места таквој тужби без обзиЈ)а што је наводнп 
споразум међу странкама склопљен после 20 апрпла 1932 годнне. 
— уколико iiocToje остале птетпоставке за огнованост оваквог 
тужбеног захтева. (Ап. суд у Н. СадЈ̂  Пл. 339/1934.)

Када постоји ciio]) о iiocTojaihy, внсинн или природп несма- 
Јвенога д\та, iia Јсада се услед тога тражи утврђењв висине дуга сма- 
њенога у смислу Улзд н пзрицање дужно<ти плаћања iio ирописима 
иоте Уредбе, — тада долазе до П1)лмене iipoinicii члана о Иозднно, 
Jio којима је .за решење ciiopa о постојању, висини нлв и[)Ироди 
песмањенога дуга над.лежан редован суд iio iipoiiiiciiMa Грађансчсог 
парничног поступка.

У том случају не долазе до ПЈВшене проппси члана 7 Иоздино. 
јер се по тнм прописима ])ешавају пред Среским судом iio ванпа]Ј- 
ннчном поступку споЈшвн 0 сманзењу ДЈта, трошкова ii камата и 
уопште 0 прпменн Уредбе у везн са одредбама раиијег члана 2, a 
сада става 3 члана 3 Позднно, — само онда ако већ постоји право- 
Mohan изврпшн наслов у коме је i>eiiieH ciio]t о постојашу, висини 
или природн несмањенога дуга, — ако, дакле, питаља иостојања, 
виспне или прнроде несмањеиог дуга уопште инсу спорна. (Ап. 
суд у Н. Саду Пл. 1340/1939.)

Члаи 21 Улзд говорн о обуставн предузетнх судс-ких радњп, a 
члан 2S Пулзд говори о обустави нзврпшог поступка m  тражењу 
дужника, пошто се утврди да је дужник земљо1)адник у смнслу 
Уредбе.

Закон 0 нзвршењу и обезбеђен>у оадржи посебно поглавл>е под 
насловом .,,1озвола нзв1)1иен>а“ о до 20), a посебно под нас.ловоА{ 
„Провођење извршења" (§§ 21 до 33). — Под радњама у и.звршном
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иоступку подразумева се (“амо извршна радња iipn ировођењу 
нзвршења. a не н издавање саме дозволе.

Нити нрописи чл. 21 Улзд, HiiTn iipoiiucii чл. 28 Пулзд. не 
забрањују саму дозволу нзвршења, нитп би се тумачењем смео дати 
тако далекосежан oncer тим одредбама, јер би то спречпло и само 
обезбеђење повериоца, a Уредбп о. л. з. д. није сврха да гиречи само 
обезбеђење повериочево, него регулшпе само плаћање дуга.

Када члан 28 Пулзд говори само о обустави поступка јасно је 
да то ne зпачи и обуставу извршења у целости т. ј. укпдање ii саме 
дозволе пзвршења.

Члановп 12 и 28 Пулзд у иогледу стечајног иостушса 1131)ичнто 
одређују да је суд дужан скинутн стечај на захтев ^'жнпка, те да се 
обустављање поступка односи и на скидање стечаја, алп у погледу 
изврпшог поступка не само да нема одредбе о обустављању из- 
]јршења у целости, него, напротив, изричито се оставлЈају на сназн 
већ проведена обезбеђења у јавшгм књигама. Нстнна да нема ни 
такве одредбе која бп нзричито допуштала пздавање новнх дозвола 
пзвршења. али кад нема одредбе која би у том погледу нзричити 
огранпчавала ошпте npoimoe, онда нема нп ограпичења у томе 
иогледу.

Нз свега, дакле, пзплазп, да по прописима чл. 21 Улзд u чл. 28 
Пулзд пма места само обустави нзврпших радњп. али то не обухвата 
II укидање саме дозволе извршења.

Да се иод појам ..радње" не може подвести n сама дозвола 
пзвршења видп се и нз одредаба самога Чакона о извршењу n обез- 
беђсњу (ст. 1. §-а 38), где Закон говори о случајевнма у којима he 
суд извршење обуставити н уједно укинутп све већ проведене радње- 
Ту Закон, дакле, разлшсује обуставу нзвршења од укндања већ 
проведених радњи. као последнце обуставе нзвршења, — док се у 
члану 21 Улзд гово1)и само обуставн пред.узетих радњн, алн не и о 
обуставп извршења.

Према томе нема нитп изрпчнте забране. a нема нпти сметње 
110 проппсима Уредбе ii Иравплнпка пз Уредбе о. л. з. д. да буде 
пздата оама дозвола извршења.

Коначпо, за обуставу пзвришог поступка потребан је предлог 
дужника n утврђење да је дужпнк земљорадник, a све ове још не 
предлежн код парнпчнога суда прнлпком пздавања прве дозволе 
пзвршења. (Aii. суд у Н. Саду Пл. 1242'1939.)

6
Одлуку 0 обустави извришог поступка у смпслу става 2 чл. 28 

Пулзд доноси суд, Kojn је надлежан за извршии поступак, дакле 
пзвршни суд тек у случају ако нзвршне радње буду започете, — a 
ue доносп суд којн је надлежан само за нздавање дозволе нзвршења.

Прпмена пршшса члана 21 Улзд п члана 28 Пулзд предмет је 
посебног ванпарппчног поступка пред судом извршења. (Ап. суд у 
Н. Саду Пл. 1477(1939.) д ,р  CTOfaa Јерсм и ^
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Издржавање жене на основу привремене
наредбе

Прикремеие наредбе у иовом Иакоиу о и:зир|ие1!>у н обевПеђз̂ нл 
претстављају новпну на овом ИЈ)авном подручју. Ранија Уродба 
мнн. савета бр. 39S‘2/19K) ннје ПЈхмвпђала ии регулнсала ПЈШврг- 
мене наредбе у толиком обиму, као што је то учнњеио у новом 
Извришом постуику. Њоме су, нвтина, били обухваН(‘ни иојкјдичии 
чланови (а не само жена ii закопита деца), али иису иредвиђеи ‘ 
прнвремене на1>едбе за обезбеђ(чв(> ..других захтева“ , ного гамо ;ta 
обезбеђење захтева на ..издржаваи>о" ii још П(чл1х .дшвчаиих 
захтева“ . Од стуиања на снагу новог Извришог iiocTyiii;a поче.ле c.v 
се јављати — поред тешкоћа icoje редовно изазнвају иови закоии iia 
почетку њпхове прнмене — велнке тешкоће у вези га применом 
прнвременнх наредаба, a нарочито у иогледу и1)пвромеш1Х иаЈ)едаба 
којпма се женн досуђује издржаван>е. Коментари натег Изв1»пш()г 
ноступка нису иружилн iio овом питању сва пот|и'биа објатихчва. 
Неки од Н.НХ задоволчвли су се цнти]>ањем iieKo.iiii.o, често i;oiiT|)a- 
идкторних одлука пз инострапе јуднкатуре. To је бпло нед<лзољно 
за потпуну II правилну правну оЈшјентацију iio нстакнутом iin- 
тању, a сиецијално за ово iijiaBHo иодручје — као у осталом и за 
остала, на којима важи матеЈтјално право које ге ие подудара са 
материјалним iijtaBOM на коме је био у важногти извоужнк нашог 
HOBor И. ir. — јер се основ овнх наредаба налазн у ирнватном 
праву. На основу кратког нскуства, стеченог за вји-мв дво1’()дитн.*‘ 
прнмене новог II. п., заузео сам становиште iio овом 11итаи>у. To 
становнште нзнећу овде ii покушатн да га оправдам.

Са неколико страна озбнљно је нстицано да iijmiiiiich §-а .333 
т. 8 И. п. уошпте не могу доћн до 1ц)нмене на овом правном иодручју. 
To становнште је логрепшо. Познтивни 11риватно-п])авни п|)опн(Ч! 
овог правног поДЈ>учја омогућују путмену навсдене привре.мене на- 
редбе. Ово гледиште иотврђује и напЈзед цитнрана Уредба (о јачој 
прнватцо пЈ)авној заштнтн нородичних чланова овлаттеннх на 
пздрасавање и деце рођене пзван бу)ака). Иос.лс ово конгтатацијо 
мора се истаћи као несумњиво: 1) да у овнм (мучајовима не долазс 
до примене пропнсн §-а 329 ал. 2 И. п.. којн иначв важе за све iipii- 
времене наредбе, без обзнЈ)а да ли оне служе за обезб<*ђ«ч1>е ..нов- 
чаног" илн ,,неновчаног захтева". Ако би женн било Д(к:уђоно iipii- 
в[)емено пздржавање ирвостепено.\1 прссудом па би стекла титулус 
;ia извршење ради обезбеђења (§§ .322. .32.3 Н. п.). нпак би го iio 
предлогу жене нмала н.здати привремена наутдба из §-а 33.3 II. ii. 
т. 8, под претпоставком да су испушчш и осталн законскп услови 
којима ћемо се ннже бавитн. Разлог овоме је тај. што се ова два 
начина обезбеђења разлнкују по taipcii. 11{)нв{)еменом наум*дбом по 
§ 333 т. 8 И. п. омогућава ге жени да уб<;{)е рато изд1)жаван>а од 
обвезанога пре него што 1Ц)есуда постане правоспажном; на овај 
начнн она постнже задово.Ђење свога захтева. Иапуииив. извр1иењ(‘м 
за обезбеђење не може се постићи та сврха. С)тк.1ан.ав><‘м проппса 
§-а 329 ал. 2 И. п., повучена је уједно н ])азл1п;а нзмођу ов(‘ ирнвух*- 
мене наредбе и осталих (које гу за обезбеђ»ч1х‘ ..иовчанпх захтева ‘ 
таксативно п{)едвиђ(‘11е у закону (!̂  331 II. ii.). a за (»б(‘ !б(>1)«ч1.е ..(ича-

1
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iHX захтева’‘ само прнмејм ради). He мења ништа на стварп што се- 
ова привремена наредба (§ 333 т. 8 И. ii.) налавн међу наредбама 
j;oje служе ва обезбеђење неновчаннх захтева.“ 2 ) Да у овим случа- 
Јевима пе долази у обзпр ..oiiacnocT‘\ Предлагач иривремене наредбе 
— изузев ове о којој је реч — мора учинитн вероватним постојање 
..захтева“ као и „оиасч1остн“ с тнм, да се недовољно претстављање 
вероватинм иостојања захтева може допуннти кауцнјом, док се 
опаспост мора свагда учннитп вероватним, те се не може допунитп 
кауцијом; (§§ 338 и 33!) И. п.). 3) Привремена наредба пз §-а 333 т. 8 
li. и. служи као изврппш иаслов ирнвременог карактера за иред- 
метно пздржавање. 4) He долазе до прнмепе одредбе §-а 348 т. 3 
И. п. у погледу укидаља привремених наредаба ,,уз обезбеђење“ , jej) 
се то противи свреи привремене наредбе о којој је ]>еч. .')) И у овим 
елучајевпма долазе до иримене прописи §-а 345 И. п. о забрани 
спровођења и])ивремеш1Х наредаба iio пстеку једномесечног рока, 
јер не впдпм разлоге који бн правдали одступање од ових прописа.

После овога настаје 1штан>е, шта треба жена да предузме када 
желн да прпбави нзд])жавање путем вривремепе наредбе. Одмах иа 
иочетку нстичем да ее пикако не бих могао оложити са гледшптима 
која оу застуил>ена у пзвесним одлукама иноетране јудшсатуре, a 
ио којнма овде пе долазЈг у  обзи]) шттање кривице, него само зако- 
иита брачна веза као ii имовно стање и дру1птв(Ч1и иоложај брачнпх 
страпака. Ово гледпште ми ие можемо усвојити. јер бп то бнло у 
iipoTiiBHOCTii еа иозитлвнпм прпватнолравним ироииснма iio пнтању 
издржавања жене. Нрема томе и у овнм поступцима пма се нспп- 
тиватн кривица за одвојен живот е том разликом, да he жена бптч 
дужиа само да учнни вејЈОватнпЈ) своје наводе на којпма заснпва 
свој захтев. том бп се разликовала ова њезпна дужногт од дужно- 
cTii јој у  париичком поступку. којн поведе за реалпзоваље супру- 
жангког вздржавања. Ово гледнтте о кривици налазп поткрепљење 
и у службеним обрасцпма у прпмеру бр. 176, ма да правнп назорн 
изражеш! у „ирнмерима” ii ..наиоменама" нису обавезни за еудове. 
У наведеном примеру дозвољено је жепа нрнвремепо пздржавање, 
јер је лекарс’ким уверењем и мужевл^им шгсмом учини.ча веро- 
ватнпм да ју  је муж злостављао п да јо ј n])eTii поповннм ;)лостав- 
• вањем. Настаје ново питање у  том ногледу, да ли ее може нсходнти 
ова прнвремена наредба join iipe иокретања иарнпце. Ни у овом 
Јгогледу не може нам служити путог:азом инострана судска пракса, 
,iep је за нас меродавно name приватно право. Имајући ово у виду. 
стојнм на становшиту. да вма места кздавању ове иривремене на- 
редбе II iipe покретања iiaiiHime. У овом уверењу ме поткрепљује 
oiiiimi iipoiiiif 113 §-а 329 ал. l И. ii.. у коме је изречено да iipHB])e- 
меној наредби има меета п пре iioKpeiaiba iiajinime за ]1еализовање 
угроженог захтева. Н{)11ватно ираво не спречава нздавање иредметне 
иЈшвремене на})едбе iipe покрета1ва иаЈшице. Напред цитпрана 
уредба служи такођер потврдом овде заступ,1веног отановшита, 
jep је II оиа дозвол>авала издавање у  н>ој предвпђенпх наредаба и 
ире 11окретан.а иа{)Н1ше. Држим да није спорно да има мегта дозволи 
]|[)едметне иривремене наредбе и током парнпце. Hobii Гр. ir. ii. у 
вези са новпм И. ii., iia ни новела И. ii. од 4 јуна 1937 год. не иред- 
внђају „претходно иг11уи.ен>е“  за жену п законпту децу, него само
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за 1)()дитеље ii ванбрачиу децу. (Зтога ji* ова иаредба не само ;ujiiy- 
штена, него неопходно noTpt“6iia it у току ciioi»a. .\Iopa се зиати ii то, 
да и])(“Дметно.ј иривЈм^меној иар(‘дби пема места за нздр’/каваИ|»‘ роди- 
теља II MHojiaMHe деце, јер за њнх ова наредба ннје предвиђ^чш. 
односио они иису обухваћешг овом нарсдбом. Овим ипје po’HMio и то, 
да се за обазбеђењв њиховог захтева на пздржавање не могу издати 
друп‘ припремене наредГк* (§ ,чзо И. ii.). One су дозволЈеие, a када 
жена ИСХОД11 ii[)BOCTeiieiiy iiiH‘cy;iy Mohiihe тражити ирвтходно lu iiy- 
њење на основу чд. 2 ал. д Уредбе о измеии п допуии И. u. Најзад 
се појављује ii иитање тра.јања ово наредбе. llpo. свега мора ct‘ нагла- 
ситн да се ii у случају одро1)(‘Н.а ових иаредаба мо[)а одредити време 
трајања. Време he се одр»*ђиватп до исхода иариичног постуика. 
када би жена бнла у стан>у да затражи naMiqaio iiBBjmien !̂ iia основу 
ирибављене пресуде као дефшштивпог нзвршног паслова (§ 340 И. 
11.). Несумљнво је да ће 11Ј)ав()сиажаи нсход иариичиог жк-тупка 
ii.\iaTii утнцаја на пред.метие ирпвремепе наЈ)едбе. Уколико жена 
буде одбпјена са ту/Кб(Ч1им захтевом, пмаће да <’е укине и прнвре- 
мена наредба (§ 34s т. 4 И. ii.). a уколико успешно окоима спор, 
o'niaiiihe iioTiH'fia за iiocTojatw' овог ир11В])ем(Ч1ог изврптог наслова. 
jep he га заменпти коначни извршни иаслов. I’aayMe се да he битк 
места укидању овпх ii[»iiBp(*Meititx наЈхмаба и иа Д{|угнм основима 
(§ 34S И. II.). Морамо мислитп и на укидање п|и‘суда због иедо- 
статка у (*аставу iqieey.ie {>?§ 5!to ii .‘)7l т. в Гр. ii. ii.). У  таквим елу- 
чајевима nehe оваква одлука имати утицаја на одређсну iipm;iH‘Meiiy 
наредбу. Суд који је над.зежан за издавање иредложене 11рив1)емене 
иаредбе (§ 327 И. ii.) iio слободно.ј оцеии од.лучује да лп су предла- 
гачеви наводн учињени веЈмжатиима. a то значи да ову оцеиу 
врши независно од парничног суда ки.јн одлучује о тужбени.м за- 
хтеву, у 111)ав.љеном тавође на издржаванЈС. Најзад hy напомеиути 
један случај, када iio мо.ме cTaiiuBiiiiiTy наведена укидан>а иресуде 
мора.)у и.матн утицаја ita дозво.ЋОну иривремеиу на]»едбу. To би био 
инај случа,ј, када бн за оспов Д()зво.л>ене П1)ив]»е.мене иаредбе бнла 
усвојена неправосиажиа пресуда којом ее жени досуђује издржа- 
вање, дакле без оцене пруж(Ч1иг докалиог .материја.ш. Чни>(М1>е веро- 
ватним основаности захтева ita ИЈЧшЈк-.мено нз,1ржаваи.е ие бп бпло 
нскључено на наведеии иачшг (11е11равоснаж11ом удово.1вавају11о.м 
пресудом) обзнром iia ироише §-а 37о Гј). и. it. који ii у овнм iio- 
стуицима долазе до примеие, алн бн у том случају наведенн нсходи 
иарннчног поступка иовукли собо.м и прнвремену на1и'дбу. јер би 
iiM тнме отпао осиов. Јасно је .la ноетоји ])азлика у ro|)H.ii.\i приме- 
рима у погледл' чињо1ва вероватним, и због тога наведепи иоходи 
парннчиог поступка Н(‘ делују под.једиако iia Д():ш<).жеиу привремену 
наредбу којом ге жени досуђуј** пЈшвремено п:1државан>е.

