
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр, 7-9 Н овв Сад, 30 сеш гембар 1940 Год. IV

Г рађанско-правно остварење награда адвоката 
за послове у кривичним предметима

По § 29 од. VI Закона о алвокатима ,,3а рад у криничиим по- 
словпма вреде одредбе Законика о судском крпвпчпом постуику”. 
Ијшписи на које Закон о адвокатнма yiiyhyje ла Кривичног гудског 
иоступка јесу у главном следећн: најпре § 314. којн означава шта 
се под кривичннм трошковнма подразумева, па у такве ТЈнапкове 
убраја у тач. 2 нужне нздатке прш$атиог тужноца, иагЈ)аду н нужие 
пздатке браниоца н других заступника странака; затим, § 317 који 
поставлЈа као правнло, да награду п ТЈхликове за бранноца илн 
опуномоћеннка сносе она лица којима је он потЈк^бан, иначе, утвр- 
ђивање награде оставлЈено је слобхЈДНој иогодби нзмеђу б{)анпоца 
нли опуномоћеника илн оног лнца коме је ок 1 1(Л{к.*баи, одногпо 
које је нначе дужно да плати. 0  томе ко he гиоснтп те трошкове 
крнвичног поступка ближе је [)ечено у § 311. Службеиа лнца од|к‘- 
ђена за б1)анноце немају права на иаграду. С иогледом на нзрично 
na{H'bt4i,e у ст. 2 § 317 о слободи иогодбе у крнвнчним пЈ)едметима 
између бранпоца н опуномоћепика. правнлио је п|н)тумачено од 
иапшх Касационн.х судова, да :ia овакве врсте нагјшда ннје пит|)ебна 
ипсмена нсправа. веК да се угово]) о нагЈ»адн може свнм доказннм 
средствима утврђнватн. Алн, Кривнчнн судгкн иоступак ие .забо- 
j)aR-ba да у § 321 назначи да се одмераваЈве т|К)Шкова, у колнко 
ннсу самом п1>есудом нлп реп1ен>ем гуда pacnjiain^nui, може на- 
кнадно извршитн путем нар^ЈЧитог гудског peiiien>a н то п|»еко крн- 
внчног судећег суда. Да бн омогуКио заиите1 »есовапнм лмцима да 
своја права остварују преко кривнчног суда у погле.ду троип.-ова н 
награда. закон је у § 322. на^к>чнто ai:o mije могло доћн до погодбе, 
noRiaiiihyjyhn лица из § 312 од. 1 и 8 317, утвЈапо, да ге одмера- 
1>ања ове врсте могу т[)ажнтн и{*еко К1)нвичног судећег суда niic- 
мепо нлн :janncHH4KH. На[к)Чнто је ito4eno за лииа поменута у § 317, 
да могу захтешти да им суд утврди награду н t[K)Iiikow! ијк)Тии 
странке коју су заступали. без o63iiita на то коме је еуд наЈх-дио да 
платн т|х>п1 Кове поплпка. ПЈклшгаи је и погппак. по коме је овакво 
лпце дужно своме .захтеву прнложнти попнс ^>брачунатих т[)0 1пк(Л1а 
у два П1 )нмерка, од којнх he суд један догтавнти радп нзјаг!е п|к)- 
тпвпику, ако га не .чоже бел т[клпкова лнчно гаслушати. 1\ада се 
захтев нстиче протнв Д[)жавне благајне, закон ПЈхлшсује и сасзу- 
шање државног тужиоца. У завршиом гтаву 8 322 из{»нчно је јн*- 
чено: „Код утврђнваЈва трошкова y.3ehe суд у обзир иужпе тјмлпко- 
ве, које је онај, коме се нмају доделити, учннио у готовом и дан-
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губу, a код браниоца ii in ааступппка (§ 317) join и иоказани труд 
II важност иродмета. иа he према томе iio свом нахођењу донети и 
Ј)ешсње.“ § 323 предвиђон је и еистем правннх лекова: признв, 
ако је одлука о трошковпма садржана у пресудн, жалба, ако је 
iiHTaifaî  ТЈкмпкова или награде расправл>ено i>eiiien>t\\i и то у првом 
случају И1)и;шв he се иајавитн према § 332, a у другом случају 
према § 324 од. III. Ако је интан.е трошкова нлн награде расправ- 
љепо {leiiieibOM иавпђајног или пстражног судпје у току поступка 
плп од CTiiaiie претседника iia главпом прет])есу, о трошковима се 
може жалита свако аанптеЈкч-оваио лице Окружном суду у послед- 
њој инстапцији.

