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Установа инвалидских судова, какви су по Уредби о. р. и. 
створени није добро решена. У § 71 ат. 1 предвиђено је да о при- 
знању и губитку права на државну заштиту и noMoh решавају у 
првом степену судије појединци при Окружним судовима, a у дру- 
roM  и последњем степену Врховни инвалидски суд при Министар- 
старству социјалне политике и народног здравља, који по потреби 
може имати и више одељења. He видим никакав оправдан и убед- 
љив разлог да се решавање у првом степену преда у надлежност 
окружним, a не среским судовима. Jep: 1) између судија среског 
и судија окружног суда не мора да буде никакве разлике. У сре- 
ским судовима има исто тако као и у Окружним судовима старијих 
и искуснијих судија. A и када не би тако било, то још не значи 
да је сваки старији судија и способнији, јер то је индивидуална 
ствар сваког појединог судије. Када судија проведе б—6 година на 
пракси у суду као приправник, свакако да он за то дуго време 
може да стекне добро искуство и праксу у свим судским посло- 
вима. С друге стране, не бих рекао да су то баш тако тешки пред- 
мети за решавање и да су потребне нарочите способности. Напро- 
тив, махом се те ствари решавају по шаблону. 2) Срески судови 
нмају знатно мања подручја, па ће брже посвршавати предмете. 
3) Странке и њихови сведоци лакше ће доћи у свој срески него у 
удаљени окружни суд. Странке имају сваки час потребу да дођу 
на саслушање, да донесу неке исправе или да их однесу на превод, 
да пријаве сведоке или њихову адресу, да се одрекну правног 
лека, да се распитају где је предмет и безброј других ствари због 
којих морају доћи да би пожурили решавање свога предмета. У 
седиште среза странка може, ако нема новчаних средстава, и 
пешке доћи, молити некога ко иде у срез да овај види шта треба 
за н>у учинити у суду. У Окружни суд већ је теже чешће одлазити 
без новчаних средстава. Истина, по § 42 позвани имају право на 
бесплатну вожњу када иду по позиву власти, али чини ми се да је 
то само теоријски, јер нити је суд добио од надлежних те бес- 
платне објаве, нити су их странке од судова добиле (осим што их 
добијају од инвалидске комисије), a ни питање трошка сведока 
није решено практички. Осим тога и када би имали бесплатне 
карте, имали би их само када иду по позиву власти. Они баш зато 
и имају потребу да оду до суда да усмено, ако је потребно, даду

*) Пз Примедаба на У1>едбу о ратним инвалндима н жртвама рата и на 
праксу судова.
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какво саопштење и објашњење. 4) Било би и корисније. Окружни 
суд мора преслушати по неколико сведока у сваком предмету. Он 
то обавља замолницом на срески суд. Замољени суд обично не са- 
слушава онако исцрпно као парнични, па се зато често указује по- 
треба враћања замолнице од окружног суда, или враћање списа на 
дослеђење од Врх. инв. суда, услед чега се сведоци поново пози- 
вају пред суд, па се за судију јавља поновна невоља да се са све- 
доцима објашњава око накнаде њихових путних трошкова, који 
не могу да им се исплате. О саслушаном сведоку окружни судија 
не зна ништа, није га видео, није га ни испитивао, нема никаквог 
утиска, a нема ни протустранке која би стављала приговор на ве- 
родостојност сведоковог исказа. Срески судија би, међутим, када 
би он и у меритуму решавао, користио се својим утиском и запа- 
жањима, као и већом могућношћу да и он лично или из службе- 
ног рада познаје сведока, ria да у случају сумње проверава све- 
доков исказ. За неколико година службовања у једном срезу 
осредње величине, упозна се добар део становништва целог среза, 
a нарочито оних који често пролазе кроз суд. Све ове моменте 
Срески судија узимао би у обзир код оцене вредности исказа 
једног сведока. Но ипак остаје као најважнији разлог тај, да су 
срески судови ближи и приступачнији народу него окружни. Новн 
курс државне политике истиче стално да је мали и ситан човек у 
првом реду предмет његове бриге и старања. Ово би била прилика 
где би се то старање и на овај начин документовало.

Када се ствар већ предала у надлежност редовном суду, онда 
је у томе требало бити доследан, па предати ствар редовним судо- 
вима до краја, a не у другом степену стварати некакав специјални 
суд. Каже се да су инвалидске ствари дате редовним судовима у 
рад на тражење самих инвалида, који су изјавили да имају нај- 
више вере и поуздања у суд. A шта им вреди што he им независан 
суд судити у првом степену, када у другом и задњем степену има 
да одлучи нарочито састављени специјални суд, који, како се у 
једној резолуцији Средишног одбора удружења ратних инвалида 
каже, има да штити државне интересе. Истина и у том су суду 
већим делом судије чланови већа, али опет то је специјалан суд, 
па се у њега не мора имати оно поверење које се има у редован 
суд. И у Суду за заштиту државе седе редовне и активне судије, 
али се зато често чују захтеви правничких организација да се тај 
суд укине. Жртве рата могу оправдано приговорити држави, као 
на накнаду обавезној протустранци, да се је много користила 
својом влашћу, када је, с једне стране, путем своје законодавне 
власти сама одредила и прописала под којим ће материјалним 
условима давати накнаду тим жртвама, a с друге стране сачинила 
специјалан суд који ће те прописе тумачити и примењивати. Jep 
важно је ко и како суди у задњој инстанцији, a не у првој. Најзад, 
бива то да се одлуке других власти, посебних специјалних судова, 
дају на преглед и ревидирање редовном суду (одлуке одбора за 
потпоре породицама војних обвезника, општинских судова, аграр- 
них, изабраних судова итд.), али није ми познато да одлуке ре- 
довног прегледа специјалан суд.
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Наводи се као разлог овој установи специјалног суда то, да 
ће се тим путем инвалидско законодавство једнообразно приме- 
њивати. To не стоји, јер: 1) то се може постићи и аутентичним ту- 
мачењем; 2) досадањи рад тог специјалног суда показује да се то 
није постигло. Тај суд доставио је првостепеним судовима тек 
после више од годину дана примењивања Уредбе 5 до 6 одлука 
своје заједничке седнице, a дотле су ови судови већи део инва- 
лидских предмета решили iio свом тумачењу, можда на други 
начин. У појединим случајевима праксе, тај специјални суд доноси 
сасвим контрадикторне одлуке у сасвим идентичним предметима, 
чак и једно исто његово одељење, тако да првостепени судови не 
знају какву праксу да заведу. Уосталом, спорне одредбе могу се 
тумачити обично само на два начина, па је онда свеједно да ли he 
се један део предмета решити тумачећи спорни пропис у једном 
смислу, a други у другом смислу од појединих Окружних судова 
или од једног — специјалног суда. Важно је да се ти закони пра- 
вилно тумаче, a знаће, валгда, и редовне судије правилно тума- 
чити те прописе. Примењивали су они и компликованије прописе. 
Сетимо се само земљорадничке заштите. A и са гледишта брзине 
коначног решавања ових предмета корисније је да то раде у оба 
степена редовни судови. Jep када се у том за целу државу једном 
суду сакупе сви ови предмети (сада их има тамо већ на десетине 
хиљада), мораће они тамо годинама чекати на коначну одлуку. 
Нестрпл>иве странке путоваће у тај суд и блокирати га, па he посао 
због укочене администрације још више се одуговлачити. Најзад, 
један од врло важних разлога, који говори против установе овог 
специјалног суда је и тај: што због овакве нагомиланости код 
њега првостепеним судовима споро стиже пракса тог суда. На 
пример: Врх. инв. суд налази да је за коначну одлуку потребно 
још неко уверење или неки други доказ, које првостепени суд 
није сматрао за потребне, па је тако решио велики број — преко 
1000 предмета — и тек сада почињу му се ништити решења. Сада 
he он морати све те предмете поново решавати према примедбама, 
прикупљати доказе, писати решења, достављати ra странци, чекати 
рок, достављати Врховном инв. суду итд. Када би то у другом сте- 
пену радили Окружни или Апелациони судови, они би их морали 
решавати као хитне (§ 86 Уредбе О. р. и.) пре свих других, и како 
би имали знатно мање тих ствари, пракса вишег суда брзо би 
стизала првостепеним судовима.

Наводи се у корист Врх. суда и то, да је у Уредби прописан 
нарочит поступак за инвалидске ствари, који да је друкчији од 
поступка у грађанским правним стварима. У Уредби има свега два 
до три прописа који говоре о самом поступку у овим стварима, a 
више прописа који говоре о самој организацији Врх. инв. суда. 
Прописи из овога поглавља Уредбе, који говоре о самом поступку, 
могу важити и за редован другостепени суд, a ако не, онда се они 
могу и укинути, a на поступак примењивати, као што је то про- 
писано у чл. 24 Правилника, прописи Ванпарничног поступка и 
Судског пословника.
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Зато налазим да би се цело ово поглавље о суђењу инвалид- 
ских ствари имало пренети у надлежност среским судовима у 
у првом степену, a окружним судовима у другом и задњем сте- 
пену. Наравно без награде. Ради штићења интереса државне касе, 
могло би се предвидети и то, да окружни судови, када донесу дру- 
гостепену одлуку, достављају предмет надлежном државном пра- 
вобраниоштву на преглед, a већ је у 79 §-у Уредбе о. р. и. пропи- 
сано да се коначна решења имају достављати и Мин. соц. пол. и 
н. 3., па би државни правобранилац, ако уочи да поједини судови 
различито тумаче поједине прописе, могао тражити од Мин. соц. 
пол. и н. 3. да изда аутентично тумачење појединих спорних про- 
писа. Ако је повређен материјални закон, може предложити да у 
појединим конкретним случајеви1ма тражи обнову поступка на 
основу §-а 81 под. б. тач. 4. Сл аш ко  С и р и ш к и

Брачно право протестаната у Југославији
Овде he бнти реч о брачном праву* *) пршшдника оних лроте- 

стантскнх цркава, о којнма говорн верско-полнтичкн Закон од 16 
апрнла 1930. Сл. н. бр. 95-XXXVII.*), дакле о брачном праву чла- 
пова немачке евангелнстнчке, словачке евангелистичке и рефор- 
моване цркве. Уставн немачке евангелпстичке п реформоване цркве 
донесенп на основу §-а 28 поменутог црквено-политнчког закона 
лредвнђају у §-у 104 односно §-у 94 да he те цркве донетн пропнсе 
обрачном ираву н о поступку у брачним стварима’). Немачкаеванг. 
црква Beh је створпла те своје проиисе*), ])еформована још не‘). Устав 
словачке евангеличке цркве од 24 јуна 1932. Сл. н. бр. 161 LXXII 
уопште нема о там предметнма оД1>едбе.

0  брачном праву прнпаднпка овнх напшх протестантскнх цркава 
досада је в})ло мало пнсано. Дела која се баве брачнпм нравом у 
нашој земљн BehiiHOM обрађују опшнрнпје брачно право рпмокато- 
лика, православних и муслимана, п тек узгредно, сасвнм кратко,

*) Брачно npiiBo у ужем смнслу у каквом тај нараа употр«ч>л,ава и Зак. чл. 
31 из год. 1894, лакле прописи о постанку и престанку брака, изостављајућн 
лично ц пмовипско-правне последице брака.

*) Закон 0 еванг.-хрншћ. црквама н рефор.м. хрншћ. цркви Кр. Југославије 
8 1. „Евангелици аугсбуршког веропсповедања (лутеранн) у Кр. Југославији 
сачнњавају две засебне, једиу од дрЈте незавнсне еванг.-хришћ. цркве аугсб. 
вероисповедања Кр. Југославије; словачку н немачку. — Припаднпцн реформ. 
вероисповедања (калвнни) у Кр. Југославнји сачињавају засебну реформ. хрншћ. 
цркву Кр. Југославије . . . “.

®) § 104 Устава нем. еванг. цркве од 19 XI 1930 Сл. Н. бр. 293—CI; и § 94 
Устава реформ. цркве од 11 V 1933 Сл. Н. бр. 126—XXXVI: „ . . .  За црквено-  
б р а ч н о  право н брачни парннчни п о с т у п а к  важе посебни прописи. . . “.

“) Статут 0 материјалном брачном праву и статут о поступку у брачним 
стварпма донесени 18 II 1931 на те.чељу чл. 67 Устава ием. ев. цркве. Видн 
превод њихов у чланку D-r I. Steinmetz: Протестантско брачно право у Босни н 
Херцеговини. Мјесечник, 1934, бр. 2, стр. 71.

*) Један пројекат реформ. брачног ирава, који је претседннштво р<чр. цркве 
кздало двојицн референата недавно је израђен, али ови свој извештај још ннсу 
поднели. Види дркв. лнст реформованих храшћана Magvetd, 1939, XVII. бр. 9,. 
септ., стр. 8.
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доднрују п брачно право прнсташа ro|)e помеиутих п|и)Т(!стантскнх 
цркава. Најчешће иомињу само неке оЛ[к;дбе iioaj^iior брачиог права 
следбеника ових конфеснја, a у најбол>см случају обрађују само 
некојв од iiponiica тог специјалног женндбеиог права; или су нм 
матернје међувремено вастар(*ле или услед 11|)омен>сиих прилика ва- 
хтевају ионово претресањс; ilih  о поједпннм п[)облемима, којн могу 
да искрсну на неким од иаших иравинх подручЈа у ве:ш са иогебиим 
П1)авом припадннка тнх цркава, уошите ћуте. Стога ми се чинн да 
he бити корнсно да се бар у најбнтннјим цртама да кратак лрика.з 
целокупног б[)ачног права чланова предметних протестантскцх 
цркава, дакле натнх луте[)ана и калвина. Овакво прнкааиван><5 било 
би утолико корнсннје, што ii[K)Bhch §§-а lOb— 111°-^), 113, 115, 117, 
118 Зак. чл. XXXI из год. 1894 (Војвођанског брачног закона =  Вбз.) 
у смнслу §-а 147’) истог закона нмају не само међународии брачно- 
правни значај, већ н интер.гокални и то не само у односу Војводиие 
И1)ема Хрватској н Славонији, веН услед п[н}мен>ених државио- 
правних прнлнка н у односу Војводине П1)ема осталнм територнјама 
name Крал>ешше, те тако би овај сумарнн п{)нказ могао служнти као 
iioMoh ирн ])е1иавању пнтанл инте[)Локалног брачног И[)ава у 
чају брака пзмеђу 111шпадника разннх подручја наше држав(;.

Тај прнказ оправдава н та да,ч>а околност, да се к a д л е ж- 
н 0 с т за тужбе о ралводу б{>ака или растав*1.енЈу од с;т()ла и ио- 
стел>е у н н т е р л о к a л и о м односу на те1)Нторнјама важен.а 
11ож)Г Гш1-а п{)осуђује нскључнво по његовом §-у 73, без обзнра 
којој територији су11р)ужншш ирниадају према н.ихо1«)ј завичај- 
ности, ако су они своје задње заједннчко пребивалиште имали на 
једном од подручја важења Гпп-а. Најп(х:ле, јер судовн auo су ПЈјвма 
§-у 73 Гпп надлежни за тужбу о 1)азв<ЈДу илн раставлЈвшу од cmia 
II постел>е супружннка, у поглед>' којнх је за всјк ко брачно право 
ме̂ кЈдаван lex p'rovincialis, no томе в е р с к о м  и р а в у  шикуђују да 
лн је 1>азвод брака yoniiiTe дозволЈен, односно да лн постоје раллози 
за развод брака нли растав.Ђење. 1Д-р Б. Аиснер; Врачно право 
K’p. Југославије. Заг{)еб 1935, стј). 104).

•̂ Kir немања простора ограннчнћу се на ооновне одЈКЈДбе, тако 
liehn изворе еванг. и Ј)еформ. брачног права н најважније, те нај- 
пнте{)есантније iiixj6,ie.Me, оставл>ајући iio страни детал>нија питаи>а 
11 поједнне варијанте могућнх конк[)етних спорних случајева. Ради 
бол>ег разумеван>а т{>еба ПЈЈетходно датн летимичан iqiene,! oiihenn- 
тог станл брачног права, a тек затнм npehn на приказнвап>е iiiHjTt.*- 
<ггантгког брачног права напосе.