Ово би било еве iirro сам могао ПЈимви.дети a уверси еам да he 
пракса иоставити и овде пеиредвиђене. можда теже чадатке.

Сте-вав Б р а л к о в и ћ



Глосе уз Предоснову Грађ, законика
Шта је печурка (гљива), шта је трава и томе слично? Шта је 

оилођавање животиња? Каква природописна питања у правничком 
часопису? Шта су правници? Природњаци? И ако би били при- 
родњаци „ех offo” , да ли је  баш печурка тако важна биљка да има 
бити истакнута? Или се постављањем оваквих питања можда ради 
о  каквој празној шали? He! To би било неукусно и недозвољено. 
Ево озбиљног одговора на „шаљиво“ питање: § 425 наше Пред- 
основе гласи овако: „Природни плодови земљишта, т. ј. такве 
користи, које земљиште рађа без обделавања, к ао  траве ,  г љиве  
и т о м е  слично ,  припадају као прираштај власнику земљишта“ . 
Па када печурку има да „почаствује“ сам наш будући Грађ. зако- 
ник у тој мери да је истиче у засебном параграфу, онда могу, чак 
и треба њоме да се позабаве и правници.

Печурка је, дакле, природни прираштај, природни плод 
земљишта и као такав она припада власнику истог. „Природни 
прираштај“ , придев „природни“ —  то су природописни појмови и 
изрази. „Плод‘ ‘ —  то је већ и правни појам. Односно, требао би 
да буде правни појам.

*
A вЈта је са оплођавањем животиња? Петровградски пред- 

ратни правници знали су за једног, сада већ покојног судију (био 
је добар правник и способан судија), који је у „ужем кругу“ , када 
нису биле присутне странке, усмено „у  шали“ овако „образложио" 
пресуду по питању издржавања ванбрачног детета од стране ван- 
брачног оца: „Само пас „оплођава" џабе“ . Међутим оплођавање 
животиња ни за правнике није баш — изгледа —  тако сићушно 
и шаљиво питање. Напротив, то је због награде за оплођавање 
тако важно, да је Предоснова тој и таквој награди посветила 
такођер засебан параграф. Види § 426 који гласи овако: „Власник 
животиње, коју је оплодила животиња другог лица, није обавезан 
давати овоме никакве награде, ако није уговорена“ . Зар је стварно 
била потреба да се ово питање у Предосновн нарочито истакне? 
Без таквог истицања био би судија, можда, у недоумици, како да 
суди о награди за оплођавање животиња?

Предоснова истиче као пример траву, гљиву ,,и томе слично“ , 
a не осврће се на правни појам „плодова“ уопште, ма да добро 
знамо на пр., да капитал само због плодова интересује капита- 
листе и цео капиталистички систем. Најважнијим постулатом при- 
вредне делатности сматра се: постићи што већу корист, што више 
плодова.
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Када је у Предоснови реч о стицању права прираштајем, онда 
су трава и гљива плодови, a када је реч о стварима и о њиховој 
правној подели, онда се поред траве и гљиве спомиње и плод, 
као нешто друго. Види § 33. Предоснове који почиње овако;



„Трава, дрвеће, плодови и све употребљиве ствари . . Нешто,  
дакле, није у реду ни око стилизације.

*
Шта да почну правници са биолошким појмом органских 

производа и како да доведу у склад такав појам са правним пој- 
мом плодова? Нико неће порећи да правнике и т. зв. цивилну 
политику интересује привреда, a не органско или неорганско 
порекло плодова. Или да се можда вратимо на методу оних старих 
правника који су се трудили да докуче да ли на. пр. минералије 
имају природну моћ да саме себе надокнађују и рађају, као живо- 
тиње, или је немају? (Види студију бившег петербуршког унив. 
професора, великог правника и социолога царске Русије, Лава 
Петражицког, кога су много поштовали и бољшевици: Наука о 
приходу). Петражицки пита: какав значај има органски постанак 
извесних добара за законодавство цивилног права?

*
Руси су Петроград називали Петербургом, јер је то желео 

Петар Велики. Односно, он је желео да се његов град назове 
Петерсбургом. Тим градом он је „отварао азиској Русији европски 
прозор“ . Сами Руси га нису називали Петроградом, тако (т. ј. 
словенски) називали су га Словени ван Русије. Тек од 1914 или 
1915 године и Руси су званично почели називати свој град Петро- 
градом. Зашто су га Руси до 1914 године чак и у својој књижев- 
ности називали Петербургом, a не по правилима немачког језика 
Петерсбургом, то се не зна. Биће да је мелодији руског језика оно 
„с“ помало сметало. Лакше је изговорити Петербург, него Петерс- 
бург. Данас се зове Лењинград.

Нузгред: зашто ми називамо Велики Бечкерек Петровградом, 
a не Петроградом, ма да је лакше изговорити Петроград и ма да 
би ra no правилу — чини нам се —  тако и требало изговарати, 
нарочито писати? Одвојено написано требало би, дабогме, писати 
Петров-град, али уједно написано треба писати и изговарати 
Петроград.
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Вратимо се нашој струци, т. зв. цивилној молитици. Шта је  то 
цивилна политика? Петражицки вели: није доста знати позитивно 
право, треба проучавати и ону науку, која би се могла окарак- 
терисати као социјална политика у грађанском, цивилном праву, 
те је  назвати цивилноправном социјалном политиком, или краће: 
цивилном политиком. У таквом смислу смо и ми, правници, поли- 
тичари. Други политички „епитетон“ нам и не треба.

Да ли је само политичка Русија имала и има неке везе са 
Немачком, или је било таквих веза и на терену цивилне политике? 
Било је и то врло уских веза. Лав Петражицки био је ученик 
Demburg-a и Еск-а, a своје књиге о плодовима и о подели прихода 
(„Die Fruchtvertheilung” и „Die Lehre vom Einkommen” ) написао je  на 
немачком језику зато, јер је та његова епохална студија била

■i
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уједно и критика Предоснове немачког Грађанског законика. Рус, 
Словен, критикује германски закон и та критика је у Немачкој 
запажена и јоште како! Сравнимо на пр. немачки пројект („Ent- 
wurf I” ) са другим, каснијим пројектом („Entwurf II” ), па ћемо 
видети да је други бољи од првог —  узевши у обзир критичке 
примедбе Петражицког. Ма да су Немци при рађању њиховог 
цивилног Законика имали и Deriiburg-a и Еск-а.

Како је могуће да наша правна литература једва спомиње 
једног Петражицког? Нарочито како је то могуће данас, када 
имамо да сачинимо нов Грађ. законик? Узмимо наше најновије 
иравне приручнике, уџбенике и разне часописе, да ли ћемо наићи 
у њима на име Лава Петражицког?
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Данас је за правнике Предоснова Грађ. законика најак- 
туелнија тема. Односно, требало би да буде. Требало би Пред- 
основу критиковати. Што јаче, оштрије, тим боље. Она је тема 
за правнике? За које? За теоретичаре? He. И за практичаре, т. ј. 
и за судије и адвокате. Зашто чујемо и читамо ипак тако мало 
критике наше Предоснове? Имамо и позваних и позватих прав- 
ника, имамо и правничких друштава, осим тога пуно правних 
часописа. Политичке, социјалне и економске прилике се калеидо- 
скопски рађају и ређају. ,,Помоћног“ материјала дакле до .миле 
воље! Требали би само прионути. Или да будући Грађ. законик 
не буде, можда, савремен?

Специјално да споменемо имовинско право, најважнИји део 
приватног права. Принцип данашњег механизма поделе добара, 
земаљског блага је принцип приватне својине. У данашњој Русији 
је  друкчије. Који је систем бољи и зашто? Принцип је, дал>е, да 
сопственик земље и осталог капитала (осталих продукционих 
средстава) ужива и плодове. Постоји и принцип слободног угова- 
рања (облигационо право), па увелико и могућност тестаментарног 
наслеђивања приватног и.метка. Да ли треба ту нешто модифи- 
цирати, како и до које .мере? Имамо т. зв. аграрне законе, разне 
уредбе, на пр. уредбе о т. зв. заштити земл>орадника итд. Није ли 
све то заправо само крпарење (Flickarbeit) и није ли сад ту при- 
лика, код грађења Општег грађ. законика, да о овим, актуелним 
питањима размишљамо, па да преудесимо, можда, и Грађ. поступак 
који је у данашњој својо ј форми највећа и најгора кочница 
доброг, па и најбољег материјалног законика? Треба ли обил- 
нијег и актуелнијег материјала? Имамо само да се латимо посла. 
При томе ћемо наћи дивне путоказе на пр. у студијама Петра- 
жицког.

Од колике је огромне важности наша Предоснова! Петра- 
жицки на пр. вели: fpah. позитивно право је основ социјалног 
поретка у толикој мери, да је будући Грађ. законик за људски 
живот, за срећу, или несрећу људску важнији и од самог Устава, 
јер: ако би —  рецимо —  место принципа приватне својине, сло- 
бодног уговарања н тестирања казали на пр., да плодови припа-



дају онима који својим радом оплођавају землзу и остали капитал, 
то би у социјалном животу изазвало радикалнију промену него 
прелаз монархије у републику, или обратно. Питање поделе пло- 
дова (прихода) је најважније социјално’ питање, заправо то је 
социјално питање „пар екселанс“ .

*
Да видимо шта каже Петражицки за Предоснову немачког 

Грађ. законика, која је свакако била боља од наше. Он вели: са 
цивилнополитичког гледишта можемо немачку Предоснову сма- 
трати правом хрестоматијом цивилнополитичких грешака (хрестос 
значи вредно, корисно, a матезис значи учење, проучавање. 
Лексикон Милана Вујаклије каже да хрестоматија значи „проуча- 
вање онога што највише вреди знати“ , избор „узорних места“ 1. 
Немачка Предоснова је, дакле, била, a потенцирано је то наша 
Предоснова: предмет проучавања онога што највише вреди знати, 
a највише вреди, најкорисније је за нас знати њене велике грешке, 
њена „узорна" места. Петражицки та „узорна * места назива пато- 
лошким појавама у болесном пројекту закона, који има социјални 
живот рђаво да уређује, ако буде озакоњен.

Д -р  Ђ ок а  ПавловиТш
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

95
Отац је у праву да тражи да му се омогућн вп1х‘ње са дететом u 

у гдучају ако је споразумом дете остављено на шту и издржавани) 
матерн. (Закључак Касационог суда v Ноиим Сад\' од нов. 1939, 
бр. Рек. II. 302/1939.)

Касациони суд у ногледу оиога дела лакл>учка Ок!>ужнога суда који се 
односн на право оца да дете може внђатн на начин како је то предвиђсно у 
аакључку Сирочадскога стола, рскуре iio службеној дужности одбацујс.

У  делу, пак, којн се о.дноси на с.чештан>»; малолетнога детета -Nlapnje после 
навршене седме годинс, како чакључак Окружнога суда тако ii .зак.т>учак Сиро- 
чадсвога стола укида ii предмет i:paha овоме на ,чал>и иостуиак н доношењв 
нове o.vivKc.

Р A 3  Л 0 3  II:
Рскурс у делу који се о;шоси на ра111оложе»>(! зак.гучка 0к1(ужнога суда, 

којнм се одоЛрава зак.Ђучак Сн{*оча,1скога (.тола, према коме отац нма ираво да 
дете Biiha иа начик како је то пре,1вн1)ено у чакл>учку Сироча.ижога стола, 
вал>ало је у o i. §-а 15 Bii. iio служ6**ној дужнсхдн одЛацити. Закон у истом §-у 
предвиђ!1 да је рекурс против другостепенога потврђујућегн чак.Ђучка допуштен 
са.мо онда, ако је одлука суда у којој битној тачци у очитој опреци са :јаконо.м 
илн са стањем спнса, или ако је почи1Бена ннштавост. У конкретно.ч случају, 
међутн.м, таквог недостатка у зак.Ђучку Ок|)ужног суда не.ма, јер је Окружии 
суд, потврђујуКи закључак Снрочадскога стола, ирапилно и-чрекао да је отац у 
ираву тражити да .му се омогући виђењ(> детета, iia и онда ако је спо1)а-чумо.ч 
дете остављено на негу ii издржаван.<! матеЈВ!.

У погледу, пак, смештања .четета иосле љегове иавр1Ш!не седме године, 
иал>ало је, укидајући оба зак.гучка, иред.мет вратити Снроча;1сч;ом столу на 
да.Ђн 1кн,ту|1ак, коме he дужност бити ,ia уетанови, у какиим се матеЈжјалним 
ирнлика.ма HiUaui сада матн детета, иошто ее iio друш иут удала, н да лн је 
;к‘те у стању и-здржавати пре.ма положају породнце ii оца од кпга је рођ(Ч1о:



7в

даље, ла л« стоји иаиод оца летин.ег да 6и смештањсм детета код матере његопо 
Ј£ациоиалио наспитање било Јтрожено, као и да нспнта све околностн од којнх 
зависи да ли да vv дете послр напршрне седме године сместп код оца или кол 
матере.

9Г)
Тужитељнца не може тражитн нсправу способну аа ii{>eiiiic не- 

KpeniiiHe на своје име, јер њен сауговарач у вЈ>еме када је тужпте- 
љпца купопродајни уговор потпигала већ није бно у животу, a 
угово}) је јединствен иравии иосао. (ПЈ»есуда Касацноног суда у 
Новом ( ’аду од ‘20 јан. 1640, бр. Рев. II. 080/l93(i.)

K'acaunoHH суд pemiaiijv тужитељнце не уважапа, пресуду иризиинога cy;ia 
одобраиа и тужнте.гнцу осуђује да тужено.м у име репнзиски.ч трошкова плати, 
у року од 15 дана под иротн>ом опрхе, 55b (пет стотнна осамлесет н осам) дин.

Р A 3  Л 0 3  II:
Тужнтељица је у тужГш накела, ла је њен праинн иретхолник II. А. купно 

од ГЈШда Honor Сада некретнину уписану у г|). ул. Града Honor Сада Ор. 42&9, 
топ. I'lji. 5007/473 II да је на тој поднгао кућу. Гласо.м у преводЈ' приложенога 
уговора о иро.дајн од 1 јула 1929 год. продао је II. тужитељицн половину ове 
цркретнине. Срм тога с1;лопила јр ona н са Градом Новнм Садом непосредно 
13 јула 1934 купопро.чајнн уговор. којнм јр ту половину некретнине купила. И, 
како Гра.ч Ноии Сад Hehe да јој ичла тај купопродајнн уговор на о<-нову кога 
бц могла своје право власништва ii грунтопно укњижити, нако је уговор одобрно 
и Савет Града, тужител.ица је тражнла ;ia се туженн оОвеже да јој је уговор 
дужаи п.хчатн. Туженн Град OjiaHHO ср тиме ;ia је он са тужнтел»нцом склопио, 
лолув1е. купопр<.>дајни уговор 13 јула 1934 год., но како је у том уговору Фун- 
riijiao i;ao купац половине некрртнине и IT. којн је у то В1)еме већ био мртав, 
a тужптел.11ца ту око.таост пррћутала, цео уговор нема правие важности, услел 
чега јр Град Нови Сад рвоју прпу оллуку. којом јо уговор олобрно, етавно ван 
крепорти.

Нрпостепрнн оуд, ()К||ужни су.ч у Нопом Сад.у, дао је тужби места, док је 
iipinHHHic суд, .\иелацио1П1 суд у Новом Салу, првостепрну пресу.чу преиначио, 
тужител>ицу са тужбом одбно н осу.чио ју да плати трошкопе.

