
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 5 Н овв Сад, 31 мај 1940 Год. IV

За претседника
Касационог суда у Новом Саду постављен је 

д-р Јован Савковић
У име Његовог Величанства Краља, указом Краљевских Иа- 

месника број 35774 од 22 априла 1940 године постављен је у 
Одељење Б. Београдског Касационог суда у Новом Саду за прет- 
седника 1 полсжајне групе Савковић др. Јован, судија Одељења 
Б. Београдског Касационог суда у Новом Саду, 2 положајне групе 
1 степена. (Службене новине од 8 маја 1940, бр. 104).

Д-р Јован Савковић родио се у Новом Саду 16 октобра 1880 
год. од оца Светозара Савковића, дугогодишњег професора Срп- 
ске новосадске гимназије, једног од блиских сарадника Милети- 
ћевих и активног радника на нашим национално-просветним уста- 
новама предратне Војводине. Д-р Савковић свршио је основну 
школу и Српску гимназију у Новом Саду, у којој је као одличан 
ученик кроз свих осам разреда, поред темељне спреме, изнео и 
допунио и оно национално образовање, које је у њему никло још 
у родитељском дому. После завршеног правног факултета у Бу- 
димпешти, Савковић је ради усавршавања у својој струци провео 
извесно време на берлинском правном факултету. Завршивши 
правне студије, Савковић се био посветио адвокатској струци. За 
време рата радио је као адвокат у Темишвару, где је био и кон- 
зисторијални фискал Темишварске епархије, ие учествујући тако 
ни једног дана у рату као војник бивше аустро-угарске војске. 
Када је српска војска крајем 1919 Темишвар напустила, Савковић 
се враћа у Нови Сад, где такође отвара адвокатску канцеларију, 
коју убрзо напушта и у циљу да помогне организовање судства у 
Војводини, улази у новосадски Апелациони суд, где ради скоро 
пуних седа.м година. 1 септембра 1927 године Савковић улази као 
судија у Касациони суд у Новом Саду, где од тога времена ради 
беспрекидно и где после одласка претседника Путника, почетком 
новембра 1939, преузима претседништво већа у првом грађанском 
сенату.

После врло успешног практичног судовања, уносећи у посао 
свагда сву потребну оштрину духа, знање и искуство, Савковић 
за све време свога рада показује велику активност и на обради 
теориских и научних проблема своје струке. Уверен да се судија
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уопште, a нарочито судија вишега и наЈвишега суда, не сме у 
свом раду ограничавати само на практичан рад, Савковић се са 
подједнаком вољом и енергијом посвећује и разради теориских и 
научних проблема своје струке, нарочито из области нашега новог 
законодавства. Он резултате својих проучавања објављује по 
нашим најугледнијим правним часописима и даје читав низ у 
правничким круговима врло запажених и цењених радова. Он у 
Удружењу правника у Новом Саду, Удружењу за приватно право 
у Београду, Коларчевом народном универзитету итд. држи пре- 
давања из области Грађанског парничног поступка и чини напоре 
да се тај наш важан закон правилно разуме и сачува од неоправ- 
даннх и необјективних критика и замерака. Њему се на осмом 
Конгресу правника у Новом Саду поверава реферада по теми: 
..Реформа прописа Грађанског парничног поступка о пресуди услед 
изостанка и пропуштања“, коју он разрађује са темељним по- 
знавањем предмета и литературе и даје за решење проблема 
неколико сасвим оригиналних предлога и сугестија. Он је један 
од оснивача органа Удружења правника у Новом Саду „Прав- 
ничког гласника“, који уређује већ четврту годину и који је успео 
да подигне на висину једнога од наших најбоље уређених прак- 
тичних правних часописа. Објавивши у листу велики број одлука 
које је лично израдио, он је дао млађим правничким генераци- 
јама пример темељно израђених судских одлука, као и образац 
концизног али ипак зато кристално јасног и лепог правничкога 
стила.

Широког интересовања и врло радознала духа, Савковић је 
још од својих најмлађих година показивао свагда велико интере- 
совање и за проблеме који не засецају строго у његову струку: 
проблеме нашега јавног духовно-културног живота у свима ње- 
говим манифестацијама. Као један од оснивача Историског дру- 
штва у Новом Саду, он је кроз пуних десет година био не само 
ревностан члан његовог управног и уређивачког одбора, него и 
сарадник његовог часописа „Гласника историског друштва“ , где 
је објавио више прилога од стварне вредности. У току 1928 године 
он је на основу нове, дотада необјављене грађе, коју је нашао у 
архиви Патроната Новосадске гимназије, објавио важну и заним- 
љиву студију „Милетићева народна странка и Српска новосадска 
гимназија 1866—1873“, у којој је обрадио једно важно раздобље 
из живота Милетићеве народне странке и Српске новосадске гим- 
назије, Tora најважнијег просветног завода некадашње Војво- 
дине. Савковић је сарађивао и на „Летопису“ Матице Српске, где 
је такође објавио више запажених студија; О Тихомиру Осто- 
јићу, Георгију Летићу, Светозару Савковићу, о Милетићевим 
борбама око Српске новосадске гимназије итд., које све сведоче 
о њсговој широкој култури и о његовим одличним књижевничким 
особинама. Савковић је, и пре и после рата, био сарадник и на 
нашим политичким дневницима, нарочито новосадској Застави, 
где је објавио више чланака о актуелним проблемима данашње 
Војводине. Треба, најпосле, додати, да је Савковић, искоришћа- 
вајући годишње одморе, много путовао, и по нашој земљи и по



иностранству, допуњујући стално и на тај начин своја стручна и 
оцштекултурна знања.

Постављањем г. Савковића на чело новосадског Касационог 
суда очекује се са пуно оправдања да ће он својим осведоченим 
сиособностима како стручним, тако и моралним, повести не само 
Касациони суд, него и цело правосуђе у Војводини путем нових 
успеха и коначног сређивања. He може се и не сме се овом при- 
ликом оставити без примедбе чињеница, да заслуга за постављањс 
г. Савковића за претседника Касационог суда припада у првом 
реду министру правде r. д-ру Лазару Марковићу, који тим имено- 
вањем учвршчује све млађе правничке нараштаје у уверењу, да 
се способношћу, неуморним радом и савесношћу, може доћи и на 
највише врхове судиске хиерархије. В. х .
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Врсте тужби по процесном критериуму
За процегио ираво од пајвеНе је важпоггп ЈКЈДела тужбн која 

се оснива на односу ираица судсчсе одлуке u тужбеиог вахтеиа, т. ј. 
иодела која ее оснпна па једном чистом iij)on,(!ni0M крнтсриуму. 
Претставл>ајући коиачио p(“iiieir.o једпог правиог проблема, (-удска 
одлука може да ce јавл>а било као копстатација ј(1Днога neh ikx'to- 
jeher правног стања, једие П(;ћ иоетојоће правие снтуацнје, тако да 
се она, у погледу онога што је иостојало, јавл>а као етварање једиога 
иовог иравиог стан.а, једие нове иравне ситуације. Отуда подела 
судскнх одлука на декла1)аторне н конститутивпе, иа oiie, дакле, 
које вначе (‘амо успосташвање иравнога ciaiba које је већ посто- 
јало a које је, било како u било услед чега, повређено или угро- 
жено, II на оне које апаче формулнсање новога иравиога, yiijiaBo 
које вначе чнњење фактпчкога п[)авним. На једиој ст|)ани нмамо 
декларнсанЈВ иравнога и иаражену обавеву да (|)актнчио буде кои- 
стнтуисано у оном омислу н правиу како то гласи у судској одлуци, 
a на другој страни коиститунсана! правнога и 1131)ажепу обавезу да 
фактпчко портане правпо. Судсчса одлука може, дакле, да буде де- 
кларативиог нли констутнвног карактера, у односу иа коначио 
схватан>е стања правнога поЈи*тка, aiii она. уколнко јс у пнтању 
случај декларатнвностн, може да има н раалпчнт обим у погледу 
еадржаван>а нзражеие обавеве iia ус11оставл>аих! фактнчкога гтан><1 
сходно декларисаној iiiiaBHoj гитуацнјн. Пјк^стављајућн у својој 
потпуности с једне стране иросто декларнсан>е, a с друге страпе 
иаражену обавезу да 1|)актичко буде конетитуисано у оном смпслу 
II правцу како ти она предвнђа, декларатнвпа одлука може да нма, 
a да тнме ие буде нншта промен>еио у погледу н>енога иојма, н ман.и 
обнм, тако да се сведе на просто декла1»ш ан>е иравнога. Отуда двој- 
ство у иогледу овога облика судских одлука, двојство које ннјв 
ннкако појампог већ гамо 1131)ажајиог, обнмног карактера: иа једној 
странп т. зв. потпуиа дсклараторна одлука која садржп појјод декла- 
рације правног стан>а join и обавезу, наЈедбу да фактцчко буде, 
средством пзвршеља одлуке, уЈкфено онако како је то у одлуци 
предвнђено, a на другој (‘транн т. зв. неиотпуна деклараторпа одлука 
која садржи само први део, само констатацију правнога.

9*



182

Када се има у виду да се одлуком завршава парнички поступак 
који је започет тужбом, да одлука у смислу § 501 Гр. п. п. пе смо 
гласитн пи на нешто друго нн на нешто вшпе иего што је то туж- 
uoM захтеиано, онда је jaciio да оваквој иодели судскнх одлука у 
иарнлчиом поступку. иоделп која се ооннва на врсности њихове 
садржнпе, одгова1)а и пстоветна подела тужОи. Претстављајући две 
условљене процесне 1)адње, од којпх је тужОа услов за одлуку, iio 
иравцу процесуалног захтева којп условљава иравац диспозитнва 
коначне судгке одлуке, и три врсте тужОи: one у којнма се захтева 
само конгтатоваЈве постојања правнога, т. ј. чнји је петитум управ- 
љеи на iipocTo деклари(‘ав>е — т. зв. декларато]ше тужбе, одн. тужбе 
.'Ш утврђење (Feststellungsklage — Klage auf FeststeUunig — action en 
reconnaissance de droit); one y којима ce захтева поред констатовања 
иостојања иравнога и наредба да (ј)актпчко буде уређено оиако 
како је то констатовањем правног п1)едвпђено, т. ј. чпјн је петитум 
управљен не само на иросто декларпсање него н на нздавање иа- 
редбе да правно буде заиста фактуисапо — т. зв. кондемнаторне 
тужбе (Leistungsklage reap. Verurteilungsklage — Klage auf Leistung 
resp. Verurteilung — action en condaimnation); и one y којнма ce захтева 
копстнтупсање правнога и, naiiaBno. нздавање паредбе да фактичко 
иоетапе правно, т. ј. чији је петитум управљен na остварење прав- 
иога — т. зв. констптутпвпе тужбе (Rechtsgestaltungsklage resp. Bewir- 
kungsklage — Klage auf Recbtsgestaltung resp. Bewirkung — action en 
constitution de droit).

Деклараторна тужба, y оиом облпву и облму како се она јавл>а 
у нашем лозлтлвном лЈШву (§ 323 Г{>. л. п.: Тужбом се може тра- 
житл, да се утврди — установп — да ли постоји пли не логтојл 
леки лравнн одлошај ллл лраво. да се л|)лзна лстлллтост неке 
лслраве ллл утвЈ>дл лештилнтост н.езлла. ако тужллац лма одре- 
ђеил лравлл ллте])('с. да тто л{>е судском одлуком утврдл тај лравлл 
одлошај илл лстлнитост лсл{)аве), л1)етстав.Ђа једлу лојаву лови- 
јега датума у лроцеслом Л1)аву. Појамло лостојећа још у рлмском 
ЛЈ)аву, ола је лмала в[»ло огранлчел облм л јав.Ћа се увек као лрет- 
ходна. л{>ејудлцлјелла тужба која треба да П11ил1)емл ослов једие 
друге. кондемнаторпе лли колгтлтутивне тужбе. дакле лмала је једал 
лесамосталал каракте)) л то ле само лојавно. т. ј. у лог.чеду уло- 
ipeoe у конкретном случају, iiero п лојамло. т. ј. као таква. Доцнлје 
лроцесно право. лосебло у виду изазлвачклх тужбл. чипл значај- 
ллју улот{)ебу докларат()Ј)не тужбе алл у н<'тл мах дола;ш л до 
пеликих з,чоупот{)еба ii лшкана. тако да cv лндлилдуалистичк(‘ 
лдеје XVIII века. уколлко су оне имале утицаја у области лостушлл 
ул]»авл>ене протш5 ове тужбе. која naipo лтчезава. Међутим. лока- 
зали се да она Л1х'тставл>а ле само једлу лојаву од неослорле дру- 
ттвеле користн. него да је она чак блтла за стаблллост лрава л 
иравлог лоретка. Отуда л.еиа. лстпна сада у cko|io лотлуло и.змеН|е- 
iioM об.цпсу. поповна лојава л афлрмл(>аље у лроцесном лраву л 
на|)очито л>(‘на појампа л лојавна самосталлост у (Ч1стематлзацлјл 
лроцесллх ])адл>и локретаЛ)а лостулка. Ола Л1)етставл>а даиас једал 
лосебал обллк Г|)аш1ца у којлма се креНе лоступак л иаЈшчлто njia- 
пац у i;oMc лма да iviani р(чиел>е nioiia. -laxo оиа, с обзлром на те
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г[)<ишцо 11 иа пранац рсаултата до кога го ii>omo до.1агш. доводп. са 
(‘iieniija iiiucTiiMa у поглоду идмтх нрста, под ус.1ош1ма која аакои 
предииђа, и до ciienii(|)ii4iiiix дајстаиа. 1!а тај пачии, аа идчк) пот- 
иуно оПјатшепд! постаиља се питанд' u нрстама де̂ кларатоЈШНХ 
тужои н iiiiixoiioM односу 1ци“ма кондо.миаториим тужПама, кан 
.KVUioj од грапа истоврспога иијма.

Нмајућп аа циљ коистатацију. декларнсаљс иравиога, дик.ча- 
раторна тужба може битп, iio смислу свога петптума, који јв, ако 
математнчком (|)ормулом иараанмо ову сптуацију, увек игтога 
иравца, било поаитнвна било иегатнвна, т. ј. можс битн управљоиа 
iia утврђење iiocTojaiBa правнога, извегног правног <.тан>а илн iijiaii- 
iio релевантне сигуације одн. на утв1)ђењв непосто.јав>а овнх иојава. 
У томе погледу све деклараторне тужбе могу се појављнвати каи 
Јсдна од овпх врста ii теориска спстематнзација захтева н н.ихову 
двојну групацију, независно од поделе коју чинн ааконодавац. Зато 
(• обапром на смнсао петптума, a пмајућн у впду name поантивио 
iijiaBo, ми бн класифицнрали свв случајеве деклараторних тужбц 
у  две г[)упе: позитнвне н иегатнвне, без обзнра на н.ихов предмвт 
Kojii претставља. с обзнром на ограннченост н>нхове допуштено- 
отн, само један од услова за н>нхову употребу. Иа тај начпн оотва- 
рује се једннство у појмовима, јер само деобом која би снгтематски 
обухватила све ид>не облнке пзражаја покачује се и дејотво услова. 
iia према томе и саме појаве. —  С друге стране деклараторие тужб(‘. 
r обзнром на њихов п[)едмет, могу се поделнти опет на две групе: 
one које пмају аа предмет конетатадију некога права илп правнога 
односа и оие које имају аа ПЈнммет констатацију иетиинтостн неке 
исправе. Ова подела, која је и која може бнтп само двојна, пма свој 
ociiuB не у прнроди иЈ)едмета који може бити објект ових тужби 
(као iiiTo је на iip. случај са иоделом тужби на иокретне н iieiio- 
iqioTHe), већ у законском ог])а11ичењу у погледу н.нховога лродмета. 
Имајућн у виду с-ве алоупотребе које су чпн.ене са овом т>'Жбом, 
смат])ајући да је иотребио ciioj»y којп иостоји о извесиом правиом 
стан.у учиннтн што пре крај, т. ј. дати сва средетва која могу 
настати нз појма правне заштите, a то he {lehii у првом у>еду дово- 
ђење чпн>енпчк11х ciaiba у еагласноет ra правно иредвиђеинм 
аакон сматра декларато|»ну тужбу као једно потребно нужио сред- 
ство, a iii којс је у пстп мах, у односу на аахтеве потпуног пЈапшог 
реда, iioMohiior карактера, тако да га т|н‘ба допуетптп само оида 
1-ада његова употрвба посташ! занета ii иужиа. Отуда он 11()ставл,а 
павеспа i)r|iaiiii4eii)a у иоглелу предмета који могу бити објект ове 
тужбе, ограничења која еу ипак мпого мањег обима и аначаја иего 
iiiTo се то обичио гхвата. Кад ге има у виду да еу иоЈмовима ..iijiaiia 
н правин одно1иај“ обухваћена екоЈш сва правиа етан>а. оида је 
јаспо колико су та ограничења iio овом оенову мале важностн. те 
ое аато осиов аа утв])ђеи.е обима упоТ|и‘бе ове тужбе пма тражити 
Biiiiie у посебиим уеловима које аакон аа it>eiio под11аап>е аахтева 
11 н.еи()М одиосу ирема коидемиаторној тужби као другој врети 
ааједничкога нојма.