Данашње стање је, дакле, у брачнпм питањнма у појединим 
локрајпнама name Крал>евине следепе:

I. На територнјн бивгпе Словеннје и Далмацнје (те де,1а Пстре, 
који је нама iipnnao и IIjieKoM.vpja. дакле на подручју Стола седмо- 
рице одел>ења Б. у Загребу и Апелационих судова у Љубл>анн н

*) Конкуренција домовинскнх права.
•) Кумулативна примена војво1^нског и односног страиог ipiana. — Д-р 

Ника Игњатовић: Мала -збирка судске праксе св. 1., стр. 3—4 и 37.
’) Пленарне решидбе у иоглелу ciiopa о надлежности у б[>акоразводној uap- 

аици .завнчајника хрв. и уг. Чимић, I, 6р. 2S5—2S7.
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Силиту) брачно право оадржано је у II поглављу Аустр. oiiher гра- 
baHCKor законпка (0. г. з.), тачннје у §§-пма 47—136. (Другу рече- 
ницу §-а 71 и § 77 ставио је ван снаге Закон о метовитим брако- 
вима од 31 дец. ISOM)'*) 0. г. з. је створио брачпо право које важи 
:ia све грађане. Он је, дакле, брак са извеснпм нзузетцима т. ј. ува- 
жењем конфесионалних начела поједшшх вероисповестп (католичке 
0 неразреишвостп брачневезе у §-у i l l ,  старокатолнчке, православне, 
притестантске и јеврејске о разводљивости брака у §§-има 11') ii 133) 
једннствено нормпрао. дакле статупрао једпнгтвено, државно брачно 
право, које брачно-п[)авну адмшшстрацпју (право днспензације, 
опроста) II судовање. надлежност у брачним пнтањима, узпма из 
руку цркве II ту деспензацпону власт п судовање (§§ 97, 11б нтд.) 
прнпушта држави, али оставља црквену форму, облнк закључе1ва 
брака црквн ii усваја нераскндљнвост брака католнка, т. з. като- 
лнчког брака.

Укратко iio 0. r. з.-у важи једннствено државно брачно право 
II судовање, са црквеним венчањем. Свегатенпк је iio њему орган, 
делегат државе, држашш функциоиер, a акт закључен>а брака гра- 
ђанскп a iie верски акт. Како се често дегаавало ii дешава и данас, 
да надлежни свештеник отказује, ускраћује пзвршење навештаја 
(наповеди, огласа) брака нлн венчанза нуптЈфнената нз разлога 
— брачннх сметЈва, забрана — које не познају 0. г. з.. на iip. 
због недовољног познавања верских учења, духовног сродства нтд. 
(.ускраћење се доказује сведоцпма. поступа I ст. управна власт) 
уведен је за прнпадннке прпзнатих веЈкшсповестп Законом од 25 
маја 186S грађански брак iio нужди (Notzivilehe). Законом. пак, од 
9 априла 1S70 (R. G. Bl. Nr. 51) уведен je за следбеннке непризна- 
тнх верошчшвести ii аконфесионална лпца као помоћно средство 
обавезан цивилни бвак (али само ако нп један нуптурпент ннје 
хршпћанпи. дакле јевЈх-јпн може овакав брак зак.т>учити са акон- 
фегноналном особом. док ова послрдн>а с-а хршпћангкпм лнцем 
због §-а 64 0. г. 3. не).

IIjieMa томе конфегионално брачно право. како матернјално 
тако II формално верско брачно право поједпнпх цркава ii веЈншгпо- 
вегти. iia следствеио ii с т a т у т п о б р a ч н о м ii р a в у н е м a ч к е 
е в a н г е л и ч к е ц ji к в е ii п р a в о к о ј е h е р е ф о р м. ц j) к в a 
створпти, важе на овом подручју само pro foro interno.

Како позитивно брачно право протестаната сачпњавају 0. г. з. 
II додатш! K ojii су уз њега пздатн (т.зв. Nachtr^verordnungen), украт- 
ко hy пзнетн њихове iipoiiiice, пспуштајући одредбе које ге односе на 
jeBjipjcKe бракове ii које ое тнчу лично- н имовинско-иравних после- 
дпиа брака.

") Die feierliche Erklarung der Einwilligung zur Ehe ist bei der Verehelichung 
zwischen Angehorigen verschi^ener christlicher Konfessionen in Gegenwart zweier 
Zeugen vor (tem orderrtlichen Seelsorger eines der beiden Braulleute oder vor dessen 
Stellvertreter abzugeben. Dies kann auch in dem Falle gesdiehen, wenn das Auf- 
gebot wegen Weigerung eines Seelsorgers dutch die politische Behorde vorgenom- 
men wurde. Den Brautleuten steht es in alien Fallen fret, die kirchliche Einsegnung 
ihrer vor dem Seelsorger des einen der Brautleute geschlossenen Ehe bei dem 
Seelsorger des anderen Teiles zu erwirken.
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Од1)одбе другог иоглаад^а 0. i . а.-а:”)
Правнла о способногти ;m аакл>учењ<* бЈ»ака.  ̂ 47. Уг<)Но[» о гт>- 

пању у брак може свако лпце лакључлтн, уколико .му не стоји иа 
лутл' каква лаконска прпјк^ка. Брачно П1ч.*пјк‘ке; 1. Иодостатак 
лристанка: а) :S6or недогтатка умне Mohii аа даван.(! пристаика. — 
§ 48. Impedimentum amentiae, imped, aetatis; б|)ачно иунолетство, 14 
1'одина живота ла оба пола. — § 4!). Иристапак ода ла брак мало- 
летнпх п пуполетннх који су иос-ловно ограничеии, оди. иајава 
законског ваступника и п[)цстанак судске власти. — § 50. 'Ja ваи- 
брачно малолетно лнце по{)од нвјаво тутора п])истапак суд(ч;е влагта.
— § 51. 13рак малолетника нногтЈ)анца. анашгно §-у 112 Нбл. — 
S 52. Иравно средство малолетника ;m случај ускрате долволе. — 
g 53. Законптн условн да ое ускратн пригтаиак. — § 54. Пнсмеиа 
дозвола пЈ>ет110ст. адасти за б[»ак војних лица. — б) î 6or иод(»статка 
правог прнстанка. — § 55. .Metus relative gravis; no §-y 53 Нбл. због 
снле се брак може побнјати. ^  § 50. Imped, raptus (ие; subductio mu- 
lieris), али не н viclenta retentio, која no can. 1074 § 3 Codexa (=  Codex 
iuris canonici =  Cjc) „raptui par habetur”; Ибз. ra ие iioanaje. — Imped, 
erroris; § 57. Error personae н error qualitatis redundans in errorem per
sonae. — Нека врста erroris conditionis liberae: после венчаЈва муж, 
нађе жену већ од другог затруднелом; побојан је брак iio Вбз. — у ,  
којн познаје вшпе случајова ааблуде, као раскпдајуће б[»ачи(‘ смет- 
ње прнв. карактера (g 54), a не само заблуду у пг)гледу особ<!. — 
§ 59 нскључује т. зв. imped, deficientis conditionis, јер сматра гвакп 
услов за пепостојећн. По gg-има 39 и 41 Ибз. такав бп услов пома- 
чио невал>аност брака. — II. Недогтатак а) прпродне моНи за врше- 
н>е брачне дужногтп. § 60. Imped, impotentiae antecedens perpettia; гамо 
temporalis нлп suhsequens, ма да incurabilis, не утичу иа ва.л>ано<гГ 
брака. IIo п{)евш1пвем решељу од 25 априла 1837 ова и.чпотешшја је 
impotentia coeundi, a не generandi (дак.ле sterilitas не смета). IIo §-у 
54 т. ц) Вбз нмпотешшја је као врста заб.луде побојни ра-злог, a iie 
самостална сметња као iio Канонском iif)aBy п 0. r. з.-у. — б) .\Io- 
Ј)алног клада1ва; због осуде na тешку казну због злочиигтва. § 61 
је укннут. — ц) 'Због брачне везе. § 62. Моногамија; imped. ligaminis.
— § 63. Imped, ordinis, professionis religiosae, voti sollemnis; дак.ле npe- 
П1>ека a не гамо забрана као no g-y 25 Вба. — g 04. Imped, disparitatis 
cultus, пЈ)еп1)ека ра-зличите во{)е: xpmnh. и nexpunih. (ne гме ce побр- 
катн ca imped, mixtae religionis, забраном xteinoBUxe војн*, can. 1050 
Cjc)- — § 65. Cognatio naturalis, consanguinitatis. 0. r. з. не познаје 
нсте пре11Г)еке KjiBHor сродства као Вбз., јер iio овом шх:.лед1вем 
гачнњава крвно гродгтв<Ј делом ПЈ)ег1|»еке (in linea recta н нзмеђу 
браће II сестара), делом -забране (међу братучедима). a однос зван 
respectus parantelae је noBjix тога но крал.у днспенадбилаи. — g 66. 
Код установлЈен.а бр. препЈкша нз та.збине (affinitas) иде ,дал><; од 
Вбз. у нстом опсегу као код крвног С|к)дгтва. — Impred. crinimis. § 
67. Adultenum, п[»еЛ)уба. п<»д угловом njtPTXo.iHor угтановл>еи>а. По 
декрету дворске канцеларије од 6 јуна 1816 гветтеннк нема права 
да само услед просте гумн>е о пзвршрном браколо.мгтву отпочне

•) Служио сам се већино.ч преводом 0. г. з. од д-ра Драго.губа .\paHb«>.ioiiHha.
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истрагу. По владином дрк])ету од is дец. 1833 не може се сматрати 
за довољан доказ о браколомству прнзнање, учшвено пред свеште- 
ником нлн духовном влашћу. — § (>8. Радеље о глави суируга. 
СлЈгчна одредба у §-у 13 1>бз., али захтова обећање брака. Недоста- 
так бнтанх свечаности. Такве оу: § (>9. Оглас ii свечана пзјава при- 
станка; а) § 70. Појам огласа; — § 71. Време п место објављивања.
— 2 реченпца укпнута Зак. од 31. дец. 18G8, чпјн члан l гласн; „Код 
бракова пзмеђу пршшдишса разних хршпћанскпх религија оглас се 
има пзв])шнти iio законском иачниу на скуиовима парохијскпм 
сваког поједшшг заручнпка, за време службе божје“. — § 72. Ако 
заручницн нлн један од њнх не станују у парохпјн у којој се нма 
закључнтн брак шест недеља, то се оглас пма нзвритти ii па по- 
следњем месту љиховог становања. где су они внше од шест недел>а 
становалп, и.лп заручници морају за шест неде,ч.а прод.ужпти стано- 
вање у мест\' где се налазе, да бн објављпвање н>пховог брака у том 
месту бнло довољно. — § 73. Понављање огласа ако се за шест ме- 
сеци после огласа брак не склопп. — § 74. Ма да је за ва.л>аност 
брака једнократна објава довољна, ипак се све одредбе које се на 
оглас односе нмају под претњом казне нзвргантн. — б). Свечана из- 
јава пристанка на брак мора се дати пред редовним свештеннко.м 
ма кога заручннка, звао се он према ра.злнцн релпгкје жушшк, па- 
стор плп како му драго, нлн 1ц>ед његовн.м заступнпком, a у прн- 
суству два сведока. По превпшњем решењу од 16 дец. 1822 сведоци 
треба да буд.у (алп не морају) мушког пола. По декрету Дворске кан- 
целарије од 13 авг. 1837 не сме се предузетп венчаше без jaciio датог 
лрпстанка заручнпка. — § 76. Закључење брака iio застушшку. По 
Вбз-у морају лпчно o6t)je бити ирисутнп. — § 77. Укпнут Зак. од 
31 дец. 181)8, чнјп чл. II гласн: „Свечана пзјава пристанка на 6[)aic 
даје се ирн ступању у брак лица која су прнсталице разннх рели- 
гнја пред 1>едовни.м свештеннком ма кога заручника. илн П1)ед све- 
штениковпм застучшиком. a у пригуству два сведока; ово може бити 
н у случају ако оглас вршн полптичка власт услед тога што то нпје 
хтео свештенпк нзвршнти; заручницпма је у сваком случдј.\' сло- 
бодно да пзтпту цркв(чш благослов св̂ >га брака закљученог пред 
свештенпком једног заручника. и од стране свештеника другог 
заручнпка."’®)

§ 78. Свештеннку је под п1)етњом тешке казне забрањено веи- 
чаш вереннке док год не иоднесу потребне сведоџбе ii не одстране 
све препреке. — § 79. Ако заручнпцп држе да нм је неправедно 
ускраћено венчање, могу се жалити земаљској ачадн, a у местима 
где ње нема окружној власти; (место овог могу сада да се послуже 
установом грађанског брака). — §§ 80—82 гово{)е о књнгама вен- 
чанпх; о књнгама које воде грађанске гластп о браковима П1)ед њн- 
ма закљученнма. Впдн Зак. од 25 маја 1808 R. G. Bl. бр. 47. и 
Уредбу Мнн. иравде, вера u унутр. дела од 1 јула исте год., R- G. Bl. 
бр. SO. за пзвршење пстог закона. — Ос.лобођење од брачних препрека
— § 83. Пз важних узЈкжа може се од покрајинске владе тражити 
ослобн)ђе1ве од брачннх препрека, н ова he се, према гвојству окол-

®) Видн примедбу бр. s.