Није орнована репиаиска жалба тужнтр.Ђице да је признони суд »оврр.чио 
правнр п1(0П11се. Прпашшн оу.Ч iipami.iiio јр иарркш) да тужитр.ч.нца не .може тра- 
житн да јој тужрнн на.ча за г]|унтошш iipoiiiic права власништва пого.чну нсправу 
нити на орнону уговора којн 'jp склопила са II. А. 1 јула 1929, ннтн на осиову 
уговора о.ч 13 јула 1934 го.ч. На (кчижу прпога аато нр, јер ни тужитеЛ)Нца нр 
тврдп ,ча је ирр уговора њон иравни ирртхолник II. био склопно са Гра.чом Новим 
Садом ва.ган пнсмрни Kviioiipo.iajHii yronoii у р.4. Миннетарске нарелбе бр. 
4420/1935, на основу кога јр право в.часннштва на нек!>етнину могао стећи. 
Самом, пак, нсилатом куповнннр, one ако је oiia и услелнла, беа правовалжног 
купопро.чајног уговора, он право тиаоннштва ннјр могао ctelin, па га, иррма томе, 
кијр .Morao iippHPTii Hii на туж11тр.ч.11цу. Ho ciip ,ча јр П. непоетнину и могао от>'- 
ђити н правоиа.хано ју oxybno, нсправу пого.шу аа ii|k4iiic ирава власннштва 
■могла Лн тужпте.Ђнца ii у то.м с.чучају тражити само o,i наслр.чнпка 11. А., алн 
иикако о.ч Гра.ча Honor Сада, i-a ким тужнтр.ЧЈНца у tov случају нр бц стајала пп 
у какпо.м ipianiio.M о.чнору. Алн је iipiiauniiii суд прапнлно иарекао ,ча тужите.ч>ица 
пе можр т|>ажитн за грунтовнн пррпис piUH'oTmy неправу ннтн на основу уговора 
од 13 јула 1934 го.ч.. јер Meby странкама внјр спорно ,ча је.чна ол уговорннх стра- 
нака, II. А.. у вроме састава уговора neh ннје био у жнпоту ii .ча уговор нијр пот- 
писао. Нстнна .ча се у угопору ол 13 јула 1934 тужнте.ЂИца iiojaB,i>yjp као непо- 
средан сакупац пррма Гра,ч.у аајр.чно са пок. П. на половину некЈЖНнне, али ни 
тужитр.Ђцца пнгдр није твр.чвла да тај куп не fm Лно јелинствен правни nocao н 
да f)u купопро.чаја у погле.ху половннр нркретнпнр, i;ojy је од Грала она хтрла ла 
купн, могао нматн пажности неааппсно ол ва.ч.аност11 купа лруге iuuobhhp некррт- 
нинс. у пог.чр.чу којс као купац фунгира он.ча neb умрли П. .А.

Расположењр у поглед.у трошкопа [(рпнанскога поступка осннва рр на пјк)- 
писнма S§-a 152 ii 143 Гр. п. ii.
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Тужепи је постао :ЈЛонаме1»пим купц^м, чим јо ма iia који нампн 
сааиао да тузкнтољ ва.>Баност купа ('BOMe иепосродном контрахенту 
оспорава. (Иресуда IvacaiuioHor суда у IIofiom (’аду од l<» (|и*Г)р. ni40, 
бр. Рев. II. >01/1934.)

Касационн суд peimaiioiiy молЛу тужунога одбија, те ra (K.’.vbj'j« Да платн 
тужнтељу, на руке његоиог иравоааступника на нме реииаискмх тришкоиа, у 
року o.i'l.'i дана под п|н-т1!>ом оврхв, 527 (пет стотнна дпадесет седам) дииа|>и.

Р А З Л О З И ;
Тужител. је у тужби вавео да је маја м<-ссца lfl20 год, прода« cimjy поло- 

пину куће и кућишта, упнсаие у гр. улошку општнне Иланџа fip. 17*14 Стојн- 
мирову'Мншц из Иланџе, под условом ако н љегова отсутиа жена iio повратку 
иристане да н своју паловнну некретнииа прода. Како му жена на П]»одају 
није прнстала. тужител. је тражно да се уговор склопл>ен са Стојимировим 
огласи неваљаним ii да се успостави iim*l)auiibe грунтовно стан.е са којом је 
парннцом и успео. Тужени, мсђутим, иако ј« знао да тужител. праиовал.аност 
уговора Стојимнрову осиорава, купно је ипак тужитол»*м»у половнну ку1>е и 
кућишта II то путем жоне Стојимирова, која је отсутноме мужу Г>ила мостав- 
љена за старател>а, те је кућа iia туженога и грунтопно iiiieiiHcaHa. Да 5н прво- 
битно гр. стање могао успоставити н Kyhy пониво препшгати на своје нме, тужи- 
тел> је тражно да се купомродајнн уговор којн је тужсни склопно са Стојнми- 
ровим огласи певаљаним н тужини осуди да трии да се Г|»унтовно убслсжеиа! 
кућс па iberono нме бришс и успостави П|а;1)аиш>в грунтовно стаиа*.

(Х>а доња cv.Tii су тужитеља с-а тужбом одбила и (кгудила да сноси тро- 
шкове, јер тужптел>у није пошло за руком ,да докаже члонамерност тужснога. 
која би iipejia стајалишту Апслационога гуда могла настати тек од ;џ1на када 
је ТЈ'жба у oiioj парннци туженоме била уручена, јер да је он тек од тига ци;- 
нутка Morao саанати да тужитељ уговор i:ojii је са Стојимировим ck.ioiiuo осио- 
рава. Услед ревнзионе аолбе тужит1'Л>а Касационн суд је П|н;су,ду признвнога 
суда раз|>ешио и упутио ra на даљи поступак, iiaiiH'iyhii да је тужени пснггао 
злонамериим купцем од тренутка када је ма iia којн начин сазнао да је тужит1;л> 
вал>аност стицања власннштва на њсгову лоловииу i:yhe и кућишта Стојимирову 
испорав.ги.

Апелацнини суд, пошто јс сировео диказни П(к,тупак, донсо је П(нн;у,гу 
којим је, уважујуКи призив тужит -̂Ђа, тужби дао места н oOaiie-iao туженога 
да је дужан трпкти да тужилац на (х-нову п[)«.-уде мож<- код фунтовне власти 
тражити укњижбу права власништва спорннх HeKia-THUHa иа своје име н да ji* 
тужнтељу дужан накнадити све парничке трошковс.

Жалба тужрнога да је Апелацнови суд повредио правие прописе није 
пснована, јер је Апелациони суд на основу искала пррслушнннх сведока, ценећи 
ibHXOBe нска-'ie у см. S-a 270 Гп. п. п„ a делом на основу признан>а ranora 
туженога установио као чињеницу ждонамерност туженога, да је т. ј. тужени 
пре купа некретннна чнао да тужител. вал.аност уговора склопл>еног са Стоји- 
мнровнн Мишом ocnofiaBa. To чнњрннчно установл>ење нема недостатака услед 
којнх би се oiio могло у cii. 8-а 534 Гр. п. п. са успехом нападатн. Жалба тужв- 
нога да је он некретнине купио још пре него што је тужитрллва парница била 
забележена ii да би се всћ из тога раллога имао гматрати добр^шамерним стнца- 
тел>е11, значи, у ствари, нападање правнога стајалншта Касационог суда, којн 
је у своме разрешавајућем {»ешељу прецизирао своје стајалиште шта се пма 
сматрати адонамерношћу код туженога. — Неоснована је и жалба да јс Апела- 
цнони суд требао тужитсл>а обвезати да му повратн куповнину у износу од 
20.000 .динара, коју је он нсплатпо своме про.давцу Стојимирову, јер је осиован 
разлог тужител>ев да 6ii тужени ту своту имао тражити натраг од свога про- 
давца, коме ју је и исплатио, утолико више, јер је у парници тужител.а протип 
Стојнмирова Мнше тужител. обвезан да куповнину овоме у исиосу од 15.000 
дивара повратн.

Расположена? у погледу трошкова Ј»евизискога поступка осннва се на про- 
пнспма S§-a 543 и 50s Гп. п. п.
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98
Ирелатом, одиосно купљеном некретнином има се ематратн она некрртннна, 

j;ojy су странке хтеле продатл, односно купнти. У конкретном случају устаноп- 
.•Бено је да је тужени хтео н (|)актично купио некретнину у риту „крај багрена", 
a не ону у селу. Како је, међутим, у куиопродајни уговор ушло да ее продаје, 
односно купује земља у селу, значп да до купопродајног угопора гледе аемлл у 
риту ннје уопште дошло, да је, дакле, yroiu)[i ииштаван, услед чега јо власна 
да га наиада и тужитељица као треће лице. (Иресуда Касационог суда у Новом 
Саду ОД 21 ДРЦ. 1939, 6n. Р(!В. Н. 201/1935.)

99
Правни је пропис да удшшца, која на Belie.4 делу нскретнниа н.ча удовнчко 

право плодоуживања, не мора прнстати на укидањр нмовие .заједннце! IJaio јр 
захтев за укидање пмовне заједннце стављен у таквом случају иреврвмено. (Прс- 
суда Касацпоног суда у Новом СадЈ- од 11 јаиуара 1940, (>n. Рвв. II. изс/1935.)

100
Раскндом г.давног аакупног лтовора iiiiecxajy ii пааакупни уго- 

В01Ш. уколнко онн ниоу са пристанком аакуподавца п{»одужени. 
ифосуда Касационог суда у Новом ('аду од 3 (JieOp. 1940, Op. IVb. 
II. 9-20/1936.)

Касацпош! суд рсвнзнону молбу тужител>а одГшја.

Р А З Л О З И :
Тужител. јс у тужбн навео да је тл-жеии држао под закуп његову кућу у 

Новом Саду у улици Mapica Мн.ганова бр. 14, где ее налази једна фабрнчка ра- 
диоиица и стан' од две собе и кухиње, за -мрсечну кнрију од I40o дннара, која јв 
била платива свакога месеца унапрсд. Иако се тужени пз Kyhe псолно, ои је стан 
од двр собе и кухиње без прнстанка тужитељева издао својнм пазакупцима Т. J. 
н Т. А. до 1 (ЈкЈбруара 1937, који нз стана неће да се иселе. У  кућн налазнло су 
се покретиине туженога, на којнма тужител> нма законско заложно нраво, које је 
тужени против 1!ол>е тужител>а, наснлно, из куће изнео. И, како покретнинр 
служе као залога и за кнрнју коју имају да плаћају пазакупцп туженога, тра- 
жио је тужител> да се тужени осуди да му јс дужан о.шесене покретнине вра- 
тити натраг у посед; да му се дал>е сметање под претњо.м глобе од 20.000 дннара 
забш1ни п да се обвеже на сч10шен.е свих парннчнпх трошкова. Туженн је у 
своЈу одбрану навео да је стан отказао за 1 септ. 1932 годнне, којц је отказ ту- 
жител> у.зео на знање; да је п кирију исплатио све до истека најамнога уговора 
и да тужитељ нема за што да му покретнине задржи. Навео је да је за покрнћс 
дуга и евентуалних трошкова ставио у судскн полог 2tXK) динара н да му ту- 
женп већ ни зато не може стварн задржаватн.

Првостепрнн суд, Срескн суд у Новом Саду, одбно је тужител>а са тужбом 
н осудно га да плати трогакове. Призивнн суд, Окружнн суд у Новом Саду, од- 
био је признв тужител>ев и одобрио првостепену нресуду, осуђујући тужитсл>а 
да плати трошкове.

Hiije основана ревизиона жалба тужитељева да је прпзшшн суд поврвдио 
правпе прописе. Призивнн је суд као чнњеницу установпо да је тужени закуп 
за 1 септ. 1932 године отказао, да се до тога дана нз куће иселно и да је кирију 
у целпнн исплатио. Према то.ме основана је одбрана туженог да тужнте.Ђ за 
дужну кнрију, јер је она сва нсплаћена, покретнине туженога није могао задр- 
жати. Али нх inije могао задржати нн на рачун кприје коју би ималн да пла- 
hajy пазакупци туженога, јер је правни пропис ла раекндом главнога закупнога 
уговора престају и пазакупнп уговорп, уколико онп нису са прпстанком најмо- 
давца продужени. Како, међутпм, тужите.г сам тврдн да он па продужење уго- 
вора са пазакупцима не пристаје, и да они у кући самовласно станују, он јо 
властан да нх' из куће законеким поступком одстранн. Покротнине, пак, туже- 
нога према правилном устанопл>еи.у прпзивнога суда немају ла служе зд по- 
крнће никакве кирпје коју би закупац дуговао.
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Лко се ;5акуиац хотелсипх ПЈккЈТојтја угов()1н»м оОиеиао да h»* их 
Лржати чиото II у 1н.му, онда је он ДЈ'жаи да нх о сиом т|н)шиу очш-ги 
и од стоница, па ii онда ако је у и>пма r»n,io стеннца luua пјнјсто- 
рнје закупио. Шресуда Касацноног суда у Поиом Ca;i.v од ‘2.5 дсц. 
1939, бр.^Рев. II. 59/1939.)

Касјшипни суд Јкмшаију тужснога н»г уиажапа. пресулу ii|>Haiiimoni cy.ui 
1,‘добрава и туженога (к-уђује ;ш туж11Л‘Л.нци. у 1»>ку ол l."} лана иод 11|М'ТЊом 
оврхе, платн у нме Јкччмијскпх трошкоиа 44и (четирн <-тотине ’ктр.ртет) лнпара.

Р A 3  Л 0 3  11:
Тужител.ица је у тужГш напма ла jt‘ тужспи лржао у аакупу хотсл К., којн 

је н>ено пласништво,'н да јој је пгтао ;1ужаи са тромесрчном кирмјом у иаиосу 
од 18.000 дин., пСкЈГ чега га ј« она утужнла ii тражила натоио исел>ена: iiito јс и 
постигла. У тој парници тужнтрллгца јо аалржала ссЛи ii[»aito ,ла h<- тражити 
накна.лу аа сву штету, коју јој ji; тужрин као аакупац 11роуа|>оковао, као и нак- 
иаду за све нз.латке које је учннила аа вррме станоиап.а тужрнога, a који су 
њега те|к'тнлн. Тражила је .чато ла се тужеин осулн ла јој јс у име otiiiti-tc; ;1ужат1 
илатити SOOO ,лин., је|> за мессце повембар )i ,лец<‘м0ар и».чз и јануа]) и (jieripyap 
1934 Hiije могла зг|ралу из.лати по ooflo лин., него сачо за 4<>(ki дин. мосрчних; ла 
јој у нме киријр за месец октоОар 1933 .лужан платити o<hio лин., .la л<ч:1111секцију 
просторија 2792 лнп. 40 II., .за мање опрамке које је она извршила lOiO длн. и 
20 пара н т. ,л., у спему с‘воту од 22.248 лни. 85 ii. Тужени јр ворскао ТЈ-жОено 
наводе, a нарочито ла Он Оно лужан iuto платитн за лм-инсскцију иростопија, јср 
је према уговору .1ужан ИЈни-ториј« П[)е,лати онако iwko их је п[»еузео, a оне су, 
када их је преузео, Онлс пуне стеннце, које је пн о своме трошку дао иотаманити. 
Издатак за оправке није дужан он гноснти. jpj» је п{№ма уговору РлектЈшчна 
звонца н постројења он купно, a on jn изпршио и шихову опраику и оставно их 
тужител>шш у Ш10Г0 6ол.ем стаи.у иего ппч> су изглалала онла када с« он у iipo- 
сторије уселио.

Првостепенп суд, Ciicckii гул у Новом Салу, .лао јр тужОи лелимнчно места 
II туженог осулно да је тужите.гнцн лужан платнти 10.479 ,лин. .35 ii. <-а 5% ка- 
мате од .лана тј’ж6р и iiapniriiie timpiiikobo. Ирнзивнн сул, Окружни c-y,i у Новом 
Саду, одОио је иризив ТЈ'женог. (UoOiiiio iipnoiTciiPiiy П|кн'улу и осу.лио ra ла 
плати трошкове признвиог »оступка.

Није основана ревизнска жалОа туженига ла јо ИЈтзндни еу.л повредно 
иравне 11|К)11исе. Прнзипии је суд Оез пон|к>ле iipaimHX проинса установно да јр 
:ia раскил закупног уговора крии тужсни, јер се услед парииио коју јр тужи- 
тсл>ица п|К)тив њсга во.лнла из .згра.ле нсрлио н платио парничне ТЈнлпкоие. При- 
зивни је суд с разлого.ч признао тужит«‘.т.ицн нздатак за лес1!н<{)ркцнју niKKrro- 
рнја, јер тужеин ннје ни покутао .лока-затп ла је у закуп.ЋРНнм просторијама у 
време кала се он уселио било стсннца. .Л и ;ia нх је Оило, тлжони јр у см. 7 т. 
,уговора био дужан 11[ик’то|1ИЈе лржатн чнсто ii уролно, .лаклс, старитн се ,ui у 
њима нема стеннца, што је oii шкшустио учннити. Прнзнинн ji- еуд и за оправкр 
признао тужител.ицн споту ол lOlC ,лин. 20 iiapa, јср је у см. 7 т. уговопа манр- 
оправке бно ЛЈ'жан вршити ТЈ-женн, ,ioi; јр прн-знинн суд устаноиио ,ia је тр 
оправпс извршнла тужитрл>ица о гвом трошку. Огтале жалЛ‘ т>'жриог ннсу за 
решење спора од значаја, тр их Касаииони сул оставл>а ван рарватран.а.