Деклараторна тужба П1н*тггавл>а ib'c.vmibiibo данас једну само- 
сталну пистптуцпју процеснога права, али се, с обаиром на њено
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само ог1)ашг1епо тражељо, поставља иитање њенога одпоса према 
копдомнаториој тужби. Поиодећи се аа схпатаЈБем које је иостојал-;) 
у To\fe погледу у ])нмском ираиу, нзвестаи број ппсаца пЈЈНдаје овој 
тузкби субспдијеран карактор, сматрајући је само као једну при- 
прсмпу Ј)адН)у аа ову другу, сводећи тако њену употребу не гамо 
иа случајеве када је непотребпо плп чак и немогуће yiioTp(‘6iiTii 
кч)ндвмпаторну тулгбу, него само ва случајеве када је она потробпа 
и нужна за доцнпју уиотробу ове. Овакво. пак, схватан^е пе одговаЈш 
ирироди ове тужбе у даиашњом враву. Она ниа један сасвим само- 
сталан зпачај ii зато се ие може гово1)ити о и.еном појампом суб- 
гнд11ја{)11тету, a још мање о субсидпјерностн цпља н.ене употрвб** у 
односу па доцнпју кондемнато1)ну тужбу о иcтo f̂e предмету. Ј̂ слов.- 
л.еР1а поссбипм потребама једие сптуацпје која може да настаие у 
оквпру развоја нзвеонога права, деклараторна тужба долази да 
пружи могућност правпе заттитс баш те ситуације, баш тога доба 
у развоју. Како, пак, да/ви })азвој правнога односа у 11итан>у може 
бити, с обзпром на извесиост која пагтаје одлуком iio деклараторпој 
тужби, такав да искључује iioTj)o6y даљег иравног пута судско ва- 
штито, то се и ова тужба јавља као једна иотпуиа п самоота.’ша 
институцпја. To, међутим, iie пскључује нпуколико ограничен.(> 
могућностп iM'iie упот]1еГн' онда када се она јав.:ва па])алелпо са 
кондемнаторпом тужбом. Сигурпогт правиога иоретка која ге iio- 
стнже употребом декларато])не тужбе претставл>а јодаи iio витепзи- 
тоту нижи ст(чкч1 од опога со востпже кондемнато]»пом туж- 
бом. Како, иак, свака правпа институција, па дакле и судска за- 
штита, мо])а да т(‘жи, у овом иравцу, постизан.у што витвг степена. 
то гвакако, у циљу задово.ЂеН)а овога задатка ii отклаН)а]ва могуНв 
П1икане, Т1)оба. опда када су испуњопи уолови за уиотребу ii једт' 
II друге т>’Жбе, претпоставитп, у KoiiiqieTiioM случају, коидемнатоЈту 
туд{бу декларатоЈШој. искЈвучујућн употребу ове друго увек опда 
када она не бп у  самој стварн зиачила шппта друго него непотребио 
заотајањв на половипи иута који се, тгод игтим условима ii са скоро 
iicTiiM ж])твама, може прећи упот])ебом кондемнаторпе тужбе. Де- 
клараторна тужба је самосталиог карактера, алн јс она, у yiiopi'- 
ђон.у са друшм тужбама. a iio огнови крнторпјума стоиена ко- 
ригти коју собом доиосп, iicTo тако помоћне природе, тако да iBiMia 
('(|шкагиост у гистему целоку1шо(ли ирртставља једаи разлог :ш 
ограничеп>е ii>(4ie упот1К'бо, у случајевпма паралелиогтп могућиогти 
иа постизањр шппег ii нижег стуиња рфикаспооти. ii то о обзнром 
и на iiaiiu' позитпвно право. llpoinicyjyhii у §-у 323 Гр. п. ii. да јо 
декла])аторна тужба допуштена само онда ..ако тулшлац има оД1)о- 
ђони ирашш iiHTcpec да ое што iipe судском одлуком утврди тај 
iiliaiiiiii одношај пли право или истпнитост пп1равр“. закон. дајуНи 
овоме ироппоу најпшрп гмисао, сматра да he тај пнтерег бити. по 
правилу, увек искллчои. одиосно да декла()аторна тужба iiehe битп 
допуштена када је могуће yiioTj>e6iiTii кондемнатоЈжу тужбу. ll])e- 
iiyiirrajyhii еудији да он у сваком конк{)етном случају утврди iio- 
зитиино иостојање овог ii оваквог iiiiToiieca icojii се поставља као 
уелов за употребу декла1»аторке тужбе, паглашујемо иосебио oiiai;- 
вог, јер је он спецпјалие врете у односу на oiiiiitii услов иоетојања
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интереса као пужног аа подпаат1>е тужГ>е — pas interet, pas d’ action 
— аакон je хтео, аадош.Ђавајући 1!0Т1)еПу што иотиупнјег н саирпк!- 
luijer система праине ааштите, a који је услоиљен постојан>ем oiu; 
тужбс као институцпје, да у нсти мах да ii.o,j и ираин смисао и 
место у спстему целокупности. A тај смисао и место пмају ге одро- 
ђипати с обаиром иа стспен ефпкасиости свако од поједшшх iipan- 
них установа и то би.чо с обапром на њеп иојам бнло с обчи1)(>м па 
fheiiy коик[)стну употЈ)ебу. Код ове, иак, установе т. ј. код деклара- 
торне тужбо, њеш) искл>учење у случају сукоба њеие могућности 
са Moryhnoiiihy кондемпаторпе тужбе је диктоваио с обзнром на и>ои 
појамнп стеиеп ефпкасногтн, п нашло је парава у помепутом иро- 
ипсу; њен, пак, конкретни степен ефикасногтн, a према томе п до- 
пуштености, пма суднја да одреди у сваком коикретном случају.

Д1)\та категорија тужби у спстемативацији iio Јцадцесном кри- 
терпјуму јесу кондемпаторпе тужбе. Оне по својој садржнни и 
вравцу CBora 1)евултата сад]»же вахтев ва ивдавав.е па1)едбе суда да 
>1)актичк() гтанл будс доведено у сагласиост са вравлшм, али исто 
тако, имплпцпте, н захтев да П1)аш£о буде пајире копггатовапо, како 
бп оно послужпло као оспова н мерпло ва главни захтев. Отуда и 
разлнковање два дела у свакој кондсмнаториој тужби: оиога којп 
вз])ажава захтев за утврђетве, a којн можо бити каткада заметввн 
ir правпоснажном одлуком допетом по протходно уиотреблЈепој де- 
клараториој тулчби, п оног који нзражава као главни и бцтаи 
захтев управљен иа суд за издаван>е народбе у смислу обавезие 
е(|)(;ктизацнје. -'кто се и кондемнато1)па тужба јавља као захтев за 
прибављање изврпшога паслова, т. ј. вма за иродмет тражељв уп])ав- 
љепо иа извеспо делап.е које he зиачнти остварење 11|)аву одговара- 
.jyher поретка. У томе иогледу нсма разлнке у пегнтуму ових тужби. 
<’ве oiie, у једпом облнку који протставља iiajcTapirjy форму тун б̂е- 
пога захтева, теже постнзавању наредбе о предуземан>у извеспога 
делаи>а ii разликују се само с обзиром на врсту тога делања. Тако 
кондемиаторне тужбе могу битн нознтивне или негативне према 
томе да ли ге делаЈве које се захтева оастоји у пекој познтнвпој 
радњи, чп1ве1г>у плн иегатпвној радњи, нечин>сњу, пропуштаи^у 
(који јо пзраз тачнпјп, јер он уираво озпачава делатну ситуацију 
у одпосу па пзвршеипка п не доводп је у везу са оном нзврвшога 
oitraiia која је увек позптивпа, чпн.ен.е). Ова подела има двојни 
карактер, jej) се трил>еН)0 нма разуметп под општпд! појмом про- 
иуп1тан.а (јер трпљен>е у самој етва])!! озиачава само ситуацију 
пзвртешша у глучају принуднога 11звр1иен.а). С друге страие, с 
обзп])ом на домашај паредбе која треба да омогући успоставл>ање 
гагласногтп пзмеђу пр(‘дш1ђеиог правног н фактичког став.а, т. ј. 
(■ обзироЈГ na граппде ancTpaicTiie п претходне могућиости за пзвр- 
шен.е еф(ч;тпзације. све ое кондемнатоЈ)не тужбе могу поделити на 
две групе: па оие са унапред ограниченпм домашајем народбе која 
треба да зпачи задовол>е1не И)Пховога захтева п оне са непосто.јаИ|Ом 
таквога iipt'Txoaiiora пграиичеН)а. У п])ву групу долазе one тужбе 
које П1)ететавл>ају заштиту онпх правних односа које имају огра- 
ицчено дејггво у односу на извесно лнце, тако да је и тужбеип 
иетптум управл>ен само на што впшп обпм постизаван>а циЂа у
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()KRii])j тога тако прстходног ограиичеиог обима, који поотоји на пр. 
код тужпи iipoTJin другара друштиа са ограпичеиом одгоиорнотНу 
11лп К()Д хшкЈТСкарис тужбе (оиде истииа само iii)iiH|)eMi*no, ј(;р ие- 
дов()л>иост хи11отека{)ног добра аа иотиуно аад()иољен.е аахтева даја 
лраиа иа доиуну па Д[)уге имониие дужипка). У Д])угу, иак, груиу 
долал(! тужбе које иемају, бар аистрактно, ту огранпчеиост у iio- 
гледу односа тужбепога петнтума и могућпости његовога вадово- 
л>('н>а, тужбе које су као појава [Цјавило. Ова подела има виачаја 
иаЈ11|)е у погледу обима делатностп суда у поступку, a ватим и у 
иогледу MoryhiiocTii аадовољења вахтева туженикова п његовог плвр- 
икчва. У погледу обима делатности суда, јер he се оиа простирати 
само на оиај предмет који се уотпте јавља као могућ да П1>ужп 
;!аД()вол>ењ(! тужбенога вахтева (на 1Ц). код хипотекарпе тужбе само 
у иогледу хииотекариога добра и оами док то добро н стварно iio- 
гтоји). a у погледу могућпостп вадовољења аахтева туженикова 
утолпко што he се та могућност иојављпвати laio ограиичена (код 
једнпх) или веог1)аппчена (тсод других) и то било веК код (|)ормулп- 
саља иаредбе аа успостављање п])аву одговарајућег стања. било тек 
1;од Јвенога ивврто11>а путом сгвекутивпог поетуика.

Пајвад као трећа врста тужбп. iio оспови ирпцесуалпог К1)ите- 
рпЈума, јавлагју се коигтитутшше тужбе. т. ј. оне којпма re тежи 
иа проиввођен.е пјкјмеие у постојећем правном поретку у смиглу 
iipoMeiia које су насталс у фактпчким однооима, a које су иромене 
довољ][е да пруже равлога и оспова за њихово правпо карактсри- 
oaibe, иа према томе и ва иввођење утпцаја па правио стан>е. Hi)aBiia 
,је ааштита обично уирав;1>епа иа констатацију иостојећега правнога 
стања и иа отклан>ање иовреда којс би у томе иогледу иастжле. 
Иравне иромене долаве, iio правплу, следством ciiojaiavMa иоједи- 
паца, ireiiocp(VUio на основу вакопа а, уколпко се ва н>ихово нагту- 
iiaiBc аахтева и садејство судског iipafJOBaiimiTnora апарата. онда 
Т() бива обпчио у ван11а])Ш1Ч1К)м постуику. Међутим. ii ако ге такво 
стан.о јавл>а i;ao правило. ивувоин нису ипсључепи ii опи се састоје 
у пр()ивв1)ђ»чву правних промена путем иаЈашчпог поступка ii то 
покрсчгутог пп ocnoBii коиститутпг!пе тужбе. (hixyaunje које пужпо 
иамеНу примсчк' у иравиој гтј)у1;тури доводе до ])овултата најчошће 
иаваи iiucTviii;a. тако да се као глучај('ви који п[)ужају могућпости 
ва уиотребу коиститутпвие тужбе јавл>ају само било оип ва чије 
утврђви.е аакои ивречно предвиђа правии иут иариичиог погтупка 
као иужио II једино с-редство ;$а љихово правио иаетуиање. било они 
iipii i;ojii.\ia. уколико није iqtoiiiicaiia употреба другога иостуика. 
иајана во.Ће једиога лица пије доволл1а да ијнжвведе жел е̂по правис 
дојгтво. Отуда и две rjiyiio ових тужби: пужне. т. ј. оне чија yiiu- 
треба условљава правно декларисана' уотпте. које, дакле. ие можо 
пи на који други начии бити произведепо (па ii[>. тужбе ва шипта- 
вогт. поншптај н раавод брака; тужба о иеаакоиитостп у браку 
[м)ђепог детота). и Ko|tiicne т. ј. oiie, i;ao што је случај и са (чшм 
осталим тужбама, које И1)ужају, пооебио у циљу правиог деклари- 
сан>а фактичкога iio основи матеЈшјалпо-правпог овлапПпмва iia 
иравиу промену у једиом одр(‘ђеном смислу, могућногт да ео путем 
судске ааштите, у оквиру парничног иоступка, иостнгие опо што се
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могло али није погтпгло ii ваи unora пута. иан погтумка (иа iip. 
тужбе аа рагкпд трропачког друипиа — јаиппг, i;uMaii;uiTiii)P или 
друштва са орраппчоиом одровориишНу; туи?ба аа KoiirniTyiipaHit' 
или престаиак иавссие рснтс или иадржаван>а). Ово раа.шковаид' 
има поссбиор зпачаја у иорледу морућпости [)a(4iu.iapaH>a и лосрбпо 
иоравпања страиака о П1 )едмету туд«бе, који је сад постао 1 ![)одм(*т 
поступка. На друрој страии иавсстаи бро.ј пнсаца поставла! иоделу 
конет11тутивш1Х тужби с ()бгш])ом иа правну приЈхуду иродмета који 
је објект аахтева iijaiBiie пјкјмсчгс. Према томе да ли је у imiaiBy 
Једно матернјално-и[)авно овлашћење, јодна мате[)И.јалио-п[)авна ои- 
туација или једпо овлашћење на облагтп процеснога И1 )ава, ])алли- 
кују се one га мате1 )ИЈал1 1 о-1 1 равнпм и one са п1 )оцеспо-правпим 
предметом. IIi)Be, које иначе no правилу спадају у ррупу т. вв. 
ко])пс1шх констнтутпвннх тужбп, пмају ва цпљ да сп])оведу ив- 
веспу правну промену (у najiiinpoM смпслу ове речн, т. ј. бпло 
icao упшгтављање пеког повор npamiop одпооа, бпло i;ao ynn- 
штење пекор већ погтојећер, бпло. најаад, само као п])омепа у бпло 
коме правцу, квантнтатпвпом плп РЈвалптатпвпом) у областн мате- 
рпјалнор п])ава, довођењем правпор поретка ове облаетп у склад 
еа чпњенпчкнм стањем na кога је, iio основп постојећер мате- 
])п.јалног права, наступпло једпо матерпјалпо-правпе прпроде 
овлашћење на правпу промепу као последица испуП)еп.а ва то по- 
T[)e6iiiix услова (iia пр. туЈкба аа конститупгаП)е пвдржаван>а; тужба 
.',а прорлашење недоетојпостп за прпјем иаслеђа). Друге, пак, тужбе. 
које ппаче по п|)авилу епадају у ррупу т. ав. пужпнх icoiktiit.vthb- 
nnx тужбп, пмају аа цпл> да прппвведу пввеепу правпу п])омепу у 
облагтп процеснор права. довођен>ем правпор no])eTi;a one облагтп у 
(жлад са чип.еппч[;нм стањем na кора је. no огповп поетојећер npo- 
цеспор п|»ава. паступнло једпо матерпјално-п]»авне п1 )проде овла- 
inheiBo na niianny промепу, као поеледнца пепун>еп.а аа то потреб- 
нпх углова (na ш). тужба ва обповЋење n тужба ва пошпптај; тужба 
npoTiiB павЈппиор наслова ако ne пде протпв морала n доб])пх оби- 
чаја илп чпачп пеоправдапу наплату). Међутпм, ова подеда пема 
никаквор оправдања. јер ге ii[»n if>oj ваборавл,а с јодпе гтрапе na 
правпп појам тужбе као П1 К)цегн(‘ претпоставке. a с друре етране na 
идеју јодппетва процога као правпор одпога одп. као п1 »авпор гтап>а. 
Конгтптутпвпе тужбе га п])оцегпо-правппм предметом ппсу у стварп 
ннка1;ве тужбе. јер one ne апаче нпкакво отпочпн.ање једпор no- 
гтупка. ne п]н‘тгтавл>ају оно што је бптпо ча гамо љпхово об(‘лежје. 
Н1п;а1лЧ5у п])ву. почетпу процегпу Јшдп.у. 0]ie ry ПЈ)авпа Сјнмства. 
П1 »ав!ш лековп. вшпе плп мање ван[>едпе прпроде (no уеловпма n 
пнтепаитету њпхове употребе). n у гваком глучају чначе гамо 
отклан>ање p[)eiiiKn које еу се догодпле у гтадпуму погтучша којп 
iiM је претходпо. Са овпм one прететавл.а.ју појавпо јодппгтво и 
:;паче усав]1П1авап>е правпе ааттпте која се пружа путем гудгчшх 
oppana. т. ј. П1 »етгтављају само правна С1 )едгтва посебпе вррте. Ието- 
ветпост пмепа i;ojo им повптпвпо право даје (na np. n-24. (ИМ
Г]). II. II.). ne утпче nn у колпко na љпхову правпу п јш јм јд у  n  само 
,U> докав рђаве аакоподавне техпике.

Д -р  Ворисла-в Т. ВлагоЈсЋвВ
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Брачно право протестаната у Југославији
II. Ila територпјп бишие Хрватске и Слапопије (подручје Ainvia- 

циоиог суда ii Cmia с^дморице оде.љ. Л. у Загребу) изворп брачиог 
ii|)ana су: 1̂л. III и IV Унодног патеита од 29 XI 18Г>2 аа 0. г. з.; чл. II 
1! III Ув. пат. од Н) II 18Г)3 аа грађ. судоЈзпике; Патеиг од s X I85(i као 
II оним уведени ЖенпдГкчш аакон аа католнке; по.чеиута Уосб. доие- 
сепа на основу чл. о Ув. з. аа Гпп., ii Зак. о урођои.у 1пе1)пјатских 
судова Ji шер. судија.ма од 21 III 1929. Иа тих iipuiiiica следи, да на 
овом подручју важи брачно-правнп систем који аа иавесне веро- 
исиовестн проиисује црквепо, верско брачно право (аа 1)пмо-грко- 
католпке, иравославпе и мус.тамане) п падлежиости духовних су- 
дова, док аа друге кошјзеспје (старокатолике, протестаитс, .јевреје и 
иеирианате вере) прпдржава државно брачио право (0. г. а.) п судбе- 
иост, али такође са црввспнм венчањем. II ту је. дакле, 0. г. в. 
брачио ираво протестаната (важн све оио што ,)е о бЈзачпим смет- 
1вама 0. г. а.-а Ј)ечеио), али овде не посто.ји грађаискп брак нн у 
којом облику u суде родовни судови. IIo тим с т a т у т ii п е м a ч к е 
овапг .  ц р к в е  и б р а ч н о  нраво ,  к о ј е  he с а д а  д о н е т и  
р е ф 0 }) м. ц р к в а. в р е д е с a м о pro f о r о i n t е r n о.