105

ностп, упуститн у дал>»! и̂ виђан>е. — § 84. Диспенвацију in contra- 
heitđis ТЈ)аж(* саме ааннтересивано странке под гвојнм именом; днс- 
иенвацију >n contractis преко свештстика, али tecto nomine. — § нг>. 
У местн.ма где пема шжрајипске владе, овлашћепе су окружие вла- 
отн да ив важннх равлога ослободе од другог н T])eher 1)Г»јавл>иваи>а. 
(Сада иокЈ»ај. ачада =  мпннстаргтво упутр. послова, a окр. власт 
— cjtecKo начелство). — § S(i. Услед иеодољпвпх околности може iio- 
крајпнска апада нлн окружна aiacT, a ако каква докавана см{)тна 
опасност (bestatigte nahe Todesgefahr, in articulo mortis) ншсакво одла- 
гање не доиутта, н месна власт ослободити сасвнм од оглапа, a.iH 
тада морају варучннцн заклетвом потврдитн да нм ннје иозната ии- 
каквл пј^иЈажа која Г)Н стојала иа путу њнховом Праку. — § 87. 
ОслоГшђење од сва три о6јашвш«ш>а, иошто се положн 11о.ченута за- 
клетва, даће се н онда, ако xohe да се венчају два лица, о којнма а; 
већ iipe тога свуда п1>ет11оствал>а1о да су ввнчана. У to.\i случају 
може т[)ажнти свештеннк од покрајннске маде ослобођвН)е, не казу- 
Јући пмена лпца. — § 88 . Конвалндација; накнадно (in contractis) 
датп опрост од брачне ni)eiij)eKe сам по себн нема за последпцу ))ева- 
лпдацију брака. већ т|»еба да постојл renovatio consensus, али тада 
опрост ннје само dispensatio simplex, него dispensatio in radice т. j. ca 
ретроактивном моћиревалнднра неваљано закључени брак.—Раски- 
дање брачне заједнице: § 93. Супружницпма ннје никако дозво- 
љено самоачасно разрешнти брачну везу, па ма били f)6oje у том 
сагласнн. плп ако бп тврдили да женидба ne вал>а. нлн захтевали 
развод б|)ака нлн (‘амо раставлЈеи.е од стада n постеље. — 1. При- 
вндно pa;ri)eiueibe услед оа;Јнан>а ирвобнтне невал>аногти. Начин 
пстражпванл. — § 94. Невал>ашхт брака којем стоји на путу који 
impedim. iuris publici ист])ажнваће се ex offo. У случајевима imp. iuris 
privati, мора ce чекатн захтвв онпх којн су у својнм правима повре- 
ђенп браком склоиљеним са каквом 11реи1к;ко.ч. —  ̂ 95. Супруг, 
који је знао за заблуд,у што се десила у лнчности или да је друга 
страна застрашена; даље супруг, који је прећутао околност да oii 
no §8-има 49, 50, 51. 52 и 54 сам по себи не може закл>учнти пуно- 
шжан брак, пли који је лажно претставно да има одобрење које се 
за н.сга Т])аж1г, не можо оспораватн јшжпост брака због С1и)га coii'- 
гтвеног протнвп[)авног иогтупка. — § 9fi. Уотпте само невина 
гтрана има право захтеватн да се б[»ачни уговор огласи за неважан, 
алн она ото iiiiaBo губн ако п{Н)д.ужи и дал>е живстн у браку, пошто 
је већ дознала за п[»еп1)еку. 1Јрак, који је закључио самоачагно 
какав малолетнпк нлп штпћешп:, може отац, т\тор илн старатељ 
гамо дотле оспораватп, докле траје очинска ачаст, туторство или 
старател>ство. — Начнн распрааЂанл. § 97. За месну над.лржност 
вндп сада § 73 новог Гпп-а. — § 99. Ако се препрека може укло- 
1ШТИ. суд he настојатн да то постигне пот1к.‘бннм упутством и у na- 
гласности са странкама; алн ако то ннје могуће, нека суд одлучи о 
вожностн брака. — § 99. Favor matrimonii, дакле ii{»enjieKa ce има пот- 
пуно доказатп. саглагно призна1в«‘ оба суп[>ужннка нема снагу до- 
паза. ннти о томе има места њихошј заклетвн. (Ннди чл. 12 Ув. зак. 
за Гпп.). Нарочито због импотенцнје. —  § §  100—102. Казна су- 
лружнн1;а због п[)ећутан.а П1»епЈ)еке раннје познате (Внди § 291
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К. зЛ. — II. Право на шскидање: а) прншх̂ м. o,inajaif.e у споразуму 
(zeitliche Scheidung mit Eimverstandnis).”) — §§ 104—108. Место овнх 
види чл. 2, 4, 7 и 8 Уредбе о саоОражењу пропнса којн важе у по- 
дручју Аиелационпх гудова у l̂arpoOy, ЉуГ),д»анн ii Сплнту о по- 
ступку у Орачнпм парннцама п])ед Ј>едовним судовпма новом Гра- 
baHCKo.M парнпчном поотупнпку.**) — § 109. Важни основн услед 
којнх се може досудптп одвајање јесу: ако је за тужену страну доказа- 
но да је крива због браколомства нли којег злочинства; ако је т>'жена 
страна супруга тужпоца злонамерно напустила, нли се одала неуред- 
ном жнвотл’, чпме је доведен у опасност знатан део нмовине супруга 
тужиоца или ноткопан породпчпи мора.л; даље: поступцн опапш по 
здравље ii жнвот другога супруга: тешке злоставе илп, И1)ема одно- 
спма лица. врло осетне, понав.д>ане увреде, трајне телесие мане, од 
којих п{)етп оиасност заразе. — Начлн поновног сједнњења. § 110. 
Одвојенпм супрузима слободно је да се опет сједипе; алп о сједн- 
1вењу мора се .јавнтп 1)едовном суду. Ако супрузн после таквог сјс- 
дињенхг хоће да ое оиет одвоје. онда имају псто онако да поступе 
како је за прво одвајање прописано. — Потпуни развод: код като- 
лика cMphy. § 111. Пуноважпа брачна веза може се развести пзмеђу 
католпка само смрћу једнога супруга. Нсто је тако нераскпдна 
брачна веза и онда, ако је ма само један супруг у време закључења 
брака бно католнк. — Нли оглашењем за умрлог. §§ 112—114. Внди 
сада о том овечаиом 11|к)глаи1ењу умрлим у сврху склапања новог 
брака: Зак. од 16 II 1883, одн. пзм. и допуне пстог зак. од 31 III 
1918 год. R. G. Bl. No. 129. — Код другнх хришћанских цркава. § Пб. 
Прпгталпдама некатолпчких хришћанскнх религпја допушта закон 
ирема њиховпм релпгпскпм појмовима да нз важннх разлога траже 
р а з в о д  брака. Таквн оу разлози: ако је супруг крнв због брако- 
ломства илн којега з,лочпнства, за које је осуђен на заточење нај- 
мање пет годнна; ако је један супруг другога злонамерно напустио 
(boshaft verlassen) п, ако је место бораал>ења непознато. ако се за 
годнну дана на јавнп судскп познв није појавио; поступцн опасни 
iio жпвот II здрав.д>е; пошљЂене тешке зл отв е, несав.1ад.л>ива од- 
вратност (unuberwindliche Abneigung), због које оба два супруга траже 
развод брака, ипак у последњем случају не допЈ’шта се одмах 
развод б{)ака, већ прво одвајањ«' од гтола п постеље, н ово ће се 
према околностнма покушатн п вшие пута. У осталом у свпма овим 
случајевима треба поступпти iio онвм гцншнсима, којп су дати радн 
iicnuTHBaiba и peuieiba nniaiba о неважном браку. — По пракси ма- 
ђарскпх випшх судова бракоразводни раз.лог нз §§-а 109 и lir> 0 . г. 
з.-а (злонамерио напуштање) одговара нашем иеверном напуштању. 
0  томе внди код приказа ciaiba у брачннм шиањпма у Војводннл). 
По становишту аустрпјских ii хрватскнх вшпнх судова: у овом 
вараграфу су р>азлози за развод брака акатолпчкпх хрншћана 
т a к с a т II в н о набЈНЈЈени п у  случају неодољпве (по легалној но- 
менклатурп: непредобљиве) мржње, ако је она несу.мњиво доказана, 
вије потребна п{)етходна Ј>агтава од стола и посте.Ђе, јер овај пјк)- 
Ш1С закона н п ј е о б л ii r a т о р a н, већ се може одмах лзрећн iijie-

” ) Суд то у:ш.ча само на анање.
i ’) Од 18 маја 19.36, Сл. н. fm. IIS—XXVI.
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суда 0 pa.4{)eiiieiby брака. Впдн Јжшидбу *од 15 XII П»-21 бр. 3240. 
Враговпћ I. бр. 9* стр. 11. — 1И). Закон доиушта гупругу иекато-
гшку да тражи развод нз roi)e иаведеинх равлога ii онда. ако ј<* друга 
страна П1)ешла у католнчанство. — Нанме oi«ikbiim п|н*лааом иа 
католнчку веру не може се оду:Јети, одиосно осујетпти ираво другом 
брачном другу, који је ос-тао некатолик, да тражн потпуно рааЈнЈ- 
шење њнховог брака. — Начин поновног сЈ1*дин>ења. § l i s .  .Atco рал- 
ведени супрузи xohe поново да се сједнне, то се ово мора гматЈ)атн 
као нов брак н овај се мора заЈСључити са свима <'В<*ча}и)гт11ма које 
се iio закону траже за склапаш* б|)ака. — ()граиичен.а н обазрнвогт 
у погледу новог сједшвења. § 110. Разведенпм супрузнма доиуштвио 
је, истина, уопште лоново тч ш ти у 6i)ai:, али не може се закл>учнти 
иуноважни брак са оннм лнцем, за које је доказ1Гма изпотим прн 
разводу доказано да је б[)аколомством, подбада1В<’М илн Д[).\тпм 
кажњнвим начнном проузроковало учињрнн 1)азвод. — § Г20. Tem- 
pus luđus и да се избегава turbatio sanginis, dubitatio de prole, i;ao no 
§-y 24 Вбз. забрана; рок 3 одн. 0 мес. — § 121. Санкција иретходног 
§-а. — § 122. Вндн чл. 10 поменуте У1>едбе о гаоб[)ажењу иропига о 
поступку у брачннм парницама ( =  Уосб.). — § 130. И1)рласком јед- 
нога јев{)ејскога супруга у хрншћанску веру, брачна се веза не i»ac- 
кида, a iii се .може раскннутн из узЈижа наведеиих у параграфима 
133— 135. — За ст])анку која је постала католичке Bejje, не важк 
т. зв. impedimentum calholicismi. {0 значају ове препрвке вндн ииж(0.

Внднмо да 0. г. з. не познаје брачну сметњу грађанског сродства 
(cognatio legalis, adoptio) ц старатељског односа, које по §§-има IS и 
19 Вбз. сачшвавају забране. He познаје надал>е п[)еп[Х‘ку духовног 
с{Х)Дства (cognatio spiritualis) католнчког (can. 768 Сјс.) н правг)слав- 
iior брачног права.

Прописе 0 поступку у брач1ш.м спојилшма (о растави, разводу 
и невал>аностн брака) садржавали су Дворгки декЈк*! од’23 VIII 1819 
год., 3. II. 3. бр. 1595 u наредба Мнн. иравде од 9 ХИ 1897 Л. д. з. бр. 
283, који су укинути чл. 23-нм поменуте Ујкгдбе о саображен.у про- 
ппса 0 поступку у брачннм парннцама ( =  Уосб.), донесене на 
основу чл. б" ст. 2 Уводног зак. Гпп. (Види ову Уредбу на крају 
прика-за брачног права подручја Хрв. и Славоније).

Брачне препреке 0. г. з.-а, нменито voti sollemnis, disparitatis cultus, 
ligaminis и calholicismi, долазе у обзир не само прн оклапању бракова 
између прнпадника територпје важења 0. г. з.-а, већ услед на])еђеп>а 
§§-а 108, 109 п 147 Вбз.-а п прилпком закл>учења бракова припад- 
ника Tor подручја са прнпаднниима Војводине, Д[»угнх поД11учја н 
са пногтрашшма (Прнмере вндн такође под II овог га!тава).

Д - р  К о р т о ш  Т и б о р
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

135
Писменн уговор о ycBojeiby мора у см. § 212 l!ii. битн еастав- 

љен у облпку јавнобележничког акта нли оверен од суда нлн јавног 
бележника. "(Закључак Касацноног суда у Новом Ca,\v од 22 фебр. 
1940, бр. Рек. II. 200/1938).

Касационн суд рекурс уважава, нападнутн зак.Ђучак Апелацнопог суда 
укида н ствар враћа истом суду на да.Ђ1г поступак и доношена“ нове одлуке.

Р А З  Л О З Н ;
Против закл>учка Апелационог суда у Ново.м Сад.у број Пл. 56093S од 15 

фебруара 1938 године поднела је туторица Б. Д. рекурс молећи да се закључак 
првостепеног и Апелацноног суда пренначи, уговор о усвојењу склоил>(‘Н у Пср- 
лезу 23. нов. 1930 године о усвојењу малолетног 111. Б. по усвојнте.Ђи.ма Ф. Љ. и 
жени му К. рођ. Е. одобри н усвојење потврдн a са раздога, што јс погрешна 
изрека Аиелационог суда да нсправа о усвојењу мора битн јавнобележннчкн 
акт. Закон у § 212 став 2 В. п. у последњој реченици проиисује: „пнсмени уговор 
мора битн састављен нли оверен од суда. . Према томе по закону уговор о 
усвојењу мора бити писмен н мора бити, ако ннје јавнобележничкн акт, оввЈВЧ! 
од суда или од јавног бележника, те како је спорни уговор о усвојењу инсмено 
састављен и оверен од суда, поступљено је по § 212 ст. 2 В. п.

Разлози рекурса су на закону основанн.
Пре.ча § 212 ал. 2 В. ii. поступак ралн усвојења можв се код суда покренутн 

оамо на основу ппсменог ii.iii у судски записник прнмљеног уговора усвојноца н 
усвојеиика илц његовог законског заступника. Пис.чени уговор мора бити са- 
став.Ђен у облнку јавнобежничког акта или оверен од суда или јаввог бележннка.

Како је спорнн угово]) о усг.ојењу састављеп као писмеии уговор, те како је 
и оверен од суда по § 288 В. п., нстн уговор вал>ан је у смнслу § 212 ал. 2 В. п., 
те је Апелациони суд noqieiiiHO изрекао да, булући уговор није јавнобележпнчки 
акт, нстп не може служнтп као уговор о успојвњу, те да је првостепени сул 
иравилно изрекао да се такав уговор не може одобрнти.

Како Апелациони суд није у напалнутом зак.вучку рошавао и о осталнм 
прпговорима ради којих је по првостепеном сулу олбијвна молба радн потврде 
уговора 0 усвојењу, то је вал.ало нападнути зак.гучак укинутн те прелмет вра- 
TUTH .\пелационо.ч суду ,ia уз.че у оцену и остале прнгог.оре радн којих је молба 
радн потврде уговора о усвојењу одбнјена.

130
Ако је власншитво нек{)етнпие. куп.Ђене зд ВЈн'ме брака yicibii- 

жено иа име оба супруга. онда се она има сматрати њнховом посеб- 
ном нмовнном, са којом обоје, iijieMa гвојим деловнма. могу и за 
време ipajaiba брака слободно расиолагатн. отуђптн је и оптеретнти 
и тражпти II укидање нмовне заједннце. He могу тражнтн супруви 
укндање ваједнпце само у случају, ако је некретнпна заједничкп 
купљена у ту сврху да она ii за в[>еме т[)ајања брака остане зајед- 
1шчка, сем ако су супрузи брачно сажнће раскинулп. За вал>аност 
купопродајног уговора који закључе брачнп друговн заједнпчкп са 
трећим лпцем, иије пот1>ебна јавнобележничка нсправа. (Закл>учак 
Касацноног суда у Новом Саду од 21 фебр. 1940. бр. Рек. I. 314/1939).

Касацпонн суд рекурс ue уважава п нава.днутн зак.вучак pf4;ypciior сула 
одобрава.

0  Б Р A 3 Л 0  Ж Е Њ  Е:
Првостепени је суд захтев Ш. А. poh. Б. гледе раскидања нмовне заједнние 

некретнина, ул. бр. 14S9 општине Бачки Брестовац, п то гр. парцеле кат. бр. 420/1



куће бр. 717 и дворшпта у површшш од 142 кв. хв. еа мужсм јој Ш. Ф., које би 
се раскидање имало пер(}к-ктуисати продајом на јавној судској дражбн — одбио, 
налазећи да у смислу Куријалне децизије бр. 41 за време Tpajaita брака не може 
ни једна брачна странка тЈ)ажити поделу илн осигурањи заједничке текониие 
iipoTHB друге брачне стЈтике.

Рекурсни суд је рекурс п[1едлагача Ј1аскндања имивие aaji^iiiHUe уважио, 
првостепени закључак укинуо и суду првог степена налижио да после допуне 
поступка о ствари поново одлучн, нала;1е1ш да у конкрстном случају има места 
11алв*ргнућу сувласништва, уколико постоје и остали потЈЈебни предуслвви.

Против тога закључка поднео је противпик предлагача ревизискн рскурс 
предлажући:

1) да се рекурсни закл.учак прсиначн, предлагачица са својом молбом 
одбије и осули на снашања свих овнм постуиком проузрокованих тЈшшкова;

2) да се иападнути закл>учак укние и ствар вратн рекурсном суду иа 
iionoBo раеправл>ање н одлучивање, те ni)e,viara4ima осуди на снашањ«! трошкова 
овог поступка.

Касационн суд налазн да рекурсни разлози нису оснопани, јер ако је вла- 
сништво некретнине прнбављене за вроме трајања брака убележеио у половици 
па мужа a у половнцн на жену, као у овом случају, онда свака странка добвја 
стварно право вад својим делом као својом посебном имовином, са којом и за 
време трајања брака може слободно располагати; оптеретити ју или отуђнти.

Тим својим правнма у погледу ове своје одвојеие имовиие може се свака 
страна користити према свакоме, дакле и према своме сувласнику, те тако 
може тражити н укидана; нмовне заједнице.

He би било места укидању имовне заједиице онда, ако је заједиички куп 
учињен у ту сврху и са том намером, да купљена некретнина за време трајања 
заједпичког брачног жнвота странака остане заједничка одиосно да се заједница 
одржи дотле, док некретнина служи оствареи.у горње сврхе.

Како јс, међутим, у коикретном случају неспорно да су странке раскинуле 
лаједничкн брачии живот, јер одвојено живс, то све кад би било и доказано да 
је међу странкама постојао споразум у погледу одпжања заједнице — нема 
cuem e да се нховна заједвица укине, јер је стварним iipccrajaiwM бра«гаог жи- 
вота престала н она сврха за оствареше које је споразум служио.

Одбрана протнвника П[>едлагача да је он исплатио Behii део куповне цене 
за купљену кућу, не може се узети у обзир стога, јер ако муж исилати већн 
део или целу куповну цену за купл>ену некретнину која је у земљ. књизи у 
једнаком сразмеру уиисана као власништво оба брачна друга, онда се сматра 
да је муж ову куповну цену поклопио својој жени, a за ваљаност таквог купо- 
продајног уговора који закл,уче брачни другови заједнички са тЈИЈћим лнцем 
није потребна јавнобележничка ислрава.

137
Све док предбележба није брисана, ред првенства предбележбе остаје на 

снази, iia је зато првостепени суд правилно поступио када је, позивајући се 
на пропис § 56 ст. 2 Закона о земљ. кн>., наредио брисање укњиженог овршног 
заложног права, јер је тај упис спроведен после тренутка када је молба услел 
које је предбележба лрава власништва била извршена стигла земљ. књ. суду. 
13акл>учак Касаш10ног суда у Новом Саду од 3 (1>ебруара 1940, бр. Рек. II.
119/19.39).
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Пма места забележењу парнице којом се побнја ваљаност 

ЛражГ>е н укњижба права влагннштва која је уследи.ла на основу 
дражбеног купа. (Закључак Кагационог суда у Новом Саду од 20 
јан. 1940, бр. Рек. II. 44/1938).

Касацнони суд ревизиони реку[к; уважава, напалнути .закл>учак иреина- 
чујс и првостепени .закл,учак одржава на снази.

Р А З  Л О З И :
У тужби тужител. тражи да се установи невал.аност укњижбе права вла- 

сништва у корист тужене, која је укњижба дозвол>ена на његовим некретнинамз



на основу купошше па јапној дражби, јср да је та лражба лротипзаконита из 
1>азлопг, 'што је тужител. као извршеник био заштићен по Уредби о заштити 
земљорадника.