Ове ннтерегантне ii прплпчно дета.љне одредбе иа Кривпчпог 
судског поступка рогко долаае до примене иа раалога, што се њима 
])етко користе ваинтересована лица. Зато немамо и.зрађене јудп- 
кату1)е у иогледу прпмене н тумачења горњнх законских прошгса. 
Међутнм, поступак је брз и врло е(Ј)нкасан. обавља се пред крпвпч- 
шш судом Koju је најбоље упозпат оа тпм какве је трошкове занн- 
тересовапо лпце имало у вези са крпвичним спором нли колнкн је 
труд бранплац илп заступнпк прпватног учеснпка уложио, iia с 
тога суд не.ма потребе да одређује вештачење радп утвЈ)ђивање колп- 
чпне п вредиостп послова, односпо накнаде трошкова, нпти да пустн 
да ое спорио иитање расправља по грађанско-прашшм методама у 
три пнстанцнје када је спор преко 3000 днн., 6y,iyhii се овде цело 
питање расправља у две иистапцпје без обзнра на в}>едност спора.

Често кршшчни судови не расправ-Ђају у опште пнтање тро- 
шкова II награде браниоца, односно заступннка прпватног учесни- 
ка, iia тада долази до израза поступак предвнђен у §§ 321. 322 и 
323 KpiiB. суд. пост. Дешава се често да крнвпчни судови недо- 
вољно досуде трошкове нлн награде браниоца ii заступннка iipii- 
ватног учесника. iia је то охватап>е суда п{)едмет оцене вншег суда 
iio признву или жалбп. Каткад бранплац илн заступник прнватиог 
учесника iie траже овоју наград,у за заступање. у увеЈнчву да he 
се вап суда са клпјентом споразуметп, па долазн до судске интер- 
венције када до овог сиоразума не дође. Адвокатп су увек внше
1)ас110ложе1П1 да iiirraiba награде по крнвнчннм предметпма расправ- 
л>ају ПЈНЈд грађанским, a не П1)ед крпвичним судовнма, те тако се 
('jieheMo са таквпм спо|>о1шма П1)ед грађаиским. a не пред крнвпч- 
iiiiM оудовнма коЈп су позванн да пх суде. Избегава се погодност из 
§ 321 Крнв. суд. iiocT., no коме со може ово пнтање накнадно ра- 
справпти без вез11вап>а за други рок, сем за заста{»елост адво1сатске 
награде од годнне дана. која п{>ема § 02S под б Г. з. важн н за на- 
граде потекле нз крпвнчно-правнпх заступања нли одбрана.

Једна недавна одлука грађанског оделЈвња Касаппоног суда у 
Београду' пружпла нам је прнлнку да се овнм питап>ем нзблнже 
позабавпмо. Одлука ова пма значај врло важног преседана за адво- 
кате, na је треба са великом нажњом проучнтн.

Адвокат К. тужпо је Среоком оуду у Велесу клнЈента Р>. .за 
адвокатоку награду која потнче из бранноштва пред крпвпчним 
судом. Туженн В., по})ед тога што тужбено тражење нпје прнзнао, 
пстакао је да је псто застарело, као н да нема пнсменог уговора о
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адвокатској награди. (.’{)ескн суд у Нелесу П1)осудом сиојом î). II. — 
4У5/38 од 21 марта 1939 год. осудио је тужепог В. иа тужГк̂ ио т{)а- 
жење. У погледу ПЈрнл два пригонора туж('пе страио iiaiiiao је ..да 
је рок застаЈКЈЛости од године дана предвиђси само у погледу по- 
тражинанл пуномоћника — правоааступника — адвоката. a не ii 
осталнх пуномоћннка у које, као што је Beli пап[н‘Д ианодено. до- 
лазе н адвокатскп прш1|)авници, пртма којнма тсче |И!Довиа ааста- 
Ј)елост која још пнје истекла. Суд ,је ценно н приговор да нема mic- 
меног уговора о хонорару, па је нашао, да је овај iipnnmo|) onio- 
ван само у погледу поола којн је тужнлац предуаео у ( иојству 
адвоката, a у погледу послова које је иредуаео као адвокатски ири- 
правник, пе могу се прп.чењнвати одјк!дГи' ЈЗакоиа о адвокатн.ма.“ 