Отуда iiiTo католичка црква сматра и брак некатолпчкпх хриш- 
haira ва евету тајну тс тако аа нераарешив, остало конфегпоналио ii 
световио ааконодавство, пак. ва разЈзепшв, паста.је иамеђу та два 
пралзна иоретка oiiaj сукоб, који је иод имеиом impedimentum catho- 
licismi поапат. Ова iipi'iipeKa је, у гтва])и, један облик (Erscheinungs- 
form) iipiMipoKo iiocTojehe брачне веае (impedim. ligaminis), којп на- 
стаје па iiiiaiiiior начола да је брак хришћана iio католичком гхва- 
iiaii.y лерааводљпва света тајна (еакра.меиат), да љсгову iio државиом 
иравпом И()|)отку или праву некатоличких цркава доаво.Ј1>еиу рааре- 
iiiiiBocT католичка црква не прианаје. Ова препрека се расиростирс 
и на пекатоличку страну, те услед Toi'a iio Канопском п])аву. чије 
(■rauoBiimTi' је усвојио н 0. г. а.. не може да ступп у вал.ап брак; 
1) като.шчка оеоба са рааведеним акатолпчкв.м лицем аа живита 
11>»>ПЈвог рааведеиог брачпог друга (ввдп одлуку Стола седм. од. Б 
од 30 XI 1931); 2) огоба која ,је код склапанаг брава била акато- 
.шчка, a.iii је аатим прешла иа 1сати.1пчку вору. рааведеиа од свога 
акатоличког друга (§ iKi 0. г. а.), ие може ск.лопитп валнчп брак аа 
живпта cBor рааведеиог акатоличког друга.

И|н'ма томе: момак евапг. или 1 к'(|)орм. војк' iic може да се ожачш 
са 1 »ааведоном католичком жеш).м (§ 1 И1 0. г. в.). док п>еп акато- 
.iii4i;ii (протестаптски, старокатоличии. православнп) рааведеии муж 
живп; девојка еваиг. или рс(|)ор.м. Bopi' не може да склопп вал>аи 
б|»ак са рааведеппм католиком (§ 110 0. г. а.). док н>егова акато- 
лич!;а жепа живи; jiaaBo;icini ]Н'ф. или ованг. iie може да аакл>учи 
брак са като.шчком Д(Чзојком, док му жеиа живи; рааведена petj). 
или евапг. жепа не можс да аак.Ћучи брак оа католичкпм момком, 
док јој ])аав(‘дени акатолички ii.iii католпчки (§ 110 0. г. з.) муж 
живи. Дакле, |)ааведеп1 1 некатилички xpiiiiihaiiii могу за живота 
1 >ааведене друге стране само са акатолич1>'им особама аакл>учпти 
ваЛ)ап брак. IIo том рааведена иротестаптска лица пба иола могу
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:за живота свог раавсдриог Гфачпог лруга пал>аио аакл>учити Г)|»ак 
само fa друшм иротостаитским (еиаиг. или рсформ.), (‘та|)окато- 
личким, правослашшм нтд. огобама.

Брачне iij)eiipeKe 0. r. a.-a: voti sollemnis, disparitatis cultus, lî aminis 
ir catholicismi долаае y оПаир n no §§-има los, 100 и 147 DOa. (Када ir 
како, 0 TOMB ВИДП ниже код прикааа ПЈјачпо-праЈшог (Ч1стема у Иој- 
водиии). — Наглашава се да конфспижалио Орачио ијш«) П)11ачпи 
иравплник) Српске правосл. цркво вреди ту гамо у окви])у државних 
аакона, т. ј. уколпко се не косн са њима. A као такав државии аакои 
са Оваусловном вал>аио1пћу н прома правоолавпом Орачпом праву 
иаводп се у ирвом рвду ЖепидГкчш аакои аа католша  ̂ (1>нди иле- 
iiajniy репшдбу од 23 I 1010 бр. 2711 ех lois. Браговић I. бр. 8, 
< тр. io).

Нанме иутем 1 )еторанЈе паотали п на Codexa iuris canonid копи- 
])апи iipoiiHC § 114 6j). 4 Брач. иравплнпка од1 )ођује, да ге брак iia- 
мвђу прииадннка иравославне ЦЈЖве и ПЈшпадника кије Д1)угв цркв(! 
може вал>ано аакључптн само у православној цјжви. оди. iio iii»a- 
восл. обр(‘ду, a no §-у 123 тог Правнлнпка може со поншптнтп иа- 
Meby прппадннка п[)авосл. веЈн; n припаднпка које друге xpninhancKC 
nope брак, аакључеп у неправославној прквн. Ипак one Одродб<! 
(^јс-а, које су ту служнле уаором (can. 1904**) n lOOO) прпмењују 
католн*1 кп духовип судови беа обанра на д{»жаипе аакоие (§ 10 
(IieniM6. аак. аа католпке, те § 8 Закона о веропсповвднпм односпма 
од 17 I loOo т. ј. хрв. пптерконфсгпоналног аакона. који доаво.л>авају 
аакључеП)е мешовнтнх б 1 »акова иамеђу католнка и другог xpuniha- 
ипна и у нсжатоличкој црквп), na поништавају такве бракове аб<»г 
нводржавања „битног облнка" т. ј. абог неаакл.учења у католпчкој 
црквп. Поводом једног случаја обратпло се пЈн^тседшпптио 1’оф. 
цркве па Мпн. правде п1 )втсташ:ом (б[». 4(И) од г> VI 1030) жале11П (ч; 
па такав nocTyiiai; кат. д,ух. суда, паражаваЈућн овоје Miiniibon-.e да 
јо ту кат. дух. суд прокорачпо своју надложност те стога т|)ажпло 
ааштнту. Мпн. правде у свом отпнсу (од 2о VI 1030 бр. зооо/зо XV) 
иајавило је да nnje no cihmii п1 )вко])ачен.в надложногти. јер no §-у 
43 Жепндб. аакона аа католике једнно јо надлежан кат. дух. оуд. 
ако jt' npn аакључ(>п,у брака јвдна страиа бнла католнчка, a у bih*mo 
подшапеп.а тужбо је једпа {•Ti)ana join пЈптадппк катол. црквв**)-

То је тачпо, jej) ое т>' ио ]»ади о  npoKopaneiiiy надложпостп. Boh 
о шшоттовап.у друкавппх аакопа од страис духовног суда. Л ту 
Д|)уге noMohii нема. ного да со таква пЈ)егуда pro foro externo, аа 
државпо подручјв, но прнапајв, јвр дј)жава ne може духовне судово 
прпгилптп да прп.моне друго a нв гвојв nponnre. .\ли у таквпм глу- 
чај(чшма стјигда п|1авпа спгурност и беаб(многт, јер се поипттаиају 
6|iaKoBH који су већ годппама постојалн (n у n̂ inbi'M глучају ге ра-

*■■*) Can. 1094 гласм; Еа tantum matrimonla valida sunt, quae contrahuntur 
coram parocho, vel loci ordinario, vel sacerdote ab alterutro delegate et duobus 
saltern testibus.

**) S 43 поменутог „ЛО крајности ii|)iicT|paciior н Л|1акопп:н |;атолнчког аа- 
i;oiia“ гласн; О пал.ажкти а;еннтаоа, ко.је се склаиају .чеђу Kiiiiihaiot католичким|| 
и пскатсличкнмн, можс, лок јелан жринлГмчт лруг спала к црквн католнчкој, 
оллучивати са.мо католнчкп сул жсчтдбенн.
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дило 0 браку :!акл.учеп()м И»31 ii пошпптепом l03f> год.) и нико нпје 
од протестаната ciiryitaii, не he ли му cyipaiiiibn даи доиети ианена- 

иопиштај 6pai;a од шппе година, ако се венчао пред ирите- 
стаитсиим свештеником, п oi5y околпост нн'гов’ бЈ)ачии друг прпјави 
гвом пискупском женидГ). суду. IIIto се, пак, тиче будућих бракова, 
католички нуиту[»нент11 оба пола, повиајући овакав сумарпи посту- 
пак својпх црквенпх судова, ако желе са 111)отестантскпм лицем 
ступити у брак, радије" ће п])истатп iia венчаље пред протестаит- 
гкпм, иего католичклм свештсппком, да би у будЈ'ће. aFco бп евеп- 
туално желели да се реше свог протостаптског брач. друга, то брзо 
и глатко ишло: ионтитењем б[)ака. jej) им је повпато строго стаио- 
Biiiiire катол. права о перазводљивости брака.

To је привилегисани иоложај Римикат. цркве. али до изједпа- 
чсИ)а брачног ирава исти важн н даље.

Ако је, дакле, у време закључења брака једна отраиа била като- 
.шчке вере и пјшлшсом подна!пан>а тужбе још је бар једна страна 
католичка, тада је у питању ])азвода н a д л о Ич a н д у х о в н ii г у д 
к а т о л и ч к е  цркве. без обзпра у којоЈ цркви је зар;ључеп овај 
брак. Овај као свакп другп духовни суд прпмен.ује пскључпво iipo- 
iiiice свога права, iia he брак на основу Can. lOft« поништптп због 
тога, iiiTo Hiije закЛ)учен у католнчкој црквп. Протестантској 
странци даје то право да ТЈ)ажи развид код свога (редовпог) 
суда*®). — Ако су прплнком поднашања тужбе обе странке iipo- 
тестантске, онда је надлежан р е д о в a п с у д, којп пстражује 
вероку припадноет оба супруга. те ако утврдн да је ri[)ii закључењу 
бар једна страна била католичке вере. тада nehe дозволпти разре- 
1иен.е брака због f?-a 111 0. г. з.. јер ирелазом католпчке етране на 
протестантску веру не ])ешава се дотнчшпс ограничења установл>е- 
ног у §-у 111 С). г. 3. те се њпхов брак раскнда само смрћу. (Репшдба 
()Д -2о маја Нраговић I. бр. 7. стр. 9.). — Ако су протестант-
гки брачпнци B(‘h и код закључења брака били обоје протестанти. 
тада надлежпи р е д о в и п  с у д  на основу §-а Пб 0. г. з. пзрпче 
разрешење брака. — Ако су код зак.жучен>а б]>ака обоје билн про- 
тестанти, a један је од нжх каенпје iipeiiiao на катол.. веру, тада ,је 
за сваку странку надлежан његов суд: за католпчку д у х о в н и ,  a 
за 11|)отегтантску р е д о в н и суд. који iio(vie;iH.ii he пзрећн развод 
брака, јер се прелазом једног супруга на катол. веру не може одузетп 
право другом суиружипку, који је остао протеетант, да т[)ажи раскп- 
даи.е брака (§ llti 0. г. з. и § дв И̂ енпдб. aai;. за католике). — Ако 
je једна странка протеетантска a друга православиа, сиака тужи 
код свог надлежпог суда: протеетантска код р е д о в н о г .  a пЈ»аво- 
славна код д у х о в п о г  суда (аналогиа пЈШмена одЈхмаба ИСенидб. 
зак.). — Дакле погрепша је pt4iiiu6a (Дола ('едмо]шце од. A од 20 111 
И12Г). RparoBiih 1. бр. 10. стр. 13— 1:>.. iio којо.) правосл. брачпа 
с-трана може тужити за развод иред редовним еудом. јер да нема 
з.акоиског П1)01шса који би код мешовитпх б])акова искључио подв])- 
гаван.е једног брачног друга надлежиоетп суда другог супружпика.

1\уцне1)-Гт|)0.\ал; Oi'miiKa Јмчиидаоа Стола пм.\10|шце 1. рјеш. Г>р. 5S. tTji. 
IbO— ibl. — Женндб. зак. за катш ке §§ 45—47.
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Погрешно је било такође и гтановшпте нижих судова, који су огла- 
сили надлежинм [»едовпн суд стога, што ,је брак аакључен по iipo- 
тестантском оброду. Jep је праиило, да је 1 1 оди{)гаван.в надлежности 
грађапског суда тамо, где постоји гудбопост духовпих судова. искл.у- 
чено (Видп § 47 Грзђ- судовника, који је чланом (i. Ув. вак. аа Гпп. 
одржап на сиавн. — Плепариа 1 )етидба Стола гедм. од. A од 2<) 
XII И»12. Чимнћ I. бр. 2S7, стр. 2!»Г) in fine).

Ако .jt' други брачни друг старокатолпчке bc'Ih;. тада је надлсжаи 
рвдован суд, којн he — аки iii)ii пакључеН|у брака пи једиа {•т|)апа 
ии.је бнла рнмокатолпчке вере — на основу §-а 11 Г). 0. г. в.-а nnpcfin 
раскиданЈС брачне веве, .јер и na (та[)окатолт;е важи бј)ачпо iijiaBo 0. 
г. з.-а (H'ussarek; AUgemeine osterr. Gerichtszeitung, И10Ч, бр. 47), a при- 
вилеговани положај духовног судован>а у б[)ачипм птварима. какав 
га има Рнмокатоличка и Православпа црква, ие ирнпада Старока- 
голичкој цркви. Уколико oBii судови нпак иогтуиају, та шнЈсуда ј(̂  
pro foro externo бев креиостн. (Д[). А. Чичић: Ненадлежност стаЈК)- 
католичког женндбеиог суда у брачном судован.у aa државно иод- 
руч,је. Правосуђе II. стр. 4.'). — Нван Hi. Галић; Интеркои-
фесп.јско брачпо право у Крал>. С. X. С. Мјесечиик, 1921, б|). в и 7. 
cTi). 273. — Др. М. Г)а])Т0 1 п: Толеранцп.ја ,v брачнпм односнма, ,.Ai)Xhb“ 
књ. XXV LXII), стр. 2S0. — li. Радовановнћ у игтом чаоопнсу н петој 
књизп стр. 3t).'). — Др. Д. Томац; Јурисдикцпја духовних судоЈШ у 
брачним (Ч1 0 1 )овима. Архнв 1933, бр. 3.. гтр. 227—231.). — Обичио 
ирелаап 1 )нмокатоличка гтраиа на гтарокатолпчку веру (си(ч:ула- 
THBHii вер(чл1 пролач!) ради добиватва потпуиог раввода (ова црква 
као и православиа пе Ш).чна.)е нера.чЈ)(ЧПпвост брака) н И1»1*да.јв 
тужбу отаЈмжатоличком духовном гуду, којн доносн преоуду о рагкп- 
дању брака. Међугим, како гмо рекли. ова ПЈктуда ие важи ва 
државнп подручје. —

III е р II .ј a т (• к II суд .је с т в a р н о и a д л е ж a н аа т. вв. 
исламски брак. a таквнм се iio 8-у 2. Чак. о iiiep. гуд. оматра: а) ако 
је брак гклоп.-вен пред шернјатгким гудом или оргаиом овлашћеннм 
од ше)). суда, ма да нпсу обе страпе игламске ве)«;. Панме псламска 
вера допушта да се муслиманин женн са немустманком xpiiiiihaii- 
< i;e нлц јеврејске Bei»e (ав. китабцјсЈМ). али не ii да се муслимаика 
,\ да аа немусли.чаннна; б) ако rv об е  етрапе исламске вере, ма да 
брак није аак.Ђучен као нслампш, већ као католичкн ii.iii право- 
e.iaBHii пли као грађанскн (iia iip. иа под[)учју Војводнпе). Уколико 
ирема паложеном погтоји исламгки б|>ак. прогуђује се н iiiiTaii>e рав- 
peiiieH>a бЈ)ака iio тернјатском п])аву. којем .је и иемуелн.маиска 
жена подвргиута. Д-р I). Апгцр]»: Шеријатско право н наш једиштвепи 
грађ. аакоппк. 11равог-уђ<‘ 1939. бр. (>.. стј). 292—293). Све то важи. 
дак le, II аа протегтанткпњу као X|)iiiiihaHKy. удату аа муслиманниа. 
па по том је у погледу пгламгке i«‘j)f‘ дерогиран § 94 О. г. а. о impedim. 
disparitatis cultus.

М е 0 II у II a д л е ж н о <• т iii е р п ј a т г к и х судова пормира 
У[>едба о територијалној надлежиости г-]»егк11Х iiiejnijaTCKiix судова 
:ia под1)уч.)а .Лпелационих судова у Г>еограду, ЧагЈк-бу, JP>y6.a>aiiii, 
Гплпту II у Новпм (’аду од 2о VII1 193.3. (Vi. и. б[>. I'ts-XLVI. иадапа 
iia оеиову § 3 Bai;. о .У1К“ђ. iiiep. суд.



П о с т у п а к  р е д о в н н х  ка о  б р а ч н и х  судова протеста- 
ната на подручју важен>а 0. г. з.-а, т. ј. iia тернторији бивше Слове- 
није, Далмације, Хрватске н Славоније регулнше Уредба о саобра- 
жењу iipoiiitca, којн важе у подручју Апелацноних судова у Загребу, 
ЈБубљанн II Сллиту, о поступку у брачшш иаЈшицама пред редов- 
пим судовнма, новом Г[)ађанском парпичном постуику од 18 маја 
193B Ол. н. бр. 118-XXVI, донета на оспову чл. о ст. 2 Ув. зак. од 
јула 1930 ва 13акошш о суд. пост. у грађ. парпицама.

________  ICopmom Тибор
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

170
Наплата трошкова лочења ва жену, коју су трећа лица iii)o,\vj- 

мпла. (Иресуда Касациоиог гуда у Новом Ca;i.v од 2 марта 1940, 
бр. 1Ч'В. 11. 407/l93()).

Касациопа суд 1)евн;!|1ону молбу тужнтел.а одоија.
Р A 3  Л ОЗИ:

Пошто је орак прапоснажпо раарешен иа криш1це тужител>а, тужена је тра- 
жнла да суд решп и о њеннм и.мопннско правнн.м захтеви.ма: да јој је тужител. 
лужан вратити Mnjiaa од 5000 дннара, платити 700() динара које је она ич;1дла у 
и.ме трошкова лечења и издати у молГш наведене покретне ствари у вредности 
од 1400 дннара. Тужнтељ је иорнцао наводе тужене, наводећн да су н.мовнпска 
пнтања из.мођу њих наравната, у доказ чега је иоднео изјаву тужеие од 20 .маја 
1022 године.