На основу те тужбе земљишнокњижни суд је дозволио забележбу спора.
Другостепеии сјд је молбу за забележбу спора одбио из разлога, што се 

с обзиром на S 182 Оврш. зак. по правомоћности дражбе иекретнние по званич- 
ној дужности преписују иа дражбеног купца, па се остварење захтева за заштиту 
против повреде закона' нли законских интереса овршеника iie може Т1>ажити у 
посебној париици.

У своме рекурсу тужитељ иапада onaj закључак из разлога, што се је у 
њему суд упустио у мериторио 1)асправл>ање париице, покреиуте због неваља- 
ности укњнжбе.

Ова је жалба основана.
ТужнтеЛ) побија вал>аност дражбе, a услед неваљаности дражбе н укњижбу 

врава власништва на основу нсте.
Није немогуће да се и правомоћна дражба иобија парницом, ако постоје 

таквп 1)83лозн нз општег приватног права, због којих се правнн пословн као 
11евал.а1П1 могу побијати, као заблуда итд.

Но да ли таквн раалози постоје, то не може нспитнватн земл>ишнокн.ижнн 
суд поводо.м молбе за забележбу парнице, него он има тражену забележбу с 
обзиром иа § 6S Земљ. књ. закона дозволити, a о основаности разлога донеће 
одлуку лапничнн суд.

Због 'тога је  Касационн суд морао другостепени закл.учак П1)е1шачити н 
одржати на сназн првенственн.

Трошкови за ревизионн ]>екурс нису досуђени, Jep се у земл.ишнокњижним 
стварима трошковн не досуђују, оснм где то Земл.. књ. закон дозвољава, као у 
случају J; 117.

139
Правилио је Апелацпонн суд изрекао да тужитељ све до одлуке 

Сирочадскога стола у питању одобЈ)ен>а купопродајнога уговора. 
од овога нпје могао од.устати. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од Ш марта 1940, бр. Рев. II. 496/1936).

Касацнонп суд ревизију тужител.а не уважава, пресуду прпзивног суда 
одобрава u тужитеља осуђује да туженом у име трошкова ревизискога поступка 
илати, у року од 15 дана под iippTH>o.u оврхе, 10чб (једну хи.гаду осамдесет и 
шест дннара).

Р A 3  Л О З И :
ТужитеЛ) је у тужбн навео да је од тужених као наследника њиховог оца, 

iioK. Н. М., куиио 6ecTei»CTHO кућу, (10/l i  делова) уписану у гр. ул. општине 
Бачко Граднтте бр. 1035, парц. бр. 341, 342, ад цену од 5S.500 динара, од које 
је своте одмах исплатио зо.ооо. Продавци су приликом продаје тврдили да њн- 
хова маћеха уд. Н. М. на ку1јл- пема право уживања, .чеђутил се она након 
шест недеља у кућу уселила. Тужител> ју је из куће избацио, али је она кре- 
иула против ibera парницу са којом је и успела, јер јој је суд признао право 
(тановања на половини куће. Преча томе тужени су га приликом састава купо- 
нродајног уговора довелн злонамерно у заблуду, и како му кућу ннсу предали 
у посед бестеретно, он и.ча право да тражи развргнуће уговора и повратак 
нсплаћене куповнине у износу од 30.000 днн., као и накнаду парничних тро- 
шкова које је морао накнаднти маћехи ТЈжених у парници коју је она протип 
њега водила. Тужени су у своју одбрану навелн да ни тужител. са своје стране 
није уговорним дужностима удовољио, јер је исплатио, додуше, од куповнине 
30.000* днн., али су ту своту добили само пунолетнн продавцн, док малолетни 
Н. Стеван, Лајош, Пмре и 11лона, нису добили ништа, јер је куповнина њима 
требала битн исплаћена тек по одобрењу уговора од стране Сирочадског стола. 
Како, међутим, Сирочадскн сто у пнтању одоЛрења нли неодобрења уговора још 
ннје решно, тужител. је дужан чекати решење Сир. стола, a дотле није властан 
од уговора одустати.

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, одбио је тужитеља са туж- 
бом II осудио га да плати трошкове, a признвнп суд, Апелациони еуд у Новом
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Саду, иотпрдио је ту пресуду прпостспенога суда и тужитсља осудио да платн 
и т{)ошкове призипнога иоступка.

Није ocHoiiaua ревизиска жалЛа тужитељева да је Апслациони суд повра- 
дно нравне прописе, јер је исти суд изрекао да пи тужитсл. са својс ст|)ане ниј^ 
уговорним условима удовољио, бу,ду*>и је исплатно само o.iroBapajyhii дво купов- 
iinue пунолетнима и да развршуће уговора већ ни зато ii« можи тражити. У 
одговору на ревичију тужени оправдано истичу да тужител. ту нзреку Аиела- 
ционог суда не иаиада, те је пресуда већ нз тога [laMora иа :<акону основана. 
Сем Tora Апелациони суд са разлогом истиче, да тужитељ гвк до решвња Снро- 
чадскога стола о томе да ли купои|)одајни уговор одоЛрава илн ii« одоЛрава 
остаје везан и да пре тога реш«*ња од угово1>а не може олустати. Ни ту1кнт«л>. 
међутим, не тврди, да је Сир. сто по то.м питању већ донео правск^иажно решени', 
II да би он услед тога обввече чекања био ослобођен.

Расположење у погледу трошкова рувипнскога постуика осннва сс iia про- 
ппснма §§ 152 н  143 Гр. п. II.
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He пршшда тужител>у посредннчка награда у см. iipoiiiiea 

§-а 2S4 Трг. зак. јер није доказао да бн тужепи ндтову поср<‘Диичку 
услугу бно прнхватно. — 1чако се суд прнликом iii>ecviyiiiaH.a тужи- 
тељева без заклетве уверно да његовн наводи не одговарају ствар- 
ности, ннје бно дужан од{х;ђнвати н тужител>ево ПЈн̂ слутан̂ з под 
заклетвом. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од о марта И)4о, 
бр. Рев. II. 455/l'93G).

Касациони суд ревизију тужноца не уважава, првсуду призивнога суда 
одобрава и тужиоца осуђује да туженом платн у н«е трошкова р«визискога iio- 
ступка, у року од 15 дана под претњом оврхе, дин. 200 (две стотине).

Р А З Л О З И ;
Тужител> је у тужби навео да је као у трговачкн {жтистар убслежони по- 

средник посредовао iipH продаји некретнина туженога, које леже у arajiy ом- 
штине Св. Јован и да му зато припада посЈ»ед11нчка наг[>ала у ичносу од 12ЈКК) 
дивара. Како је тражио да се ова његова тражбина н предбележи на некретни- 
нама туженога, он, да би предбележбу оправдао, Kjiehe парницу и тражн да се 
тужени осудн да му је учужену своту као и парничнс TjioinKoiie ДЈ-жан нспла- 
тити. Тужени је у своју одбрану навео да тужителл није уопште оиуномоћио да 
посреду’је при продаји његове земл>е, јер је тужнтелл овлашћивао, додуше, iiii- 
смено у внше махова да му тражи купца за зем.Ћу, али су сва та овлашћења 
i.iacH.ia до одређенога рока, који су сви истекли, док усмено овлашћење на којс 
се тужител. позива да му инје никада дао. Он је, истина, Лио сачннно и уговор 
о продаје своје ;|енл>«, али при томе тужите.г није уопште посредовао, него некн 
М. С. из Вршца, нб и тај је споразум о купопродаји доцније развргнуД. У току 
поступка код првостепенога суда тужител. је нзјавио ,да тужбу п[к)шнрује и на 
И. В., бившег купца земље туженога, као на туженога другога [шла, одиосно 
јемца „са истим тужбеннм захтевом", који, међутим, то увлачење у парннцу 
нијс прнхватно. Уједно је тужите.Ђ изјавио да придржава право да тужеиога II. 
утужи посебном тужбом за сваку штету која би му настала што нсти пнсмо 
тужителлва којим га ynyhyje на туженога није овоме предао.

Првостепени суд, Срески суд у Вршцу, одбио је тужбу уколико се она од- 
носн на оправдање предбележења, установл>авајући да предбележење тужител>е- 
вог потраживања на некретнинама туженога није уошпте спроведеио, н да зато 
ни тужби ради оправдања нема места. У погледу тужбе која се односи на 
исплату своте од 12.000 динара као посредничке наг1)аде тужитнллве, П1)Востепени 
је суд тужби дао места делимично и оба тужена солидарно осу.уио да су тужи- 
тел>у дужни платити своту од З.ооо динара, док је парничнс трошкове међу 
странкама у-зајамно укинуо. Призивни суд, Окружни суд у Белој Црквн, одбио 
је призив тужите.1>ев, док је призив друго[К‘дног туженога уважио, првостепсну 
пресуду гледе њега преиначио, тужитеља са тужбом одбио о осудио ra да плати 
како првостепене тако в празввве трошкове.



ЖалОа тужитељева да је призшшн суд повредно правне прописе нијо осно- 
вана. Прнашшн суд је као чињеиицу установио, коју тужитољ са успехом реви- 
аијом не напада, да тужитељ иије успео да докаже да ra је тужени био усмено 
овластио да посредује прн продаји његове зе.мље. П како тужител> на ту своју 
тнрдњу није пружио ннкаквог другог докааа, a суд се приликом саслушања 
1'транака уверио да тужитељеви наводи не одговарају стварности, није био дј'- 
жан одређиватн н преслушање странака под зак.!1етво.м. He стоји нн жалба тужи- 
тељева да би му посредничка награда припадала већ у см. прописа §-а 284 Трг. 
зак., јер је туженом, нашавши купца, учинио услугу, будући је било потребно да 
зужени посредничку улогу тужител>еву н прнхвати, за чега тужцтељ није нру- 
vuHO доказа. Како, пак, тужитељ свој отштетаи захтев према другоредном туже- 
iiOM оснива на тој чињеницн, што иоти његово писмо није предао другоредиом 
туженом, a признвнн еуд према напред нсгакнутом правилно установио да ту- 
житељ није уопште био посредник другоредног туженога, није за решење спора 
од значаја чињеиица да ли се тужба према другоредном туженом има сматрати 
вренначеном, како је то прнзивни суд изрекао, нли нема. Jep све н када би се 
усвојнла као оправдана жалба тужитељева, да он тужбу према П. није преи- 
пачно, јер да је од почетка тражно да се иети осудн да му платн 12.000 динара 
зато што писмо другоредном туженом иије иредао, и у то.че случају му се та 
свота према II. не бн могла досудпти, будуКи ју он ни према другор. туженом 
mije зарадио.

Раеположење у погледу Т1>ошкова ревизнскога иоступка осипва се на про- 
писима §§-а 152 н и з  Гр. п. ii.
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141
Ако је туженп однео од тужпте.1>а утужену своту на iijieBapaH  

нампн, онда је f>e;i важностн за д.ужност туженога да однесену своту 
иовратн да ли је она однесена за време законом забрањене игре на 
картама н да лп је тужптељ био при томе нијан нли није. (Закљу- 
чак Касационог суда у Иовом Саду од 17 фебр. 1940, бр. Рев. II. 
b 19/1935).

Касацнони суд услед ревнзије тужителл укида пресуду како призивнога 
тако и првостепенога суда п тај суд ynyhyje на даљп поступак и донешење 
нове одлуке.

Р А З Л О З И :
Тужите.Ђ је у тужбп иавео да је б маја 1933 у гостпонпцн код III. С. у 

Србобраву играо са ТЈ-женом „анјца", и како је био потпуно пијап, тужени му 
је iia пррваран иачин однео 9400 динара. Против ту женога је поднео и кривнчну 
пријаву код новосадског Окружног суда, којн ra је прогласно крнвим и осудио 
на казну строгог затвора од 8 месеци и обвезао да му платн 2000 динара. док 
га је са вишком потражнвања упутио на грађанску парннцу. Ту пресуду Каса- 
UHOHH суд је оснажио и она је постала правоснажна. Тражио је зато тужптел. 
да се ТЈ*жени осуди да му је дужан новратити своту од 7400 динара, са 5% ка- 
кате од дана тужбе и платнти парничне трошкове. Туженн је порекао наводе 
тужбе, a нарочито да би на иреваран начнн био однео утужену своту н, како 
се ради о игри која је законом здбрањена, да тужител. судску помоћ за наплату 
потраживања не може тражитн.

Првостепени суд, Срески суд у Ст. Бечеју, одбпо је тужитеља са тужбом 
н осудио да плати трошкове, a признвни суд, Окружни суд у Новом Саду, ту је 
пресуду, одбацујућп признв тужителл, у целини потврдио.

'Основана је ревизнска жалба тужител>а да је призивни суд повредио правне 
нрописе. Призивни је суд као и првостепенн заузео правилно ппавно стаја- 
лиште да бн тужени био дужан да тужител.у утужену своту поврати, уколнко 
би добила потврду тврдња тужитељева да је тај новац тужени однео од њега на 
нреваран начин, без обзира на то да лн је он однеесн од њега .за вре.че .законом 
забрањене игре, као и да ли је тужител> био при гоме пијан или није. Погрегаио 
је, међутим, привни суд, због чега се с правом жа.ш тужител>, што није узео 
у обзир да је npeva исказу код првостепенога суда преслушанога сведока К. Ђ. 
*,тужен11 непоштено играо"; да је видео да би тужена, када би у картама добио
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преко 21, одб1ацио no једну карту, a када му јс мало, дометнуо; да је на свс 
могуће начине варао тужитеља н да зна „сигурно“ да је тужитељ изгубио више 
од 3000 динара. Прома исказу сведока F>. М. тужени је на разне начине вараи, 
тако ако је добио много одбацно бп иеиотробиу карту, a ако је добио мало узео 
f>H да допуни потрвбну. Сведок додаје ,.да је то било у вшпе махова" и да су 
вибици, који су стајалн иза леђа тужито.Ђу, пока;Јивалн кадико нма тужител.. 
Према нсказу истога сведока тужнтел. је изгубио 7—«<»00 дниа|)а n целу ту своту 
однео је тужени. Према исказу, најпосле, сведока J. М. „тужени је на све могуће 
начине варао тужител.а, напросто отпмао. To варање састојало се у томе, што је 
туженц, ако би uuao мало, узпмао још по јелну карту, a ако бн вмао много, 
одбацнвао непотребно". С правом се жалп, дакле, тужнтељ да прнзивни суд све 
те нсказе сведока, који за решење спорова могу битп од одлучни нажшк-ти, инјо 
узео у оцену, услед чега је обе пр<?суде доњнх еудова вал>ало укннути ii пред- 
мет вратиги првостепеном суду на дал»и поступак.

142
Право жене на удовичко плодоуживање у см. П1и)писа Аустр. 

грађ. вак. (Делнмпчна пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 
17 фебр. 1940, бр. Рев. II. 310/1936).

Касациони суд услед ревизионе молбе противгуженнт пресуду Апелацио- 
iior суда разрешава н суд упућујо на да.ги поступак и доношење нове одлуке, у 
којој се има решити и о CHonieiby трошкова овога ревизионога поступка, који 
се за противтужсне установл»авају у своти од 10«2 (хи.гаду осамдесет и два) 
дннара.

Ревизиону молбу противтужитељице одбија.

Р А З Л О З И :
Тужпте.Ђи, заступанц по своме оцу' П. С. као тутору, иавели су у тужби 

да је 'њихов деда, Т. J., умро 30 јуна 1929 год. у Банатској Суботицн, оста- 
внвшн нза себе писмени тестаменат којнм је са целим својим нелокретним имст- 
ком учинио расположење у корист својих синова, док н.иховој пок. MaTcini 
Живки, a својој кћерн, није оставио нигата, изјавл.ујући у опоруци да је оиа 
кзмнрена. Како је њихова мати за живота добила, међутим, само 1200 круна 
(300 динара) н како је у своме нужном делу ускраћена. тужитељи су тражи.ли 
да се туженн осуде да ни у име вадопуне нужнога дела, којн им припада по 
праву матере, плате 29.650 днни. главнице са б% камате од дана тужбв н пар- 
ничне трошкове. Туженн су тражили да се тужите,т>н са тужбом одбију, јер се 
матн тужвтеља нрава ва васмедство вза оца, ‘пошто је првввла 1200 крува, од- 
рекла, па да ни тужитељи немају више шта да потражују. Другоредва тужена, 
пак, уд. Т. рођ. В. С., жена оставл>ачева. дигла је противтужбу и тражи.да да 
јој са призна право плодоуживања ва веле некЈк-таине, уписаве у rp. ул. Црв<>на 
Црква бр. 628, топ. бр. 133, 134, 695, I486, 1942. Уколико, пак, тужени на то не 
би присталв, да јој се призна право плодоуживања на */* свнх оставинских не- 
кретвива, који је захтев доцвије повисила и тражила да јој се удовичко ираво 
плодоуживанл првзна на све осгавинске аекретннне.