Туженога. којн са р<Ч1||зијо>1 нијо угпео, вал>ало је осу.читн ла пжитрл.|1Ци 
платн трошак ревизискога попупка у см. SS-a 143 и 152 Гр. ii. м.

101

102
Када туженн нису .моглн да нскористе земл.нтте у еврху која је била 

г.лавнн цил. уговора: да iia .aaKvii.-beHoii 3P»ia.iiuiTy лигиу сушару, јер на,глржн1- 
власти нису дозволиле прилаз земљншту iin<4;o желрзничких шина, онда су 
тужени бнли у праву ла од закупног уговора у смислу S-a 1117 Аустр. грађ. 
зак. одустану.'frii)ocv';ia Касационог суда у Нопом (’алу од 14 лец. 1939, 6f>. Ров. 
11. 339/1936.)
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lIpaiiHii je iipoimc да тужитељ мора већ у тужГ>и, којом тражн иосед не- 
крст1шна, ooTitapiinaTK и аахтеа ча иамакле користи, пли да бар мора аадржати 
npaiio да тај аахтеи остварује иосебном тужбом, јер се иначе сматра да га се 
одрекао, будућн да иамакле користи ПЈк-тстап.гају споредни захтев ирема глав- 
ном аахтеву. (Пресуда Касационог суда v Новом Саду од 15 нов. 1039, бр. Pen. 
363/1935.)

103

104
Иризшшм је суд из прикључеиог општинског уверепл утвр.шо да је тужена 

општпна на распоре.диој расправи, одржаној pa.ui Јјаадеобе куповнне па дражби 
продатнх некретнина, 11|)ијавила све јавне терете, нзузеп водоплавног допЈШНОса 
који припада тужитељнци. Како у .делокруг и дужност општнне спада да води 
у евнденцијн н убнра и водоплавне .lonpiiHoce во.ших задруга, који у с.ч. Ilpa- 
вилника од 12 априла 1936 год. о разрезивању n уЛнрању доприноса имају 
карактер н ранг државних нореза, ијтви.дно је поступио првостепенн суд када 
је изрекао да је тужена за штету o.iruBojiHa. (Прегу.ча Каеацноног еуда у Ново.м 
Саду ОД 18 јан. 1940, 6р. IVn. II. 782/1935.)

10Г>
С обзиро.м на чл. 2 1и)нвенције са Крал.свино.м Мађарском од 22 фебЈјуара 

1928 год. о регулисању дугова у пређашљим .чађарским крунама, веровннк није 
имао iipano да одмах наплати цео дуг чим је дужник пропустио нсплату којег 
оброка, iie.ro је то право стекао тек no протеку 180 дана нза ступања на снаг>' 
Копвенције. Дотле, пак, веровпнк је имао njiano да тражи само оно што је пред- 
nnbî HO у обвезннци, дакле само оброке ирема доспевању, a иза тога и преосталу 
главницу. Жалба у погледу застарелостн камата није се такође могла уважити, 
јер су нре.ма чл. 17 Коивендије рокопм заста1)елости обуставл1ени са даном 1 нов. 
1918, па до на 30 дана иза ступања на снагу Конвенцнје. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 28 децембра 1939, бр. Рев. 364/1936; Рев. it. .362/1936; Рев. 
li. 347/1936.)

106
Истина да се упмеом у земљншне књнге доселошћу после три године стиче 

право власништва (ij 1467 .\устр. грађ. зак.) и на наслеђену имовину, али само 
према TpehiiM лицима, a не н према наслелницн.ча, јер свакн од наследвика 
мора знати ла пре.ча S-y 823 A. г. з. он само онда и«а право на оставину, ако 
пред ibiiM немд наслелнмка који има прече право. Стога се тужба радн наолед- 
ства н према укњиженом насле.лннку може полићи у року од 30 го.лина (§ 1478 
А. г. 3.). (Зак.т.учак Каоационог с-уда у Новом Саду од 26 јануара 1940, бр. Рек. 
II. 265/1!)‘1'< )

107
ТужнтччЂнца свој тужОени захтев осннва на томе, да је у своме 

нужпом делу iioBiK'bt'na. Како, пак, чшвеннца да је отац купно спну 
за живота iia поклон некретшше чнни претпоставку за повреду у 
нужном делу, ту чшвеннцу, iio нравилној изреци прнзивног суда, 
Оила је д.\жна да докаже т>'житељнца. (Пресуда Касационог суда у 
Новом Сад,у од 13 јан. 1040, б{). Рев. II. 167/1936.)

1п1сациони суд ревнзију тужптел>ице не уважава и нападнуту пресуду при- 
пивнога суда одобрава.

Р А З Л О З И :
Тужите.Ђица је у тужбн навела да је она унука и једна од наследннца пок. 

X. J., Kojii je умро у Белој Цркви S марта 1930 год. ii то по праву свога пок. оца, 
X. 0., сина оставите.т>ева. Пза оставнтеља овлаштени су на нас.1еђцвање тужени 
у овој парннцн, снн, кћн н удова оставителпЈва, као и мати тужптел.нчина уд.
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X. 0. Оставина сс сатоји из 11ек|к'тнииа, уписане у гр. ул. оиштиие Гима IlpKiia. 
бр. 223, II од у ннвентару иоинсаиих иокретшша, чија вредиост iio одбнтку 
терета износи 35.055 дин. 50 п. Како је стриц тужите.Ђичин X. 0. у погледј' 
свога наследнога дела намнрен, тужител>нца је тражила да с« оставииа у тужбн 
наведеном сара.чмеру, оптеЈжћена удовичким 11лодоужн1:цн.<'м, П|м*да насладнн- 
Ц1ша, ;ia јој туженн платч- ц.чосталу koiuict у годнштој свотн од 240<) дин. ii 
да јој плате све трошково. У току поступка код ирвостепонога суда тужнтел>ииа 
је навела да је оставитсл. ;ta живота купио своме сину, првирс.диоч гуженом, 
искретниие у вре.чности од 133.3.32 дннара, ii, како је она тнм иоклоном у chomi; 
нужном делу ycKpaheua, тражила је, преиначујујНц свој тужбонн аахкч!, да јој 
се у име иадопуне нужиог дела досуди 23.004 дин.

Тужрни су тражилн да сс тужнтел.нца i-a тужбом одбије н «н'у;1Н ,да плнтн 
трошковс. Иорицали су да оставнну сачитавају 11ок|>стнине којо су у niiBeiirapv 
наведене иод стапкама 1!»—23, јср ла су оне власништво уд. оставителл, Ti«'lie- 
редно тужсне, остале, иак, пократннне ла је осташ1тел> још за живота П|н-;шо 
своме сниу. Прворедни туж»-ни iiupiiuao је да му је остамивм. аа жнг.ота купно 
некретнннс у вредности од 1.3.3.3.32 .шн. и навео је да је те нскретниш; он купио 
из CBora ног.ца, којн .vy јс матн огтавнла на 11асположењо. Навели су тужашг, 
дал>е, да је оставитељ првоЈ>елном тужсном предао, истина, још за жииота своју 
радњу, али да ју је он прнмио у иче иамнре свога наследнога дела, и да се н<-ти 
тужени бат зато и одрркао свакога права на Hac3ehnBaii.e нза оца. Напелн су, 
напослетку, ла тужите.гица, добивајући у приЈИЈДИ */• кућо, која јс П[>оцрн.*‘на 
на 12.500 добива знатно внше него што ианосн н>еп иужнн део, који нр би
нзносио толико Hii оида ако бп ее у оставниу рачунала н радп.а коју је туж ит 
од оца лобио.

Првостепсни сул Окружин суд у Белој Црквн, пошто је спровсо докааии 
поступак, донео је пресуду којом је установио да оставину сачињава једаа трс- 
ћпна некретпине уписане у зе.чл>. kib. улогаку Гра.да Бела flpuna бр. 2.3.3, под т<ш. 
бр. 1187 (кућа под бр. 425 са двориштем у ннтравилану у површинн од 4.35.3 
кв. хвата) н да ту оставин.у tpi>ptii пасива од 12.417 дин. Суд је, дал>е, изрскао 
да та оставина припада по п̂ >аву законског наслеђа у половнни тужител.ици, a у 
половинн туженој К. рођ. X. А., a право доживотиог плодоуживан.а %  целс 
заоставштине уд. X. рођ. .'I. К. Са вншком тужбе суд је тужител>ицу одбио, a 
парничне трошкове међу странкама узајамно укинуо. 11ри.зивни суд, Апелациоин 
суд у Новом Саду, одбио је призив тужите.Ђице и одобрио првостепеиу пресуду, 
осуђујући тужител>нцу да тужен1П1а плати ТЈтшкова при.-швнога погтупка.

Није основана ревизнс1:а жалба тужителЈние ла ј« призишш сул iioiipf.uio 
иравне прописе. Тужнтел.ица се жали да је призивни суд погрешно нзрскао лд 
би н>у ТСЈнугила дужност да докажс да је оставитељ из свога иивца купио сииу, 
прворедном туженом, иекрстаине у вррллости од 133.332 ,дин. Изрска 1Ц)Нзивиога 
суда није погрешна, јер тужитељица осннва свој тужбени захтев на томе да је 
у своме нужном делу поврс^на, a како чин>сппца да јс отац снну :ia жнвота 
купно на иоклон нскретнине чиии прстпоставку за повреду у пужном делу, ту 
је чнљеинцу, по правилпој изреци призивнога суда, дужна била да докажв тужи- 
тељнца. Првостепенн суд је, међутнм, и поред тога што је и-зрекао да у том 
погледу доказ теретн тужитељицу,* па основу спроведснога доказа који је понудио 
тужени првога реда, установио као чиљсннцу, да је туженн успео да докаже да 
је некретиине купно за свој новац a да му их није купио отац. To чин>оничпо 
установл.сње, које је примио као исправно и призивни суд, тужнтел.ипа цр 
напада у смислу прописа §-а 597 Гр. п. п., то је оно н за Касациоии суд меро- 
давно. Прнзнвпн суд је, примајући као исправно устаиов.-вењс првостепенога 
суда да вредност радње не премаша своту од 20922 дии. 50 пара, правилно из- 
рекао II то, да тужител.нца не би у своме иужном делу била повређсна ии онда, 
када бн се читава та свота рачунала у оставину, јер би и у том случају вред- 
ност оставине износнла по одбнтку паспве од 12.417 лин. — 33..505 днн. 50 п., 
од чега бн у име нужнога дела тужител.ици прнпадала гвота од 8376 дип. 25 п., 
док јој је у име наследнога дела прппала половииа од једне трећнне Kyhe, чија 
вредност премаша ту своту.

Расположење у погледу парнн'ших трошкова оснива се на пропигима §§-а 
152 II 14.3 Гр. п. п.
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108
Погребнп т|10шкшш сиадају међу остаиипске лугове. Останннски дугошг 

имају се намиЈштн у прпом 1)еду из остапнне, a тужнтељцца, која има праио 
удовичког плодоужпвања, уживаће оно што остане када се намиро осташшскв 
дуговн. Како, међутим, у конкретном случају пма иаслсђене сЈ’тскопнне, погребнн 
трошкови имају се прврнотпено намп1>нтн из иаслеђене сутековиие. (IIjH'cy.ia 
Касацноног суда у Новом Саду од 7 децембра 1939, бр. Рев. II. 239/1936.)

109
У случају i;a;ia востоји вшпе акцеитаната iia једној мсницн, од којнх су наки 

аемљопадннци a другн bhc.v, онда олакишце уживају само акцептантн којн ty 
ааштипени :и'мл.01)аднидн. (П|)есуда Касацноног суда у Новом Саду од 27 дец. 
1939, бр. PftB. 773/1935.)

110
Према g-y 19 Закина нрлојалпој утакмвцн власиик предузећа сноси аа 

дела трећнх лпца дпоструку одговориогт: i) што му се може забранвти да 
штетаи рад трећих лмца трин н 2) што има да накнадн проузроковану штету. 
Забрана му се може на11едити .ма да он ин.је нн ;шао -за jia.i Titehnx лица, a аа 
накнаду штете потребно је да је влапшк предуаећа за дело иелојалне утакмвце 
знао, однос-но морао знатн. Ако је продузетник знао да lie дело бити почнн.ено. 
па га впје счшечпо, или ако је сазнао за извпшење дела, a iiuje се иобрннуо да 
ое оно не шшовп, односио није се побринуо да се гакпим дело.м етворено стаље 
измени, него се је њим koiihctho, онда је за гатету одговорап и иредузетник. 
Шресуда Касационог суда у Ново.ч Ca,\v од 30 децембра 1939, бр. Рев. II. 
241/193S.)

111
Првостепенн ii призншш суд су тужбу одбили н из других ра-злога, a ие 

само зато што тужба није могла битн дигаута на основу обвезнице која није 
нстављена у јавнобележничкој исправн (§ 22 Зак. чл. VII нз год. 18S6). Зато је 
неоснована м;алба да адвокату-тужнтељу не припада паграла јер да је морао 
предвндетп да са ларнццом неће успети. (Пресулз Касационог сула у Новом 
Саду од 23 дец. 1939, бр. Рев. II. 115/19.36.)

112
Пјнаш ч л . 10 Уводног аакина аа Закон о судско.м иостуику у 

грађ. парнпцама, правне ствари за које је у једном од посебннх 
закона ПЈ)одвиђеиа Оила стварна надлежност будпмпештанског 
Окружнога суда, спадају у надлежност Окружиог суда у Новом 
Саду'. (Закључак Каоацпоног суда у Новом СадЈ- од 17 фебр. 1940, 
бр. Рев. II. 27/1940.)

Касацнони суд рекупг уважава. jieiiieite Апелационог суда у Hobov Саду 
од 11 вивембра 1939, бр. 11л. 682/1939/3 ПЈ)еиначује, ii, нзрнчући да је за уста- 
иовл.ење адвокатских Т1>ошкова 1>екуронта стварно и месно надлежан Окружпн 
еуд у Новом СадЈ-, упућује .Упрлациони суд на да.ги поступак.

РАЗЛОЗИ:
Молнте.Ђ је молбом, поднесеном Окружном судЈ' у Новом СадЈ’ 15 маја 1939 

год., тражно да му се на терет његових бивших ст}>анака, навсдених у деспози- 
тиву овога закључка, које је засхупао у двема хиерарским деобннм парницама 
пред Окружним судом у Будимпешти, поводом тужбе Румунске митрополије у 
некадашњој Угарској, установе адвокатскн трошковн и хонорар, npeva молбп 
прик.Ђученом трошковнпку. Окружнп суд у Н. Саду уважио је молбу и молпоцл- 
установпо у име награде н готовпх п-здатака своту o.i 1,050.000 дин. Протнв тога
)̂ошења протпвнпцп еу се жа,1 плп, наводећн у своме рекурсу да Окружнп суд у 
loBOM СадЈ- нпје mi'cho наллежан ла молноцу уетанов.гава тропгкове, услед чеш 

је Апелационп сул у Новом Салу рекурс j-важпо, н, нзрнчући месну ненал- 
лежност новосадског Окружног с.уда. молбу ралн установл.ења трошкова одбаппо.
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Жалба рекуЈ)ентова да је Апелационн суд iiuii|>cuiio iipauiic iipuiiiice ocuo- 
вана je. Исправно je правно стајалиште Аиелационига суда да је ммнлац кап 
бивши правозаступник противника, којк спи имају i-воји ссдиипч; на Т(“рит1>рији 
Крал.евине Југославије, властан да тражц уетановл.ешс својих нздатака и на- 
граде код туземцог суда, iipii свем том што еу иа]>инце у којнма је мадилаи 
нротивнике заступао, вођене пред будимисштаиским Окружним судом, којн јс 
даиас инострани суд. По истом праву iio иоме бн cnoje бнвше странке ii утужио 
пред туземним судом, за случај да наплату својнх а;и1окатских Tpuiiiiuaia и иа- 
граде у ем. §-а 2!) Закопа о ад1!окатима тражи паринчним путем. To iipano mi 
установљење трошкова н награде нма молилац и као 6hiiiiiii iipaiionarT.viiHiii;. 
утолико iipe, што је оио у см. одлук<; Пуне седипце Касацноиог суда од 5 јуна 
9134 бр. Пс. 3 признато II насле;1ницима биишега адвоката, iia чак и на-гоиив 
niiaBHHM следбеиицнма. Исиравно је и оно иранио стајалпште Апслаиионог суда 
да су за ванпарбени поотупак при одм(!раиан.у трошкова и наград1! адш1Ката 
после стуиања на снагу Закона о адвокатима од 1" марта 1929 год. меродавии 
прописи iberoBora §-а 29, iia да су они меродавнн н у конкрстном случају, где јс 
одмеравање тражено молбом П1)едатом Окружиом суду у Новом Ca.iy 'l.i маја 
1939 год.