Ирвостеини суд, ОкЈ|ужпи суд у Панчеву, оВвезао је ту'жител>а да плати 
тужепој 5000 динара у име повратка иримљенога мираза, док ју је са осталим 
захт(!вом одОио. .Апелационн суд у Ново.м Са;;у, као призивнн суд, одбио је npii- 
зцв. тужене н у напа.днутом делу првостепену пресуду одоОрио. Услед ревизнопе 
■молОе тужене Касацнони суд у Новом Саду разрешио је пресуду Апелацноног 
суда и упутио га на ;iavi>n поступак, у коме he иматн да установи да ли стоји 
навод тужене да су тд о̂шкове лечења за љу отац и брат јој предујмили и, пошто 
iiM је она тај прс;(ујам, радећн у кући, вратила, да су јој потражнвање које он 
имали пре.ма тужитељу устуиилн и да oiia иа тој ocnoBii има право да га од ту- 
Ж11тел.а потражује. У погледу покретннна упућен је Апелациони суд да установп 
i;oje је стваЈШ тужена донела у кућу тужитељеву н да ли их је тужител. прили- 
ко.м iBeiior одласка из куће издао нли ннје. Пошто је поступак ciniOBeo, донео је 
Аиелациони суд своју другу иресуду, којом је тужитеља осудио да туженој у 
11ме накнаде трошкова лечен>а плати 3100 динара н нзда у диспознтиву пресуде 
побројане покретнине, у вредности од 1400 динара.

Жалба тужнтсљем да је Апелационн суд повредио правне прописе није 
основана. Апелационн суд је као чишсницу установпо, коју тужитељ ревизионом 
молбом не напада, да су тужепој досуђ(Ч1у своту за трошкова лечења исплатили 
за П)у брат н отац ii, како су је овластили да ту сноту може од тужнтеља убратн 
за себе, она је оправдано туженој досуђена. Како је та свота била, међутим, на 
терет тужител.а са.мо предујмљена, није од значаја чињеница да ли је тужена 
за пренос тога предуји.мања дала оцу н Ojiary какву противредност илн иије. 
У иогледу иокретинна иије .\иелациони суд изиео погрошан закључак када је 
нзрекао да је тужитељ дужан стварн пздатн, односпо илатитн љихову противред- 
iiocT, je]i је прнзиао да их је тужеиа у кућу донела, a ннје дока:)ао да их је 
доцппје иоклоннла својим сестрама.



Претстапл̂ а тетко грошењо о Прачпе дужногтн ако се муж, 
којц је iij>eii!ao у Америку, не Припе о иадржашииу cia)j« иородице. 
(Пресуда Кагацноног суда у Ноиом Са,д,\' од !) марта П»4(), Пр. 1’ен. II. 
б8!)/И»Зв).

Касационн суд реииаиону молбу туженога одбија н ocybyje ra да тужитс- 
л.нцп iia jiyKe њепога iiiiaiio-iacTyiimiKa илатн у н.ме pcmiancKora трошка, у року 
сд 15 дапа иод иретн.ом оирхе, 4S4 дин. (seTiqin стотнш! осамдесет и MCTiiiin).

Р A 3  ЛОЗИ;
Тужитељнца је у тужГш навела да се њеи муж, тужени, (jHifipyapa месоца 

19.30 године иселно у Аргентину, у Јужну Америку, и да с« од тога иремена iie 
ОЈшне ни за њу ни аа дете; да је у пис.мпма која јој је слао изјаил.шшо да .му 
она као жена uiiuie пе треОа него само као љуОашшца; да ra можс у Л.мерици 
косетити, али не као жеиа; да је старе, аустриске ноице, олоиком отиснуо iia 
па хартијн, означио шихоиу врсдност и додао да је оинм сиојој обаиеап ирсма 
тужитељнци н детету удоио.Ђно н да јој од тога иремеиа пн иисма iie шал.е ннти 
јој се јаиља. Т|)ажила је аато да се брак ич криинце тужспог, који се тотко 
огрешио 0 супружанске дужности, разрешн на оспопу а) т. J?-a 80 Закоиа о браку. 
Туженн је порекао наиоде тужбс и то.р.дио .да је у Амерниу отншао са мристан-
I. 0.M тужитељичипим; да је за све вре.ме боравка та.мо елао тужител.ицн Hoi'.aua
II, како је тужите.Ђнца док је био у .\мерицн живела не.мо11алннм жииотом, 
тражно је да се брак jieapeiiin ич крииице обе странкс.

Првостеиеин суд, ОкЈјужни суд у Новом Саду, дао је тужби места и брак 
jiaapemno из крииице туженог iia основу а) т. {?-а 80 Закоиа о браку н осу.дио 
ra да платн трошкове, a иризивнн суд, Апелациони суд у Новом Саду, ту iipe- 
суду је, одбијајући 11|ш:шв туженог, потврдио и осудио га да плати и трошнове 
признвиог поступка.

Није осноиана ревнзнска жалба туженога да је причивни суд повродио 
iipaiiiie прописе, јер је причивни суд, iipiiMajyliH чињсннчно стање стварн уста- 
иовЛ)(Ч10 по iiiiBotTeiifHOM суду, праиилно устаиовио, ,ча се тј’жсни за врс.ме свога 
трого.дишњсг бо11авка у .Лмерицн за тужнтелЈИцу и дете пнје старао; да је за то 
врем-е само једанпут иослао тужитељици looo .динара, a други лут 5 долара, и 
да је у писмнма на|)очито назпачно да и тај новац шал>е детету; .да јв тужитс- 
л>нца за време боравка туженог у Америцн оску.шо живела и да је становала 
код својнх родителл; да је тужени у пнсму о,д 20 октоб])а 1931 навео да му ту- 
жнтељпца не треба и ,да јој је послао отиске аустриског новца, ]1екав1пн да 
може с тим бити чадовољна. Како су то све тешка гре1вен>а о брачие дужности, 
Апелациопн суд је правилно поступно када је првос-тспену пресуду, којом је 
6|iaK ра-зведои из крнвици туженога на основу а) т. Закина о браку, мотвр.дио.

Располсжпве у погло.ду ТЈКш1кова рсвнзнскога постумка ослшва со па про- 
иисима S§-a 54.3 u 508 Гр. ii. ii.
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172
Истина да тужена после истека рока за рагтаву од стола ii 

иостеље није у iwicy од 3 месеца тражила да се распраил>а о иачшј 
иротивтужон, како .је то iijioiiiicaHo у §-у loo Брачног аакона, али 
је ipiBocTeiieiiii суд упрког томе пропусту тужене о 111)отнвтужГ)и 
ииак ])ап1равл,ао и б1»ак [»агзвео на крнвице тужител.а. Како со 
тужпте.л> iipoTHB тога дела п[)есуде прнапвом ии.је жалио, oiia ,)о у 
том делу постала 11|)авоснаж1ш, те се тужнтел> иротив те ф()1»мално- 
иравне повреде ПЈШостеиенога суда, нако оиа постојн, у Јнчшаији 
пе може впше жалитн. (Пресуда Кагациоиог суда у Новом Саду од 
3 фоПруара 1440, Пр. Рев. II. o42/i«3S).

Касацнонн суд ревизиону молбу тужитеља одбија.
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Р А З  ЛОЗИ:
Тужитељ је у тужби навео да се тужеиа тешко огрешила о брачне дужно- 

сти, јер његове сестре на дан његове славе, св. Стевана 1935 год., ииј(! хтела до- 
чекати; ннје нм отворила капију и [>екла је да пису требали доћи јер нису били 
повватн II ннје хтела да им аготови ])учак, иајављујући да их не воли; није хтела 
да им спремн ни вечеру н рекла да никада внше не треба да дођу. Оснм тога 
је у внше махова нзјављивала да са тужноцем iiehe живети чн.м им дете одрасте. 
Најпосле је тужена брачну чаједницу без икаквог раалога напустила. Тражио је 
аато тужптел! да се брак рааведе пз крнвице тужепе iia основу а) т. Закона о 
браку. Туж(Ч1а је порекла наводе тужбе ii т|1ал;пла п[1отивтужбом да се брак 
ралведо на оспову а) т. Закоиа о браку нз К)швпце тужитеља. Навела је да ,је 
ирнлнком посете о крсној елави тужптеЛ)евој тужмтел>ева сестра н>у вређала н 
кад је пеко упално лампу да су је почсли иви lyliii, па је она иа речи „у бунар 
с iBo.ve" морала побећи. Тужитељ је све ово слушао н ннје јој помогао. Поавала 
се II на к])11внчне спнсе Кпс. 19/1935, из којпх се видн да је једна сестра тужи- 
тељева бнла ii осуђепа, a остали се нису бранили тиме да их је вређа.ла.

Првостопени суд, Окружпи суд у Петровграду, дао је ii тужбн и противту- 
жбп места н брак ]1азрешпо нз К1швице обе ст|>ане. IIjioTiin те пресуде жалила 
се само тужител,нца, те је Т1|ша11внн суд, Апелацноии суд у Новом Саду, у том 
делу првостепону иресуду иреиначио н тужител>а са тужбом да се брак разведе 
113 кривице тужене одбио.

Жалба тужитељева да је ирвзпвпи суд повредпо правне прописе није ociio- 
пана. Прнзпвни је суд правнлно установно да се ионашање тужене што сестре 
тужнтељеве iiiije дочекала и што је изјавнла да са тужитељем неће живетн кад 
и.м дете одрасте, мсже правдатп тпме да са сестрама тужнтељрвнм није бнла у 
добрн.ч односима и што ју је тужнтољ заразно вепернчном болешћу. Ирема уста- 
иовљењу, пак, првостепенога суда, које је прнзнвнн суд прихватио, тужепа је 
б)оловала и лечена од гонореја, a тужитељ није пружио доказа за то да је ту- 
жена бнла заражепа од трећег лнца. Истипа да тужена после истека рока за 
раставу од стола и постел.е iiiije у i)oi;y од 3 месеца тражила да се расправља о 
љеној противтужбн, како је то иропнсано у 5?-у 100 Брачног закона, али је прво- 
степенн суд уиркос томс пропусту тужене о противтужби нпак расправљао ii 
брак развео нз кривпце тужитеља. Како се тужитељ против тога дела пресудо 
ирнзнвом није жално, она је у том делу постала правоснажна, те се тужите.в 
iipoTiiB те фор.мално-правие iion](e;ie првостепепога суда, нако она постојн, у 
ревнзнјп lie може впше жалнтн. Жалба у погледу висине туженој досуђенога 
издржапаша niije саображена мрописнма Гр. п. п., јер тужител> iic паводи ин- 
какве конкретие jiasaore зашто бн туженој за издржавање досуђепа свота била 
у несразме1Ш са његовим приходнма ii колпки су тн прнхолн поједнначно, те 
ее 11 она морала одбнтн.

173
Ништавиост прагшог погла дужан је суд yai'Tii у обдир по служ- 

ni'iioj дужпосги. (PeiiioHift Кагациопог суда у Ппвом Саду од 9 марта 
1940, np. Pen. 417/193(1).

Касациони суд услед pemiiiione молбо тужптел.пце ]ia.ii)eiiiana пресуду прн- 
aiiniior суда и ствар враћа штом иризнипом суду иа дал.и иоступак ii .iiaioiiieiBe 
none одлуке, ко.јом прилнком lie iipiiaiiBiiii суд одлучвти ii о T|ioiiii;oniiMa onor 
реиизнског иоетупка, којп ео за тужител.а утв||1)ују у своти од лин. 209 (две ето- 
тнне теедесет девот).

Р А З Л О З И -
Утужена менпца дата је за iioiquihe тброчне отилате куповнпне lipiiiaher 

етроја.
Према S 2 Hajie.ine од s дец inio брцј М. Е. 4172/1910.забрашено је за такве 

отплате узнмати меницо.
Према S 5 исте Наредб«’ споразум протнвап тој наредби је инштавап.
Но ирема S 0 Наредбе овн ii]iniTiicii iie важе ако је купаи трговаи, inii је 

оуповппа ia н.(ча Т!1ГОвач1;и mnai).
Ова је нар(‘дба протегиута ii на оуиован.е гог1К)Л.арск11Х етројева Ha]ie,i6o.\i 

ОД 5 Дец. 1917 број 453':</1917 М. К.
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Ништавост правног посла има суд узетн у обзир по званичној дужиости.
Како при.зивни суд није установио чињеннцу да лн је купац уЛележени 

трговац, или да ли је иначе за купца куповина овог строја трговачки посао, у 
којем случају 6и мсница важила, то је Касациоии суд поводом ревизије тужи- 
теља морао ирнчивну пресуду ра-чрвшити, те he исти суд у настаино.м поступку 
в.матн расправити и установити да ли поетоје горње чињеннце, те према tovk; 
донети нову одлуку.

1’ешење о реннзионом трошку оснива се на S§ 508 и 543 Гр. п. п.

174
Израз у .заложнојпсп1)ави„фактичнод\товање“ нма се разумети 

тако, да пекретнипе имају да служе за ociirypaiije свнх дуговаља 
тужене која стварно погтоје, Г>ез обзира на то у каквом је својству 
тужепи мепице потиисао. (Ирссуда Касацпоног суда у  Новом Саду 
од 10 феГ)руа1>а 1940, fip. Рев. II. 8S4/1935).

Каспц||0Ш1 сул ревнлију тужител>а не уважапа и пресулу прнзнвног сула 
одоОпава.

Р А З Л О З И :
Тужнтељ је у тужОн навео да је од филијале Српске Оанке у Новом Саду, 

тужене, доГ|цо .чсничнп кредит у висини од 85.000 дин., за чије је осигуранд? 
'гужена на њсгопи.м некретпипа.ма, које леже у староиаланачком атару, укњн- 
жила у своју К01)нст чаложно право. Он је од отворенога му кредита нскорнстио 
<амо своту од 00.000 динара, и како су ту своту купци његовнх иекретнина F. -1. 
н жена нсплатили, дужна је тужена заложно iipauo Орисати, односио трп(^и да 
тужитељ Оригање .може спровести на осиову правосиажне пресуде, те је тражио 
;i'a суд тужеиу у то.ч с.мислу оОвеже и да ју оОвеже да плати трошкове. Тужена 
ј(: у своју одОрану навела да се тужнтел> у с.мислу заложпе исправе оЛве.чао да 
одговара за све сиоје меничне оОавезе, 5ило да iia меницама фунгира као при- 
хватник, Г)ило као ,ча какав други потписннк, и како је једна од трн .ченице од 
15.000 лин., на којој као потписник фунгнра и тужитељ, још није исплаФеиа, 
тужите.г брисање -заложног права не може тражнти.

Првостепеин суд, Окружнп суд у Ново.м Саду, одбио је тужите.Ђа са тужОом 
н осудио га ла платн трошкове, a прц.чивии суд, Апелациони суд у Новом Са.ду, 
одОно је призив тужитељев и потврлно првостепеиу пресуду, осуђујући тужнт!!- 
ља да плати и трошкове прнзнвног поступка.

Није основана ревизиска жалЛа тужител>ева да је призивни сул повролио 
иравие nponiice. Прн.знвнп је суд правилно и-зрекао да тужител. у cv. i т. ча- 
ложне исправе одговара за све врсте меничиога кредита који код тужене Оуде у  ок- 
виру свотр од 85.000 лин. исц()Пл>ивао, Ое.з оОчирана тодали на .меницама фуигнра 
i;ao прихватпик или који други .меннчни оОвезаник. Пре.ма томе се и израз „фак- 
тично дуговањр", које се помнње у 5 т. лаложне нсправе нма пазумети са.чо таво, 
,ia некретиине п.мају да служе као осигурање за сва иотраживања тужепе која 
стварно постоје, но Ое.ч обзира да ли су она настала из .мсница датнх туженој, иа 
којнма тужител. фунгира као прихватник или као какав други менични обиезпик. 
Није од зиачаја, ире.ча то.че, да је нсплатиоцима дуга прнликом нсплате, на- 
во.дпо, речено, ла читав л,уг тужнтељев изноеи оо.ооп динара, када се доциије 
пспоставило ,да .i.vr нзносн внше. Ни тужите.т>. пак, не тврли да Cm .му тужеиа 
ТС.М приликом вишак л.уга, који прела.чи своту од бо.ооо дин., Оила опростила. 
Зато је при.дивин с.ул умесно од5ио пре.длог тужител.а да се спропедр доказ ii|ip- 
слушаљем по њему предложеннх сведока.

175
Нп.јо .могао ирнзивнп оуд без угтанов.4>(01>а каквоће сиорие 

землтО пзрицатп да би се она данас мог.ш продатп болч* пего ра- 
Ш1.је II да тужителЈ већ ни зато нн,је iipi'Tpiioo штету. ('Зак.л>учак 
1\аоационог суда у Новом ('аду <>д Ki ма])та 1940, бр. Рев. II. 
494/1930).

10
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Касациони суд услед ревизије тужитеља пресуду призивнога суда укнда 
II тај суд упућује на даљи поступак

РАЗЛОЗИ:
Тужитељ је у тужби навео да је марта месеца 1930 год. хтео продати своју 

некрстшшу у површини од 5 јутара и 800 кв. хватл, уписану у зк. улошку 
општине Чуруг бр. 5448, парц. 6р. 5130/14 П. JI., трговиу из Чуруга, за 14.000 
дин. по јутру, али да до перфектуисања уговора иије дошло због тога, што је у 
корист тужене било укњижено заложно право од 100.000 дин., које тужепа, иако 
0110 није иостојало у целинн, није хтела ни делимнчно брнсати. Како је цепа 
земљк после окончаља иарпнце коју је тужена безусиошно воднла протнв њега 
ради наплате укњижене своте иала са 14.000 дин. на бооо дин., ii како му је та 
штета настала кривпцом тужене, тражио је тужитељ да се тужена осуди да му 
је дужна платнти своту од 44.000 ,1ин. и све париичне трошкове. Тужена је пори- 
цала наводе тужбе, иарочито да је тужител> купопродајни уговор са П. Л, уоиште 
био СК.ПОПИО II да је тражио од ље растерећење пекретшша. Тврдила је да је 
тужитељ имао ii бсстеретие земље; да је могао н ову продати ii да, према то.ме, 
није морао претрпетн штету.