По П1)папву тужоне гтране, Окружнн суд у Велесу ир(?гуд()М 
својои бр. Пл. — 131/39 од 14 октоГ)|)а 1939 год. ПЈнгиначио је 
го1)љу п{)есуду и ■п'жпоца одбно од тужбоног тражен>а. У прнзиву 
Kojii je Окружнн суд уважно, на1м>чито је истакнута погјкчпна 
иравна оцена пнтања гшста1»ел(кти н примеие 'Закона о адвокатима 
на адвокатске приправннке. Суд је ценпо ове ii[)nrow)pe iia је на- 
iiiao, .,да је CiiecKH суд погрепшо ценно нгтакнуто иитаи.е luicTafK!- 
лостн, те је услед застарелостн тужГ»ено тЈ)ажен ‘̂ вал>ало одбитн. 
Песпорно је међу странкама да је кривичнн П1>едмет, од кога потиче 
тражена награда, п|»авноснажно ]Јасправл>ен 14 маја 1934 год., 
којп је факат на расправи П1)0Д првнм судом игтакао аасплпник 
туженнка u од противне стране пије гкч101)ен, што аначн. да је крн- 
вична ствар распрааЂена ;ia Bi>eMe важногтн (тарог српског Крн- 
вичног судског поступка, a П1)сма ово.м аакоиу н по § 11 бјјаинлац 
је могао Г)итн сваки онај којн је свршио и[)авне иауке, те је ваи 
гваке сумн.е, да се је тужнлац овлатћено појављивао и{)од гудом 
као б[)аннлац и пуномоћнпк тужеников. IIjH'Ma § 92ч Г. а. право 
<јраш1лаца застарева за годтау даиа. те је ту жПено ТЈ)аже»и; ааста- 
ј»ело, iioiiiTo је од иавришости ПЈ»есуде, a то јс 14 мај 1934 год., па 
до дана тужбе прслило више од године дана. На огнову таквог стан.а 
стварн неумесио је налажењв првог суда да се је тужилац појав- 
љнвао ирсд судом као обнчаи пуиимоћннк коме riieria одји!Днти 
внсину награде оГ»ан1М)М на утротено в{х*ме п уложенн Т1»уд, јвр 
такво налажс1ве суда нема ослониа у аакону.“

Iloв̂ JДoм ревнанје тужиоца. Касацнонн гуд у Бвог[>аду, у гвоме 
11. грађанском већу, на дан 20 децемОра 1939 год., под Ор. 1’ев. — 
2161/39, iio аваннчној д\жногти укннуо јр П1И‘суде оОа инжа гуда 
као ништаве са постуиком који пм је п1и‘тхолио, a тужОу тл^жпоца 
К. одОацно је као нонадлежном суду подиету. Ово гвоје гтаиовнтте 
Касационн суд оОразлаже на елрдећн начнн: .,У KonKjKmioM слу- 
чају стојн paaior ншптавностн на тач. l § .')97 у i«?an тач. б §
Гр. п. II., јер за расправу спорног iiiiTaiba није био надлржаи јкјдо- 
ван rpal^iicKii суд, врН ki)Hbii4hh суд који је нзЈх^као ијнч-уду о 
кривици опт. IT. Ово са следећнх разлога: иа nnifa ово г-тиаЈјИ внди 
се да спорнн длт потнче од бранилачке наградр коју је туж(чш oirrao 
д\жан тужиоц,у као гвом бранноц.у у кј»нв. пост\ч1ку, који fc протии 
н>ега водио н којн је окончан извршио.м престдом надлежиог кри- 
впчног суда. Осим тога утврђено је и то, да випша ове б{)анилачке
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награде међу странкама ннје бнла прецизирана. Према томе, a 
сходно пропнсима §§ П, 326, 332 п 334 ст. Крнв. суд пост., будући 
да се КЈ)нв. постуиак водпо за време важења проппса старог Kpii- 
впчног законпка ir Крнвнчног судског поступка, тужилац као бра- 
нилац о11т>'женог у том поступку, бно је дужап да се за одмеравање 
висине бранплачке награде обрати истом крнвичном суду који је 
из{)екао u пресуду, пошто је тај суд, према наведеинм законским 
ИЈЈОПисима, једннк и био надлежан да о иитању бранилачке на- 
граде расиравља бпло у нстој пресуди уз главну ствар пли накнадно 
110 извЈииности те пресуде (§ 332). Слетствено томе, редовнн г[>ађан- 
ски судови не iiory бнтп надлежнн за Ј̂ аспЈјављење ових пптан>а, те 
je Касацпонн суд н одлучпо као у диспознтиву, не упуштајућп се 
у оцену основаностн ревнзискпх навода, — §§ 572 н 604 Гр. п. ii.“