Погрешио је, међутим, Аиелациинн суд када је, у1тжапају11И у том делу 
рекурс противника молитељевих, изрекао да за уетанокл>ен>е шегових T|>ouiiwBa 
и ваграде не би био надлежан Окружни суд у Новом Саду. У см. чл. ui т. 2 
Уводног закона за Закон о судском поступку у грађанским па|1иицама остају у 
важности прописи посебних закона којн нзвесне иравно ствари без обзнра на 
вредност париичног предмета, који нису споменути у §§ 4fi до 4ч новог Гр. ii. ii„ 
ynyhyjy у наддежност окружиих судова. За правне, пак, ствари за којо је ,\ 
једном од тнх закона предвн1)ена нскључива иадлежност будимпештанског Суд- 
беног стола, иадлежан је Окружни суд у Новом Саду. У см. §-а 8 Зак. чл. IX. 
нз год. 1868, у вези са §-ом i Зак. чл. XXV из год. 1881, имају се сви захтеви 
који проистичу из деобе Српске ii Румунске М11Т1)ополиј<* у некадаиш>ој Угар- 
ској остварнвати пјшд Судбеним столом којн Крал> Угарск« уа првмапотпиг 
надлежнога шшисгра буде делегирао. Није спорно међу странкаиа, a то је Aiie- 
лациони суд установно и као чии>ени1;у, да је та делегација суда у kuhk|>«tuom 
случају извршена и да су обс парнице у којнма .чолнлац тражи установл>ен.г 
трошкова и награде текле код будимпештанског Судбеног стола, као у см. поме- 
нутнх законских прописа делегованог су.да. Како је, пак, у §-у 8 Зак. чл. IX. и;; 
год. 1668 предвиђеиа искл.учипа стватша и месна надлежност свпх Судб<‘них 
столова на правном подручју некадашна- Угаргкс ако би ма који од н>нх би<> 
делегован па, дакле, ii надлежност будим11ештнс1а>га (’удбеиог стола, за случај 
да међу њима он буде делегован да у конкји-чиом спору рас-иравл>а; како јв .челе- 
гован>е тога суда за расправл.ање обе де<и>не iiapHHUo у кијима чолилац тражи 
установљењс трошкова ii награде стварно и усле.шло, (м-нована је жалба подно- 
сиоца рекурса да је Апелацнони суд погрешно из1и;као да деЛ1Т<1Ва|1а мссна 
надлежност будимпештанскога Судбенога стола ннјс такоиа, која би била иро.иш- 
ђена нарочитим законом и на коју би се могао прнменитн m.-h иомснутн ii|hiiiih 
т. 2 чл. 16 Уводног закона за Закои о судском поступку у гцађ. парницама. 
Зато је вал>ало изрећи да је за установллш! трошкоиа и Haq»a,ie мо.лиииа ii 
стварно и месно надлежан Окружни суд у Новом Ca:iy и Апе.лациони суд yiiy- 
титн да рекурс njioTHBHHKa малночевнх узме у мериторно расматран><‘.

113
За редован суд обавезна је одлука надлежне управне в,тасти у 

пптању на који се начшт ошвтпнскн службешпш, који су се затегили 
на главним местпма, могу превестн на нове прииадлржностн. (Закљу- 
чак Касацвоног суда v Новом Сад.л- од 2 дец. 1030, Пр. Рев. il. 
341/1936.)

Касационн суд услед {»евц.зије тужител.а nfiocv.ip оба лон>а суда укида н 
предмет Bjiaha првостепеном суду на дал>и поступак.

Р А З Л О З И :
Тужнтсл, је у тужби навео да се налаз1г у глужбн кол тужеир ошптино као 

бележник са 1466 лин. 50 пара месечних берива од земл.е и 1920 дин. у готовом 
иовцЈ-. Управа тужене општиие ;!адржала му јо берива о.д земла; ;mi мссеце но-

6*



84

вембар и децембар 1934, п за месеце јануар u (ј№бруап 1935, што за 4 месеца 
нзноси 5.866 дин. Од новчапе плате задржала му је за месеце јануар н (ј)ебруар 
1935 год. 3S40 дин. Укупно му је тужеиа задржала 9706 динара, те је тражио да 
се тужена осуди да му је ту своту заједно са трошковнма дужна исилатити.

Тужеиа је днгла приговор да решење ciiopa iie спада у стварну надлежност 
редовнога суда. У меритуму навела је да тужите.Ђ право на прнход од земље 
иема, јер је оно новим општниским статутом укинуто. Од плате ирнпада тужи- 
тељу у см. општинског статута свега 1200 дин. месечно. 11ринадлеи;ности не може 
тужитељ тражити пн зато, јер се већ пет месецн није пријавио на дјжност п 
mrje тражио њихову псплату.

Првостепени суд, Срески суд у Жабљу, одбио је приговор псиадлржности н 
осудио тужену да је тужитс.ву дужна лсплатнти 4466 днн. 5о ii. и парничне 
трошкове. Призивии суд, Окружни суд у Новом Саду, дао је .имнмнчпо места 
ирнзиву тужитеља п тужену осудио да платп 7133 динара и иаЈтмчне трошкове. 
У образложењу нстиче прнзнвнн суд да је тужитељ нмао права на старв, већв 
принадлежности, све дотле, док тужена иије нови Статут о шштннским службо- 
иицима узела на знање, a оиштински одбор узео је новп Статут иа знање тек 
13 дец. 1934. По новом Статуту прнпадају, дакле, тужитељу прш1адлежносги ток 
од 1 јан. 1935 године.

Ва.гало је укннути обе просуде доњпх судова п првостепеии суд упутитк 
иа да.гн поступак, јер је Начелство среза жабаљског, као надлежна виша управна 
власт, својом правоснажном одлуком од 9 маја 1935 год. бр. 921/1935 изрекла, 
да се општински службеници затеченп на главннм месшма не могу превести на 
нове принадлежности све дотле, док год претходно у см. прописа Уредбе о 
општинским службецнци.ма Дунавске бановине нз год. 1934 ue буду у својим 
положајнма утврђени, која одлука треба да буде донесена од стране опшпгаскога 
одбора 1C одобрена од Баиа Дунавске бановвне. Како је ова одлука надлежне 
управне властн н за суд обавезиа, ваљало је, укидајућЈС обе пресуде доњих 
1'удова, предмет вратнти првостепеном суду да угтанови. да ли је у погледу 
тужите.ва поступл>ено у см. расположења поменуте одлуке Ср. начелства п да 
гуд, сходно стајалишту те о.члуке установн, од којега вррмена се тужител» inia 
сматрати на сво.м месту утврђенпм и од кога му времена прппа.сају берива по 
општииском новом стајуту, који је прсма установљењу п]1Пзивнога суда добно 
обавезну снагу 13 дец. 1934 r.

114
Пре.ма §-у 123 Гр. п. п., ко буде тужрчс као поседник (држалац) којо стварн,. 

нлн којег стварног права, a у па|>ницу iiehe да се упусти jej> тврди да cTBajt 
држи у поседу у име неког т^ћег лица, има о.дмах чим му је тужба достављена 
позватн то ipehc лице (прртходннка) да се на првом рочитту, одређеном пред 
парннчним судом, нзјаснп о своме односу према cnopnosi предмету нли тужбе- 
ном захтеву. Тужена тако није погтупила него ср упустила у парницу, и зато 
пма да докаже да ли је са правом у поседу или нпје. Зато је оправдана жалба 
подносноца ревссзнскога рекурса да ссризивни суд ннје требао пресуду н посту- 
пак првостепеног суда укндатн и ТЈ-жбу одбацити, јер да тужана нема паспвне 
легитнмације, него да је требао призив решитн у мернтуму п тужбу, уколико- 
налази да тужена одиста нема пасивне лепстнмацнје. у мсчштуму одбити. (За- 
кључак Касационог суда у Новом Саду од 16 септ. 1939, бр. Рек. I. 174/1939.)

115
Правнлно је Аполациони суд предмет сматрао <Jiepiija.iHicv, јер npoirac нз 

>;-а 318 бр. 5 Гр. п. п. вреди за спорове који пронстичу из било које погодбе о 
служби, те се исти ие односн само на службенике који се помињу у §-у 40 бр. 6 
Гр. п. II. Зато је Апелацнони суд прпзив тужене као касно полнесен с разлогом 
одбацпо. (Закључак Касацноног суда у Новом СадЈ' од 18 јан. 1940, бр. Рек. П. 
320/1939.)

116
Предмет је враћен Прнзивном суду на нов поступак, јер је суд, 

не проводећи поново преслушање тужнтељево, установпо чнњенице 
протпвне од онпх које је установио првостепени суд. (Зак.тБучак
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Касационог суда у Новом C:a,\v од 2G јануара 1940, бр. Pen. II. 
3/1936.)

Касационн суд услед 1>е11изиј<- тужитс.гн ii|K?cy,iy ii|>ii3iniiiorii суда укнда м 
ч;твар Biialid нстом суду’ на дал>и постуиак н донопк‘И.е нове одлуш!.

Р A 3 Л 0 3 И;
Услед захтева тужнте.гепа суд јр отказннм иалогом од 4 фсбр. 1935 год. 

■обвезао туженога да до 28 фебр. 1935 у иодие нгиразни и тужнтеЛЈу преда гтап 
који се палазн у његовој, тужите.Ђсвој, кућн, a састоји нз једнога дућана, једцр 
собе са улнце, једне кухии.с, шпајза ii коморе за дрва. Свој отказнн захтси тужи- 
тељ је оснивао на томс, што му је тужонн остао дужан са киријом за месец 
децембар 1934 год. у нзносу од 80 дниара н за месец jaiiyafi 1935 у изн(м-у ид 
250 дин. Туженн је у приговоЈиша порскао лд јс са нсилатим киријс Гжо ,v 
заостатку и тврдио је да је отказнн рок Јцк-ма меспом обичају за трговачкс 
.доЕале с месеци.

Прв1>степени суд, Срескн суд у Ковину, одржао је отказни налог на снази. 
примајући као встиннт нсказ преслушанога i-ведим М. Ф., п{>сма коне је тужени 
uo прнјему отказнога налога изјавио да he се из локала нселити у BjieMeiiy кој<- 
му је у отказном налогу дато. Ссм тога суд је на основу признаница ирнложених 
по тужител>у, као н тужите.т>евога ПЈИЈСлушања под заклетвом, установио као 
чињенкцу, да је туженн естатак кирије .за децембар 1934 год. као и кнрнју за 
јануар месец 1935 п.чатио тек 8 фсб]>. 1935, дакле у време вада му је отказним 
налогом већ било наложено да се из закуп.к-инх П1км;торија исели. Прнзнвни 
суд, Окружни суд у Белој Црквн, преииачио је услед прнзива туженог првш-тс- 
иену пресуду, отказни налог ставио ван сиагс и тужител.а осудио да плати 
трошкове, 'оснивајуКи своју пресуду iia томе, да јс тужснн ii[>cua приложеним 
иризнаннцама остатак кирнје lu-ii.iaTiio, нстина, унатраг, али на npetie, i ifx'- 
toyapa 1935 год.; да тужител., дакле, на тој основи гтан ие можс откаливата. 
Призивни суд изрекао "је, даЛЈв, да се чн11>еница да ли је тужени Пјжд сведоком 
взјављивао да he ге из стана иселити за решона- ciiopa безпачајна, jeri јс (жа 
дата TpeheM лицу, без намере да се тужени према тужите.гу обвежс, и јер 
отказнн захтев пе осннва на том иаво,ду тужптел»евом.

Како је, међутим, првостепени суд за спор одлучиу чињеницу да тужени 
■остатак кирпјс на време није платио установио не само на основу прикл>учсних 
прпзнаница, него и на основу тужител>сва исказа под заклством, i»ra је ua 
iberon исказ u заклео, a призивнн суд установио иротивну чинлвицу .да јс 
тужрни кирију на вррме исплатио, не iipoEo.iehH понопо тужнтел>ево саслушањр, 
гато се противи прописнма Парничнога поступка, вал>ало је н[»рдмет вратити 
Призивном суду да ту погрешку исп[>ави, лржећн се п[>н рпентуалном саслу- 
1пању пранака пропнса §-а 583 Гр. п. п.

117
Опћенита жалОа тужене, изнсреиа у |нт:изији, да „у <ar.wioM придржава свр 

изјаве и тражења које је изнела код првостепрног руда н којом молн пресуду у 
рм. тужбеног петита", није се могла ywiii у оОзнр, јер iie одговара прописима 
^-а 601 Гр. п. п. Ревизиско писмено је самм-тално мернторно писмено, у комс 
uesia места позивању на жалбе којр су нзн*ч’рне у неким .другнм прип|к:мним 
поднесцима, јер се у самој 1>€визији нмају свр жалб<‘ kohkjiptho изшти. (Пррсуда 
Касацноног суда у Новом Гаду од б лец. 1939, Сф . Ррв. I. 781/19.39.)

118
У CM. §-а 651 Гр. II. II. мора туженик протнг. платног налога 

лоднети све своје пригово|1е, иначе му се онн iiehe уважити. При- 
roBoj) да тужнтељ на тужбу ннје легитимисан непрекннут1ш ланцем 
мешгшнх попшсника,* туженн у ириговорима пјксшв п.латног иа- 
лога ннје изнео, чато н>егову основаногт или негклшваиост Кага- 
диопи суд ннје могао узети у расматран>е. (II}K*cy.ia Кагацпоног суда 
,v IIoBOM Саду од 26 јан. 1940, бр. Рсв. II. 95/1936.)



8в

Касациони суд ретржју туженога одОија н П|>«сулу iipHaiiiaiora сул» 
одоорава.

Р А З Л О З И:
Тужител« је тужбом тражпо ла се туженн као ирнхватннк менице, истављене 

у 'Балн 1 јула 1933, a платнве 1 новем6|)а те исте голине, платежннм налогом 
обвеже да му је меничну главницу од <3800 днн, са прип. дужан исплатитн. IIpo- 
тив меничног платежног налога тужени је лао приговоре у којнма је навео да 
1(0 мени1(и не лугује шшта. Јуна месеца 1933 године изгорела му је кућа која је 
осигурана била код осигуравајућег друштва „Кроација“ у Загребу, чијн је по- 
вереиик Оио излатник менице, К. Д. Са овим је био уговорио ла he му, уколико 
('»уде исходио да му осигуравајуће лруштко исплатк у име накнаде штете 85.000- 
.(ин., платити у име награле бооо лнн. У ту сврху вздао је К. утужену 
но како од осигуравајућег лруштва није доОно вшие од 45.000 лнн., он није 
,1ужан К.-у платитп ништа и овај Cm му бно лужан меницу вратнти натраг. 
Упркос томе, међутим, К. је меннцу пренео на тужител>а, који н.ма знање о томе 
како је II под којнм услови.ма К. дошао у посел менице, те како је, пре.ма томе, 
тужитс.в злонамеран. има се са тужбом одбитн. Тужител. је тврдио .да је .ченицу 
иримио од К. за намнру евојих адвокатскнх трошкова које је имао према њему, 
iUiH је порицао да би му овај био помињао у какву је сврху добио м<‘ницу од, 
гуженог, те се има е.чатрати лобронамерним поседннком менице.

IIliBocTeiienH еуд, Срескн суд у Новој Кан>ижл, донео је пресудЈ- којом је 
менични платежнн налог одржао на сназн и туженог осудио да плати Т1к>шкове.. 
Признвни је сул ту пресулу у целиии потвр.дио. Услед ревизиј(‘ туженога Каса- 
ционн суд је обе пресуде доњих судова укинуо и првостепени суд упутно да у 
погледу" добронамерности или .т.лонамерностн тужитеља спроведе допуну по- 
ступка, иосле чега је кстн суд поново одржао меннчнп п.латсжик налог на 
енази, a призипнн суд ту И1>есуду иотврдио.

Жалба туженога да је признвнн суд иовредио правне проиисе није осно- 
вана. У см. §-а 651 Гр. u. п. мора туженик против платног налога поднети све 
своје npiiroBope, кначе му с-е онн iiehe уважити. Приговор да тужптељ на тужбу 
иије легитнмисан непрекинутнм ланцем меннчнпх потписнкка, тужени у прн- 
говорн.ма протш! платног налога није изнео, зато његову основаност или неосно- 
ваност KacaiuioHii суд није могао узети у расматрање. Што с« злонамерностн 
тужите.геве тнче, прнзивни је сул иравнлно изрекао да тужени није успео да 
.докаже да бн тужнтељ прнликом прнмања моницс од издатника К. н.мао знања 
о томе у какву је еврху опоме меппца дата, те је и та жалба тужрнога не- 
основана.