Првостепенп суд, Окрулшн суд у Новом Саду, одбио је тужитеља са туж- 
бом и осудио га да плати трошкове, a призишш суд, Апелациони суд у Новом 
Саду, иотврдио је ту пресуду н осудио тужител.а т  плати трошкове, јер како 
се тужитељ налази у иоседу спорне зе.мл>е, да бп ју даиас могао продатн скуп.во 
него iiiTo ју је, наводно, хтео иродатп год. 1930 н да веК ни зато пије могао 
претриетн штету.

Жалба тужитељева да је прпзивни суд повредпо правне npoiiiice основана 
је, јер се тужитељ с правом жали да суд iiiije .могао без установљења какво11е 
спорне земље изрицати да бн се она данас .чогла продатн под повољннјим усло- 
вима iiero у год. 1930 п да тужптољ већ ни зато није претрпео инкакву штету. 
Зато he дужност призивнога суда бнти да званнчно.\1 проценом, ii.iii процено.м 
путе.м (.тручњака, уетановн дапашн.у цепу спорпс зомље, и уколнко iia тај начпп 
установи 'да она прелазн 14.000 дииара по јутру, осиопапа бн била изрека iipe- 
суде да тужител> штету није иретрпео, све аво би н одговарао пстнни његов 
навод да је у год. 1930 могао за земљу добнтн по јутру 14.000 дин. Уколнко би 
се, .чеђути.м, утврдило да ciiopiia зе.мл>а ннје даиас скуп.ва од 14.000 днн. iio 
јутру, биће дужност призивнога суда да узме у расматраљс жалбе тужител.оие 
изнеоене у призиву којима намада изреку првостепенога суда.

176
Лица чнје је осигуЈ)ан>с обапезпо имај.у се сматратн оснгуранпма без обзира 

на то да ли нх је иослодавац уреду за осигураи.е пЈтјавио luiii ннје. (Пресуда 
Касационог суда у Ново.м Саду од 19 фебруара 1940, бр. 1Чч1. I. ir«o/i935).

177
Неодлучно је за дужност плаћања отшкте да ли се тужлтељица, над 

којом је туженн почнино наснлну обљубу у н>еној је.дапаестој годипн, доцииј-' 
удала, јер је тужитељииа већ еа.чнм чино.ч силовања претрвела штету у својој 
моралној чистотн. (Пресуда Касацнопог суда у Новом Саду од 7 фебруара 1940, 
бр. Рев. 1. G17/1935).

178
Трогодппшл! рок у коме се у см. §-а 1487 Лустр. грађ. зак. има 

покренутп парнпца радп оглашења oirojiyKe иева.1Јаном, почињо 
тећн од дапа када је тестамептарнп нагледннк ичјавио да наглед- 
ство ирима. (Просуда Касацпопог суда у Новом Саду од 3 (|)вор. 
1940, Г)р. Рев. II. 334/1936).

Касацпонн су-д ревизиону молбу главнпх умешача одбпја.
Р A 3  Л 0 3  II;

Тужитељица навела је у тужби, да је она сестра од стрпца пок. Л. П., којн 
је умро 21 дец. 1918 у општинн Острово, оставнвши иза себе пнсмсну опо[)уку.



сачињену 15 децембра 1918 год. Као оставпна остале су иза њега у инвентару 
под ст. 1—3 упнсане покретшше у вредности од оооо дииара, као и некретнине, 
уписане у гр. ул. оиштине Острово бр. 183, 279, 345 н 408. Како је његов јединац 
снн Т. проглашен умрлим, умро је оставнтељ Л. II. без потомака, те су на на- 
следство позвани његогш нобочни најближи сродници, дакле, тужитељица као 
состра од стрнца оставитеља. Како тужитељица није .знала за смрт оставитељеву 
то се за време оставинског поступка као наследница није ни пријавила, суд је 
целу осташшу предао ирвореднај туженој, жеии оставл.ачевој, као опоручиој на- 
следпицн. Како је, међутим, опорука без важности јер ne одговара прописима 
Зак. чл. XVI из гбд. 1870, тужена у с.ч. ирописа Аустр. грађ. зак. није могла 
наследнти целу оставину свога мужа. Да би изиграла иаследно право тужите- 
л>ич1шо, тужена је склопила 20 августа 1923 фиктивни купопродајни уговор, ко- 
ји.м је све некретнине које је наследила пренела на другоредног туженог, Л. С., 
са КИ.МС је живела у дивљем браку. Како је, међутим, опорука без важности, без 
иажности је и судско решење којим је остакина предата туженој и некретниие 
препнсане грунтсвно на њу, те је тужитељица т]>ажила да то суд изрече и 
установи њено закоиско наследно ираво iia К дела оставине, те тужене осуди да 
су дужни триетп да се нек1)етиипе које чине оставину препишу на тужитељнцу 
у' Ук дела и предаду јој у заједнички посед и да су јој дужни у име нзостале 
вористи платитн годишње 5000 динара н све парничне трошкове. — Тужепи су 
аорекли тужбене наподе, нарочито да опорука не би била вал)ана те ;ia ирво- 
редиа тужена не би била оиоручна наследница; да бн са другоредннм тужени.м 
живела у конкубинату и да би купопродајни уговор био фиктиван.

8 јулија 1924 годане дигла је тужбу као главни умешач протнв тужитељице 
11 против тужених уд. М. II. и као тутор малод. Н. П. у којој је навсла да је 
љена к1ш ближа сродница пок. Л. II. од тужитељице М. уд. J. К. рођ. II. н како 
је опорука неваљана, тражила је да се она таковом и огласи, оставина иза пок. 
Л. П. преда у дела малол. II. П., оптерећена доживотним правои плодоужи- 
вања у њену корист, те да тужени имају да трпе да се препис некретнина у том 
с.мислу и грунтовно спроведе, те да се тужени осуде да им плате све парничне 
трошкове.

Првостепеии суд, Срески суд у Ковину, дао је тужби главних умешача места 
и тужене осудио у см. тужбеиог захтева, док је призивнн суд, Окружни суд у 
Белој Црквн, првостепену пресуду преиначио и како тужбу М. II., тако и ону 
главног у.мешача одбно и осудио их да плате трошкове.

Ревизиона жалба уд. М. Н. П. и као тутора малод. П. П., главних умешача, 
није ос-пована, јер је призивни суд правилно изрекао да је тужба ради главног 
мешања предата после истека трогодишшег рока предвиђеног у §-у 1487 Аустр. 
грађ. законика. Правнлно је прнзивни суд и-зрекао да трогодишњи рок у комв 
се има покренути парница ради оглашења опоруке неваљаном почиње тећи од 
дана када је тестаментарни наследник и-зјавио да наследство прима. To је у кои- 
кретном случају удова остављача учинила 9 јула 1920 год., док су тужбе тужи- 
теЛ)Ице М. М. и главнпх умешача предате после истека трогодишљег рока, ирва 
26 октобра 1923, a друга 8 јула 1924 год. Неоснована је жалба главних умешача 
да би трогодишњи рок могао почети тећи тек iio окончању поступка ради про- 
глашења сииа оставитељевог мртвнм, јер тај поступак са изјавоч тужене да као 
твстаментарни наслединк оставнну прима, нема викакве ве.зе.

IlcTO тако није од важности -за застару из §-а 1487 А. г. з. ни чиљеница да 
главни умешачи нпсу били од удове оставите.т>а обавешетни о смрти оставителЈа, 
it што је удова ирећутала да постоје и они, главни умвшачи, као рођаци који 
полажу право иа наследство, јер поменути троголишњи рок тече ивзавнсно и од 
тнх чнн.сннца.

147

179
Правплно је угтановпо признвни суд да је тужепи био коми- 

сионар a не опуиомоћеник фнрме. To нарочито докавује инсмеиа 
нзјава туженога којнм iiocao цеднра на фнрму. (Иресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 9 децембра 1939, бр. Рев. И. БЗТ/ШЗ.’)).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија.
10*
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P АЗЛОЗИ;
Тужитељ је у тужби навео да је октобра месеца 1930 год. ТЈ’женом предао 

200 мет. центи жита, за које му је остао дужан са свотом од 26.000 динара. Тра- 
жио је да суд туженога обвеже да .чу је ту своту дужан исплатити и да .му 
п.аати паЈШНчне грошкош'. Тужеин се бранио да са тужнтељем не стоји у прав- 
но.ч односу, јер је жито куиио за трговачку ((шр.му Б. К., чијн је у коикретно.м 
случају бно Н11Ј10Ч11ТИ опупомоћеиик, a не комисионар.

IlpnocTeiienit суд, Окружни суд у Паичеву, иошто је спровео догазпи iio- 
ступак, донео је иресу.ду којо.м је туженога осудио пре.ма тужбеном захтеву. 
Иризиини суд, Аиелацнонн суд у Новом Саду, одбио ,је призип туженога и по- 
тврдио ирвостепену 11[1есуду.

1’евнзиска жалба туженога да је призиинн суд повредно правне iipomicf 
Ш1је оспоиана. ПЈшзтши је суд без повроде правних проииса устаиовно да туже- 
нн иије бно оиуномоћеник фир.ме Б. К. за коикретан случај, иего да је био 
комисионар те (јрирме. To, се.м другнх доказа које нстнче прнзипнн суд, ц.иа:!и 
иа|)Очито из uec'noiie изјаве туженога, наведеие иод тексто.м иис.ма од 4 октобра 
1930 уиућенога фнрмн Б. К. и комп. у Паичеву. Према ирапнлно.м обра.зложепл 
ирнзнвног суда та цесиона нзјава туженога којом iiocao цедира на <1шр.му Г>. К. 
и ко.ми. не бн имала ннкаква смисла да је посао тужени ск.1опио као опуно.мо- 
heiiiiK ([шр.ме, него оиа доказује пре.ча умесној тнрдњи тужител»а, да је iiocao 
склотш тужени за себе, у својству комнснонара помеиуте фир.че.

180
У CM. чл. 18 Бернске конвенцпје, ако товарнп лнстови нпсу 

пцли пскупљенн, мање илаћене суме за подвоз има железници да 
накнади 1 1 0 1 1 1 и.љалац. Поишљалац је, пак, оно лпце које је у товар- 
иом листу као такво означено. (Решење Касацноног суда у Новом 
Саду од 20 јануара 1940, бр. Рев. II. 492/1935).

Касацнонп суд услед ревнзноне .чолбе туженога н тужитофа пресуду Ane- 
лационога суда рж)решава и тај суд учућује иа дал,н поступак li доношење нове 
одлуке, у којој се и.ма решнтн и о сношењу трошкова овога ревизионога поступ- 
ка, 'којн се за тужитеља устанопљавају у сиоти од 1525 (хиљаду пет стотина 
диадесет и пет) дннара, a за тужеиог у свотн од 90s (дрвет стотина н пет) днн.

Р А З ЛО З Н:
Тужите.Л), Државни ерар К])ал>евине Јупк-лавије, павео је у тунгби, да је 

тужепи s октоб]>а 1930 год. послао са железннчке отанице Бела Црква на адресу 
Г)ианшери Ло11епци, Всчиимнља у Италији, две цистерне ra вино.м. Цистерна 
б]). 500.226 присиела је на .често опредељења 31 октобра 19,зо, a цистррна бр. 
514.104 — 27 дец. те исте године, али адресат пошнљке није иреузео. Услед 
тога обе цистерне вина продате су на једној јавној Д11ажби 7 .марта 1931 год. 
на станицн у 'Беновп, куда су биле отпоелате, н то ирва цнстерна за 594 итал. 
лира, a друга за 671.40 лира. Како је возарина за прву цистерну нзносила 
3422.30, a -за другу 3S2S.40 лира, остало је заједно са стојарином за 107 односно 
111 дана и други.ч и-злацнма за обе цнстерне непокривена свота у износу од 
24.544.95 лира, те је тужитељ тражио да се тужени као пошиљалац осуди да му 
јо ту своту дужаи исплатпти. — Тужени се бранно да је внно било пос.лато. 
додуше, под његови.ч имено.м, али да је стваЈШн иошнл>алац бнла фир.ма Бола- 
(||И0 н CHHOBu у Љубљани, чнји је он био само агент н оиупомоћеник, те да н 
за штету, ако је такву Државнн ерар иретрпео, .може орговарати само фнрма 
Болафио. Се.м тога, тврдио је туженн, адресат је у Вентн.миЛ)Н обе инстеЈше којо 
су у спору, преузео, пошто је претходно нсплатио сво подвозне трошкове н 
оста.пе терете и да он, тужени. тужител>у не .може већ пи зато олговаратп ии 
за какву штету, све ако је такву тужнтељ и прстрпсо.

Првостепенн суд, Окружнн суд у Белој Цјжвн, пошто ji‘ (чгровео доказни 
поступак, донео је пресуду којом је тужитрл>а са тужбо.м одбио и осудно га да 
плати трошкове, док је прнзивнн суд, .Апелацнони суд у Ново.м Саду, првоете- 
иену пресулу препначио и туженога осулио ла плати тужптељу IS.450,27 итал. 
.iiipa са ијши. н ла .му плати како првостепене тако и ПЈШзнвне трошково.

Пјшзшши је с-ул правнлно нзрскао да би у с.м. чл. is Бсрпске копшчтмјр. 
ако това])Нн лпстовн пису билп нскупљеии, .мање плаћеш! су.мр н.мао железинцн
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ла накналн 11и111нл.алац. Пишил.алац ји, нак, ирсма raiiobi' 11|1а11МЛ||пј нарсци 
приашшога суда, oito лнце, које је у тоаариом лнсту као такпо оаначепо, a iia- 
ciiopiio је међу парГкЈННм страикама ла је као пошил.алац у тона]Шом лнсту 
о-шачсн тужени. Нигде се у току аостуика код доших судоиа тужопн није (ipa- 
iiiio тнме да товаЈ)не листоие не 6и као иошил>алац оп бно потписао, него да су 
их потписали његогш агенти беа његоиога аиања, него ту ти|)дн.у ианоси прии 
иут у ревизиској молГш и аато ју је Кавациони суд, Beli из тога раалога, морао 
оставити ван расматрања.

Да 1111 једна ни лруга цнстерна које су у спору ннсу iio адрвсату Гшлв 
искупљене, изводи признвни суд одатле, што се товарни лнстови за обе цистврис 
иалазе још у поседу Државних железница. Како је, меЈ)утим, тужени и поред 
тога нудио доказ преслушањем као сведока Болафио Еугена, трговца у Љуол>ани, 
да су обе цистерне по адресату биле искупљене, a доказ iio истом сведоку одби- 
jeii no призивном сулу само зато што је сведок заинтересован и што не можп 
имати знаша о томе шта ее догађало са цистеЈтама у Пталији, које обраможењс 
не сматра Касационн суд довољним да се сведок не преслуша, вал>ало је iipe- 
судЈ’ призивнога суда разрсшитн и упутити га да предложенога сведока мрв- 
слуша. При томе he П1)изивни суд имати дужност да и другим доказним сред- 
ствима које странке буду понудиле установи да ли је адресат цистерне био 
нскупио 11ли инје; колико је тужени цистерна са штом алЈ)есату свега послао, 
ла ли 10 нли 11 и колико их је нз Венти.миље njialieiio и у Љубл>аии иа дражби 
иродато, јер се наволи странака нн у том погледу не слажу, као што се ие 
слажу ни еа установљењем прнзивнога суда. Btihe дужност, даље, призивнога 
суда да позове тужитеља да списима прикључи оригиналне товарне лиетове за 
обе спорие цистерне и да установи какав с.мисао има примедба италијанских 
железннца наведена по тврдњи странака на оба товарна листа „анулато", ла ли 
т. ј. нма смисао којн јој придаје тужител,, да товарни листови по адресату ннсу 
Онли никада искупљени, илн oiiaj који јој придаје тужени, да је она наведена 
iia оба товарна листа баш зато што их је ад|)есат оба био искупио. Имаће, дал.е, 
призивни суд ла установн појединачно шта се крије у своти од ft550 динари 
која је нсплаНсна iio адресату приликом искупљивања првих левет цистерни, 
jc]i се тужепи жали да она не може никако садржавати н транепортне трошково, 
који самн, наводно, нзносе lo.ooo лира, него да садржава куповну цону за lo 
инстерни у своти од 25.000 дин. ii да би и то бно доказ да је из Вентимнл>е у 
.ЈВуб.гану B|iaheHo lo цисте[>ни. ИмаНе, даље, ii|ih3iibhh суд дужност да установн 
ла лн се подвозни трошак за обе цнстерне у своти ол 3422.30 и 382ч.4о има 
разуметп у италијански.ч лира.ча или .динарима. јер се тужитељ у ревизиопој 
молбн жали да је призивни суд, досуђујућн му отштету, погрешно узео да обе 
ове евоте претставл>ају динаре, док ,ia ове према у препнсу приложсном обра- 
чуну итал. држ. железница 11ретставл>ају лире, и да је прнзивни суд погрешно 
када је обе ове своте претварао у ли[)е, у.често да нх је претворио у линаре. 
IIIto се, напослетку, тиче дражбе на којој су обе цнстР1>не са вином продате, ту- 
жител> нсправно наводи да су у то.ч погледу ме|>олавни пропнси чл. 4S итали- 
јанскп желез. тарифе. која је списи.ма прикључсша, те се исправност одржано 
дражбе има ценитп према ти.м прописнма.

Расположење у погледу трошкова рсвнзионог поступка осиива се iia ii]io- 
iiiini.Ma SS-a 543 n 50s Гр. ii. п.

ISl
Вођеље TpronHiie н o6|ixa без пријаве обртној власти не.ча за поелелицу 

иевал.аност закљученнх послова, него сачо кажњавање од fTiiaiie управних вла- 
iTii зЛог вођења обрта без прнјаве. (Пресуда Касацноног суда у Новоч Саду од 
i< јануара 1940, бр. Рев. I. вш/1935).