Првостепенн суд, Окружна сул у Белој Црквн, одбио је тужитоље са тужбом 
л осудио их да плате трошкове, усгановл.авајући као чив>еницу да се мати ту- 
жвте.-ва, примившн од оца 1200 круна, наследства иза оца одрекла и да, прома 
томе, ви тужвтељи вемају више шта да потражују. Протввтужбу другоредне ту- 
жеве, уд. Т. рођ. В. делвмвчно је уважао a празвао јој враво плодоужнвања на 
*'в свих оставилских некретнвва. Призивнн суд одбио је првзив тужених и у 
свему потврдно пресуду Апелацновога суда.

Жалба друторедне тужеве да је Апелацвони суд поврсдио правни пропис, 
јер јој вије признао алодоуживан>е на оставннске некрствине у целини, вије 
скгвовава. јер је Апеладиони суд прави.лво у<ггановио да је по<медн.е стално 
месгго ставовања оставатељева бвло у Црвевој Црквв, дакле ва подручју Аустр. 
грађ. зак., a не у Баватској Су(к>тлци, где је оставител>, додуше, умро, али куда 
се није био отселио у вамери да таао стално живи и станује. To чинренично 
стање (ггвари у<ггановл>еао је на основу нсказа преслушаних сведока, који су 
цењенв у см. пропнса Гр. п. п. н оно иема погрешака услед којнх би се могло са

8
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yciicxoM нападати y cm. проииса §-a 534 Гр. ii. n. Зато je реии.знону молбу дру 
горедне тужеие као неосновану наљало одбити.

5^след ревизионе молбе осталих тужених који су се браннлн, Т. Владимира, 
Biihe и 'Боке, ваљало је пресуду Апелацнонога суда разрешити и упутити га на 
даљи поступак. У см. прописа §-а 790 Аустр. грађ. зак. жена нема, истина 
право на нужни део, али јој, док код се не преуда, припада право на пристојно 
нздржавање, уколико није у стању да се издржава из свога пметка. И, како је н 
у конкретном стучају оставитељ, муж тужене, опоруком завештао цео свој нвт 
покретни иметак синови.ма, a о издржавању тужене није се иобринуо ни у 
тестаменту, нити споразумом за живота, с правом се жале тужени да признвни 
суд на оне некретнине, о којима је оставител> у теста.ченту 1>асположно, право 
плодоуживаља туженој у једиој шестнни није могао признатн. Неоснована је, 
међутнм, жалба тужених да бн удова оставл>ача имала да се .задовољн са Чв 
плодоуживањем признатим јој на некретнине уиисане у гр. ул. Дрвена Црква бр. 
028, о којпма оставитељ у теетаменту, наводно, није учинио расположење, јер 
би са тим, дocybeни.vI јој плодоуж1га<ање.м, тужена била дужна да се задовол>н 
само у случају, ако оно одговара мери пристојнога издржавања које је у с.м. на- 
иред поменутог прописа §-а 790 Аустр. грађ. зак. власна тражити. Како, међутим, 
према оетавинским списима ирнложеним тестаменту. није могуће установнти у 
погледу којнх некретнина — према гр^тповним улошцима — је тестатор учинио 
1>асположење, a у погледу којпх није, вал>ало је предмет вратити призивном 
'̂УДУ До то, позивајући се на бројеве грунтовних уложака као и топографске бро- 

јеве некретнина, поједнначно установп. После тога бнће дужност призивнога 
суда да туженој у см. §-а 790 Аустр. грађ. зак. пристојно издржавање досуди. 
урачунавјући у го приход који тужена нма из свога властитог иметка — ако 
такав постоји — односно приход који ће имати из */« плодоужнвања оних некрет- 
]шна у погледу којих оставитељ тестаментарно расположење ннје учинио. Према 
томе ће Апелациони суд морати водити рачуиа о томе, да туженој досуђено при- 
стојно нздржавање не може прећи меру вредности прнхода онога дела оставине, 
на који би приход тужена имала право да оставитељ тестаменат није оставио.

Расположење у погледу трошкова ревизискога поступка оснива се на про- 
писима §§-а 543 и 508 Гр .п. п.

143
Поставл>ање старатеља канцеларији адвоката не.ма никакве везе са лнчнпм 

прав}1ма и обавезама адвоката прсма његовим странкама на приватно-правном 
основу, јер је сврха поставл.ању старатеља да овај ликвидира послове адвокатске 
канцеларије и, на тај начнн, заштнти ннтересе странака које је адвокат засту- 
пао. Како је у конкретно.м случају тужитељица постављена за старатеља своме 
болесном мужу, она је овлашћена да тужбом тјшжи наплату адвокатских трош- 
кова свога мужа, како је то призивни суд правилно изрекао. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 29 фебруара 1940, бр. Рев. II. 04/1936.)

144
Правплно је Апелациопп суд нзрекао да је тужба преурањена, 

је[) је тужитељ-правозаступник уговорно да му у име награде при- 
иада Vi» од оставине у погледу које парнпца још тече. Како је, пак, 
услед тога непзвесно колико ће тужени наследити и да ли he уоп- 
ште што наследнти, неизвесно је и то да лн he и тужитељу што у 
име награде припасти. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
24 фебр. 1940, бр. Рев. II. 118/1936).

Касациони суд ревизију тужитеља не >-важава, пресуду призивнога суда 
одобрава и тужитеља ocybyje да туженом у  пме трошкова ревизискога поступка 
плати, у року од 15 дана под претњо.м оврхе, CSl (шест стотнна осамдесет и 
један) динар.

Р А З  Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је тужеие заступао као правозаступннк у 

оставинској парницп која је текла пред Окружнн.м судом у Новом Саду под бр. Г. 
445/1931 н да му из тога заступања прнпада у нме награде према у тужбн нзло-
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женом трошковнику свота од 29.345 динара. Како сс застуиства одрекао, д^'жпн 
су му туженн ту своту нсплатити, те је тражио да их суд оЛвеже да му утужеиу 
своту као и парцичне трошкове исплате. — Тужени су иорекли да Cm тужитељ 
Оио властан да тражи од њих исилату награде, јер су они са њима уговорнлц да 
му имају нснлатити 10% од вредности оставиие коју наследе, a како париица 
коју воде још није довршена, те је неиавесно xohe ли уовште што наследити, да 
је тужОа преурањена.

Првостепени суд, Окружнн суд у Новом Саду, пошто је спровео докаани 
поступак донео је пресуду, којом је тужбу уважно и тужене осудио према тужбе- 
иом захтеву, док је призивни суд, Апелациони суд у 'Новом Саду, пресуду прво- 
•степенога суда преиначио, тужитеља са тужбом одбио ii осудио да нлати ирво- 
степене трошкове.

Апелациони суд је, прихваћајући чињенично стање ствари установљпио по 
првостепеном суду, такође установно, да су тужитељи са тужени.ч угоиорили да 
he му у име награде исплатитк 10% од вредности оставине коју иарницом, у 
којој их је тужитељ заступао, буду добили. To чињенично стање ствари тужени 
ревизијом не напада, само тврди да би .чу, иако је са туженима склопио ciiopa- 
зум 0 награди, припадала награда ирема судском установљењу за послове које 
је већ обавио, јер се заступања тужених одрекао, те је тако његово шлраживање 
самим тим постало плативо. Та жалба тужених није основана, јер ирема уста- 
иовљењу Апелационог суда, које се ревизијом не напада, тужитељу прнпада 
хонорар од 10% од вредности оставине тек у том случају, ако се парннца у којој 
их тужитељ заступа за њих иовол>но оконча, и у оној са1>азмери у којој од 
оставнне буду што наследили. Како, међутим, iipe.\ia установл>ењу Апелационога 
суда та парница још није окончана, те је неизвесно уколико ће тужени са пар- 
ницом успети и колико he, према томе, тужитељу у име награде припадати и да 
ли he му уопште што припадати, правилно је поступио Апелациони суд када је 
тужбу као преурањену одбио и изрекао да тужитељ мимо уговоренн xoHopaj) пе 
може тражити од туженога исплату по суду установ.гене награде, ii{)h свеч 
дом што се заступства одрекао.

Расположење у погледЈ' трошкова ревизискога поступка оснива се на про- 
писима §§-а 152 Гр. п. п. ______

14б
Сама чпњеница да тужитељ-правоааступник ннје по тврдњи 

туженога умео овоме дати тачну информацију о томе како he фи- 
ианснске власти наплатнти преносну иристојбу иоводом уговора о 
размени, није разлог да се адвокату награда за обав.љене радове не 
плати, јер је то ствар примене таксених прописа од стране финан- 
CIICKHX власти. (Закључак Касационог суда у Иовом Сад>' од 24 
фебр. 1940, бр. Рев. II. 205/1936).

Касациони суд у след ревизије тужител>а укида како пресуду ii|iii3Hmiura, 
тако II пресуду првостепенога суда, и предмег Bpaha нстом суду на даљн по- 
ступак и доношење нове одлуке.

Р А З Л О З И :
Тужите.Ђ је у тужби навео да је у стварн размене .360 јутара туженога, које 

је овај имао у атару општине Маргита, за два Kyhe II. К., које је oiiaj и.мао у 
Београду, извршио у прнложеном трошковнику наведсне радове, за које му 
припада у име награде и готових издатака 18.61& динара. Како тужеии nehe да 
му ту своту нсплати, тражио је тужител. да га суд иа то обвеже и да га обвеже 
да плати трошкове. Тужени је признао да је тужитељ ради сачињења уговора 
путовао са њиме у Београд н извршно неке радове, али је тврдио да до пер- 
фектуисања посла није дошло због тога, што тужитељ није умео да туженом п 
његовој жени да сигурна упутства у томе погледу, да ли he преносна пристојба 
имати да се платн само по једном објекту, који чини предмет размене, или по оба 
објекта; да се са тужитељем због тога разишао н отишао дрЈГОм адвокату, који 
чу је сачинио уговор и коме је у име хонорара платио свега .3000 динара.

Првостепени суд, Окружнн суд у В. Кикинди, одбио је тужитеља са туж- 
бом, a признвнн суд, Апелациони суд у Новом Саду, одбио је призив тужитељев 
и у све.чу одобрио првостепену пресуду.

8*
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Основана je жалба тужитеља да је Апелациони суд повредио правно пра- 
вило. Без обзира на контрадикторан псказ код првостепенога суда преслушаних 
сведока, П. К. и осталих сведока, од којих Н. II. исказује да питање преносне- 
иристојбе није бно разлог што су се странке разишле, a други, Ф. А., да је ту- 
жени долазио тужитељу у канцеларију н нудио измиру, Касациони суд је тога 
стајалишта, да сама чињеница да тужитељ, наводио, није умео дати туженоме 
тачну иформације о томе, како he и на који начин финансиске власти иаплатити 
иреносну пристојбу поводом уговора о размени, није разлог да туженн тужитељу 
награду за извршене послове не наплати јер је то ствар при.мене таксених про- 
ииса од стране финансиских власти, коју тyжитev .̂ у свима појединостима није 
ии могао предвидети. У чл. 27 Закона о адвокатима предвиђено је, додуше, да 
погодба о награди не вреди ако адвокат својо.м кривицо.м не доврши посао, али 
се тај пропис у конкретном случају не може применити, јер не стоји тврдња 
туженога да посао раз.чене није довршен кривицом тужитеља. Тужени признаје 
да је преносна пристојба плаћена ипак само једанпут, a једанпут би била пла- 
ћена II у случају да је тужени допустио да уговор о размени саставн тужитељ и 
да га он код грунтовне власти и спроведе. He може се pehii да до перфектуисања 
посла ннје дошло нн зато, што је тужнтељ нацрт уговора саставио за снстем 
тапија, док су код Града Београда у то време већ биле уведене земљишне књиге, 
јер н то није таква грешка која се не би могла исправити и због које се препис 
иекретнина на туженога и његову жену не би више ни у ком случају могао 
спровести. Нз свих тих разлога вал>ало је обе пресуде нижих судова укинути ii 
предмет вратнтн првостепеном суду да, држећи се rope изложеног стајалишта 
Касацноиог суда, усганови колика свота тужител>у у име награде и готових из 
датака за обав.гене радове припада па да .му ту своту и досуди.

146
Навод рекурса да у конкретном случају није требао претходити поступак 

о замени дужничких нсправа новим облигацијама, јер да цсправа није iiii било, 
иије се могао уважити, јер се уговор о зајму .може склопити п усмено. Смањење, 
пак, дуга и утврђење новог износа мора се у сваком случају извршити у см. 
Правилннка о замени дужничкнх исправа нови.ч облигацијама. (Зак.гучак Ка- 
сацноног суда у Новом Саду од 11 деце.мбра 1939, бр. Рек. II. 97/1939.)

147
Према чл. з  ст. 11 Уредбе од 23 иовембра 1933, кад дужнпк зем.горадник 

плати свој дуг раније, рачунају му се 2% попуста за сваку скраћену годину од 
преосгалог износа дуговања. Када се, пак, тако рачуна по 2% од преосталих 
нзноса по ст. 1 истог члана, онда излази да је попуст у конкретаом случају у 
корист туженог 15.92%. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 26 јануара 
1940, бр. Рев. II. 448/1936.)

148
Према чл. 17 Закона о позајмицама без пнтереса од 30 марта 

1928 годпне, HiiKo не може провестн оврху ни радп оснгураља нп на- 
мирења на предметима покретним, жнвнм инвентаром, некретнпнама 
и потраживањнма, која су настала из свота државнпх позајмнца, a 
које су дужницима нсплаћена путем аграрнпх заједш1ца, њпхових 
савеза плн Мннпстарства за аграрну реформу, које установе нмају 
лраво првенствене наплате на тпм свотама. (Зак.ључак Касационог 
суда у Новом Саду од 24 фебр. 1940, бр. Рек. II. 63/1939).

Поводом ревизионога рекурса Tpehe аграрне заједнице као задруге Новн 
Сад, Касациони суд како зак.гучак првостепеног тако и зак.вучак другостепеног 
еуда укида и ствар враћа првостепено.ч суду на даљи поступак и доиошење нове 
одлуке.

Р А З Л О З И :
Против закључка Окружног суда у Новом Саду број Пл. 1255/1938 од 29 

новембра 1938 године поднела је ревизионц рекурс Tpeha аграрна заједпица као’ 
задруга Нови Сад, молећи да се нападнути закључак преиначи и у целостн по-
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тврди закључак Среског суда од 14 јануара 1938 године, a Градска штедионнцп 
осуди на плаћање трошка рекурса са раалога, што Градска штедионпца на раз- 
деобном рочишту није порекла њихове иаводе о постанку и природи њиховог 
потраживања, него је само приговорила њиховом праву првенствене наплате, ii; 
је B eh на основу тога Окружни суд морао потврдити закл>учак Среског суда.

Нападнути закл>учак донет је повредом законских прописа и то повредом 
^ 17 Закона о позајмицама без интереса удружењима од 30 марта 1928 годинс. 
као н повредом прописа члана 5 и чл. 2 тач. 2 наведеног закона.

Разлози рекурента делимично су на закону основанн.
Према чл. 17 Закона о позајмицама без интереса од 30 марта 1928 годинс 

нико не може провесги оврху ни радн осигурања ни намирења на предметима по- 
кретним, живим инвентаром, некретнЈшама и потраживањима, која су настала 
из свота државних позајмица, a које су дужннцима исплаћена путем аграушвх 
заједница, њихових савеза или Министарства за аграрну реформу, које установе 
нмају право првенствене наплате на тим свотама.

Tpeha аграрна заједннца на раздеобној расправи од 13 септембра 1938 го- 
дине тражила је првенствено намирење из дражбеие куповнине iipe свих укњи- 
жених поверилаца своте од 5836 динара н 38 пара на основу члана 17 спомену- 
тог закона. Градска штедионица као хипотекарни поверилац a укњижена пред 
TpehoM аграрном заједницом, молила је да се приговори, односно предлог Аграрне 
заједнице одбије, јер се наведени закон не може применити на продату нек[)ет- 
нину булући иста није аграрна земља. Прикључила је 2 обвезнице којима је 
желела да докаже да је само свота од 1106 динара дата у готовом новцу, док 
да је свота од 3000 динара укњижена као протувредност лиферовања грађе од 
страпе Аграрие заједнице, a која је грађа лиферована на основу Закона о бес- 
каматаој позајмици у израђеној грађи добровољцима, по ком закону таква грађа 
нема права првенствене наплате.