119
И у парница.ма које теку поводом реловне меннчне тужбе — гле није доне- 

оен ченичнк платнн налог — н.мају се за прелају правних .лекова ирнмењивати 
ирописи Гј>. п. II. о KpahuM [зоковима. (Закл>учак Касацпоног суда у Новом Саду 
од S (}н‘бр. 1940, бр. IV k. П. 24011939.)

120
11ре.ча правилном тумачењу чл. 27 Уредбе о yBobeity У жипот Закона о> 

нзвргаењу п обезбеђењу, извршење је у току већ онда када је молба за дозволу 
чзвршења стигла надлежној власти. (,3акл>учак Касационог суда у Новом Саду 
ОД 11 дец. 1939, бр. Рек. 1. 162/1939.)

121
Овршно заложно право бнло је на некретнннама забележено 

још iipe ступања на снагу новог И. п. Зато је и дражбену продају 
некЈ>етнина TiieOaio iiiKiBecrii no старом Извршном поступку. (За- 
кључак K acaiyioH or суда v Новом Саду од 13 окт. 1939, бр. Рек. IL 
248/1939.)

Касацнинп суд услед реку|>са Прве хрватске штеднонице поништава како 
поетупак jienypcHor, a тако ii поступак првоотепенога суда, Срескога суда у



Петровград,у, н oiiaj ynyhjjo ла Д|тж<'|у ciiim»iic,io iiim!Mii ii|)oiiiu'iiMa iTaiiora 
Извршнога закона. (Зак. чл. LX и:» год. lesi.)

РАЗЛОЗН;
Како i-v и'1 приложонога гр. иапода општннр 11<-т|)оБград ор. 1Г|0« ниди ,ui 

је у KopiiCT тражиоца дражГн*, ПрШ‘ хриатскс iiit<mu<>iihi((!, oispiuiiu ааложно iipano 
за своту за чију се наплату тражн дражЛена шииаја Н1ч:реп1нна Лнло одређ»‘Н« 
н грунтовно ;1а(к‘леж<;но још iipe ступања на снагу iioiior Извртниг П1ктуика (11 
дец. 1H37 год.); како се нрсма S-y ‘i< Уво.шог закона за нипн 1(зврП1Н11 В(к-туиак 
нзвршења која су на дан кад нови Извртии поступак доЛије оЛавезну снагу Ш'1» 
у току имају спровести по старом Извршиом постуику, Лнла ј« дужншт »рво- 
степенога суда да и дражГа-ну продају некретнина у конкротном случају ciipo 
веде по старом 11осту’пку. 11, Kai;o со он није држао тога знконског npoiiiica, Hero 
је читав Д|1ажб«ни поступак епровеи iio новои Пттупку. вал>ало је решити као у 
диспозитиву овога iieraeiba.
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122
Реку1)сш1 jt' суд iipaHn.iHo изЈн̂ као да г<* iiiKiiiiir гт. ij §-а :i:i 

Финансноког aanoiia la год. l»:is|икчи, no коме је § 245 новог Из- 
вршног закона иамењон у том смислу да се лнчнн и породнчнп 
додатак не може пленитн, не може одиосити na онај личнп додатак, 
који је прнпадао овртенпку и|н̂  ступаи.а на гнагу тога Јцкшиса 
Фин. закона. a којн iior[)eiiiKoM Града Н. С. није овршеннку своје- 
ВЈНЈмено исилаћен, јер тај шншнс <1>инанснс1;ога закопа пема ретркЈ- 
актнвнога дејства. (Закл.учак Касацноног суда у Новом Ca,\v од 11 
јан. 1940, r»p. Pei:. II. 24т'/1939.)

Кнгацнони су.д рекуЈК- о.дбија и одоЛрава .закл.учак Окружног су.да.

Р А З Л О З Н :
На молбу оврхово.дитела! -Јан Фан Гелдетч1а нз iMH'Kuiia, у Холан.дији, 

одређена је против овршеннка J. Љ. in Honor Сада намирна оврха ради паплате 
10.901 ,дин. са прнп., путем ii.ieiiii,ir>c и 1Ц)еноса извршеннкове тражЛине од б.зоо 
дин. против његовог дужника Града Новог Сада, која иостојн с наслова раллике 
у беривима, коју од Града пије 11ри.чно. Услед Ј>екур«-а опршеникова рекуени су.д, 
Окружни суд у Новом Са.ду, уважио је |кч;уЈ)С делимнчно и до.звашо нзвршен>с 
само до своте од 34.30 дин.. јер да се од Оерива које је овршеник имао у ВЈКЈмену 
од 1 окт. 1935 до 31 марта 193S, 11|а-на та.да iiocTojeliHM овршним ПЈКшисима 
могла само толика гвота :(апленнтн.

IljK)THB Tor закл.учка Окружног суда жали ее еамо овршсник али му жа.1ба 
није основана. Рекурсни је су.д мравнлно изрекао ,да се пропис ст. 0 §-а Зз 
Финаисиског закова за год. 193чМ939, по коме је S 245 iioisor Пзвршног .чакона 
изнењон у том снцслу да ее лнчни и пори.дичнн додатак не може пленитн, не 
моасе односити на онај лични .до.датак. i;ojii је припа.дао орвшеникг iipe crynaHja 
на снагу тога прописа Фин. закопа, a који iioriiemKOM Гра.да Н. (1 није оврше- 
нику својевренено исплаћен, јер тај ii|HHinr Ф||||а111-ие|;ога .закона иена 
активнога дејства.

123
He може ге нздати iipiiBiieMena на|н*дГ|а заПраном отуђенл ii 

оптерећенл пнвентара апотеке, који је потЈкЧдан за нлн рад. (Накљу- 
чак Касацноног суда у Новом Саду од 17 tjH'dp. 1940, бр. Рек. 
336/1939.)

Касациони суд Ј>еку|к- уиажава. напа.шутн ^шкл.учак у напа.днутом ,ie.iy 
преиначује и првостепени .чакл>учак »к-таЈЈЛл иа снази и у оном лелу, којнм ее 
укила део привремене наре.дбе у којем је В. К., апотекару за0ран>ено свако оту- 
ђивање н оптерећнвање апотеке. .Чак.гучак се оставл>а на снази у погледу д<и-у- 
)>ених трошкова.
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Осуђује се предаагатељнца и1)И1)|)1‘мене наредбе да противној странцп плати 
у  име трошка решгшског рекурса 2.7t>< лин. (две хнљаде седам стотина шездесет 
н ссдам дннара), у року од 15 дана под иретњом принудиог ипвршеша.

РАЗЛОЗП:
Прпостепенн суд иадао је привремену наредбу, којом је нротивнику пред- 

лагача аабранно свако oT\'bHBaH>e илн оите11ећиваи>е инвентара апотекс, као н 
пренос концесије апотеко.

Поводом противљења противнпка првдлагача истн суд је својнм закл>учком 
од 20 јула 1939 г. бр. П. 3565/937 приврвмену наредбу укинуо и осудио предла- 
гача да плати протавнику трошкове овога поступка.'

Поводом ])екурса предлагача рекурснн суд је закл>учак делимнчно пре- 
нначпо тако, да је привремену иаредбу одржао на сназн у делу којим је про- 
тивннку предлагача заОран,ено свако отуђивање нли оптер«*|1Нвање инвентара 
апотекг, a захтев противвика предлагача за накнаду трошкова поступка је одбио.

Против овог закључка протнвник иредлагача поднео је ревизиски рекурс. 
у коме тражи да се укине :м)брана отуђивања и оптерећигаља ннвентара апотеке, 
'те да се предлагач осуди да плати све трошкове.

Рекурс је Касац. суд уважно из ових раадога; Према ст. 2 §-а 330 II. п. 
захтев п ирава која су изузота нсиод нзвршења не .могј' бити нн предметом прн- 
вромених наредаба.

Ирвма § 17 Зак. о апотекама од 7 апр. 1930 принудно нзвршен>е над апо- 
тгко.« може се водитн са.чо 1111Инудно.ч управом. To потврђујв и ст. 7 § 209 И. п. 
кад каже да справе, посуђо ii запихе робо, које су неопхо.дно потребне за посло- 
вање апотеке не .могу бити предмет нзвршења, алн да апотека .уоже бити став- 
л>ена под принудну управу.

У 331 II. 11. таксативно vy навсдена средства обезбвђонЈа ирпвр е̂моном на- 
]>едбом, алн ср .мрђу тима не спомнњр н принудна управа, која се је.дино Х1иже 
H]iii.MeiiiiTii као с|>ед1'Тво извршења против апотека.

Усле.1 горн>нх прописа не можр се нздатн припремена наредба забраном 
отуђнпања и оиторећивања иивонтара аиотеко потЈ>ебног за рад апотеке.

Како предлагач ннје означио посебно предмете инвентара апотеке који 
iicToj инсу нсопходно нотребни за рад, то је оправдан првостепрци закл»учак. 
који је приврсмену иаредбу укннуо.

У погледу трошка противипка п|к.‘длагача, који је успео да се приврсмгна 
iiai>e;i6a укине, нма се лрнменнти S НЗ Гр. п. ii., обзирсш на § os II. п., у вези са 
§ 351 II. п., зато је основан првостетчш закључак и гледе трошкова.

Одлука 0 трошку ревнзигког 1>екурса, оснива се иа нстим прописнма.

124
Пор-тупак у трговачкич н мсничннм неспорним стварича, који је прописав 

Наредбом из годнне 1914 бр. 6S.30O, није ставл»ен ван к^пости новил Ванпар- 
бснЈШ поступком како то излазн из чл. 2 ст. 2 Уводног закона за Ванп. посгу- 
пак. Према 8-у, пак, 27 нс-те Нарсдбе, имају се и уток п претставка предатп код 
ирвостепенога оуда у року од s дана од .доставе Јичиења. Зато је рекурс по слу- 
жбеиој дужности одГачен. (Закључак Каоационог суда у Новом Саду од 15 фе- 
бруара 1940, бр. Рек. II 3ixi/i939).

12Г>
Рекурру овршрннкопу вал>ало jt‘ .датн мргта, јср пррма Закону о а.дмннн- 

ртрацијн војске ii морнарице (S>5 10, 109, 1 lo и i i i )  у делокруг руковаоца сла- 
галншта iip сиа.да покретањс парнице п|м)тив лнца која почнне штету у својој 
званнчној дужности. те ra због тога не може теретити ни одговорност што про- 
тпв канстана К. ннје iiokiiph.vo парнпц\-. Зато је нападнути закл.учак вал.ало 
преиначитн н малбу радн ставллша забране на приналлежностн овршениковс 
одбитн. (Зак.гучак ЈСасацноног с-у.да у Новом Саду о.д fl нов. 1939, бр. Рек. II 
154 1939'). • • •
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

12G
rpt)6, као и све покјмтш* стиарн icoje се нала:»е у iwmv, нмају 

се сматрати да су у пос-ед\' онога, којн је стетгао прамо употроб«; 
дотпчпог гроба.

П Р Е С У Д А :
1Сасацпонн суд ]>евизију одбацуЈе a ii|>u:iiiu lie уиижавн.

Р А З Л  ОЗИ:
IIponiB П1>есуде Окружног суда изјапилц су оптуженн 1>ев11пију због iio- 

вреде матернјалног закона ич § 337 (5р. 2 С. кр. ii. и прилив afior гтрого одмр1н;н«' 
казне радц ублажсчва, док јс лрж. тужилац изјавио само прнзив .чЛ«г faar« од- 
мерене казне ради iioomTpeiba н ради огклона § 71 fip. 4 Кр. з.

Повреду матернјалног закона из 8 337 fip. 2 С. кр. п. налаз« оптужрннтг у 
томе, што је Ок|1\жни суд на дело за које су оглашсни крнвима погр(Ч11но при- 
менно §§ 314 н 3iti 6р. 4* Кр. 3. уместо § 322 Кр. з.

Реввзнја је очигледно неоснована па ју јс Касацнови суд iia тсмељу § 343 
од. 1 бр. 2 G. кр. п. одбацио. Неоснована је зато, јер је погроши« правно гтано- 
ииште жалиоца да се стварн о којииа је реч нису налазиле ни у чијем поседЈ', 
iia да их услед тога нису ин могли другоме одузети. Правно је правил1), наим«̂ , 
да приватна лица iie могу, додуше, на гроЛ с-тећн право вла^-ниттва али могу 
<тећи право упот1Х!Ги! све дотле док се г1кЛ-бс располож(‘Н>см власти кав таког.<> 
не укине, о.шосно док то право било из којих других разлога не пргстано. 
Прена томе мора се сматрати да је гроб, као и св<* покрстие cTBajui које се у 
њеиу налазе, у поседу онога који је ггекао лраво употЈиЧЗе дотичног гроба. Нијс, 
дакле, тачно !ia се стварн које су оптужсни прг>туправно присвојилн са легаа 
UOK. У. С„ нису налазиле нн у чијсм П(кеду ii да <е зато иа тим гтварима дело 
крађе није могло извршитн.

Узевши потом у расматрањо изјапл><‘н«! нризнве, Кагацнони суд ј<‘ нашао:
да је Окружни суд олакшавне околности нравнлно установио, rcv колнко 

се тиче прворедно оптуженог 1*. С., коме се некажнач! иредживот као гтарнјем 
малолетнику ие може узети као о.1акшипа;

да се спнма оптуженима iiva порел тога узети као олакшавна околаост и 
то да је од извршења дела протокло доста г.[)вм<-на;

да је с обзиром на овако у<таи«ил.«*не (»лакшаино околности примена 8 71 
бр. 4 Кр. 3. код дрЈТо до четв|>'то 1»рлних оптужених умесна и на 3aiw>Hy осно- 
вана н’ да досуђене казве одговарају твжинн дма и степону кривичне одговор- 
иостн оптуженика,

па призивс Држ. тужиоца н оптужсних на темсл»у 88 334 ол. 2 и 353 С. 
кр. п. Hiije уважио. (Прегуда Касанионог гуда, Лр. К(к! 2S2/in3S, ол 17 нов. 1ПЗ»).

127
Нпје ocTnaiH'Ha иикр«*да нз § 33(» Gp. r, С. Кј». и. гада (х  iiofiiija 

судијска оцена на главном iii)CT|)ecv и;шесеннх докааа. —  iia оцону 
повреде из § 337 бр. 1 гл. а) и бр. 2 С. кр. п. меродавно јо чнн,р- 
Ш1ЧКО стање устаиовлЈ1‘но од страпе Првостспеног суда. —  Иако јо

Гвндент иризивом нападао П1*е<уду Окр. суда ihto ннје Јцтменлн 
25, у  везн § 72 К. шшк је то као ррвнзнја расмотрено. —  Двло 

које је нзвршено iKxvie 15 мннута од т[Н‘нутка када су пговке паи*, 
није нзвршено ,.на мах“ . —  He шклоји јака ра;1Д|»ажен»)(гг ннтк напад у 
<‘мислу 167 од. посл. Кр. 3. услел тога што је оштећени одузео 
тегове од кантара.

Касациони сул уважава |м-в|!зију државног тужноца ||зјаил.1Ч1у зб<>г поврсд«' 
хатеријалног завона из § 337 бр. 2 C'. кр. п. nuHiiniTHnajvhii iijiocv̂ v̂ Окружног 
суда на основу § 350 б|>. 5 С. кр. п. у погледх квал11(1)нкаипјс дела, оглатујо oii-
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туженог II. J. Kpim)i.\i за злочинство умншљајног лии1ен>а жииота (»значено у § 
167 од. 1 Kj). 3., које је почннио на начин описан у ирпостеп(41ој пресудн, алн 
iie на мах.

С тим у вези поништава пресуду Ок|>ужног суда ii у погледу о;џ4е|)анан.а 
казне те, унажавајући yje.iHo дслимнчно н iiiui3hb оптуж1‘нога, осуђује овога на 
основу § 167 од. 1 Кр. 3., прнменом 74 п 71 бр. З Кр. з. на казну Јшбије у 
трајању од 8 (осам) година, a на осиову § 40 од. 1 Кр. з. на трајан губитав 
часних права.

Ревнзију оптуженог одбацује, признв Држ. тужноца делнмнчно не уважава. 
a дели.мично о и.ему отклања решење, оетавл>ају1ш ниаче иресуду (Јкружног 
суда нетакнуту.

Нраме које је оптужеинк ировео у истражно.м затвору ио објавл.иван.у iipno- 
степене нресуде у1>ачунава му се у казну.

Р А З Л  ОЗИ:
Протпв иресуде ОкЈјужног оуда изјавно је државнн тужилац peBiiiujy због 

повреде 4х1рмалног закина пз § 33t> бр. 0 С. кр. ii. u иризнв због благо одмерене 
казие 1)ади пооштрења н ради прп.меие § 74 Кр. з. у строжем смислу, док је 
оптуженнк нзјавио ревизију због повреде фор.малног закона нз § 330 бр. (i Г. 
кр. п, ji због иовреде матерпјалног aanoiia из § 337 бр. 1 сл. а) и б) и бр. 2 
С. кр. п., те прнзив због строго од.мероне казие ради ублажења, односно због 
тога iiiTO иису прнмењенн ^  25 н 72 односно § 71 Кр. з.