1S2
Пропис т. 3 ст. 1 'Закона о 1)адн.ама не оПухпата де.1а

Kdja шегрт учшш и|н‘ма своме послодавцу. (Прегуда Касационог 
оуда у Новом ('ад.\' од 23 марта Ш40, fip. Рев. 11. 4()0/193(i).

Kaeauiioiiii суд ревнзнју туженог уважава, пресуду призивног суда преина- 
чуј*-'. тужцтеља са тужбом одбија н оеуђује га да туженом плати, у року од 15
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лапа под претњом оврхе, у име првостепоиих трошкова дин. 212 (двс стотппе 
лванасст), у име призипних лнн. 1.42 (сто тридесет н два) ц у пмс ревианскнх 
лин. 205 (две стотине пет).

Р А З Л О З И;
Тужител. је у  тужбн iianco да је са туженнм 7 маја 1932 год. склоино 

OiiiuTHUCKiiM поглаварстпом Града Новог Сада уговор, iio коме овај учнма њиго- 
i:ora малолстиога сшш ЈБудепита мл. за шегрта на време од 3 годннс с тнм, да 
му 1грве године има плаћати 100 дцнара, друго годнне 200 дин., a трсће године 
300 динара месечно. Трогодишње уговорно време требало је нстеЈш 15 априла 
19,45 године, aiii тужени је иоловином септембра 1934 cuna тужитељевог отпу- 
стио са моментаннм дејством, јер му је овај, наводио, покушао да украде дт.а 
пакета цигарета, „Драва“ . II како то није разлог ,за моменганн отпуст, тужнтељ 
је  тражио да се тужени обвеже да му је сина дужан ијшмити натраг до истека 
уговорнога рока, у.з погођсну месечну илату од зоо динара, нли му за све то 
креме платнти своту од зпо дин. месечних и платити све парннчне трошкопе. 
Тужеии је тражио да се тужнтељ са тужбом одбпје и осуди да плати трошкове.

Ирвостепени суд, Срески суд у Новом Саду, прсд који је овај предмет пре- 
iioT од Обртие власти, где је тужитељ такође са тужбом одбнјен, одбио је 
тужнтеља са тужбом и ocy;mo га да туженом пакнади парннчне трошкове, a 
приаиини сул, Окружни суд у  Новом Сад}', преиначио је првостепену пресуду, 
тужбу уважно и туженога осудио да плати призивне трошкове.

Жалба тужеиога да је призивни суд повредио п|)авне пропнсс основана јв. 
Према чињеничиом стању ствари, установљеном по прпзивном суду, које ]icbh- 
ггијом није нападиуто, тужони Je сина тужитељевог пре истека уговоЈшога рока 
отпустпо због тога, што му је овај из радње украо лве пакле цигарета. Према 
ст. 3 §-а 272 Закоиа о радњама, „Уколнко нису протнвпа овом §-у, наређеи*а 
f:-a 2.39 прнмењиваће се сходно н на учонике“ . Прс.ма т. 2, пак, §-а 239, важан 
1»азлог због Kora службодавац може службоиримца н пре истека уговорнога вј)в- 
мсна отпустити јосте и тај, ако је с.аужбопримац неве))ан у служби. Основапа је, 
иак, жалба туженога, да тај пропис §-а 239 Закона о ])адњама не отоји у про- 
тивности са т. 3 ст. 1 §-а 272 истога Закона, према којој важннм ра.злогом .за 
раскид уговора о служГш учонпка (шегрта) н пре нстска уговориога врсмсна 
cxiarpa се и тај, ако учен)1к буде осу1)вн радн злочннства илн првступа учиљс- 
иог нз користољубља, јер се у тој тачци пигдс не помпње да бн тај пропнс 
обухватао и дела која шегрт учиин према самом послодавцу.

Расположењс у поглсду паринчних трошкова осннва се па иропнсима §§-а 
1 -13 л 152 Гр. п. п .

183
Ко се iiMii сматрати зсм,т>орадником у  гм. Закопа о заттити 

;и>м,1>о|)адш1ка од 19 аирила 1932 год. (П|н'суда Касацпоног суда у 
lloBOM Саду од 19 марта 1940, Ор. Рев. II. 724/193.д).

Кагацноин сул ])евнзнју тужител.а не уважава и пресуду иризнвниг суда 
('ЛоОпава.

РАЗЛОЗИ:
Тужител. ј(' у  тужбп навво да је тужрпа 111тел1ктииа ])ади намнрсн.а свога 

11от11аживан.а иродала на д11ажГ)н н.ргош' некротнппе, yiiiicaiie у .зем.д.. књ. улошку 
бр. IIH oiiuiTiiiie .Ја]тк, којо је сама кугшла за цену од 2200 дииара. Како је 
тужител. земл>орад11ш;, некрртниие ннсу смелс бнтн на дражбп пролане, н 6v,aylin 
да га је  тужриа iia тај начпн оштетнла са 12.000 ;шн., Т1)ажно је тужитр.Ђ ла ct> 
тужсаа осуди ла му је ту своту са 5% камато од .дапа тужбе ду:кна исплатнти 
н накиадити му cue париичпе трошкове. — Тужека је тра:ки.ла да ее тужител, 
са тужбом одбије н осуди да плати трошкове, јер туж11тол> на своме имену 
1111ТИ је  имао iiiim има обпаднве зем.ге, iia се зато не може сматпати зем.Ђо- 
радником у см. Закона ол i9 апрнла 19,32 гол.

ГТЈШОСтеиеин суд. Срескн суд у Новом Саду, о.дбно је тужнтел.а са тужбом 
н осудио га ла и.лати трогакопе, a призивпн сул, Овружни суд у Новом Гаду. 
одбио је iipnaiiB тужител>а и одобрио првостепену пресуду, оеуђујућп ra ,ia 
туж1'ној плати ii ТЈ>ошкове прн-зивног поступка.
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Није осповапа рспизиска жалГ>а т>’Жит(!Л.спа да јс призивпи суд повредао 
||])авне пропнее. Приливпи је сул као чињонииу установио, коју тужитељ ревн- 
знјом пе напада, да је цео дражбсин поступак против љега правосиажно оГтв- 
л>ен за врсме трајања нажности напред поменутог Закона о заштитн земл.орад- 
ппка од 19 апрнла 1932 године. Према пропису §-а 2 истога закона, iipiiiiy;uic 
јавне иродајв непокрстиог имања зсмл>о|(адиика, извршене после даиа када је 
ирсдлог Закона о заштити земљора;шика поднесен Народиом преставништву 
(19 MajiT 1932) нмају се, додуше, поннштити, ако је купац као у конкрвтиом 
случају сам тражилац извршења (оп1)ховодитељ). У см., међутнм, §-а Г> нстога 
закона зсмљорадником се има сматрати само лице које обрађујс земл>у само или 
са члановима своје породице и чији опорезованн приход произлази претежно ич 
пољопривреде, ако му посед не прелаап површину од 75 хектара обрадиве 
зсмље. Према уперењу, пак, које Je тужитол. подаео, он на своме имену не 
иоседује никакве земље и бави се искључиво надничарством. И како и некрет- 
пине које су на дражби продате нису, како се то пиди из приложених драж- 
беипх списа, обрадиво земљиште у см. §-а 0 помсиутог закона, него кућа са 
баштом, прнзнвпи суд није погрешио када је изрекао да се на конкретан случај 
пе може прнмс-нитн поменути njioiinc S-a 2 закона. Доцнији пропис законски 
да се земљорадипком имају с.мат|)ати и лица која не обрађују своју сопствепу 
зсмљу, ступио јс iia с-нагу према правилној изреци призивиог суда доцније, 
23 нов. 1933, када је дражбенн поступак против туженог neh био правоснажно 
окоичан.

184
Смисао чл. 28 УредГЈв о заттити новчапих запода од 23 нов. 

1034 јесте тај, да верогашк оврху иротив новчаног аавода не може 
воднти све дотле, док год истн ужнва ваштиту, да Mejie обе:Јбеђен>а, 
међутпм, iia оспову пресуде може тражнти. (ТТресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 24 феПруара 1040, бр. Рев. II. 541/1030).

К’асациоии суд рсвизнју тужитс.га не уважава и пресуду призивнога суда 
одобрава.

Р А З Л О З И :
Тужите.Ђ је у тужби навео да је тужени у приложеној јавнобележиичкој 

исправн прнмио солидарно је.чство да he његов улог који и.ма у Првој србо- 
бранској штедионицн д. д. у износу од 126.727 дин. са прип. до 1 априла 1933 
год. бити исплаћен. Како ТЈжеии iiehe да му ту своту исплати, тужитељ је 
тражио да га суд иа то обвеже. Туженн је, између осталога, приговорио да по- 
траживањс тужитсљево није дужан исплатити, јер главни дужник, Прва србо- 
бранска штедионица, ужива законску загатиту, a он као јемац ие можс одгова- 
рати за дугове Завода строжнје него сам Завод.

Првостенени суд, Окружии суд у Новом Саду, дао је тужби места н туже- 
iiora осудио према тужбеном захтеву, a призивни суд, Апелациони суд у Новом 
Саду, ту је прссуду у целини потвр.шо. Касацноии суд је својим закл.учком од 
1 априла 1938 пресудЈ' призивнога суда услед ревизије туженога укинуо н 
уиутпо га ла установи да лн П|)ва србобраиска штедионица у см. Уредбе о 
заттитн новчаннх завода од 23 нов. 1934 год. ужива заттиту, истичући да у 
см. чл. 28 Уредбе јемдн и сад,ужннии завода који ужива заштиту не одгова- 
рају за обавезе завода строжије него сам завод, али да се у c.v. послелн>е рсче- 
ннце истога члана и према њнма могу вршити обезбеђења. Апелациони суд, 
itoiiiTo је спровео доказнн поступак, донео је пресуду којом је првостепрну пре- 
сулу одобрио с тим, да тужени ужива благодат предвиђсну у чл. 28 напред 
поменуте Уредб<\

Нпјо оснсвана ревизиска жалба туженога да је Апелациони суд повредио 
правне прописе, јср се нсти суд није у лиспознтиву пресуде позпао на чл. 29, 
пего исправно на чл. 28 Уредбе. Смнсао, пак, упућивана од стране Апелационога 
суда на тај чл. Урелбе, како је у зак.гучку Касациоиога суда речено, јесте тај, 
да тужнтел> оврху jia.ia памирења iie може против туженога воднти све дотле, 
лок год нопчанн завол, llpna хрватска штедионнца л. д., у гмнслу цитиране 
Уредбе ужпва заштнту; ла мере радн обезбеђења, међутим, тужите.Ђ на основу 
пресуде може тражнтн. Нпје основаиа, према томе, жалба туженога, да је Апе-
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лациони суд ipefiao изрећп да он за тужитељу досуђену своту одговара тек ако 
ct' она од новчанога аавода не би могла иаплатитп, јер јемство туженога нпје 
супсидиарио, нсго солидарно, те је тужени на плаћање утужене евоте у томе 
смислу оправдано н осуђен. У погледу париичних трошкова рекурс ua Каса- 
циони суд у см. §-а Н22 Гр. п. п. нијс допуштеи.

185
Странка може тражити снижење хопо])ара ii у случају ако од адвоката 

пуиомоћ одупме (S 27 ст. 2 сл. а) Закона о ад1шкатнма) (Пртеуда Касацдопог 
суда у Новом Саду од 23 марта 1940, бр. Рсв. II. 48S/193fi).

18G
Чињендца да тужбенн захтев није стапљен у име странке nerci 

у нме опуномићенпка, ннје нпкакав нпштаван раалог, него формалан 
иедостатак који се може исправити у сваком стању поступка и на 
којн је суд бно дужан да тужнтеља упозорп, односио да му поднесак 
Ј)ади исправке вратн. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
9 марта 1940, бр. Рев. II. 439/193(0.

Касацпонн суд ревизију туженога не уважаиа, пресулу причивпога су.да 
одобрава н туженога осуђује да тужител>у, у року од 15 ,дана под претњом оврхо, 
плати у ii.MC трошкова рени.чискога поступка дин. 1281.50 (је.лну хи-даду’ две сто- 
тнне осамдесет н један и 50/100).

Р А З ЛО З И;
Тужитељ је у тужпи навео да је тужени купио од н>ега 45 вагона угља, 

којп му је леферован и за који му дугује свогу од 63.248 дпи. 65 iiapa. Како 
nehe да .му ,је нзплатн, тужитољ је тпажио да суд тужеиога на то обвеже ii да га 
о.'|В('же да платн трошковс. Туженп је у своју одбрапу навсо ла лифероваип угал. 
иије одговарао утоииреннм условима, јер нс садржи онолико калорија колико би 
.\iO])ao нматн пре.ма књи-ш д-ра Павла Јовановића „Привреда уг.л>а у Краљевнии 
.Југославијн", no којој је ус.мено допуњен уговор у погледу кналитета и калорнја 
угља; да је пато у праиу да тражи смањење купошпше, које нзноси управо своту 
коју тужцтељ тужбом потражује. Тужите.л> је на ову одбрану туженога одго1!орш> 
да је туженп са приговором у погледу К1тлитета угл>а задоцнио. јер пре.ма уго- 
пору он је тај приговор имао да стави у року од 8 дана од примитка робе, док 
la je OH ставио тек no примитку последњега вагона, те је у погледу свнх осталнх 
l arona (‘тавл.еп после истека рока од 6 месеци којн предш|1)а § .349 Твг. зак.

Приостепени суд, Окружии суд у Новом Саду', уважпо је тужбу и туженог 
осудио да тучкптељу платн утужену своту, са 5% каматс од дана предаје тужбе 
и парплчно трошкове. Прнзнвнп суд, Апелацнонн суд у Ново.м Саду, одбио јо 
прнзнв тужсног и у свему потврдио прпостспену пресуду, осуђујући туженога 
да плати ii трошкове иризшшога иоступка.

Ревизпска жалба туженога да је прнзшшн сул поврелио П]1авне прописе 
Hiije огнована. Мнњеннца да тужбени захтев пнје стаиљен у пмо гтрапке нсго у 
нме опуномоКепика, није никакав ннштаван (Ш.злог. него фор.малан исдоетатак 
које се може пспЈЈавнти у сваком стању поступка ii на којн је суд био дужан 
ла тужитеља упозорн, о.лносио да му полнесак |ia.ui ип1)авке врати. Правоза- 
ступник, пак, тужитељеи је тужбу потгшсао, те је н та жалба туженога неосно- 
пана. Жалба туженога да му приговор због квалнтета угља није -застарео, јер 
да се он стално тужио због лошег квалитвта угља, ннје стављена у смислу 
лрописа Г]1. п. II., јер се из ње ne ра.заби])е ништа конкретнога у че.му је при- 
зивни суд погрешио кал,а је устаиовио да је пригопор туженога -застарио н да би 
ои бно став.ген унута]) рока прелвиђонога утоворо.м, о.лносно закоио.ч. .Зато се 
та жалба већ из тога разлога мо])ала одбитн. Правнлно је прнзтши суд изрсжао 
и то да је туженн код првостепснога сула оонивао сиој пЈшговор гледо каквоВе 
угл>а са.чо на neh по.менутој књнзн л-ра Иап.ла Јоваионића, a ла је тек у при- 
зиииом поступку, пошто прву тврдњу нпје успео да локаже, нстакао да је уго- 
ворно да тужител. има лнфероватн „алексиначкн гасип угал»‘‘ и да то претставља 
нов навод Koju у призиву није допуштен. Зато ии у цоступку прн-зивнога суда
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што није одредио доказнн поступак на околност шта со нма сматрати „алркси- 
начким г!)сним улф(‘м“ нема иовредс ii))Otiii(-n Гр. ii. ii.

Расположен>(' у иогл(“ду трошкона реииунскога ноступка ociiiiim ct“ иа iipo- 
пнсу §§-а 152 u 143 Го. II. II.

187
Полоришти Дунанске riaHoiiiiiU! iipaimu ji; лице. (Закључак Касационог суда 

у Ноном Саду од 22 (Јк‘Г|])уара ifHo, 6р. 1’ек. 11. 10/l!i3!).)

188
Нема у Гр. п. ii. нптп пначе таквога прапиог njioiinca да 

Гч! ту»;енн, све ако је и аемљорадник, пошто је пропустио да гвојо 
земљорадннчко својство поиаже код првостспепога суда и пугтио 
да п{к)тнв њега падне ПЈ>есула чГии' наостанка, могао ту пресуд.у 
tî lapaxn на тај начнн, што би сч!о,је аемљорадннчко својство дока- 
оивао тек у прнзивном постуш.у (Пресуда Касацноног суда у 
lIoBOM Саду од 21 сеитембра 1934, hp. Н. г. I. 349/1934).

Касациони суд репизију туженога iie уважапа, пресу.ду призиинога суда 
одоЛЈтва и тужвнога осуђује да тужител>ици, у року од 15 дана под пј)<!тшо.м 
оврхе, илати у и.ме трошкова ревизискога поступка 1200 (хил>аду две стотине) 
динара.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е :
Тужитвљнца је у тугкОи иавела да јој тужени iia оенову приложене оОвез-

гчгце дугује своту од lOfi.OOO дин., са 8% камате од 1 априла 1932 год. Тражила 
да га суд обвеже да јој је ту своту зајодно са iiapHii4Hii.M трошковима дужан 

1СП.МТИТИ. Тужрни на npiio рочнште које је Гшло .заказано ча усмену расправу 
Hiije приступио, те је суд донео iiiioTHii њега пресуду због изостанка и осудио га 
у гм. тужоеног чахтева.

11(10тнв тс пресуде поднео је тужрцц прнзнв н тражно је ,да ср приоствпена 
П1)есуда првиначи, тужитвљица са тужбо.ч одОнје и осуди да плати трошковв. 
У току поступка код ПЈШзнвнога суда 11рнкл>учеио је уверење Општинске упраш  ̂
у С. Г)., да је тужени у ввеме задужења Оио земл»орадник, да је .земл>ора;шнк и 
данас и да је ту околност н.мао првостепени суд упсти у оозир по служОеној 
дужности. Призивнн јс суд призив одОио. прпостепену пресуду одоОрио и туже- 
iior осудно да плати тпошкове.