Код овог случаја треба поменут1[ да .је дотао до нзражаја стари 
Крпвични судскн поступак, којп се у спорном питању много по 
разликује од новог Кривичног судског поотупка, тако да горн>а 
одлука значи један врло важан преседан. С тога мнслимо да тј)еба 
оачекати да се судска пракса по пстакнутом питању искристалшие 
и устали када се целом спорном пптању може ириступпти са вшпе 
пажње. Кажно је, међутим, одмах сад пстаћи. да је и Касадпони суд 
у Загребу, iio сличном пнтаљу, стао на игто гледшпте на које и 
касациони суд у Београд̂ у, само с познвом на нови Крпвнчнн суд- 
скп поступак, који, као тто наведосмо, много се не разлнкује од 
старог cpiicKor Крпвичиог поступка. У случају којп је у Загребу 
расправљеп и којн јо саотптен у II свесцп Збирке рјепшдаба Стола 
(‘сдмо])пце 0 грађанско-правнпм стварима, под уредшпптвом г. г. 
д-ра Јосппа Руциера и д-ра ПетЈт Строхаза, секЈ̂ етара Стола сед- 
морнце. (Загреб, И»40, Хрватска КЈВижевна иаклада, стр. 663, бр. 
одлуке 951), сва три гуда расправл>ала су по тужби адвоката д-р 
III., iia .je првостепенп суд донео прео.уду у смислу тужбеног Ti)a- 
жења, ПЈШЗивни. пак. суд уважио призив т;\'женог п укпнуо због 
нпштавости ирвостепену иресуду п постуиак којп јој је претходио, 
a тлжбу одбацио. иа поводом рекурга тужиоца протнв закључка 
другогтепсног суда Гто седморпце исти рекурс нпје уважно, већ је 
закључак другостепеног суда потв{)дио уз гледеће образложење: 
Неспорно јо мођу парничнпм странкама да је тужилац загтупао 
туженнцу у крнвичним стварима код Ci>ecKor суда I у Загребу под 
ознаком КПС.-970/35 и Kcii.-1234/35 II да су услнјед тога заст>ч1ања 
у иомен.утим кј)пвпчним поступцпма нагталп тужноцу трошковн. 
које је ои развргтао у виспни од 785 дин. У омпслу ст. VI § 29 За- 
кона 0 адвокатима — којп нормпра односе адвоката и странке у iio- 
гледу одмје])аван,а награде и ТЈмдпкова адвоката — вриједе за рад ,у 
крпвпчнпм пословпма одредбе Законпка о судском кривнчном iio- 
(‘тупку, a како се (in ccncreto) радп о тротковпма којн спадају међу 
трошкове Кривичног поступка (§ 314 бр. 3 к. ii.). то се таковн тро- 
шкови .могу ТЈпшити једино по прописнма Кривичног иоступка. те 
је за одмјеравање истих пскључпво надлежан кривпчии суд (§§ 309. 
317, 321. 322 у вези са §-ом 3SS од. IV Кр. п.1 Према нстакп.утом 
нпје допуштеи jkmobhii правни пут у стварн одмјераванза трошкова 
п награде браниоца или пуномоћннка за заступање у крпвичнпм