ПовредЈ' ({нфмалног закона из § 336 бр. 0 С. кр. ii. иалазн оптуженн у tomi-, 
гато ОкЈ)ужни суд чињенично стања није установпо исправно н сходно доказном 
поступку, јер да иије доказано да је код онтуженога постојала иамера на ли- 
шењо живота.

Ревизнја ннје основана, јер оно што се у том погледу у љој iiiikk’h ие са- 
држ)[ повреде формалног закона, него се тима у ствари пибија судијска оцена 
на главном иретресу и.чнесрних доказа, која не може бнтн предмет Ј>евнзнје.

Повреду материјљзног закона из § 337 бр. i сл. а) и б) С. ki>. п. вн.ди опет 
оптуженнк у томе, што ra је Окружнн суд огласио кривнм, иако је дело учи1ии> 
у нужној одбранн, те тако постојн околтк'! због које је 11скл.учсна жргова 
кривнца.

Нн овај ревнзиски разлог нијс те.чел>11т, јер жалнлац ту иовроду закона не 
засннва iia оном чињеничном стању које је установио Окружнн суд, нсго ј»‘ 
цзводн нз чињенвца које је ок по својој оценн доказа утврдио, док јо ири 
оцен1£ Tora да ли постојн пов|»еда матернјалног закона за Касацнинн суд меро- 
давно једнно оно ирво чии.ен11чно стање.

Пз TIIX ра-злога иеоснована је ревизнја оитужрног и у оиом делу који се 
позива на повроду .чатеријалног :)акона из § 337 бр. 2 С. кр. ii., a која бн нмала 
бити у томе, што је Окружни суд на дело :ш која је оптуженик оглашен крнвич 
погрршно применио § 167 Кр. з. уместо § 1S2 од. 1 Kn. з. у ве.зи § 17 Кр. з.

Како је, пре.ма томе, ровпзија оптуженог у свему неоснована, Каслцпонн суд 
ју је на темел>у § 349 од. 2 С. кр. ii. одбацио.

Оитуженик напада пресуду Окружног суда ii признвом на точ »»снову. што 
Окружнн руд није арнменио S 25 у вези § 72 Кр. з., што, дакле, није узео да је 
дело за које је жалнлац оглашен к)швнм овај почннно у стан.у нужде.

Овај део призива оптуженога у стварн јр ]ачшзија нзјавл>ена због 1и>В1>еде 
латрријалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., iia ју је Касационн суд, позивом 
на S 325 од. 2 С. кр. п., као такову расмотрио н иашао да је неоонована, јер у 
првостепеној ирсч:удн нису утвпђрне такве околности на (>снову којнх бн се 
могло y:ieTH ла је оптуженик у вре.ме нзвршења дела био у стању нужде у сми- 
елу S 25 Кр. 3., a прц оценн тога правног пнтан>а меролавно је за Касациони суд 
оно чињеинчно стање које је утврђено у побијаној iipt'cy.iH. Валд1.10 је стога 
]»ев||зију оптужонога и у том 'пог.зеду као нросновану на темел^у § 349 од. 2 
С. кр. II. одбацитц.

Повреду формалног закона из § 330 бр. о С. кр. п. ви.ди Државни тужилац 
у точе, што је Окпужни суд iia .дело за које је оптуж<-ннк оглатен крив.им по- 
грршно прнменно S 167 од. посл. Кр. з. уместо § 167 од. 1 Кр. з.

Ревнзија. чпје оправ.дање упућује на повреду чатернјалног -шкоиа из § 337 
бр. 2 С. кр. II., основана је. Окружнн суд је, наиче, улео да је оптуженик пок. 
Кањнжап Фрању убно на мах, доведен без своје кривице у јаку |»а-здражепост 
псован>ем мајке и Бога од стране убпјенога. У образложењу првосгепене пресудв 
наврдено је, сем тога, ла је оптуженнк био нзазван самовласним поступање.ч
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убијенога, којн му је хтео однсти т<т од кантп)1а. 1Ито се тичо нап1>ел иапедсннх 
iicoBKH, не можв с« на н>има теме.Ђитн примона iioc.ie,iH>er одељка S H17 Кр. з. 
зато, што је Окружни суд установио као чин.еницу да је од тр«‘нутка када су 
те псовкс пале до навршења дела прошло летнарст мниута, a голики В|>еменсК11 
ра:]мак iifi одговара поЈму „на мах“ у смислу номснутог законског припнса. llIтч̂  
се, пак, тиче намере покојника на оду;шман><; тега од кантара, такав посгупак не 
даје оснопнцу за квалификацију како ју је прнмснио Окружнн суд, јер се такав 
поступак не можс смат1)ати нападом у смт-лу S 1«< од. поол. Кр. з. нити је 
оптуженик уелед тога могао Лити доведрн у јаку |РПЗдражсност. Касаппони суд 
је стога ревизију Државног тужноца уважио, пресуду Окружног суда у погледу 
квалификацнје дела с тим у везп и у погледу одмаравања каане на тсм<м.у 8 36i> 
i»p. 5 С. кр. п. поништно и iijiecjMiio као у диспозитиву. Ириликом идм1-ра1;ан>а 
казне Касациини суд је узео у расматранч* и нзјав.Ђене прнзиве, iia ја машао:

да је Окружни суд умесно узео да дело оптуженога није потемо нз iie- 
часинх побуда н да не показује ;wo карактер учнпиочев н, према томе, iipa- 
вилно применни 8 74 Кр. з. у Ллажем смислу; па ;w је према томе призив ,1рж. 
тужиоца у том погледу неоснован;

да се оптуженоме, пор<‘Д олакшнде које јо установно Окружин суд, има 
узети за олакшавну околноот м н>ргово породично стапа* као н то да је доло 
починио у узрујаном стању;

да, према томе, има места примани § 71 6р. з К|>. з., тс да јс у том по- 
1'леду призив оптуженога основан;

да је призив Држ. тужиоца у осталом делу услед поништења iipiuK-TPiicii«? 
пресуде посгао беспредметан,

' па призив Државног тужиоца делом на осиову S§ 334 ол. 2 н 353 С. кп. п. 
пије уважио, a делом је о њсму отклонио решен>о, док је inni3HB оптужонога на 
основу истих законских приписа у назначоном смнслу уваж||и н против оптуже- 
ног нзрскао казну као у лнспозитиву, сматрајућн да таки олмерена казна одго- 
вара тежинн дела и степену криг.пчне одговорности оптужснога.

Одлука о урачунавању истражног затвора трј|сл>н се на пропису 8 420 од. 
2 С. кр. п., јер је (»птуженик са гвојим призивом лглимично ус-пео. (Kjte 141/1930.>

12S
• ia дело нз § 178 бр. 2 Кр. з. потребни је да ><тапош1, да су 

се оптуженн (двојнца) изричито и .т  П{н?ћутно Гамн споразумели да 
заједннчки нападну оштпћеног. или ако ii.\i је y.4iiiii.i^j iiiiiao на 
ловреду лакше природе, да се настуиела теи:а иогледица има прнпи- 
сати њнховом нехату (§ 17 Кр. з.).

И Р Е С У Д А :
Касадиони суд поводом ревнзијр државног тужиоца и-|јавл>)чк; 3fH>r пов|)сдс- 

материјалнпг закона из 8 337 fip. 2 С. кр. п. поништава П1«-суду Окружиог суда 
на основу 8 350 6р. 5 С. кр. ii. ii yiiyhyje <твар игтом Овружним гуду на Honir 
uperpec II одлуку.

l’piueibe у иогледЈ- призива »>тклан.а.

Р А З Л О З И :
Против ПЈ>есуде Окружног сула нзјнвно јс лржавнн тужилац |>рвизију због 

повреде матрријалиог закона из 8 337 6р. 2 С. кр. п., јер да је Ок1>ужнн суд на 
дело за које су иптуженнцн оглашени кривнма погрршно примрнио 8 i ‘<4 од. 2 
Кр. 3. умесго 8 178 б|>. 2 Кр. 3., ОудуКи да јр установллно да су оптужрницк 
заједно ударали ножрвима оштећеника. iia да за последице заједио н олговарају.

Ревизија је утолико (Јснована, што нн у П|)есуди нн у нлним раздозима 
нису утврђрне чнн>рнице на којима С>и ср по правилној прнмрни -laiuiiia имала 
заснивати пресуда. Да 6н се, наиме, на дрло оптужрних могао примрннти 8 178 
6р. 2 K[i. 3., Оило би иотррбно да се установн да ry ср оптужрници изрнчнто или 
прећутно били споразумели да зајелдички ннпадну оттрћрника и да су то учи- 
нили с умишл>ајем да му нанесу баш овакву иовреду како јр П1*едвнђа поме- 
нути закоиски пропис, олносно. ако им је ум11шл>ај ишао на повЈкгду лакше 
прнроде, ла се нартуцрла тржа послрлица нма лрипигати н.ихову нехату (8 17 
Кр. 3.). Окружни руд, мрђутим. чина<нично стањр. у пстакнутом праицу ннјр 
уопштр расматрао нити је наврдрне «к<>лн1и-тн установио. било iiotbii.iho било
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одречно, iieh је у образлож1‘Ц|у побијаие пресуде навео само толнко, да су опту- 
женицн уиотребили иожеие, не предвиђајуЈт последице које могу из њнховог 
дела да наступе. 0 томе, пак, да ли су те иосле;и1це м о г л н предвидетн, у 
првостепеној пресуди нема никаквог установл>ења, као uii о томе да ли је међу 
оитуженицнма у иогледу напада постојао споразум нли није.

Ваљало је стога иоводом ревиаије Државног тужиоца пресуду Окружног 
суда на темел>у § 350 бр. 5 С. к|). п. пиништитл и упутити ствар истом Окружном 
СЈ'ду на нови претрес н одлуку.

Услед поништеља ирвостепене пресуде постао је призив државног тужиоца 
беспредметан, па је Касациони суд отклонно да о 1вему решава. (Пресуда Каса- 
ционог суда Бр. Кре 2G4/1938 од 17 ноиембра 1939.)

129
Оотварена је пов1)еда нз § 33(3 бр. 6 С. кр. ii. када Окр. суд није 

навео околности нз којнх је извео захсључак да је учиннлац пред- 
видео наступелу последнцл', алн је лакомислено држао да he је моћи 
отклонпти," илп када он ннје предвндео насп’пелу посмедиц>’ нако 
је ову према околностнма, a наЈШЧпто према своЈ1Ш лпчнпм осо- 
бинама, могао или је био ДЈ’жан предвндетн.

Tpehii прст десне руке не може се сматратп важнпм делом тела 
у смпслу § 178 (ip. 4 Кр. 3.. neh мање важним у  смпслу § 179 од. 
1 Кр. 3.

II Р Е С У Д A :
Касацнонн суд долимичио уважава ревизију држ. тужиоца изјављену због 

повреде формалиог закона из § ззб бр. 6 С. кр. п. те, поништавајући пресуду 
Окружног суда па основу § 350 бр. 2 С. кр. п., ynyhyjc ствар истом Окружном 
суду на новн претрес и одлуку.

1‘ешен.е у погледу осталнх лравних лекопа отклања.
Р A 3  Л 0311;

(Јкружни суд огласио је опт. Т. •). кривпм због престуна нехатне телесне 
иовреде означеног у § 182 од. i Кр. .з. у вези § 178 бп. 4 Кр. з., a да нити у 
диспозитнвном делу ннти у ра.члознма своје пресуде iiiije навео чињенице нз 
којнх јс извео закл.учак да је оптуженпк дрло почннио нз нехата. У лиспози- 
тивном делу пресуде Окружног суда наведено је у том погледу cavo толнко, да 
јс оптуженик нехотице у трзању оштећеном М. Т. нанео онде опнсане повреде, 
док је' у образложењу истакао само толико, да онде наведено чињенично стањв 
садржн у себи све елементе кјшвичног дела пјкјтив живота ii тела почпњеног 
нехатом.* Према § 16 од. 2 Кр. з. кривнчно је дело учишено из нехата када је 
учинплац п|>едвидео настл-иелу последнцу али је .чакомислено држао да he је 
моћи отклонити, илн када није п1)едвидео наступелу последицл’, иако је ову 
према околностнма, a нарочито иреча својпм личним особппама могао или је 
бно дужан продвидетп.

{(кружнн суд није навео нншта о томе да лп је оптужоник у предметном 
случају нехатно поступно у првом нли у другом с.мнслу напред наведеног закон. 
пропнеа, нитн је назначии околности из којих бн бцо взпео такав закључак о 
постојању нехата.

Услед тога одлука суда о одлучним чнњеницама остала је непотпуна, чиме 
је остварена повреда (1к)11малног закона из § 330 бр. 0 С. кр. ii.

Вал>ало је стога на том основу нзјавл>ену уевнзнју држ. тужноца уважнтн. 
пресудЈ' Окружног суда на темељу § 350 бр. 2 С. i;p. п. поништити ii упутити 
ствар iicTOM Окружном еудЈ' на нови претрес и оллуку.

Прнлнком новог претреса нмаће Окружнл суд нарочнто да установн окол- 
ности из којнх hece моћи изпести правилан .закл>учак о толе, далн је оптуженик 
критнчне згоде бно овлашћен да оштећенике разоругка н да ли је iipii томе пра- 
внлно поступио. У потврдном случају, наиме. оштећеник не бц нмао право да се 
постуику оптуженога противн, па за iioBjie.ie које је то.м при.тком претрпео 
оптуженик не би могао одговарати. У од]>ечном случају, наиротнв, оштећеннк 
бн имао право да се супЈкиставн поступку оптуженога, те би овај нмао да одго- 
вара за последнце спога дела, уколпко је npii томе до noBjie.Te дошло услед



њсгопа иехата у смпслу § irt ол. 2 Кр. з. — Ha.i>a 11|>нметнти да се т|к-ћи прст 
лссне руке не може сиатрати важинм делом тела у смислу § 178 бу. 4 Кр. з., 
i:eh мање лажнин делом тола којп је у продметном случају псктао TjiajHo слабији 
у смислу g 179 од. 1 Кр. 3.

Услед поипштења првостепе пр<‘судр постали i-y остали ирапнн лекови бсс- 
нр«‘дмстни, па ј(! Касацчонн суд отклонио да о №има р»>тава. (Прргуда Каса- 
цпоног суда у Новом Саду (>р. Кре 284/1938 од 5 децрмбра 1939 г.)

130
Лажпа псправа је оиа која ие питиче од onora ко се на нлј 

приказује као њен издавач (аутор), односно она која потиче од на 
њој означеног издавача. али чнја је садржпиа у i>e зепантним дело- 
шша од неовлаштеног лпца препиачена.

П Р Е С У Д А ;
Касациони суд ррвизију одГлцује.

РА З  ЛОЗИ:
Против пресуде Окружног суда изјавио је држ. ТЈЖнлац ревизнју због 

повреде формалног закона из § 336 6р. 6 С. кр. п. u због повреде материјалног 
закона из § 337 бр. i сл. а), б) и г) С. кр. п.

Повреду формалног закона нз § ззв б\\. r, С. кр. п. и стнм у вези повррду 
материјалног закона нз § 337 6р. 1 сл. а) С. кр. п. налат Држ. тужнлац у томе, 
што је Окружнн суд оптуженика осло<5одио од оптужОс, иако јс установио кш> 
чин.еннцу да је ирти употребио yeeiieiwr оиштине Врањево 6р. 3230 од 19 априла 
1937, знајућн да је нсто iio садржнни лажни, јер у њему ниј« било означено да 
је оптуженик осуђиван због злочинства из чл. i бр. 1 Закина о заштнти јавне 
безбедностн и поретка у државн.

Ревизнја, чије оправдање ynyhyje искл,учиво ва поврсду материјалног 
закопа из  ̂ 337 бр. сл. а) С. кр. п., нији основана. Окружни суд је, наиме, 
правнлно установио да «• у предметном случају уопши! не ради о лажнои уве- 
]№Н>у у свнслу § 214 Кр. 3. Према правилном тумачењу шкона, ваиме, како гн 
овај Касациони суд стално примењује, лажна је нсправа она, која не вотичс ол 
онога ко се на њој приказује као н>ен излавач (аутор), o.ihwho она која, додуше, 
нотиче од на нлј означеног издавача, жзи мнја је садржина у рслевантвнм дело- 
внма ол неовлашћсног лнца преинач1-на. Мсправа, дакле, која потиче од онога 
који је на н>ој означен као издаг.ач, a чија ен.чржнна није од нгавлашћеиог лица 
ПЈКЈИначена, не може се сматрати лажном у смнслу § 214 Кр. з. нн инда, ако су 
у њч»ј салржане 11епстиии'п; чињенице. Како јс у предметном случају уста- 
новљено, да је уверење о коме је реч издала општина Нран>сво н да у и>ему 
иије нншта пренначавано, не иоже се то уверсњс сматрати лажним у смислу 
§ 214 Кр. 3., све када његова садржина н не би била нстииита. У потоњом слу- 
чају могло би се раднтн једино о делу из § 219 Кр. з., укилнко бн до уношења 
ненстините чнњеинце у то yeepeiBe дошло на онде иаведсни начин, одиосно уко- 
лико би оптуженик таково увсреље био употребио знајући да је неистиннта чнње- 
нпца која ј"е њиме оверена. Како је, међутим, Окружнл суд правилно утврдио 
да се у уверењу потврђује само то да се оптуженик код општнип Врањсво не 
води у евиденцији кажњсних п ла та чшвеннца у истину одговара садрживн 
казненог регистра поменуте отптине, не постоји слЈгчај ни нз § 218 Кр. з.