Како међу странкама није расчишћепо пнтање колику је своту Tpelia 
аграриа заједница као задруга дала овршенику из свота државннх позајмица, 
те у коју је сврху та свота уложена, ваљало је, да бн се могао прнменитн чл. 17 
Закона од 30 марта 1928 г., како одлуку првог тако н другог суда укинути, те 
упутитн првостепени суд да поступи по § 196 ал. з. ст. Овршног зак. Прсма томе 
дужност he бити рекурента да докаже да је спорну своту добнла из државиих 
позајмица; да је овршеник исту своту употребио па куповнину спорне некретнине 
илн куће на њој, јер само у том случају има места примена чл. 17 горенаведеног 
закона. _____

149
Побнјати се могу на основу §-а 7 Закона о побијању прашшх 

дела ван стечаја и пропуштања, услед којих д.ужник изгуби какво 
право. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 2 марта 1940, бр. 
Рев. II. 581/1935).

Касацнони суд ревизију тужене не уважава, пресуду призи1!Нога суда 
одобрава и тужену осуђује да тужите.Ђу у име трошкова ревизискога иостуика 
платн, у року од 15 дана под претњом оврхе, дин. 345 (трн стотине четрдесет н 
пет динала).

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је син тужене К. М. иравоснажном пресудом 

Среског суда у Ковину осуђен да му плати 3995 дин. главнице са 5% камате од 
24 нов. 1925 год., a доцнијим решењнма суда обвезан да му накнади 2076 дин. у име 
трошкова. Тужитељ, међутим, не може на некретнинама туженог— кући и кућишту 
— уписаних у гр. ул. општине Ковин бр. 797 да се намнри, јер је на њима забележена 
забрана отуђења и оптерећења. Та забрана је, међутим, изгубила сваку правну снагу, 
јер је син тужене постао неограниченим власником и куће и кућишта, будућн је у 
спору који је тужена водила против њега правоснажно установ.гено, да је кућу 
он дигао о своме трошку, да је и кућиште припало њему, само изречено ла бн 
његову противредност ir.Mao да исплати матери, али да и на то није обавезан, 
јер је то материно потраживање са његовим противпотраживањем компензирано. 
Тражио је зато тужител. да се тужена осуди да је дужна трпети да се он за 
своје потраживање без обзира на забрану отуђивања п оптереКеи>а може из 
некретнина спна тужене намнрити. Тужена је тражнла да се тужнте.Ђ са тужбом



118

одбије и осули да плати трошкове, јер је тужитељ имао могућности да своје 
иотраживање оствари на основу §§-а 124 и 127 старог Извршног закона.

Првостепени суд, Срески суд у Ковину, дао је тужби места и тужену осу- 
дио у см. тужбеног захтева, a призивни суд, Окружни суд у Белој Цркви, ту 
пресуду је у целини потврдио, обвезујући тужену да тужитељу платн и тро- 
шкове призивнога поступка.

Није осиована ревизиска жалба тужене да је призивни суд повредио правне 
пропнсе, јер је исти суд, прихваћајући чињенична установљења првостепенога 
суда, такође установио, да је син тужене, a дужник тужитељев, постао одиста 
неограниченим власником и куће и кућишта из кога би се гужитељ за своја 
досуђена потраживања могао намирити, на којим некретнинама, међутим, стоји 
и данас у корист тужене забележена забрана отуђивања и оптерећења. И како 
је син тужене као дужник т\’житељев пропустио да тражи брисање забележене 
забране и, на тај начин, онемогућује да тужител. дође до иамирења свога потра- 
жнвања, властан је тужитељ да на основу §-а 7 Закона о побијању правних дела 
ван стечаја побија тај пропуст свога дужника и да тражи да је тужена, која је 
тим пропустом погодована, дужна трпетн да се он за своја потраживања из 
некретнина њенога сина нам1гри.

Расположење у погледу трошкова ревизискога поступка оспива ее на про- 
писнма §S-a 152 и 143 Гр. п. п.

l .)0
He може се поступак наставнти нн у случају ако странка ннје 

платила таксу за исправу, која се у спору употребл>ава као докал. 
(Решење Касационог суда у Новом Саду од 7 марта 1940, бр. Рек. II. 
344/1939).

Касациони суд уток одбија.

Р А З Л О З Н :
Протии закл>учка Апелационог суда у Новом Саду бр. Г. 2483/1928 од 13 

септембра 1939 године поднеле су рекурс Д. С. и К. В., молећи да се нападнути 
закључак стави ван снаге и нареди да се поступак настави са разлога, јер је 
становиште Апелационога суда погрешно када је обуставио поступак зато што 
не може да плати таксу иа прашш посао цесије, јер се овде ие ради о судскоЈ 
такси на поднесак нли за неку судску радњу коју би требало таксирати, већ 
се Јчгди о пристојби на једно иисмено које садржи правни посао о цесији. He 
могу бити лишене судске заштите само зато, што ннсу у стању да плате једну 
велику таксу на иснраву, коЈа је само доказ у париицн, a нема никакве везе са 
самим поступком у коме им је додељено право сиромаштва.

Рекурс утецател>а је неоснован, јер је Апелационн суд правилно применио 
чл. 51 Закона о таксама, те како је Апелациони суд правплно навео н ра.злоге 
na основу којих је донео нападнути закључак, то је овај Касационн суд, усваја- 
jyhii исте, иападнутн закључак потвр;џ10.

151
Фллијална днрекцпја осигур)авајућег друштва нема способностн 

да буде паЈШичном странком. (Пресуда Касацноног суда у Новом 
Саду од 10 фебр. 1940, бр. Рев. II. 897/1935).

Касациош! суд ревизију тужитеља не уважава, пресуду призивног суда 
одобрава и тужитеља осуђује да туженом, у року од 15 дана под претњо.м оврхе, 
плати у н.че трошкова ревнзнскога поступка 585 (пет стотина осамдесет и пет) 
динара.

Р А З  Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је у овршном предмету Р. Д. против Р. С. 

иос'тавл>е11 за старател>а над плодоужитком некретаина овршениковпх и да му 
је под секвестар стављени плодоужнтак био н предат на руковање 10 јула 1933 
год. 31 јула те исте године изгорео је плод са 5 јутара жита стављеног иод секве- 
(тар, којн је био осигуран код Општег осигуравајућег друштва ,,.1угославија“ 
([шлијала В. Бечкерек. Како осигуравајуће друштво није волјНО да осигурану

I
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противредност жита у ианосу од 20.000 дин. исплати, тужитељ је тражно да га 
суд обвеже да је ту своту дужан ставити у судски полог н да ra обвеже да 
плати трошкове. Тужени се између осталога браиио тиме, да тужител. иије могао 
утужити филијалу друштва „Југославија" у Београду, јер друштво „Југосла- 
вија“ у В. Бечкереку нема уоиште филијалу, него само филијалну дирскцију 
која као таква нема способности да буде парнично.м странком. Навео је тужени, 
даље, да у см. т. 7 уговорних услова уговор о осигурању, ако осигурани првдмет 
буде узет под судску забрану, престаје, услед чега иису дун;ш1 тужите.ву да 
плате ништа.

Првостепени суд, Окружни суд у В. Кикинди, дао је тужби .места и туже- 
ног осудио да плати 22.S00 днн. са прип., док је иризивни суд, Апе.лационц суд 
у Новом Саду, првостепену пресуду п[1еиначио, тужитеља са тужбом одбио и 
осудио га да плати трошкове.

Жалба тужитељева да је призивни суд повредио правне прописе само је 
једним делом основана. Неоснована је утолико, што је призивни суд правилно 
изрекао да филијална дирекција усигуравајућег друштва „Југославија" у В. 
Бечкереку нема способности да буде парничном стЈ)анком и да, нрема томе, oiia 
није -могла битн ни утужена. Из самога уговора о осигурању види се да је oii 
склопљеп, додуше, посредством филијалне дирекције у В. Бвчкереку, али да се 
ова јавља само као опуномоћеник осигуравајућег друштва „Југославија“, a не 
као са.мостална трговачка фирма, па се то исто внли и из заипсиика о проценн 
штете, где се каже да he процењена ттета бити исплаћена тек пошто је управа 
друштва одобри.

Зато је оенована и одбрана Осигуравајућег друштиа да оио не може битн 
обвезано изјавама н>ене фнлијалне дирекције iia које се тужител> позива, a прсма 
којима се је ова изјавила вољном да осигуранину исплати, уколико тужител> 
поднесе уверење о невиности и судским решењем искаже да је постављен за ста- 
ратеља секвестриранога иметка. Напротив је основана {кЈВизиска жалба тужи- 
теља да је Апелациони суд погрешно нзрекао да би уговор о осигурању у см. 
7 чл. услова изгубио важност зато, јер је у ње.чу предвиђено да он у случају 
да предмет осигурања буде узет под судску забрану ирестаје. У §-у 4S5 Трг. 
законика таксативно су и ucupimo наведени случајевн када уговор о оеигуран.у 
губи снагу, II како се међу њима ue помиње и напред по.менути случај, тужба 
тужитељева из тога разлога није .могла битн одбијена.

Расположење у погледу трошкова ревизнскога поступка оснива се на iipo- 
писима §§-а 14.3 в 152 Гр. п. п.

152
У см. ст. 1 §-а 108 Гр. п. II. ако се недостатак снособностн бнти странко.ч 

не може уклонити, суд првог илн вишег сгепена код којега се пајјница водн 
одлучиће закл>учко.ч да је постуиак ништав. Такав закључак с.че виши па и 
Касационн суд донети са.мо у случају, ако iio то.ч питан>у било исти суд, било 
који други суд није neh донео правоснажну одлуку да недостатак парничне спо- 
собности не постоји (§ 108 ст. 2 Гр. ii. п.). Зато и у копкретном случају Каса- 
ционн суд иије по службеној дужности jiacMaipao питап.е иарничне способиости 
тужите.га, јер закл>учак прнзивнога суда који.м је тужител>у парпична способ- 
ност призната, рекурсом није нападнут. (Прееуда h'acamioHor суда у Ново.м Саду 
од 10 мачта 1940, бр. Рев. II. 771/19.35).

153
Иако је вредиост спора свега 177 динара, ствар је код доитх судова iio- 

грешио схваћена као нема,1нчна и тако н расправљена. Зато је ва.гало реви- 
зију тужитеља ие одбацити, него уважити, обе иресуде као и иоступак дон>их 
судова укинути и Срески суд упутити да предмет расправља као маличан ii 
донесе нову одлуку. (Закључак Касационог суда у Новом Ca;iy од 22 (|)сбруара 
1940, бв. Рев. II. 84/1935).

154
Спорна питања, која се односе на јавни пут који служн као јавна прометна 

површива, без обзира да ли је тај пут државни, са.моуправни нлн општипски 
(Закон од 8 .маја 1929) спадају у стварну надлежност управних власти, a не 
]>едовних судова. Како се ii у конкретном случају ради о сужавању јавиога иута
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ca стране шумске управс, којим се служн и становништво тужнтељнце, признвии 
је суд правилно поступио када је првостепену пресуду као и поступак којн јој 
је претходио поништио н тужбу одбацио. (Закључак Касацноног суда у Новом 
Саду од 7 фебр. 1940, бр. Рек. I. 5/1940).

155
Решавање спорова ич.међу парохиских свештеннка н црквених општина у 

погледу принадлежностн које им припадају, било да им је висина утврђена или 
није, спадају у стварну надлежност црквених власти. У см. чл. 6 Закона о 
православној црквн од 8 новембра 1929 годнне за извршење надлежно издатих, 
па закону основаних наређења и пуноважних одлука п пресуда свих црквених 
власти II органа, све државне и самоуправне влаети дају на захтев црквених 
власти своју административну помоћ. Зато је рекурс туженога ваљало уважити 
II одржати на снази првостепени закл>учак којим је пзречена недопустивост ре- 
довног правног пута ii тужба одбачена. (Закључак Касационог суда у Новом 
(.^аду од 24 фебруара 1940, бр. Рек. II. 2S1/1939).

156
У С.М. §-а 32S Гр. п. II. последпца тока парнице (§ 327) јесте та, да се за то 

Ереме не сме ни код тога ни код другога суда повести друга парница о нстом 
тужбеном захтеву. Пз тога законскога прописа нзлази, да се прнговор урачуна- 
вања, будућн да он ннје тужба, ii поред тока парнице о пстом захтеву може са 
успехом ставнти. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 21 марта 1940, бр. 
Рев. II. 480/1936). _____

157
Коверта у којој је призивно ппсмено предато поштн iie палази се међу спп- 

сима, али постоји поштански рецепис да је 20 маја 1938 пошти предата поши.Ђка 
за Срески суд у Новом Кнежевцу. У таквом случају законска је претпоставка, 
све док се противно не докаже, да је пошти тога дана предато писмено које је 
у питању. Зато је, иреиначујући закл>учак призивнога суда, иал>ало призив ту- 
исиочев сматрати благовремено предатим и призивни суд упутити да га узме у 
мериторно ])асматрање. (Закључак 1\асационог суда у Ново.м Саду од 7 октобра 
1939, бр. Рек. II. 306/1939).

15S
Како је призив тужитељев био сигниран по а,двокату на унутрагањој страни 

поднеска, није признвни суд правилио поступио када га је ради сигннрања 
странцн повратио и, како га странка iiiije после тога поднела у одређеном року, 
одбацио га као неблаговремено поднесеног. Зато је, уважавајући рекурс тужи- 
теља, требало предмет вратити n p i i3 iiBno.M суду и упутитн га да прпзив мери- 
торно p e ra ii. (Закл>учак Касационог суда у Новом Саду од 4 марта 1940, бр. Рек. 
I. 387/1935). ‘ _____

159
У CM. §-а 592  Гр. п. п. прнзнвнн суд пма за основу своје одлуке 

узети резултат расправе н доказивања како је утврђеп у првостепе- 
нпм парннчшш сппсима п у пресудп првостепенога суда, уколико 
овај резултат није измењен признвннм поступком. (Закључак Ка- 
сационог суда у Новом Саду од lO фебр. 1940, 6р. Рев. II. 8 9 7 /1 9 3 5 ).

Касациони суд ревнзнју туженнх уважава, пресудЈ' призивнога суда укида 
II ствар враћа истом суду на да.ви поступак ii доношење нове одлуке.

Р A 3  Л 0 3  II:
Тужитељи су у тужби навели да су своју кућу п кућиште, упнсане у гр. 

улошку општине Св. Михајло бр. 3919, фебруара месеца 1932 год. продали 'А'же 
нима усменим купопродајннм уговором за цену од 15.000 дннара, које су ту- 
жени узели п у посед. Од куповпне исплатнлн су им тужсни свега своту од 
5000 динара, a остатак од lO.OOO динара ннсу во.ђнн  да нм нснлате. Како писме-
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иог КЈ'по11родајиог уговора у  см. Мин. наредбе бр. 4420/И) 18 год. нема, yronoj) 
нема важности, услед чега су тужине дужие да им некретнние поврате. Од доби- 
вених 5000 динара рачунају тужитељн у име кнрије, ј(!р су тужеие у ку1ш 
становале, 3000 динара, док су 2000 динара вољнн да туженима поврате. Тра- 
жили су тужитсљи да се тужене у том смислу пресудом обвежу и да се обпежу 
да им плате трошкове. На усменој расправи тужитељн су модифицнрали своје 
тужбене наводе утолико, што су призналк да је о правном послу куиопродаје 
Оило састављено писмено, које су, .чеђутим, уништиле, али да је у уговор било 
унесено да у одређеним роковима, који су одавно нротекли, нмају исплатити 
остатак куповиие од 10.000 динара, у противном случаЈу да губе капару од 5000 
динара и да имају да кућу напусте. Тужене су признале да је о иравном послу 
постојао писмени купопродајни уговор, алн су по|)екле да је уговор сад])жавао 
клаузулу да капару губе и да се из куће имају иселити. Порицали су да је дата 
свота била уопште капара, него су тв1)дили да је она била делнмична отплата 
куповнине.

Првостепени суд, Срески суд у Алибунару, дао је места тужби и осудио ту- 
жене да су кућу дужни предатн тужитељн.ма у посед и платити им т]10Шкове, 
установљавајући као чињеницу, да је висмени уговор садржавао клазулу да су 
тужене у случају неисплате куповнине у предвиђвиим Ј)атама дужне некретнине 
предати тужите.Ђи.\1а у посед, да губе капару и да су тужителЈИ власни од уго- 
овра одустатн. Призивни суд, Окружни суд у 11анчеву, дао је места прнзиву 
тужених, лрвостепену пресуду преиначио, тужитеље са тужбом одбио и осудио 
их да плате трошкове. Пресуду је призивни суд основао на чињеници да је међу 
странкама неспорно да је писмени купопродајни уговор постојао и да су тужн- 
тељи власни да траже само испуњење купопродајног уговора, a да бн повраћај 
некретиина били власни тражити тек када би доказали немогућност противчк- 
нидбе од стпане тужених.