Није основана ревнзијгка жалОа туженога ,да је признвии суд повредио 
прапне iipoiiHce. У см. §-а 538 Гр. ii. п. протии странкв која ичостане са првог 
рочишта ппед среским судо.ч н.ма се лонрти пресула лбог изостанка у (гм. S-a 492 
Гр. п. II. Према пропису, пак, тога S-a, ако туженик и-достанс са iipnor рочишта 
сматраће се нстинитим они чткчшчни наво.дн .дошавше странке, који ct; о.дносс 
iia ПЈчммст iipamiora ciiojia, уколико ти iiaiio.ui нису опопргнутн .доказима којп 
<у iich прсд судом, ii.iii чнњеницама које су код сула опште иознатв, iia he сс 
iia тој ociioBii no предлогу .дошашие страпке .донетн проеуда afior изоетапка. Да 
је, пак, тужеии чемл>о|)а;111нк, нитн је чн11.<шица која је ко.д су.да yoiiiim* по-зната. 
iiHTii је таква iia коју је суд лужан па.чнти по елужбеиој лужиостн, јер у тужбц 
iiiije напедено ла Г>н тужеин бно .земл,овад11нк. Нема, пак, у Гр. ii. ii. пити иначе 
таквога правнога прописа ла би туженн, све ако је н земл.ора.дник, пошто је njio- 
пустио да своје .чемљора.дннчко својство искаже ко.д првостепенога суда и пустио 
да против itera падне пресула лбог нзоетанка, могао ту пресуду обарати иа тај 
иачнн, iiiTo би своје .земљорадпнчко својство доказнвао тек у призиином iio- 
ступку.

Рас11оложењ1‘ у погле.ху трошкова ревизискога поступка осчшва ее на про- 
ии(Ч1.ма S§-a 152 ii 143 Гр. п. ii.

1S9
Да ли тужилац има правии интсрес да ее туЖ1')о.м утв1)Д11тн iipaimii одно- 

шај, нма суд узимати m> служГашој дужностн у обзир у сч(аком стан.у поггупка. 
(Завључак Касационог суда у Ново.м Саду од 28 .марта 1940, бр. Рее. 11. 727/1939.)



Истипа да је туи̂ внп предујам 'ш iii)ecriyiiiaii.e сведсжа уилатио 
иосло истека ))ока којн му је iio суду дат, али је то учшшо Otvt 
сноје кршшце, јер га н.егов Оивпш правозастушшк iiiije иввестно о 
иалогу суда. !1ато је прпаивпи суд ва;вало уиутнти да докаа ciipo- 
воде. (Закљумак Каеацпопог суда у Новом Саду од 2 децембра 19.‘М>, 
Гф. Рев. II. '32П/1039).

Касациопп суд услел pemiaiije туженога пресулу призшшога суда укнла ii 
иЈ(едмст npaha прнатшом суду' на даљи поступак.

РА З  ЛОЗИ:
ТужитеЛ) је у тужан иаиео ла је туженом дапао попац у -зајам и ла јс, ссм 

тога, 1фшно аа туженога у тужбн навелене исплатс, тако да му тужени дугујо 
c'nora сиоту од дин., те је тражно да се осу;џ1 да му је ту сноту са '> %
камата од дана тужбе дуагап исплатпти. Туженн сс на првом рочишту наје по- 
јавно, то је Окружнн суд у  Панчеву допео ирссуду због нзостанка и осудио га 
ирема тужбеиом захтсву.

П]10тив те пресуде тужени је подисо прнанв у коме се жалпо да иаостапка 
ннје Г>нло, јер ои позвв за iipno рочиште са лругнм примерком тужбе нијо npu- 
мио, iiero су обоје уруч('ни сину тужцтељевом, који се такође зове Рупентал Jo- 
nan, као н oii — тужспн. Призипни суд, .\пелациони суд у Новом Саду, одредио 
ј(! бно дока.') радн ycTanoiiJbcn.a чнњеннце коме је уручен познв за расправу од 
27 нов. 1937 п да се, по потпеби, путем вештачења установн, ко је потписао 
доставницу о уЈ>учен>у вознва за поменуту расправу. Окружнн суд у Панчеву, 
коме јо вред.мет бпо npahen да доказ спповеде, позвао је био туженога да у име 
трошкова за прсслушање сведока предујмн у року од 30 дана своту од SO лин., 
који је закључак бпо уручен лотадашњсм правозаступнику туженога д-ру Д. А. 
3 јуна 1038 год. Како туженп у датом му року предујам ни.је положио, него твк 
восло впше месеци, Апелацпопн суд .ie донсо пресуду којом је прнзив туже- 
нога одбио и првостспену пресуду одобрио.

Ва.ч>а.ло је првдмет вратити прпзивпом суду ла спроведе доказ, којн је бпо 
одрелио својнм закл>учком од 30 апри.ла 1938, путем пргслушања сведока, a no 
потррби и стручљака, на околност, да лп је тужепом позив за ni)Bo рочиште га 
лругим прнме|)Ком тужбс прапилпо уручрп н ла ли стоји тврдња туженога да је 
доставпицу о уручењу ових потппсао ciin тужитељев, ко.ји се такођо зопе Рупеп- 
тал Јован. Истина да' је ^жрпи предујам од RO динара за извођрн,р доказа npp- 
лујмно после истрка рока од .30 дана, који му је дат, али се из полнрска бившргп 
правозартуппика тужспога види да је нсти пррстао бити н.ргошш правопаступ- 
ником одмах по поднотету прнзива н да тужрном позив за уплату предујма 
iinje од странс прапозаступпика благовррмрно ставЛ)Рн до зпања.

154

190

191
Како је у запипшку уводено да .јо св<‘Док и нос|)одан и неза- 

иптеррсоваи, ниоу могли дон.и судови (кчав-л а̂ти искаг? гводока ван 
оцене, не образлажући iipir томе у мому Оп re састојала љегова 
заинтрресованост. (^Закључак Кагапионог суда у Иовом Саду од 
9 октобра 1939, Г»р. Рев. il. 4 S()/1935).

Ixacauiioiin суд услрд ])ргшзи,јр туп.птрл.а пррсудр пнжих судова укнда н 
ртвар npaha првоспџпчшм py,\v, ( ’ рррком еуду у Суботнци, на дал>и поступак н 
;шно1111Ш>с none одлуке.

Р А З Л О З П :
ТужвтеЛ) је у тужбн шшро ла је пос])Рдовао пјш купу 2S лапаца земл.р коју 

(у тужрнн купнлп 311 црпу ол «50.000 дипара II да му у име погррдничке паградр, 
иррма рморпзуму, прнпада i>500 днп. Тражио је да се тужрни осуде да су му 
ту своту заједпо еа 5 % каматс од дана тужбо дужпи платитн, -зајрдно са пар-
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шгчпш! г  [)oniKOBH«a. Тужгпи су порицали ла је тужитсл. посрслопао iipii куио- 
11рол«Ј> ч  дл му са Tora наслопа тто дугују.

HpitocTiMieiiH суд, Срески суд у Суботицн, одГшо је тужитил.а са тужЛом ii 
осудиогљ ла плати трошкопс, a при.зннни је суд, одГ)нјајуКн iipii:)iiii тужнтслаа!, 
у 'целши потирдио нрпостсиену пресуду.

Оононана је жал<1а тужитсљена да ј<М1рнз111ши суд, прнмајуНн као ниираииа 
чин>(‘ничЕ1а устаио11Л>ен>а пршостеиснога суда, ионреддо npamie пкоиисо. IIpiio- 
(теисни с:уд у оЛрааложешу сноје пресуде каже да искалу сиедока Ч. II. није мо- 
lao поионитн Bejie аато, jej> је спе.док лаинтересшшн и у сродстпу са тужнтељс.м. 
Како је, међутнм, у записннку од 13 јуннја 1933 истакнуто, да је сисдок ii ие- 
сродан II незаинтерссопан, с правом се жа.пн тужнтел! да допл! судоип нису могли 
остапмт Ti иан оцоие нсказа тога спедока, не оЛраалажућн у Ч(‘му Гш се састо- 
јала заннтересоваиост сведокопа, који је продавац некрстпина ii који је тужит(“Л.у 
посрелни-чку награду по признању оиога ype.'pio нсплатио. Hiije, com тога, ирп- 
лнпнп cjr д, како се т.ужитељ оправ.дано жали, оЛрааложио у чему 6ц се састојала 
ааиитеро^^опаност сведока I>. A. и лашто одИацује искал спедока Ч. JI. Услсд тих 
недосгакл 1)ал.ало је продмет вратити прпостсиеном суду да, •лржо11И со упутстпа 
ICiicaifflowor суда, извЈпии оцону искача и тих севдока и донесе нову одлуку ко- 
јо ј hc ДШ.ТН прашмно об1)азложсње.

192
У <'М. §-а 47.4 Г|). II. II., суд може одродитн саслушап.и cTiiaiiaua 

иод :iatc.ieTBOM само шда. ако саслутање Г»еа ааклотве нијв доиил.ио 
,ia ув(‘5 шсуд 0  игтнннтогтп нли неистшштогтн чип.«“нииа које т]и‘Па 
доказатн. У kohkjx'Thom случају суд се neh шкме гаглушања гтра- 
нака fiea .лагслетво уверио да су наводи тугкеиог жтипити ii зато 
Hiije (►III) дужан одрођппатн iipeciyiiiaH>e страпака под аакл( т̂вом. 
(11рт\~да Касационог суда v Новом Саду од i:i јаиуара 1 Ч4 0 , 
5р . Реш. II. .317/19.39).

KtEcamUiHii сул ревилију тужитол.а o.ifiiija и iiyiecy^v iipHaiinnora с.уда 
одоЛраи-а.

Р А З Л О З И :
Т.чгжнтсл. jt! у т\’Ж('|и навои да c.v тужонн у њсговој мотонитој ра;ш>и y ni- 

малв)>«оЛу на кре.днт и да су .му осталн дужни са снотом од lf>.277 ,чии. 75. И.з 
споп » д  15.000 .iiiiiaiia дали еу му три менице од по .5000 .дин., но како јо ihorono 
менвчнч) пот{»аж1шан.с према рогресним оГтезинцама, ирво, трећерсддо и 
четвртс^родно туженнма застароло. тужипи. је меничинм п.утем ут.ужио само 
Лр.УГор«̂ Лну тужон.у, Г. Д., тражоћи ла сс птттнв њо нзда мснични платожпп 
иалог. —док је у  погледу осталнх тужених тпажно да с« oiiii осуде да су му уту- 
iKoHv с-воту ;1.ч'жн11 платнти. Тужени су мрнгонорилн да тужитсл. можо у је.шој 
ТУЖ1'|К (ктиарииаш и монични ii номишчни .чнхтов; да 11отражнпаи.о иотичо од 
прр априла 1!».Д2 год., a како су oim чомл.ораднтш, да 9и (>или иласин да 
потраасипањр. cne ако 6и суд iiaiiiao да опо iiocTojn, нсилато у .дпанасст годн- 

рата. Порииалн су да су прнмнлн робу коју тужитол. у тужбн наиодн. 
MOHBHf—, пак, да су дато биапко којо јо тужитол. противугопорно пспунно.

1Г рпостепеш! сул, Пкружнн с.уд у Н. Кнкнпдн, пошто јо сировоо .aoica.mn 
nornii ак, допео је просу.ху којом је тужГш дао делимнчпо мсста, ocybyj.vtui iipiio 
и .i[iyr-opo;ino Tj-jKone да тужитол.у илатс сноту од 15.075 дии., док јо тужбу у 
иоглрд у  четву»торолног тужоног Г. -I. одбно. Протиг. трсћсро.чно тужоно. Г. Д., 
OKpvjK ini јо сул иадао мсчтчин платнн налог, који oiia иригоиорима ннјо паиала 
II Kiiji« је ус̂ чрд Tora ппстао прапоснажан. Причивнн сул, .Хполацнони суд у 
lloBii« гаду, одЛио је како путчип тужито.га тако и пгшчиг. тужопнх и потпрдио 
у  цминн ррпостеиену пресуду.

Протнв 11(|рс.л'де причивнога су.да жали сс 1>епнч||јом са.мо тужнтељ, алн му 
жаУа Hiiie оснпвана. Ирнчивнн јо с.ул међу рач.точима нрос.уде нетакао и тај, 
да ry сс Viaiii тужони почпали на iiaaajiiio књнге које су сиисима пр||кл.учопс, 
тсје wpntx'TeiieHir суд у првом рслу на oniony тих Kihiira установио шта су ту- 
:кени код туиз1тел.а куповалн li колнку му своту дутују. Што се устаиовл.пра
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ii|)H;iiii!Hora суда тиче да туж('нн четг.|1Тога ррда робу од тужитол>а ннје купопао 
II да .му иррма томе iiu може итпта im дугоиатп, iiiuiainaiii је суд, прпхпаћајућн 
чпњрнично стањ« cTnaiiH устанонл>еш) iio ириостеприом руду, оправдано одбио 
да ua ту околност спроведе преч'лушање стрннака под ааклетвом. У см. S-a 47;i 
l'p. II. п., суд .може одррдити сарлушање страиака под ааклртво.м само онда, ако 
саслушањр Осл ааклитве пије довољно да увери суд о нстипитекди нлн ненстн- 
нитости чнњрпица које тррба докааати. У копкретно.м случају руд ср iiph послр 
саслутаља страпака боа .чаклртпр уверно да су наводп четв|)торрдпог тужешЈГ 
ncTiiiiiiTH и .зато iiiije био дужан одређиватн иреслушањр ртраиана иод аа- 
клртво.м. Зато је та жалба тужитељева иеоснована.

103
Суд II у рлучају маортанка тужепога са ii]mor ji04iiuiTa мора no службрној 

дужпортп ||С1111Т11вати да ли тужилац нма орпова да iioKpplip c4io]i ради (b'iiiobi;. 
Зато, уколнко ср уврри да такав основ не иостојн, не .можр допртн пресуду абог 
наортанка. (Закључак Касацноног суда у Новом Саду од 2'2 фрчбруара 1У4и, бр. 
Ррк. II. 319/193&)." •

104
Обпова ciiopa иа осноиу докааа који у осшишиј iiaimiimi iiiiji' 

упот1)ебљен. (Зак.ЈБучак Касациониг суда у Пово.м Оаду од ifi марта 
1940, бр. Рев. П. 404/1930).

Касациони суд услед ревпзнји тужитеља пресуду призшшога суда укида 
II ствар враћа нстом су.ду на дал,и иоступак.

Р А З Л  ОЗИ:
Тужнтрљ јр у тужби навео да је у основној iiapiiimii, као Д11уго])рдни ту- 

жрнн, заједно са iipBojicainiM туженн.м Р. J. био осуђен да тужнтељу Р. 11. илатн 
рвоту од 5477 динара. Пошто је пресуда против ibpra пала, успео је Р. J. .да про- 
пађе њему, Р., упућено И|)Иложено пис.мо, на кога се види да му се Р. II. 
обраћа као сво.м искључиво.м ,д.ужнику, какав је он у ствари н био. Како је то 
нов доказ, о ко.ме у орновној париици нит« је н.мао, нити је могао нмати ашива, 
тужптељ је тражио да се иресуда у основној парници г.леде њега стави иан снагр, 
тужитељ са тужбо.м одбнје и осу.ди да му плати трошкове. Туасени јр порицао 
да би приложрцо пис.мо п11етртавл>ао нов докаа, сиособно аа обнову спора, те јр 
тражио да се тужитељ ра тужбом одбије ii осуди да плати трошкове.

Првостепрни руд, Срескп суд у Ноио.ч Саду, дао је тужби места, пресуду 
донесену у осповиој паринци ставно гледе тужитрља ван снап', тужнтеља у 
ociioBiioj парници са тужбом одбио н осудио га да плати трошковр. Прц.аивнн 
суд, Окружнн суд у Новом Саду, уважио је ириаив туженога обновне парннцр. 
тужнтрља са тужбом одбно н орудио ra ,да тужено.ч плати трошкове iiiinaiiBnora 
ноступка.

Жа.чба ту/К|1ТР.д>рва да јр iiiinaiiiiiui суд иовррдно iipamip пропнсе opiiimaiia 
јр. У рм. т. li §-а (>24 Гр. II. II. оГшови taiopa н.ча мрста на тој основи, ако странка 
iial)P, илн cTPKiU! .MoryliHocT да умотррбн каква докаана средства, по који.ча бп 
главна ствар могла аа љу ('шти повол>није решена, да ру тн докааи Гшли нанр- 
срин н у11от|1еГ>лачп1 у пррђашп.р.ч портупку. У конкротном случају пнсмо Р. И., 
iia које.м тужнтрљ осинва caioj oOhobhii аахтев, палааило сс пре.ма »еспорно.м 
чнњенично.м стању ртварм у поседу првотуженога н.а основне парнице Р. J., 
i;o,je је међу својнм спирн.ча ои пропашао, a о ко.ме тужител ,̂ прома такођр но- 
спорном стању стваЈш, ни iipp нн поеле ii]iecy,ie која је против њрга у основној 
иарннци пала, иије н.мао анан.а. Како је то пррма напррд наведеном .ааконском 
иропису довоЛ)Но да се .докаа као iioii умотрепн у обношшј па|1ници, вал.ало јр 
р(Ч1нанју тужнтрл>а уважнтн ii iipii iiinHii суд yiiyTiiTii да ii|iiiaiiii тужитрља уа.мр 
у .мРЈШТорно рар.матраљр. С .
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

195
Уколико је т.уженпи у иикрнмннисаипм случајепима поотупаи 

icao ивлашћени и надлежин претставннк С. Папкс! (у којој је био 
чнпогшик), оида ,је аа ibaroB рад пррма улагачпма матврпјалио одго- 
ворна С. Оанка, те се она има сматрати оттећеиим и[1авпнм лицом 
и према томе овлашћепим да стави 11р1удлог у смиглу §-а 318 К[). в. 
У противном случају, т. ј. ако су се поједшш улагачи o6paha.iii и 
предавалн своје уложне књнжице оитуженнку као приватном лицу, 
имају се улагачн сматрати оттећенима.

Огтвареиа је повреда форм. вакона ив §-а ЗЗВ Пр. 9 С. ici). и. 
када суд није доиео своју одлуку о томе вашто налавн да се оиту- 
/кеннк ва навесно дело оитужПе није могао огласити кривнм, одпосио 
лашто се тај зак. пропис на дело оитуженога пије могао ирименити.