ствар н м а , те је  у  том праиц\’ поПијапи а а к љ у ч а к  прнаиппог суда 
и сл р ав н о  обраВоЧожен и на аакон у  осиован , кад а  је  у кн н у о  ијкч^уду 
првостепеног суда, a  н ц н јслн  п о сту п ак  ко ји  јо ј јо п 1)етходио i;ao 
п и ш тав  н ту ж б у  одбацио (§§ 40 (т . l. ЗЗб ст. 3, 571 бр. (>, боч н Г)72 
ст . 1 у  везн са §-ом G07 Гр. ii. IljWMa ком ен тарнм а. сагласи о  ra  
овом одлуком , расп рављ ен о  је  сиорно m iia ih e  код К асацнои ог суда 
у  ЗагЈНЈбу II код с л у ч а је в а  под бр. Р ек . —  1270/3G н Р ек . —  1Ч2/зм. 
€ п о р н и , п ак , с л у ч а ј, носно је о зн ак е  код С реског суда у  Загјш бу II.
— 83G1/3G од IG децембра 1936 год., код Окружног суда у Загрвбу 
Пл. — 720/2/37 од 18 марта 1937 год. II код Стола седморнце бр. 1’ек.
—  614/1/37 од 14 октобра 1937 год.

Н а јзад  см атрам о з а  пот|)ебно да озн ачн м о , да се је  с у д и ја  поје- 
д и н а ц  О круж ног суда з а  град Б еоград  iio спорови м а По. —  4')б/ЗГ) н 
IIo. —  458/35 огласно 11еи ад леж ш 1.м у  см н слу  § 92 Гр. п. ii. нз раз- 
лога , iiiTo се у  тнм споЈкмшма ТЈ)ажн грађан ско-и равн о  оствајкчи* 
б р ан н л а ч н н х  н аграда. У  образлож ељ у  за к љ у ч к а  од 25 О ктобра 1935 
год., пош то је  н аш ао  да не може счшрни однос да расправл>а као  iio- 
једи н ац . већ да је  н адлеж н о  за  то 1)асп1)авл>ан>(* веће гуда, о ва ј гу- 
д н ја  изриком  је навео: „П ропис § 92 Г ј>. ii. п . говој)Н о адвокатски.м 
н аград ам а  из гр ађ ан ски х  спорова ко ји  се гшде пред овим судом . З а  
о вакве  иаграде iio сл о ву  § 6 Гр. п. ii. н ск љ у ч н в о  је н ад леж ан  суди ја  
п о једн и ац  О круж ног суда. К ако  се из туж б е  јасн о  внди д а  туж и - 
л а ч к а  стран а тр аж н  адвокатску  н аграду  из кр и в н ч н и х  спо{к)ва. то 
се  § 92 Гр. 11. п. н а  овакве  паграде не може прнм еннти , iieh с  обзн- 
ро.ч н а  в[)едност тр аж ен е  нагјјаде, надлеж н о  је  веће овог суда, те jf* 
н  оправдано доно111еи>е овог заклЈ.учка."

Бнло бн врло интеЈктантно нзложнти yiiopiuo и гледншга дру- 
гих Касационих судова у нашој земл>н, која су нам, сем становншта 
Стола седморице нз 3arj)e6a, невозиата. *

Д -р  В идан О. Bjiaro/eBHti

1Đ7

Стварна надлежност редовних судова 
у питању наплате принадлежности 

општинских службеника
У ..П равнн чком  Г л а гн н к у "  од 6. ју л а  о. г. отш там п ан а  је  на 

стр ан ам а  180— 182 о д лу ка  К асацион ог суда у Ново.ч ( ’аду  бр. Рек. 
II 83/1940, к о ја  гласп : „П раво  н а  п рн н адлеж н остн  ои ш тн н ски х  слу- 
ж б ен н к а  је јавн о-п равн ог к а 1)актера. и зато  спор о н.нма спада у 
ствар н у  надлеж иост у п р авн и х  вл астн , н то како  у  и и тан л ' да ли 
вр и н адл еж н о сти  опш тпнском  сл у ж б ен н к у  уопш те п р н п ад а ју  и у  
к а к в о ј виснии, a  тако  и у  стварн  н ап лате  iio уп[)ав11нм вл астн м а 
и р и зн атн х  нм и установл>еннх П Јчш адлеж иости".

Упућујућн на образлсжеи>е ове одлуке Кагационог суда, правио 
гледнште изражено у то.м образложењу у гупротногти је (га одлуком

* У своме пак.гучку од 4 нов. 19.3S, Ор. Рск. II. 105/I9.3S, нчрекао је ICaca- 
nnoHii суд у Ново.ч Саду да о накналн трошкова кривичног поступка .може одлу- 
чивати само кривични суд.
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н образложењем Ошпте седннце Касацноног суда у Београду, нзда- 
том под бр. 8264/1926, где се каже да „за расматрање и суђење по спо- 
Ј̂ овима ОПП1ТИНСКИХ службеника противу дотичних општина због 
неиздате им плате, надлежан је редован грађапскн суд, a не управно- 
админнст1)ативне власти."