Исто тако неоснована је ревизија држ. хужиоца и у оном делу којн со 
одвоси на повреде матсрнјалпог закова вз § 337 6р. 1 сл. б) в з) С. кр. п., a којв 
Државнв тужилац воблвже ввје оправдао, јер такввх повреда нема.

Вал>ало је стога реввзвју лрж. тужвоца у целоств ва темељу § 349 од. 2 
С. кр. п. одбацвта као веосвоваву. (Пресуда Касацвовог суда у Новом Саду бр. 
Кре 350/1939 од 15 дрцембра 1939).

98
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Постоји дело нз § 318 a не нз § 319 Кр. з. када суд установи да је 

оптуженик заплењене покретшгае продао лз слободне руке на 
основу споразумне одлуке поверплаца н дужиика, и тако убрану 
своту п)х)туправно себп присвојпо.
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П Р Е С У Д  A:
KacniiHoiiH СЈ'д ревиапју одбацује.

РАЗЛОЗИ:
Протии пресуде Окружног суда иајавио је државнт! тужилац репнаију због 

иовреде формалиог аакона из § 33ii бр. о С. кр. n. н због нов|)еде материјалног 
закона из § 337 бр. 2 С. кр. п.

Повреду формалног закона нз § 33(5 бр. 0 С. кр. п. налазп лржапнн тЈ-жилац 
у томе, што је Окружни суд нроизвољно установио да је оитуженик фактички 
руковао само са стварпма чија је вредност износила 70.S04 динара, a к ова 
вредност заплењеиих стваЈш да се касније сл1аи>ила на 68.209 динара, јер да ову 
своју тврдњу није ничим образложио, нитн је поткрепио подацнма изнесеним на 
гл. претресу, па да је тако одлука суда о одлучни.м чињеницама нејасна, непот- 
пуна и у противречностн са спроведеним доказима.

Ревизија није основана, је[> све тто се у ревизији с тн.ч у везн износи ие 
односн се на такве околностн које би бнле од одлучне важностн за иитање кри- 
вичне одговорности оптуженога, као што he бнти ниже дал.о ]1а;ЈЛожено.

Повреду материјалног закона )сз § 337 бр. 2 С. кр. п. види државни тужилац 
у  томе, што је Окружни суд дело за које се оптуженнк гони iioniemHo квали- 
'фиковао по § 31S од. 1 ст. 2 Кр. з. уместо по S 319 од. 1 Кр. з. те, следствено, 
иогрешно оптуженог ослободно од оптужбе, јер да предлог за roiBeiBc у смнслу 
S 318 Кр. 3. није благовремено ставл>ен.

Hii овај ревизијски разлог, чије оправдање ynyhyje на повре.ду материјал- 
ног закона из S 337 бр. l сл. в) С. кр. п„ није основан. Окружнн суд је, нанме. 
установио као чин.еницу — a то је при расматрању повреда материјалног закона 
'меродавно и за овај Касациоии суд — да је оптуженнк заплењене пок1>етностн о 
којима је реч продао из слободие руке на основу споразу.чне оллуке поверилаца 
и дужника, Kojii су му ту продају иоверили. На основу тако установл.еног чиње- 
пичног стања Окружии суд је извео правилан правнн :заклЈучак ла је оптуженлк 
у предметном случају поступио као опуно.чоћсник прнватник етранака, a не 
као 110 суду постмљени старател., у чију наллежност у слнслу п|ишиса Закона 
о извршењу нродаја повереиих му на управл>ан>е стварн уопште нв епада, те да 
се, према томе, на његово делу iiva применити § 319 од. 1 ст. 2 lin. з. a не § 319 
од. 1 Кр. 3., како је то оптужба узела. К’ако, пак, та чин.еница ла је предлог .за 
гоњењс ставл.ен тек 29 јануара 1935 голине, дакле у конкретном случају далеко 
иреко рока предвиђеног у Š 85 Кр. з„ није уопште напалиута, то је Окружнн сул 
Оез повреле материјалног закина y;ieo да за гоњење нема иредлига овлаштеног 
лица у смислу §§ 318 од. посл. н 85 Кр. з., па је оптуженог иравилно ослоболио 
од оптужбе, позвавшп се прн томе iiorja'inno на § 280 од. 1 ст. 2 уместо ст. з 
С. кр. п.

Како јр, прома томе, ]>евнзија државног тужиода у свему неоснована. Каса- 
цнони суд ју је на темељу § 349 од. 2 С. кр. п. одбацио. (Пресуда Касацноног 
суда бр.'Кре 140/1939 од 23 нове.мбра 1939).

132
Ако адвокат према својој странцц ннје поступио према iiiwim- 

спма 113 §  30 Зак. о адвокатима. (тоји дело нз ^  3fi9 п 371 Кр. з.
П Р Е С У Д А :

Касациони суд поводом Јигвизије државног тужиоца изјавл.ене због повре.де 
материјалног закона из § 337 бр. 1 ол. n) G. кр. п. поништава пресуду Окружног 
суда на основу § 350 бр. 5 С. кј«. п. н yiiyhyje ствар истом Окружном суду иа 
новн претрес и одлуку.

Р A3  Л 0311:
Протнв пресуде Окружпог суда нзјавно је држ. тужнлац 1>евиз1|ју због 

повреде .материјалног закона из § 337 бр. 1 ел. n) С. кр. п., коју нала.-ш у томе, 
што је Ок|)ужни суд погрешно узео да је за дело које је предмет оптужбе потре- 
бан предлог у смнслу § 318 од. 2 Кр. з., јер да се то дело нма квалифпковатн по 

369 u 37l Kp. 3. li да се гони no службеној дјжности.
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Ревизија је утолико основнна, што у П|нч;уди Окружног суда ini у iiiOinni 
]>азлозима нису утврђене чиљсниц« на којима Cm се iio ii|iaiiii.iiioj иримони :шконн 
морала основати иресуда.

Окружни суд узео је да у радњи оптужснога, како ју ј<; усганомно, ш- 
може гтајати дело иа § 371 Кр. з. чато, јер да је :ta иост1>јин.с тога дсла iiotjmm'hio 
да је учинилац т о к о у ii a р н и ц е, у о д н о с у н a с a м у u a р ii ii u у, :uioy iio- 
требио поверењо н ;ia није нсиунно своју дужност. У iiihmm<“thom случају, iicb.v- 
тим, да је оптуженик у потиуностн изпјипно cne cBoji" лужн(к:ти у ластупан.у 
нмовинских интереса oiUTehcnor, a iiiTo је ;1ад|)Жао илвесиу ciioty од прнмлим1ог 
депозита н прмујма, то да се не можо мшлнфнкиватн као ;i3oyii(»Tpe«'ja поис- 
рења него га.мо као утаја.

Ово правно становиштс Окружног суда јв 11оГ|мЧ1Гно. Дужност нлиокатн којн 
се примно заступаша ииовних интереса нек« странке, обухвата — у d.ihcm'.v 
према овој потошој, — и оне дужностн којс су пјигдвиђсие у S 30 Иак. и а.шока- 
тина, a које се тичу папнра од вредн<к'ти ii готовиш! кој« ј« ндмокат за i-TjiaHi;.\ 
примио, односно оне готовиие коју jtr хтранка иоложпла код адвоката. Ilprua 
томе, у смислу правплног тумачења закина како га овај Касациинн суд стално 
примсњује, ако адвокат u у том ШЈГлед.у не испунн своју дужност у намсри да 
оштети странку чије имовне инетересе заступа, iia iberouo се дсло нмају ириме- 
нити SS 309 и 317 Кр. 3., a не § 3is Kn. з.

У случају о коме је овде рсч. нма се, даклс, установити. да ли јс 011туЖ1ЧП10 
у погледу примљуиог иредујма одн<јсно подишутог судског .ичккшта постуиио 
прсма п[Н)писима 8 30 Зак. о адвокатима. па уколнко с«‘ установн ,ui у т«м 
иогледу према својој странцн иије исиуиио своју лужност, у нами|И1 .(д своју 
страику оштети, стојало бн дело из §§ 309 и 371 !vp. з., за чије roiwiw ниј« iio- 
требан иредлог овлашћкног лица.

Вал>ало је стога поподом ]>евнзије држ. тужноца пре<-уд.у Окружног гуда на 
темељу 8 350 бр. 5 С. кр. п. пиннштити и упутити ствар истом Ок|>ужним суду 
на нови претрес и одлуку, у цнл>у расветл>ења чнна*ннчног стаи.а у нстакнутом 
правцу. Шресуда Касационог суда у Новом Саду бр. Кре 23/1939 од r> децембрн 
1939 год.).

133
За постојањо дела нд § 144 Кр. н. пот|к.*бно је устанотстн п тај 

KoHCTiiTVTiiBHH елеменат, да је оптужеин свесно положно иаклетпу 
на неистиннту чнњеннцу.

Ik'acauiiOHH суд поводом Ја-визије оптужеиог изјапл><‘не зЛог пов|к>дс матер. 
закона нз 8 337 бр. 1 сл. а) G. кр. n. понмштава пркгуду Окр. сула iia основу 
8 350 бр. 5 С. кр. п. н cTBaii ynyhyje истом Окр. сулу ра иовн иЈк-трес и одлуку.

Решена' у погледу си-талих лекова отклан !̂.
Р А З Л О З  И;

Пјкггиву п|»есуде првгктепсног суда нзјапнлн је оптужсна тамжзнју због 
иовреде аатеријалног закона из § 337 бр. i сл. а) С. kji. ii., коју iioiuieay, у глаи- 
иом, вили у томе, што нијс локазано да се она са К. Д. гвађала, a и када с,и и 
било доказано, нијв устаноил.еи умншл<ај, те нема крив. дела из 8 Вр. з.

По сталној праксн овог Касационог суда па по<’тојан.о k(hib. лола из 8 И4 
Кр. 3. потреЛно јр — cell оних елемената видно истакн,\тих у овом ЈЦкОпису — 
још и као битан конститутивнн елеменат да је с в е с н о  пгиожена .тклетва иа 
неистиниту чинлницу.

Нз уетановл>еног чиж»'ничн<>г стања у ннпалнутој П(>егули ннј<- внлл.нво ла 
се првостепени суд уопште бавио овим бнтннм к<(нститутивинм елементом. ианме. 
да ли је оптужена ,'1. свеено Шлложвла заклетву на неистиниту чина-ннцу, iia 
како ни у пресудн ни у њеним разлозима нису — по нахо1)ен>у oiior сула — 
утврђене ’чињениие ол битие важности, на којима би ее по П|>авнлнј примени 
закона морала основати пЈ>есула. то је Кагаипони еул иоводом иапрел истакиуте 
повреде натеријалног закина од cTjiaHe оптужене. у везн 8 33S ол. V С. кр. ii. и 
одлучио као у диспозитиву.

Према нап|»ед нзнетом стању ивавни лекови: |и*1шчнја оптужене нзјавл>ена 
због повреде формалног ;1акива из 8 330 Ор. о С. ко. п., a ирнјаплл-на тек у 
■Јправдан.у због повреде материјалног закона из 8 337 бр. 2 С. i;p. ii., те )и;пизијн 
државног тужиоца изјав.л>ена због повреде чатеријалног закона нз 8 337 бр. 2
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0. кр. п. II припш! због одлуке суда о капни на iutitj' оитужеие и због нри.мепе 
§ 71 бр. 4 Кр. 3. — постали су беспродмтш, те је Касацнони суд њнхово ]а‘ша- 
вање отклонио као у диспозитпву.

На те.мељу предњег впљало ]»• н одлучнтп као у диспознтиву. (Кре 245/1038.)

134
Губнтак државне глужГн* (.§ 4У Кр. ;i.) пма се ii3iiehii н онда ако 

.ie оитуж ени дпсцнилннскнм путем био кажЈвен отпустом  из службе. 
—  Некажн>оп првджпвот ннЈв ола1;11шца, a није пп  отпјхт нз 
државне службо.

Касационп суд уважава Ј)еснзију државног тужноца изјављену због повреде 
матернјалног закона из S 337 бр. 3 С. кр. ii. u уједно уважава и признв државног 
тужноца, тс, поништавајућн ii])ecy,i.v Окр. гуда на основу § 350 бр. 5 С. кр. п., 
на осиову законскнх пропиеа наведених у ii|iecy,iii Окр. суда отклања § 71 Oj). 4 
Кр. 3., осуђује отуженпка на казну робнје у трајању од једне године и два 
месеца; даље па огпову § 49 од. I. K'p. з. ма губнтак државне службе, ц на основу 
§ 46 од. II. Кр. 3. на губнтак часних iipana у  трајап>у од четнрн године.

Прнзив оптужрцога не уважаг.а, оставл>ајућн иначе пресуду Окр. суда 
иетакнуту.

Р A 3 Л 0 3 И:
Протип иреруде Ок])ужног суда као зборног суда пзјавили су правне лекове, 

и то; државни тужилац ревизију због повреде матерпјалног -закона из S 337 
бр. 3 С. кр. п. и прнзив због благо одмерене казне, a оптужени прнзнв због 
строго одмерене казне.

Повреду материјалног закона пз § 337 бр. 3 С. кр. п. државнп тужнлац 
калазн у томе, што јв Окружни суд својом одлуком о казни прекорачио гвоју 
казнену власт, када, осуђујући оптЈ-женога К. Р. за дело пз § 397 од. 2 Кр. з. 
иа шест мосеци строгог затвора, није нзрекао губптак јавне службе у смислу 
§ 49 Кр. 3.

Ова повреда постоји, јер је Окружнн суд морао с обзиром на § 49 од. 1 
Кр. 3. изрећн губнтак државне слЈ’жбе, која се казна нма п|)н.ченптп по сталној 
праксн овог Касационог суда без обзира на то да лн јр оптужени већ бпо пра- 
вомоћно дисцнплинскн кажњен од своје власти otiij’ctom из државне службе и 
без обзира на то далн се је оптужрни у врсме пзрнпања И1>есуде још налазио у 
државној служби, ако јо у н>ој бпо у вррме нзвршенл дела. Стога је Касациони 
суд морао уважитн р(чшзнју државног тужноца нзјавл>ену због повреде матери- 
јалног ;iaK0iia из § 337 бр. .з С. кр. п., поииштитн прссуду Окружног суда н осу- 
дити оптужеиога на орнову § 350 бр. 0 Г. кр. ii. и на споррдну казну губнтка 
државне службв у смислу  ̂ 49 од. 1 Ki>. з.

Узевши потом у 11асматран>е нзјављонр ПЈтзиве у смислу §§ 334 од. 2 и 353 
од. 1 С. кр. II., Касационн сул је нашао оправданим да отклони олакшавану 
околност некажњеног продживота, која се пе може прпзнати државним службр- 
ннцпма као и ону што јо дисцнплпнском п1н?ч̂ удом коначно отпуштен из државне 
службе, која с»> тако1)ор iie може прн.знати, јер је у овом случају губнтак државне 
службе облигаторан, алн је нстодобно установио као олакшавну околност при- 
знање, a као отежавну околноот што је пзвршио безброј кривичних дела у про- 
дужењу Ki>03 дуго в|к-ме у виду заиата. С обзиром на ову значајну отежавну 
околност Касацнони суд је нашао ла нема vecra прнменп § 7 1  бр. 4 Кр. з., па 
је стога морао уважнтн и п|»1знв државног тужиоца, те отклоном § 71 бр. 4 Кр. з. 
осудитн оптуженога iia казну робнје у трајању од једне годпне и два месеца, a 
доследно томе на споредну казну губитка часних права у трајању од четирн 
године у смислу § 46 од. 2 Кр. з., сматрајућн да тако одмерена Базна одговара 
тежини кривичних дела н степену кривнчне одговорностн оптуженога.

Услед овакве одлуке у погледу прпзива државног тужиоца, Касацн(жи суд 
Hiije могао уважити прнзив оптуженога, јер се показује неоснованпм.

У осталом делу пресуда Окружног суда остаје нетакнута. (Кре 174/1939).

Власник „Правннчког гласника": Владимир Хаџн. адвокат, НовиСад, Соколска 16. 
— Одговорни уредннк: Владимир Хаџи. — Штакпарско и издавачко д. д., 

Новн Сад, Бартуа Луја ул. 70
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