Основана је жалба тужитеља да је призивни суд доносећи такву пресу.ду 
повредио правне прописе. У с.ч. §-а 592 Гр. п. п. призивни суд и.ча за основу 
своје одлуке узетн резултат расправе и доказивања како је утврђен у првосте- 
пеним парничним списима и у пресуди првостепенога суда, уколико овај ре- 
зултат није измењен призивним поступком. Како је напред речено, првостепеии 
јесуд у својој пресуди као чињеннцу установио и то, дајеписмени купопродајнн 
уговор садржавао клаузулу да су тужени дужни некретнине тужител.има повра- 
тнти, ако куповиину у предвнђени.м ратама не би исплатили. Како призивпи суд 
то установ.л>ено чињенично стање ствари није учинио предметом свога расма- 
трања, ваљало је предмет вратити да призивни суд свој постЈ'пак нсправи, 
држећн се прн том напред наведеног прописа §-а 592 Гр. п. п. •

IGO
Суд 0 жалби због ниттавости из ст. 1 чл. б Уводпог закона за 

Гр. п. II. одлучује закључком a не пресудом. Зато се у погледу прав- 
них лекова против таквог закључка нмају применнти прогшси Гр. 
II. п. Kojii вреде за рекурсе. (Закључак Касационог суда у  Новом 
Сад>’ од 2 марта 1940, бр. Рев. П. 896/1939).

Касациони суд рекурс тужитељев, иазван ревизијо.ч, ио службсчшј дужио- 
CTii одбацује.

Р А З Л О З  И:
Тужитељ је у тужбн невео да је пресулом Изабраног суда Новосадске берзв 

М. J., 'млннарска фирма у Медлогу код Цеља била осуђена да туженој фир.ми 
плати своту од 35.595 дннара и 47 пара са прип. Упркос томс, међутим, тужена 
је тражн.ла и спровела оврху против њега, тужитеља. Како он не стојн у прап- 
но.м олносу са туженом и како му нити тужба нити пресуда Берзанскога суда 
нису били урученц, тужитол> је тражио да се пресуда Берз. суда на основу §-а 
091*1. 1 и 2 Гј). п. п. огласи ништавом и да се тужени осуди да му плати тро- 
шкове. Туженн је тражно да се тужите.Ђ са тужбо.м одбије и осудн да плати 
трошкопе^ јер би тужител. .мигао поништење пресуде Берзанскога суда тражнти 
само жалбо.м због 'ништавости на основу §-а 5 Уволног закона -за Гпађ. парн 
поступак. Тужитељ, међутн.ч, не о-значује у тужби који су ииштавнн ра-злози 
на основу којих иресуду Берзанскога суда побија.
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Првостепени суд, Окружии суд у Новом Саду, одбио је тужитеља са тужбом 
и осудио га да плати трошкове, a рекурсни суд, Апелациони суд у Новом Саду, 
закључак првостепенога суда је у целинп потврлио.

Како је Апелациони суд расматрао поднесак тужител>ев као жалбу због 
ништавности коју предвиђа § 5 Уводног закона за Гр. п. п.; како и тужитељ хоће 
да му се поднесак сматра жалбом због ништавости, a Апелациони суд устано- 
вио да је она предата по иетеку петнаестодневнога рока који прописује поме- 
иути чл. Уводног закона; како суд о жалби због ннштавости одлучује закључ- 
i ;o M , a прнзнвни суд првостепени закључак — назван погрешно пресудом — 
којом је тужитељ са жалбом одбијен потврдио, ваљало је рекурс тужитеља, назван 
погрешно ревизијом, у см. §-а 622 Гр. п. п. по службеној дужности одбацити.

161
Рекурс се има поднети ir против закључка Окружног као ре- 

курсног суда код сирочадског стола, који је донео закључак у првом 
степену. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 10 фебр. 
1940, бр. Рек. II. 282/1939).

Касациони суд рекурс одбацује.

Р А З  Л ОЗИ:
По § 207 Зак. чл. XX из 1S77 рекурс се има увек поднети код сирочадског 

(тола, који је донео одлуку у првом степену.
Обзиром на то, да је К. 'А. закључак призивнога суда примио 1 априла 1939, 

a рекурс против истога поднео Окружно.м суду, одакле је нсти лриспео Сирочад. 
столу тек 27 априла 1939 г., дакле након истека прописаног рока, то је Каса- 
циони суд ревизиони рекурс као закашњен морао у  смислу § 622 Гр. п. п. од- 
бацптн.

162
Како је овршеник постао пунолетним још 1933 године, иако у зем.Ђишним 

књигама белешка о његовој .чалолетности није брисана, то су све одлуке суда, 
на и одлука о дозволи прину.дне дражбе као и утврђење дражбених услова тре- 
бали бнти уручени лично овршенику. Како то није учињено, јер су судске 
одлуке уручене не овршенику него његовој матери као туторици, правилно је 
поступио рекурсни суд када је изрекао да се досуда на дражби купљених не- 
кретнина ннје .чогла изрећи. (Заклзучак Касационог суда у Новом Саду од 22 
фебруара 1940 бр. Рек. II. 136/1939).

163
У CM. ст. 1 §-а 68  И. II. за рекурсе вреде прописи Гр. п. п. (За- 

кључак Касацпоног суда у Новом Саду од 24 јан. 1940, бр. Рек. I. 
303/1939).

Касацнони суд рекурс тражиоца извршења no службеној дужности од- 
бацује.

Р А З Л О З И :
У смислу § 68 од. 1 Извршног поступка вреде за правни лек рекурса про- 

iiiicH Грађанског парничног поступка.
У конкретно.ч случају рекурснн је суд првостепни закључак потврдио, 

стога је ваљало у смислу '§  622 Гр. ii. п. рекурс тражиоца извршења против 
лотврдног закључка првостеш-ног суда по с.луж6еној дужностн као недопуштен 
одбацити.

1б4
У пптањима која се решавају на основу чл. 36 Улзд. п чл. 35 

Правнлннка за извршење Уредбе, протнв другостепеног закључка 
нема места дал>ем правном леку. (Закључак Касацноног суда у 
Новом Саду од 10 фебр. 1940, бр. Рек. II. 277/1939).



Касациони суд рекурс одбацује.

Р А З Л  ОЗИ:
Како се у овом случају ради о томе, шта има да плати дужник који је у 

бољем материјалном положају од снога веровника, дакле о питању које се ре- 
шава по чл. 36 У. л. з. д. и чл. 35 Правилника за извршење У. л. з. д., то с обзи- 
ром на чл. 54 У. л. 3. д. нема места даљем иравном леку против одлуке Окружног 
као другостепеног суда

Зато је Касациони суд морао ревизиски реку Ј)с  дужнице одбацити. с .
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

165
За установљење дела из § 275 од. 1 Кр. з. потребно је да се на- 

веду и чнњенице из којих he резултирати психичка пресија, или из 
којих he се јасно видети да је оптужени, Kopiicrehii се B4amhy коју 
је имао као послодавац, изврпшо обл.убу.

П Р Е С У  Д А;
Касациони суд ревизију приватног учесника одбацује. Међутим поништава 

пресуду Окружног суда из службе}1е дужности на основу § 33b од. V С. кр. п. 
у вези повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., те на основу 
§ 350 бр. 5 С. кр. п. упућује ствар истом Окружном суду на нови претрес и 
одлуку.

Р А З Л О З П :
Окружни суд огласио је кривим оптуженога за дело из § 275 одељ. I Кр. з., 

јер да је као старешина и васпитач, користићи се влашћу и утицајем који му 
даје тај његов положај, извршио обљубу, јер да је покојна подлегла том утицају 
и пристала на обљубу. Но Окр. суд у разлозима своје пресуде није конкретизовао 
у чему се састојао тај утицај или психичка пресија. Окр. суд морао је да наведе 
чињенице из којих he резултирати појам исихичке пресије, или из којих he се 
јасно видети да је оптужени, KopHctehn се Baamhy коју је нмао као послодавац, 
нзвршио обљубу. Да се оптужени користио влашћу или да је вршио утицај или 
психичку пресију над оштећеном, то су конститутивни елементи дела из § 275 
одељ. 1 Кр. 3., na ако ти елементи нису уетановл>ени, a ти се елементн могу 
установпти само конкретном чињеницама, онда нема инкриминисаног дела. Окр. 
суд те чињенице није установио, a од устаиовл>ен.а тих чињенниа зависи пра- 
вилна примена закова, да ли т. ј. у конкретном случају постоји крнвично дело 
или не постоји, a како је одлука суда штетна по оптуженога, то је Касационн 
суд на основу § 338 одељ. V С. кр. п. поннштио пресулу Окр. суда у том делу 
због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. ii. и ствар упутио 
истом Окружном суду на нови гл. претрес, на којем he расветлити горње чиње- 
нице и према резултату доказног поступка донети нову одлуку.

Услед горњег решеља ревнзија оптуженог постала је беспредметна, те је ре- 
шавање исте Касационп суд отклонио. (Пресуда Касационог суда број Крс 
351/1938 ОД 20 фебр. 1940).

166
Постоји дело нз § 314 од. 1 ст. 1 Кр. з. — a не оно из § 334 

Кр. 3. — јер је оптуженик пјдшш вол>е Електрнчне централе тро- 
шпо ону електрнчну енергнју која .му од стране Нлектрнчне цен- 
трале ннје бпла путем електрнчног сахата предата.

П Р Е С У Д А :
Касационн суд захтев за заштиту закона одбацује.
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Р А З Л О З И :
I. Окружни суд као инокосни суд у В. К. својом пресудом од 5 маја 193S 

10Д. бр. Кзп. 35/1938 огласио је опт. Д. J. кривим што је у међувремену од 23 
односно од 24 децембра 1937 године до почетка јануара 1938 године неуста- 
новљеног дана једним парчетом жице спојио главнн осигурач изнад струјомера 
свога стана са одводним осигурачем струјомера тако да је одводио струју непо- 
средно кроз ту жицу, обилазећи струјомер, и на тај начин од Електрнчне цен- 
трале у В. Кикинд!! одводио струју у сврху осветљења свога стана н млина у 
вредности испод 1000 динара, a све то у намери да на тај начпн присвајањем 
струје прнбави себи противправну имовннску корнст, чиме је почииио преступ 
крађе означен у § 314 од. 1 ст. 1 Kn. з.

Главни државни тужилац налази да је Окружнн суд својом пресудом по- 
вредпо закон у § 314 од. 1 ст. 1 Кр. з. у вези § 337 бр. 2 С. i:p. п., јер да је на 
дело за које је оптуженик оглашен кривнм погрешно применио § 314 од. 1 
ст. 1 Кр. 3. уместо § 334 од. 1 ст. 1 Кр. з. Радња оптуженога, како ју је установио 
Окружни суд. по нахођењу Главног дЈ)жавног тужиоиа но садржи битна обележја 
преступа крађе већ се поклапа са обележјима преступа преваре. Оптужени, 
нанме, да је тиме што је трошио струју a да струјомер. који је по влат-нику 
клектричне струје баш и постављен у оптужениковом стану ради контроле утро- 
шене струје, није регистровао ту потрошњу, јор је струја, пролазећи кроз жицу, 
обилазила струјомер, изопачио чпњенице и тиме довео Електричну централу у 
забЛЈ^ду, те је ова на своју штету a на иротнвправну корнст оптужспога устапов- 
Јвавала мању потрошњу него што је она ствапно била.

Захтев није основан.
Према § 14 бр. 6 Кр. 3. као покретна ствар у смислу Кривнчпог законнка 

има се смаграти и електрична енергаја. По својој природн она спада у ред по- 
трошних ствари, јер се употреба трошн на тај начин што се преображава у другн 
облик енергије: у светлосну, топлотну, моторну нлн друо' енергнју. Пз овакве 
правне н стварие прнроде електричне енергнје излазн да она може бптп н пред- 
мет крађе у смпслу § 314 Kn. з., ако је учнннлац као тућу покретну ствар одуздсе 
другоме у намери да њсним прнсвајањем прибавн себи противправну имовпн- 
ску корист.

Према чпњеничном стању како је оно у предметном случају установљено у 
пресуди Окружног суда у В. К., у пнкримннисаној радњи опт. Д. стнчу се сва 
наведена објективна и субјективна обележја преступа крађе како их претпоставл>а 
§ 314 од. 1 ст. 1 Кр. 3. Утврђено је као чињенпца да је Електрпчна централа у 
В. К. производила електрнчну енергпју н да ју је, поред осталих, продавала н 
опт. Д. на тај начин, што је из њене мреже био спроведен у кућу оптужепог 
•електрични вод са укопчаним електрпчним сахатом (струјомером), који је уста- 
новљавао количнну утрошене електрнчне енергнје те служио као основица за 
израчунавање своте која се за њу пмала наплатнтн. Према томе Електрична 
централа као произвођач ii предавалац електрнчне енергије вршила је предају 
(традицију) ове потоње оптуженоме као потрошачу н купцу само путем елек- 
дричног сахата (етрујомера) — аналогно као што се вршн предаја покретних 
ствари помоћу разних аутомата — те се електрична енергија све до те предаје 
налазила у власннштву н детннцији (притежању) Електричне централе. Пз на- 
ведених чин.еница излази правнн закл>учак да је између оштећене Електрнчие 
централе и опт. Д. постојао споразум по коме је овај био овлашћен да тропш 
само ону електричну енергију која је у цпљу регистрбћања ирошла кроз елек- 
трични сахат и да је узнмање п ТЈ)ошен>е електрнчне енергије оштећене од стране 
оптуженога другим начином, мимо електричнн сахат, било протипно томе cnojia- 
зуму, дакле противзаконито.

Окружни суд установио је i;ao чињеницу да је опт. Д. у међувремену од 
23 односно 24 децембра 1937 годино до почетка јануара 193S годнне бно ископчао 
електричну струју нз електрнчног вода који је пролазно кроз електрични сахат. 
тако да овај ннје показивао потрошњу електрпчне струје. На тај начин опту- 
жени је против воље Електричне централе трошио ону електричну eitepnijy која 
му од стране Електричне централе није била путем слектрпчног сахата — ауто- 
мата предата, већ коју је он противзаконито узнмао непосредно нз електричне 
мреже Електричне централе, дакле док се она налазила у притежању потоња. 
Па како је утврђено да је оптуженик то учинио у намери да прибавн себн про- 
тнвправну нмовинску корнст — која се састојала у потрошњп електричне енер-
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гнје без иаплате протуврелностн као н то ла вредност тако утрошене (ол.Узете) 
едектричне енергнје није прешла 1000 динара, то је Окружнн суд дело оитуже- 
нога правилно квалификовао као преступ крађе означен у § 314 од. 1 Kn. з.

Према томе иетачио је иравно становиште Гл. држлвног тужиоца да бн се у 
предметном случају на дело оптуженога имао применити § 334 од. 1 ст. 1 Кр. з., 
т. ј. да 10 дело има оболежја преступа преваре. 0  преваЈШ могло би овде бити 
речи само онда да је оптуженик преузимао електрнчну енергију иа уговоренн 
начин, путем електричног еахата (струјомера), па да је прн томе извршио какву 
преварну манипулацију — померењем или удешавањем показивача на сахату. 
На тај начин оптуженнк Ои био преузео и потрошно ону електрнчпу eiiejinijy 
која бн му од стране Електричне централе била ПЈ)едата. али би ову потоњу iii)e- 
удешавањем сахага био довео у заблуду у погледу количиие утрошсне елек- 
тричие енергпје у цнљу мање наплате, дакле би у намери да себи прибавн про- 
тивправну имовинску корист нзоиачењем чињепица био другога довео у заблуду 
те га тиме навео да на штету свога имања иишто учиии, чиме би био остварио 
биће дела преваре у смислу § 334 Кр. з. Како се, пак, радња оптуженога не 
састоји у преудешавању показивача на електричном сахату него у тропгењу 
елекгричне струје мимо елект. сахат, то она претставља крађу електрпчне еиер- 
)ије a lie превару.

Касацнони суд је зато захтев за заштиту закона као неосиован темељу § 357 
од. 2 С. кр. п. одбацио.

II. Против пресуде Окружног суда као инокосиог суда у Вел. Кикинди били 
су уложили призиве: Државни тужилац .због благо од.мерене казне, a оптуженик 
због повреде формалног закона из § 336 бр. 5, С и 7 С. кр. п. и због повреде* 
материјалног закона нз § 337 бр. 2 н з С. кр. п. те да није крив.

Апелационн суд у Новом Саду својим решењем од 23 септе.чбра 1938 Бр. 
Кппа 85/1938 одбацио је изјављене призиве као очнгледно неосноване, образла- 
жући између осталога да је по чињенично.ч стаљу првостепени суд правилно 
установио крпвицу оптуженог н дело му правилно квалификовао.