Ако се уочи датум ове одлуке Ошпте седнице Касационог суда 
у Београду, види се, да је та одлука донесена већ након што је сту- 
1ШО на снагу Закон о Државном савету и управннм судовима и на 
правном иодручју Апелационог суда у Новом Саду, па се из тога 
намеће закључак, да пропнси тога закона нпсу могли иматн ни 
посредно ни непосредно утицаја на одлуку Ошпте седнице, па след- 
ствено не могу ти пропнси нмати утпцаја нн на промену том одлу- 
ком створене ираксе.

Нажалост ннсам могао да набавим збпрку у којој бн били от- 
штампани разлозп одлуке Опште седнице, али с обзиром на диспо- 
зитпв те одлуке сматрам, да није тачно образлон«ење закључка Ка- 
сационог суда у Н. Саду

1) када се позпва на бпвшн Законски чл. XXVI нз 1896;
2) када оглашава примање општинског службеника од општин- 

ске благајне јавно-правним потражпвањем, јер за ово не наводи 
други разлог осим што каже, да је то прнматве настало пз јавно- 
иравног односа;

3) када се у прилог свога погрешног гледшпта познва на про- 
raic § 1 Гр. II. II., при чему текст тога §-а не цитира онако како је 
он пнсан у Закону.

Ад 1) Довољно је указати, као гато је то већ rope ii наглашено, 
да је одлука Ошпте седнице Касационог суда у Београду бр. 826/1926 
донесена за време важење Закона о Државном савету п управинм 
судовпма од 17 маја 1922 г., тако да тај закон ннје могао датн Оп- 
штој седници нн индпкацнје, ни смернице.

Ад 2) Да ли је примање општинског службенпка од општннске 
благајне јавно-правног карактера или је то приватно-правно потра- 
жнвање, ваља одговорптн днференцпјално, јер однос општпнског 
службеника према општини као службодавцу јесте јавно-правне 
прнроде, алн сама накнада, која пропстиче нз тога односа за ко- 
рпсннка, јесте приватно-правно потражнвање корисннка. који нз те 
своје зараде живн, нсхрањује себе ii своју породнцу, исто онако као 
што то чшш чиновннк приватног предузећа, слуга у домаћинству и 
слично. Баш у том диференцпрању треба тражнтн карактерне црте 
гледе правпог квалитета прнмаља јавног службеника, па иде.\1 тако 
далеко, да не вндим препреке, да бп чак ii државни службеннк мо- 
гао пред редовннм грађанским судом да оствари своје признато ir 
утврђено примање од државне благајне, ако би се ова устезала да 
му то прнмање нспоручн.

Ад 3) Позивање на пропнс § 1 Гр. ii. ii. iie само да није тачно. 
већ је дитирано противно тексту тога §-а којн гласн: „У грађанскнм 
иравннм стварима врше судску власт, у колнко посебннм законпма 
није iiiTO друго наређено, ови редовнн судови: срескн, окружнн, трго- 
вачки, апелацнонн судови н Касационн суд.“ Из овога излазн, да
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„грађанока правиа ствар" iiiije oiio што re ПЈх̂ тставља у обравло- 
жењу одлуке Касационог суда у Новом Саду, гдв ое каже, да су 
редовни судовн повванн да суде гамо по ,,11риватио-п1)авш1м“ спо- 
ровима. док се у том §-у говори о „грађанским правним стварима" 
што he ])ehii грађанским споровима као антитеви к]»ивнчинх спо- 
рова. 71акле, претстављати да се суђењем у „11Ј)иватно-11])авш1м“ сио- 
ровима могу остварптп само „11[)пватио-правна“ 11()Т])аживаи>а, то- 
лико је iicTo погрешно, као што је iior{)eiiino претстављати, да је ири- 
мање oiiiiiTHHCKor или уопште јавног службеника од самоуправне 
или државне благајне „јавно-правпог" карактера.