П Р Е С У Д А ;
Касациони суд уважаиа реиизнју Државног тужиоца ивјанљену afior повреде 

формалног закона ич S .Ч3(> Г>|). в и 9 С. кр. ii., као и ревизију оптуженог нзјав- 
л>ену afior повреде формалног закипа ич 1; ззн 6р. 0 С. кр. п. те, поништавајуНн 
пресз’ду Окружног суда — сем оног дела који се односи на дела наведвна у 
сштужници иод ред. бр. 4, 5, 7, 21, 32 и 70, a у 1шгле,ду којнх оставл.а iipBWTiv 
псну прееу,ду нетакнуту — на осиову § 3.50 Лр. 2 С. кр. п. упућује ствлј) нстом 
Окружном судЈ’ на нови претрес и одлуку.

Решењс! у поглрду осталих мравних лекоиа отклања.
Р А З Л О З И ;

Против пресуде Окружног суда ичјавио је Државни тужилац ревичију, и то: 
у погледу оног дела пресуде којим је на темељу S 270 ст. 1 С. кр. ii. одГтјена 
оптужОа ча дела очначена у оптужницн иод ред. fip. i, о, ч, lo, 13, 14, 15, 10, 20, 
22, *24, 26, 2S, 30, 3S, 40, 42, 43, 40, 49, 52, 55, 58, 01, 03, 04, 06, 74, 75, 7S, 80 if 
S3 чОог повреде материјалног чакона ич § 337 fip. i ел. в) С. кр. п., a у погледу 
дела под ред Ор. 86 оптужнице чбог повреде ({и)[1малиог чакона ич  ̂ 336 6р. 9 
С. кр. II., те причив у иогледу осуђујућег дела iijiecv.ie afior Олаго одмсрене 
качне ради iiooiiiTiieiba, док је оптужрник ичјавно ревичију чбог повреде <1«»рмал- 
Hor чакона ич S 336 Op. 0 С. кр. п. и чОог мовреде .материјалног .laKona ич S 337 
Op. 1 сл. a), 0) 11 г) те Ор. 2 и 3 Г. i;p. ii. и причив чОог строго одмерене оачие 
ра.ди уОлажрња.

Повреду .матрријалног чакона ич S 337 0|>. i сл. в) С. кр. м. налачи Државнн 
тужилад у томе, што је Окружнн суд у напррд навр.леним дели.ча (ред. Орој III 
дисиочитивног дрла првостепеие пррсу.др) iiorppiiiiio у.чео да је кривични посту- 
пак noKfiPH.VT Орз чахтева овлаш1јрног тужиоца, т(! оптужиицу у погледу тих 
,1рла iia темрл>у § 726 ст. 1 С. кр. ii. — приострпрној пррсуди је очигледаом iio- 
грршком у пнсању наврдрн S 2so С. кр. п. — о.тОио, ј'зрвп1и нетачно да се у 
пррд.мртним случајрвпма нмају сматрати оштрћрни.ча, па дакле и овлашКрни.ча 
на ставл>ањр пррдлога у смислу S 318 од 2 Кр. ч., појединн улагачи a не 0. 
Оанка, чијн јр служОеннк Оио оптуженик.

Ревичнја, чије дал>е ра-члагањр у оправ.дању упућу.је на поврвду (Јкчр.малног 
чакона нч § 330 Ор. o С. кр. п., iia ју јр Касационн суд с оОчиром на пропис S 
325 од. 2 С. Kji. II. као такову у.чро у рас.чатрањр, основана је.

Окружни суд ј. свој чакл>учак да се у случајевима о који.ма је овдр ррч 
нмају сматрати оштећеии.ма и прр.ма томе јр.дино овлаиЉРНима на стапљањр пррд- 
лога Ј-лагачн a не С. Оанка пчвро ич опих чињрница, које је учео као утврђрнр:

да су појрдинн улагачн, .долачрНи ка опт. ■). Д. еа .чахтсвом да се њихови 
улочп лт;инднрају, споје кнлгжнцр мррдавалн н.рму — оптужрпомр — на рад н 
да су од њрга при.ма.ли новац;
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да су улагачи — долазећи често у С. банку — тражилн једпно опт. J. п 
с П)име свршапалк послове, a да се пнсу обраћали другим чинопницпма банке;

Д11 су улагачи остапили своје уложне књнжнце код оит. J. и да су само 
са њиме нршили скоје обрачуне.

Окружни суд, међутим, iipii томе — као што се у ревизији основаио истнче 
— Ш1је узео у оцену такве околности које (.у од битне важпости за устанвљење: 
да Л11 су се иоједшш улагачи опт. J. Д. обраћали н предавали му своје уложне 
мвижице као приватном лицу или као чнновнику односно надлежном претстав- 
нику С. баике, те да ли их је он иримао од поједнннх улагача у с в о ј е  име  
u л и у н м е С. б a н к е. Уколико је оптуженик у тим случајевнма поступао као 
овлашћени и надлежин иретставник С. банке, онда је за његов рад према ула- 
гачима материјално одговорна С. банка, iia се инкрнмшшсаиим радњама опту- 
жепога о којима се овде ради има сматратп ова потоп>а оштећеном и према 
томе овлашћеном да стави предлог у смнслу § 318 од. 2 Кр. зак. Окружни суд 
на])Очито ннје узео у оцену ту околност — признање оптуженога и нсказе све- 
цока К. Jl. и Л. II. — да је out. Ј. Д. у С. банци био ликвидатор и да су се странкс 
у ства]111.\1а текућих 1)ачуна и уложних књижица м о р a л е обраћати њо.му као 
ликпндатору. Исто тако Окружни суд није узео у оцену околност — исказ све- 
дока К. JI. — да је од crpaue бапке оптуженоме било дозвољено да за странкс 
i;oje су се бапци обраћале ради одобрења аконтација на пернодичне исплате у 
с.мислу Уредбе о заштцтн иовчаннх завода сачињава пис.мене молбе које је 
јјотавала цонтрала банке у Загребу. Најзад није Окружнн суд узео у оцону ии 
Оројне нсказе сведока Д. М. (55-а), М. Р. (15-1, 55-а), Б. Ф. (55-а), В. Ф. (0-2, 
55-а), М. Е. (0-3, 55-а), Ш. J. (Т-2, 55-а), П. 3. (9-1, 72), Б. К. (12-1, 59/153, 22), 
М. Л. (12-2, 55-а), В. J. (12-3, 40), С. К. (15-2), К. 'Б. (lO-l, 54-80, 45-а), Г. М. 
113-4, 25), (), В. (53-124, 17-3) и Б. Д. (11-1), ирема који.ча су се странке обра- 
iiaae оптуженоме као лнквпдатору односно чнновнику бацке; да је оитужочшк 
странка.ма издавао проиисане картоне са бројевима као потврде за предате 
уложие књижнце; да су у.ложне књнжице предале банци на чување (П. 3.); да 
је оптуженнк сам као ликвидатор задржао уложну књижицу (К. Ђ.), при чему 
јо па|10чито значајан иска;) свед. Б. Д. (11-1), која је потиуно одређепо исказала 
да је уложну књижицу увек давала оптуженоме као чиновнику С. бапке. Све су 
то околностн које су од важностн за правилно установл>ен>с напред наведене 
бнтне чнн.с‘Н11це, iia је Окружни суд бно дужан да све те спроведене дока-зо 
поједннце и укупно узме у оцену н да на основу тога донесе своју одлуку. 
Када тако није иоступио, повредио је фор.мални закон из § 330 6р. 0 С. кр. ii.

Повреду формалног закона из § 330 бр. 9 С. кр. п. види Државни тужилац 
у томе, што Окружни суд ни.је потпуно решио предмет оптужбе, јер у погледу 
дела описаног пол ред. бр. so оптужнице — .злочииства преваре означеног у 
S 334 a квалификованог iio § 337 Кр. з. — ннје уошпте донео никакве одлуке.

II овај ревнзнскн разлог је основан.
Државни тужилац је под наведеном тачко.м иисмепе оптужннце овту- 

Ж110 J. Д.:
што је у Новом Саду у времеиу од почетка марта 1934 год па до 3 јуна 

1937 год. дели.ча описани.ма под ред. бр. пис.мене оптужннце 2-0, 9-14, 17-19, 23, 
25, 27, 29, 31, 3.3-37, 39, 41, 44, 45, 47, 4S, 50, 51, 53, 54, 50, 57, 59, 00, 02, 05,
07, 08, 71, 72, 73, 70, 77, 79, 81, 82, 84 и 85 неовлашћени.« незакон11Тн.ч дела1вем
н .лажним претстављањем довео, a и одржавао у ааблули како С. банку фили-
јалу Нови Сад као свога послодавца, тако и његове улагаче у на.мери користо-
љубља, проуз[)оковавшн оштећење и.мовине С. банке филнјале Нови Сад у н.чносу 
од 422.251 дин. 45 iiapa, и тим у.мишл>еним деловањем створио себн н.звор npii- 
хода, те тако почпиио злочинсгво преваре о-чначеио у § 334 Кр. з., a квалнфц- 
ковано по § 337 Кр. з. у 53 случаја, све то у реалном стицају у с.мислу § 02 
Кр. 3. са осталим делнма наведенима у оптужници.

Окружнн суд у томе делу под тач. 80 оптужнице, које је Државни тужилац 
ucTai:ao као засебно крнвпчно дело у реалном стнцају са осталим ннкри.миннса- 
Ш1М делима, није донео никакве одлуке те га уопште не помиње ни у диспозн- 
тиву ни у образложешу своје пресуде. На тај начнн ОкЈружни еуд ннје потпуно 
poBino оптужбе, те је ти.че починио повреду формалног .закона из § .330 бр. 9 
С. кр. II. Окружни суд био је дужан да и у погледу тога дела донесе одлуку у 
смислу § 280 или § 2S1 или § 270 С. кр. п. Уколико је, пак, сматрао да c'e
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овде не ради о засебном кривичном делу neh само о идеалном стицају, ДЈ’жан 
је бно да у образложењу своје пресуде наведе зашто налачп да се оитуженик аа 
то дело није могао огласити крииим односно зашто се тај закоиски iipoiiiic на 
дело оитуженога није могао применити.

Против осуђујућег дела пресуде Ок1)ужнога суда нзјапио је оитуженик од 
гвоје стране ревнзију због повреде формалпог закона из § 3.'Ш бЈ). о С. кр. ii., 
поред осталога и на том основу, што Ок1)ужни суд nii у диспозитиву ми у 
образложењу своје пресуде није установио ту битну чин.еницу, да ли је опту- 
женик лажне нсправе о којнма је реч сачинио у намери да се oiie употреб« као 
iipaue, иако је то један од битних састојака дела из § 214 од. 1 Кр. з., па, да ji; 
тако о;1лука суда о одлучпим чишеннцама непотпуиа.

Ревизија је темељита, јер у пресуди Окружног суда заиста у нстакиутом 
иравцу нема утврђеног чин»е1шчног стања, a намера како је напред паведоиа — 
која се према правилном тумачењу закона како га овај Касациоии суд CTiUiiio 
иримењује има сматрати чињеничним питањем — улази у биће К1)ивнч1К)г дела 
0 коме је реч. Услед тога остала је одлука суда о одлучним чншвница.ма непот- 
пуна, чнме је остнарена повреда формалног закоиа нз 8 33(> бр. « С. кр. ii.

Касацноин суд је зато како ревнзију Државпог тужиоца тако и репизнју 
оптуженога у истакнутнм иравцима уважно и пресудио као у диспознтиву.

При допошењу нове одлуке Окружпи суд he, имајућн у виду одбрану oii- 
туж(!Нога н све остале околностн случаја како их буде устаповио, ценити да ли 
ее целокуино деловање оитуженога оиаки како је у свима тачкама оптужннце 
оинсано ие иојавл.ује као једно јединствеио дело преваре у внду заиата у сми- 
слу 334 II 337 Кр. 3., при чему је прављење и употрсба лажннх иеправа слу- 
жило је;џшо као средство преваре.

Услед поинштења првостепене мресуде постали су остали правии лекопи 
беспредметни, iia је Касационн суд отклонио да о п.нма рсшава.

Ослобађајући део пресуде ОкЈ)ужног суда који се односи на дела наведена 
у оптужинци ,;1,ржаиног тужиоца под ред. бр. 4, 5, 7, 21, 32 и 70 ннје мрагаш.ч 
леком уопште иападиут, па је тај део iipBocT„iu:iio 11[)есуде Касацнони суд ог,та- 
вио иетакнутом (Кре. 1(>/193!)).

196
Од Питне пажности је да је оптужсиик био овлашћеп да прет- 

стапку иоднесе, a сиоредна је око/шост да ју ji! иодпео Баивкој 
у1Ц)аш1 у И. уместо С јкјском наче.'шику у II. — Да ли је одлуку 
аа oB.iaiiiheH>e донео одговарајући орган општине, тиче се адмнни- 
стратшше одговориости оитуженога, a не крпвичие. — У иоглвду 
ирнватно-иравног 11от[)аживаи.а не може ирнвив иајавити мрнватпи 
учесннк.

П Р Е С У  ДА;
Касациопи суд Јхчшзију одбацује, a призив дслом одбацује, a д(‘лом но 

уиажапа.
РАЗЛОЗИ:

Протии прсч-уде Окр. суда injamio је приватпи учесник као тужилац рови- 
знју и то како због поиреде (рормалиога, тако ii због поиреде матернј<алмог закопа 
II ирнзш:.

У oiii'ai!,iaii.y своје peismnje жалнлац појединачно означава иопреде закона, 
наводећи да је иовређсн закои у S зза бр. 5 н 0 и 337 бр. 1 сл. а) С. кр. м.

Повред.у ф<)|1малпогп закона из § 330 бр. 0 С. k|i. и. жатилац налази у 
томе, што je сул уетапоиио да је оптужени имао овлатћеца? од општинске 
yiijiaiie да iiiiKpiiMHiininiiy претставку поднесе среском начелнику, a с друге 
стране, пак, уетаиовио је, да је оптужени ту представку послао 1>аиској управи, 
iia је на оеиову те чнњенице извео тај погрешан закл>учак, да је оптужени 
имао oiuaiulieibe да подиесе претставку Банској управи, a тај јс закључак iie- 
логичан, a утврђепе чпњеннце са.ме са собом у противречности
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Неоснован je овај ревизиски разлог, јер није од битие важности to коме 

је оптужени послао претставку, већ је тежиште у томе, да ли је оптужени био 
овлашћен да поднесе претставку, a жалилац н не повиче ту чињеницу. To уста- 
новљење суда, да је оптужени претставку упутио Банској управи уместо Сре- 
ском начелству, од споредног је значаја и зато ие ствара повреду закоиа из 
§ 336 бр. 6 С. кр. п.

ПовредЈ’ материјалног закона из § 337 6р. i сл. а) С. кр. п. види жалилац 
у томе, што је оптуженн тражио разрешење од дужности жалиоца, иако је 
гласом исказа Б. "B. и М. П., a н иска;« самог оптуженог, Гшо овлаштен само 
iia TO, да поднесе претстапку у погледу његовог пен,чн0иисања, те је према томе 
iiaiiiicao оно на што није био овлаштен. Но пема ии овлаштења, ј е р о т о ј 
о д л у ц и  нема писменог решења општ. упраш;, већ се иста само усмено сло- 
жнла у томе, да њега треба пензионисатн. Напослетку општ. управа није ни била 
иадлежна да донесе такво решење, јер је за то надлежан једино управнн одбор.

Неоснован је и овај ревизиски разлог, и то у свом првом делу зато, што 
ее исти не заснива на оном чињеничном стању које је Окр. суд установио, a 
које је н за овај суд меродавно, већ на основу своје оцене установљава новс 
чињенице, н iia основу тако установљених чињеница желн показатн повреду- 
матернјалнога закона, a то не може. Окр. суд је установио да је оптуженн и.мао 
овлашћење да поднесе претставку. Како се, пак, из саме претставке види, опту- 
жени је навео да општ. управа тражи пензионисање жалиоца. Реч „разрешењо“ 
има се довести у везу са иензионисањем жалиоца. To питање, пак, да ли је та 
одлука, на којем се заснива rope означено овлаштење, добило прописану форму, 
односно да ли је ту одлуку донео одгоиарајући орган општнне, долазп у обзир 
у погле.ду адмнннстратнвне олговоЈШоети оптуженога, a не н кривичне одго- 
ворности.

Како је, дакле, ревизија прив. учесника као тужиоца неоснована, то ју је 
Касациони суд на основу § 349 одељ. II. С. ко. п. одбацио.

Прив. учесник као тужилац изјавио је ревизију и због повреде формалнога 
закона из § 336 бр. 5 Ć. кр. п. зато, што суд није донео нпкакво решење о 
његово.м отштетиом захтеву, иако у пресуди спомеиути Указ о амиестцјн у т. 2 
одређује, да права прнватннх лица на накнаду штете остају нетакнута. Овако 
изведена |)епнзија ynyhyje на шшзив у смислу § 332 оде.г. I. С. кр. п., па како 
у смнслу 325 одељ. li. С. кр. п. погрешан нли нснсправан пазив правног лека 
ue смета, то је Касационн суд узео у расматрање н овај правни лек ii нашао да 
је истн недопуштен, об.шром да у поглед.у приватноправних пот|)ажнвања мозае 
призив изјавптн само оптуженик, његов .закоиски заступиик и рврговв наслед- 
1ШЦИ, a никако н прив. учесник као тужилац (§ 332 одељ. III. С. кр. п.) те га 
је на основу § 334 у вези са S 3.53 С. кр. п. одбацио.

Прив. учесннк као тужнлац изјавио је пјшзни ii зпог тога, што је трошак 
('ipaHHOua н суптир рнсоко доеуђен. Ова.ј иризив шгје чогао битк уважен, јер 
II овај су.Ч налазн ,да мнспиа .досуђеног трошка етоји у сјшз.мери са радом 
брапноца. (Кре 19/1939). в .

Бласник „Правничког гласника": Владнмнр Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
- -  Одговорнц уредник: Владимир Хаџи. — Штампарско и цздавачко д. д.. 

Нови Сад, Бартуа Луја ул 70
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