Главни државни тужилац налази да је Апелатшони суд ти.м својим реше- 
љем повредио закон у § 398 од. 2 С. кр. п. када пресуду Окружног суда није у 
погледу квалификације дела поништио и оптуженог огласно к])ивим за преступ 
иреваре означен у § 334 o.i. 1 ст. 1 Кр. з. Ставио је стога и у погледу решења 
Апелационог суда захтев за заштиту закона.

Захтев је и у том делу без осиова нз напред навелених разлога, iia га је и 
у том погледу на те.чељу § 357 ол. 2 С. кр. п. одбацио. Шресуда Касационог суда 
Број Кно 2/1939 ОД 15 дец. 1939).

167
Како је Окр. суд установио као чшБенпцу да је од претходних 

веровника једнно Б. К. бпо укњижен на плодоужнвање упитннх не- 
кретшша н да је једино он спровео секвестар на плодоуживање, то 
je правно становпште Окр. суда, да претходним вероввнцпма не при- 
пада убрана свота, на закону основано, те зато нема ип дела вз § 
3 1 9  Кр. 3.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд ревизију одбацује.

Р A 3  Л 0311:
Против прес}'де Окружиог суда изјавио је приватин учесник као ТЈ-жилац 

ревизију због повреде формалног -закона из § 336 бр. 4—6 С. кр. п. п због повреде 
материјалног закона из § 337 бр. 1—З С. кр. п.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налази жалилац у томе, 
што суд у својој пресЈ'ди не спомиње гр. ул. бр. 32 н 324 општине Б., иако су 
онп на гл. претресу прочитани, a из којих се види да су ове некретнине оптере- 
ћене хипотеком и то: Државног ерара на порез у суми од 40034 дии.; Српске 
Штедонице у Петровграду у суми од 26.200 н 1044 дин. и д-1>а П. Б. у су.чи од 
2140 дин., нити суд даје разлоге, зашто би потраживање Б. К., које долази иза 
rope споменутих хипотека, дошло до исплате пре оних хнпотека које су fiainije 
укњижене. Уосгалом Т10Д С/23— предбележено је брисање хипотеке Б. К. 
Окружни суд је, даље, погрешно устаповно да она свота припада Б. К. на основу
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закључка Окр. суда у Панчеву 6ji. Пл. 178/1937, јер је овнм закључком само 
поништена рани^а нападнута одлука ирвостепеиог суда, који се ynyhyje да 
спроведе доказе и донесе нову одлуку, a нема никакве дисиозицнје у том по- 
1'леду, коме има да препадне свота од 9310 дин.

Овај разлог ревизије је неоснован, јер се из образложења нападнуте пре- 
суде јасно види, да се првостепени суд позива на прочитани извод з. књ. ул. 6р. 
32 и 324 општине Ботош, па пошто је установио да има више заложних пове- 
рнлаца, даје основане разлоге, које и овај суд прихваћа, зашто Б. К. има првен- 
ствено право наплате из упнтне своте, без оОзира на ред укњижбе његовог нз- 
вршног заложног права. Сем тога, нз горњих нзвода з. кн>. ул. бр. 32 н 324, види 
ое да је брисање ппава залога Б. К. предбележено 20 нов. 1937 г., дакле мноп) 
касније но што је наводно почињсно крив. дело (неустановљеног дана 193Г> го- 
дине). Псто тако без вредности је и оиај део ревизнје који говори о закључку 
Окружног суда у Панчеву Пл. 178/1937, јер чињенице установљене нз овог за- 
кључка нису одлучне за одлуку суда, јер је првостепени суд своју одлуку за- 
t'HOBao првенствено на другим чињеницама, како је то напред изнето.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. жалилац налазн 
у томе, што у радњи оптуженога постоје сви елемеити дела из § 319 Кр. з. 
Оптужени је, наиме, добио упутсгво од судског извршител>а како има са новцем 
поступити. У слшслу § 221 од. IV мађ. Овршног поступка, којк је онда био на 
снази, новац се имао депоновати у судски депознт. Распоред новца нма се извр- 
шити од стране суда тако, да прво буду намирени трошкови, па претходин 
веровници, па тек онда долази веровник којн је спроводио извршење само на 
плодоуживање овршеннкових некретнина. Како су претходни терети изнашали 
преко 70.000 дин., јасно је да од упитне своте К. Б. не бн остало ништа, па када 
је оптужени ипак самовласно издао целу своту К. Б., то је он у корист овога 
протуправно присвојио упитну своту. Без основа је и овај ра.злог ревизије, jej> 
повреда материјалног закона мора да извире из оних чињеница које је првосте- 
пепи суд установно, док жалилац наведену повреду закона изводн из чињеница 
које је сам по својој оцени дока.ча установио, у супротности са чињеницама 
утврђеним од стране првостепеног суда без повреде формално правних прописа. 
Првостепени суд inije устаиовио у радњи оптЈ-женог постојање елемената за дело 
у питању, те нема истакнуте повпеде закона.

Суд је, наиме, као чињеницу установио, a  то одговара и стању гр. ул. бр. 
32 и 324 општ. Ботош, да је од претходних веровника једнно Б. К. био укњижен 
на плодоуживање упитннх некретннна, и да је једино он спровео секвестар на 
плодоуживање тих некретннпа, те ирема томе тачно је оно установљењс суда, да 
од своте 9310 дин. претходннм веровницима не припада ништа.

Пов1)еду формалног закона из § 330 бр. 4 и 5 С. кр. п. и повреду матерн- 
јалпог закона из § 337 бр. 1 сл. б), в) ii г) бр. 2 и 3 С. кр. п. жалнлац није 
опрапдао како то прописује § 340 од. I С. кр. п., нити је упутио у чему видн те 
повреде — § 341 бр. 2 0. кр. п.

Према томе, како је 1)евизија жалиоца делом неоснована a делом по закону 
неизведена, то ју је Касациони суд на оенову § 349 од. II С кп. п. о д б a ц и о. 
(Пресуда Касационог суда Број Кре 208/1939 од 6 фебр. 1940.)

1C8
Када ннкрнминисана увреда, односно клевета, ннје учињена 

11{)ема војсци u морнарицп, већ према жандармерпјском пареднику, 
није потребно одобренл JiIiiHncxpa војске п морнарпце.

П Р Е С У  ДА:
Касацнони суд установљава да је п|)есудом Окружног суда као прнзивног 

t-уда у Петровграду од 31 августа 1938 године бр. Кпр. 204/1938 повређен закон у 
§ 313 0Д. 1 бр. 2 сл. а) Кр. 3. у везн § 337 бр. 1 сл. в) С. кр. п.

Ова пресуда нема дејство према оптуженику.
Р А З  Л О З П ;

У кривичној ствари нротнв J. К. због преступа из § 302 Кр. з. почињоног 
на штету жандар.черијског наредннка. Срески суд у Петровграду ослободио је 
оптуженог од оптужбе са разлога, јер да није доказано да је окривљеник почи- 
нио дело које му се ставља на терет.
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Поводом причива вршноца дужиости држ. тужиоца Окружии суд као к|>и- 
вичнн призивни суд у Петровграду својом пресудом од 31 августа 193Ч 13р. Кпр. 
204/1938 на основу § 399 од. 3 С. кр. п. поништио је пресуду Среског суда на 
службене дужности због повреде материјалиог закона из § 337 бр. i сл. в) 
С. кр. п., те је оптужбу на основу § 240 С. кр. ii. одбио са раалога, јер да ла 
гоњење предметног дела нема потребиог одобрења Минист[)а војске н Mopiiajmiio 
у смислу § 313 од. 1 бр. 2 сл. а) Кр. з.

Главни држ. тужилац налази да је Окружнн суд као крнвичио нризшши 
суд том својом пресудом повредио закон у по.менутом зашлшком иропнсу у вези 
§ 337 бр. 1 сл. в) С. к]). п., јер да за гоњеше дела о коме је реч пије потребио 
одобрење Министра војске и морнарице.

Захтев је основан.
Према § 313 од. 1 бр. 2 сл. а) Кр. з., наиме, потребно је одобрсње Министра 

војске и морнарице само у случају ако се к.1евета односно увреда у смислу 
§ 302 Кр. 3. одиоси на војску н морнарицу. У кривичној ствари о којој је оидв 
реч инкрнминисана увреда односно клевета није учињена пре.ма војсци ни 
морнарицн, већ npeua жандармериском наредиику С., па се према поменутом 
законском пропису гоњењв преузнма по предлогу оклеветаног односно уире^‘Ног 
лица, односио ако га он не подпесе по преддогу његове старије власти. Како се 
из списа види да је ошгећени С. ставно предлог за гоњење, то је тиме нспуи.еи 
услов из § 313 од. 1 бр. 2 сл. а) Кр. з., Окружни суд као кривнчно призивии 
суд је према томе погрешно узео да је за гоњење инкриминисаног дела у пред- 
мегном случају погребно одобрење Министра војске н мормарице, те је попрсдио 
закон у § 313 од. 1 бр. 2 сл. а) Кр. з. у вези § 337 бр. i сл. в) С. кр. п. када је 
поништно првостепену пресуду и оптужбу одбио позивом на S 276 С. к ј). п . иа 
том основу да нема одобрења Министра војске и морнарице.

Касационн суд је стога захтев за заштиту закона уважио и на основу § 357 
од. 2 С. кр. п. пресудио као у диспозитиву.

Како не предлежи случај из § 357 од. 3 С. кр. п., Касацнони суд је пози- 
вом на другн одељак тога законског прописа изрекао да ова пресуда нема дејства 
према оптуженику. (Пресуда Касационог суда број Кно 4/1939 од 22 дец. 1939 г.).
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§ 397 од. 1 Кр. 3. блажи је од § 87 Закона о избору нар. посла- 

нпка за Народну скупштинЈ’ за дело о коме је реч.
П Р Е С У Д А ;

Касациони суд на осиову § 346 од. 1 бр. 3 С. кр. п. у вези §§ 324 од. 2 и 
338 од. 5 С. кр. II., a с позивом на Указ о амнестији и по.миловању од 1 децембра 
1939 године бр. 108. 468 поништава пресуду Окружног суда, те на темељу § 276 
С. кр. п. одбија оптужбу с тнм, да^рошкове Кривичног поступка нма да сноси 
државна благајиица.

Оштећени Ш. А. упућује се са својим приватно-правним потраживањем на 
редовну грађанску парницу.

Р А З Л О З И :
Пз списа који се односе иа овај предмет види св да се опт. Р. н М опту- 

жују зато што су, и то: опт. Р. у својству перовође бирачког одбора, a опт. 
М. у својству претседника истог одбора иа гласачком месту у општини Црн>а, 
на општинским изборима одржани.ма 7 марта 1937 го.дине свесно и на.черно упн- 
сали најмање 80 гласача којн су гласалн за листу III. као да су одгласали за 
Р. J., п на тај начин неистинито у службене записнике о гласању ставили лажан 
изборни резултат и својим потписом и слЈ'жбеним жигом тако лажио вођси за- 
писник и кљиге за уписивање гласача оверили. Државни тужилац квалифико- 
вао је то дело као злочинство против службене дужностн означено у § 397 од. 
2 Кр. 3. с обзнром на § 52 Зак. о општ., у вези § 90 Зак. о изб. нар. посланика 
за Народну скупштину.

Касациони суд налази да се ово дело има квалификовати iio § 87 Зак. о 
пзбору нар. посланика за Народну скупштину у вези § 52 Зак. о општинама, н 
да је оно обухваћено Указом о амнестији од 1 децемб1)а 1939 године бр. 108.468, 
и то нз следећих разлога:

Према § 90 Зак. о избору нар. посланнка за Народну скупштину дела која 
су предвиђена у том Закону казннће се по Кривичном закоинку, ако овај иотоњи 
за њих предвиђа строжију казну. Пз напред изложенога нзлазц да се инкрими-



нисано дело оптЈ’женика у стварн састоји у умишљајном неисправном вођењу 
списка гласача, односно изборних записника, која дела предвнђа § 87 Зак. a 
избору нар. посланика за Народну скупштину. Поставља се, дакле, питање, да 
ли се на дело које је предмет оптужбе нма применнти тај законски пропис, или, 
с обзиром на § 90 Зак. о избору нар. посланика за Народну скупштину, § 397 
од. 2 Кр. 3., како је то дело оптужба квалификала.

По нахођењу овог Касационог суда пропис § 397 од. 2 Кр. з. у предметном 
случају не може ннкако доћи до примене с разлога, што и пре.ма чнњеничном 
стању како га садржи оптужница за то недостаје битно обележје: намера на при- 
бављање Kopjicui, односно на оштећење кога другога. Према оптужби штета коју 
су оптуженици својим делом намеравали нанети III. А. имала би се састојатн у 
у губитку трогодишње плате која по општинском статуту прниада претседнику 
ошптине, a корист коју су исти намеравали прибавити Р. J. имала бн битп у 
стицању те плате на основу кривотворених изборних резултата. Како, међутим, 
плата претседника општине не претставља неку синекуру без протучинидбе, већ 
награду за рад и одговорност која је скопчана са његовпм положајем, то би се 
0 штети односно користи у предметном случају могло говорити само онда, ако 
би се доказало да бн Ш. А., односно Р. J., осталн без посла, односно без могућ- 
ности зараде ако не би заузели положај претседиика општине. To, пак, ни оп- 
тужба не тврди, нити у том погледу у списима и.ма каквих података. Дошле би, 
дакле, у питање са.мо евентуалне примене § 397 од. 1 Крив. зак., јер се запи- 
сници 0 гласању односно спнскови гласача очигледно имају сматратн службе- 
ним списима, односно запнсницима у смислу тога законскога пропнса, a прет- 
седник и перовођа бирачког одбора државнн.ч службеником у смислу § 14 бр. 
3 Кр. зак.

Касационн суд налази да се у конкрегном случају § 397 од. 1 Кр. зак. има 
сматрати блажим од § 87 Зак. о избору нар. посланика за Народну скупштину н 
да се зато на дело о коме је овде реч има, с обзиром на § 90 цит. Закона, при- 
менити потоњи законскн пропис a не § 397 од. 1 Крив. зак. II према самој опту- 
ашици, наиме, као н према подацима који се налазе у списима, нема основа за 
претпоставку да би инкриминисано дело потицало из нечасних побуда илн да 
би показивало зао карактер учинплаца. Одатле следи да би у предметном слу- 
чају од алтернативних ка.зни предвиђених у § 397 од. Кр. з. могла доћи до при- 
мене само казна затвора, и то од 7 дана до 5 година. Како је, пак, у § 87 Зак.
0 избору иар. посланика за Народну скупштину прописана казна загвора од шесг 
Л1есеци до две годнне, то се ова потоња има сматратп строжом од оне прве, бу- 
дући да се у случају квалификације дела по § 87 Зак. о избору народних посла- 
ника казна испод шест месецк може нзрећи само уколико постоје уеловн за 
примену § 71 бр. 3 Кр. 3., док се по § 397 од. 1 Кр. з. таква казна може изрећи 
и без те примене. Према свему изложеноме, дакле, дело које је предмет оптужбе 
има се квалификовати по § 87 Закона о избрру народних посланика за Народну 
скупштину.

Како се, пак, то дело према оптужби догодило 7 марта 1937 године, те како 
су Указо.м 0 амнестији од 1 децембра 1939 године бр. 108.468 амнестиране све 
изборне кривице учињене поводо.м нзбора општннског часништва, a које се као- 
такве казне по Закопу о општина.ча од 14 .марта 1933, односно по Закону о 
нзбору народних посланика за Народну скупштину од 10 септембра 1931 године 
са из.менама н допунама од 26 септембра 1931 године н 24 марта 1933 год., a 
које су учињене до дана обиародовања овог Указа, без обзира на то да ли је 
судскп посгупак покренут илн се налазн у току, н ако судскп постЈ-пак није по- 
кревут да се и не покрене, или је већ нзречена иресуда, бпла она правоснажна 
и.ли не, то Касацноин суд установ.гава да је ii предметно дело обухваћено тим 
Указом и да тако постоји околност због које нема места гоаењу.

Вал>ало је стога с позивом на §§ 324 од. 2 и 338 од. 5 С. кр. п., a на основу 
§ 346 од. 1 бр. 3 С. кр. п. по службеној дужности понишгити пресуду Окружног 
суда II пресудити као у диепозитиву.

Одлука суда о снашању трошкова крив. поступка оснива се на § 311 од.
1 С. кр. п., a одлука о отштетном захтеву на § 297 од. 2 С. кр. п. п на напред
наведеном Указу о амнестији. (Пресуда Касационог суда бр. Кре 237/1939 од 
23 фебруара 1940). В .
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