Органивацнја управе Државе и самоуправпнх јединица јесте 
јавно-правног карактера. Али, та оргаин.зација као и свако Д1)уго 
домаћинство запослује људе iio утврђеном Ј>еду стварп, који људи 
из својих служби црпу извор за нздржавање сопствено и својнх ио- 
роднца, дакле, те њнхове заслужбе јесу њихова најлнчннја добра. 
Тн људн he искључењем својпх службених стареппша Mohii да iio- 
троше своја прнмања од државе илн самоуправннх јединица, ие да- 
jyhii ннкоме рачупа о утрошку нстих. Друго је ако једаи јавни слу- 
жбеник прима ирема службеном положају извесиу своту, рецимо 
са наменом да из{)адн једну деоннцу јавног пута, нли једну јавну 
зграду. To н таково прпмање његово нма апсолутно јавно-иравпн 
карактер. Прималац је дужан прн утрошку прнмлЈеног новца да се 
управља за то проппсаннм правилнма управне власти, те нма дати 
старијем надлештву обрачуна о утрошку.

Дакле, н ако би смо дозволилн, што не чшшмо, да је умесно 
познвање образложења одлуке Касационог суда у Новом саду на 
§ 1 Гр. п. п., т. ј. да је „грађанско-правна ствар“ идентичан појам 
са „суђењем по прнватно-правинм" п{к)тражнвањима, то бн при- 
мена тога npoiiiica на наш случај iioroTfjBo бнла умесиа, јер само 
прнмање јавног службеиика је његово ,,приватно-11равно“ потражи- 
вање нарочито онда,

а) када је утврђеио његово ираво на то потражнваЈве,
б) када је внснна тога пот1»аживања по пропнснма рачуновод- 

ства углавл>ена.
Док ово под а) н б) >̂ечено не уследн, дотле н>егово потражи- 

вање има јавно-правне Ј>елације, јер мора бнти утврђивано на терет 
буџета, што he pehu домазлука, државне илн самоуправне јединнце 
које су јавно-правне пнституцпје,

али после тога iberoBo је потраживање његова најприватннја 
нмовнна, његово најпрнватннје добро, a н>егов дужннк, било да је 
то држава нлн самоуправна једнннца, дј'Жннк је као н сваки Д1)уги 
,(,ужннк, који, ако не платн своме КЈ)еднтору, може битн код Ј̂ едов- 
ног суда тужен н суђен да плати свој дјт.

Гледнште, изражено у побијаној одлуци Касационог суда у Но- 
вом Сад>', имало би недогледннх н апсолутно штетних последица 
баш за саме службеннке.

Знамо да се у државној адмнннстрацији, односно у реализо- 
вању државног буџета. Hehe догодпти (ма да и то ннје искључено) 
да би (улужбеници билн шнканиранп успоравањем исплата naixo-
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вих законскпх прннадлежиостн (претпостављајући редовне iipii- 
лике), али код самоуправних службеннка та појава је врло честа, a 
узроци те појаве су многобројнп и разноврснн. Нехатно газдоватБе, 
немање средстава, партијски антагонизам, нерасположење наредбо- 
давца, којн по свом полоа«ају ужива 11риз1)ење, па чак ii заштиту 
старпјнх надлештава ii многн другп разлози могу проузроковати 
да се правно и бројно лнквидне прпнадлежностц службеника њему 
не псплаћују месецима па п годннама. Довело бн до тешкнх комплн- 
кације у разгранпчењу надлежности судских н управннх властн 
када бп подвелп судској надлежностп ii утврђнвање права на прп- 
надлеасности и внснне принадлежностн јавннх службеника, али ако 
те претпоставке предлеже, ако су, дакле, право на принадлежности 
II висина пстнх правоваљано утврђени, не бн било ни логично hii 
корпсно да се не прпзна редовном суду надлежност да принуди, ако 
треба II саму државу, па ii бановину, град илн општину, да плате 
свој ДЈт својпм намештенпцнма, као што редован суд пресуђује сва- 
ког другог домаћнна да плати својим намештеницима заслужене 
накнаде.

Hii онај, нарочито истидан разлог побнјане одлуке, „ако су 
управне властп искључиво надлежне да општннском намештеннку 
прнзнају плн не прпзнају право на принадлел^ностн које он тражи, 
онда су оне свака1:о надлежне ii дужне да створе и могућност, да се 
та њихова решења нзврше, јер нема нпкаквог прнхватљпвог разлога 
сматратн, да би се једпо потражпвање из јавно-правног односа пре- 
тварало н могло претворптп у прпватно-правно само зато, што се 
ошптина устеже, да по управнпм властима прнзнате н лпквидне 
ирннадлежностп своме намештенику нсплатп." — држпм да нпје 
уместан. Ако бп то тако било (идеално би ва.љда тако требало да 
буде), онда не би требало уоптте одвајати судску од управне вла- 
сти. Али видпмо да чак ii код одвајања судске од управне власти, 
да би се у домену послова управне власти отклонпле могуће непо- 
добности, морало се је за тај домен образоватн нарочпта судишта, 
у iiaiiioj земљн Државнн савет ii управни судовн, којп у строго 
управннм стварпма надпрегледају акта управннх власти, немајућн 
ири том ре(Ј)ормато1)не већ само касаторне надлежности (то зато, да 
би границе управне п судске власти остале неповређене) тако, да 
реалпзовање одлука тпх тзв. адмпнистратнвнпх судшпта ипак остаје 
у делокругу уиравне властн. Како у пословима уираве преовла- 
by,jy момеити опортунитета ii целпсходностн, без ииституције управ- 
иих судншта могла бп се зацарнти, нарочито у земљама у којпма 
je општи ступањ цнвнлизацпје ннзак, самово.л>а на уштрб поје- 
динца као до мнзе[)Нооти слабнјег у односу на адмннпстратпвпу ор- 
ганизацију целине.

Сви предњн ])азлозп према томе војују за оно правно гледпште, 
које је у том питању пзражено у одлуцн Опште седннце Касациопог 
суда у Веограду бр. 82(54/1920.

To, пак, иако нисам iiii посредно iiii непосредно тангиран одлу- 
ком Касационог суда у Новом Саду, дало ми ,је повода да iiaaMiiiii- 
љам 0 очнгледној разнолпкости гледпшта пзражених у rope цнтпра- 
HiiM одлукама ii следом тога то мп даје оправдања као дугогодпшњем



и1)актнчном правннку, да учпннм надлежннма ово упозорењо })ади 
поступка 110 § 57 у везн § 55 Закона о уређељу 1>одошшх судова.

Надам се, да мп се због ове доб{Х)иаме1)не ревногти iiehe заме1)нти 
II да he се на надлежном мест>- по питан>у покренутом овнм иодне- 
ском пред,узетн све што се буде указало законнтпм н за правиу 
праксу корисним. Д -р  Мартиа Ф и л и п о н

Обустава поступка за принудно поравнање
ван стечаја

Поводом једног случаја који је иастао у пракси, iioTj)e6no је ра- 
справитп пнтање обуставе иоступка за прпнудно 110])авиаље ван 
стечаја на том основу, што у року од 20 дана iinje дошло до пјш- 
хвата поравнања, него је до тога дошло пзвесним прекорачењем тога 
рока (§ 56 т. 4 3. пр. II.). Стављен је бпо предлог Окружном суду у 
С. М. ])адн отварања поступка за прннудно iiopaBnaibe, a тај суд је 
удовољио предлогу ii одредио cTajieiiiiiHy Среског суда у С. 1ч. -за 
судију прннудног поравиања. Од])жана су трп рочишта ii на задн>ем 
])очн1пту дшпло је до прихвата порашшња. Судпја поравнања 
иосле тога доставио је спнсе Окружном суду па репшвање, с обзп- 
ром на прихваћено поравнање. Окружни суд донесе решење о обу- 
ставп поступка на основу § 50 т. 4 цит. зак. уз мотивацнју, да по- 
равнање ннје прнхваћеио у року од 20 дана. Суднја поравнања под- 
iieo је нзвештај да ,је временски размак нзмеђу трп рочн1ита био 
дужи, јер је он бпо окупнран послом. Два рочншта била су од1>еђена 
iio предлогу прпсутних поверплаца. Дужник н поверноци ннсу 
успели са иравним леком.

Налазим да је становнште првостепеног ii другостепеног суда 
погрешно. Поступак о поравнању мора бнтн брз н јефтнн. Брзина 
иоступка је обезбеђена прописима § 50 т. 4 цнт. зак. Тн пропнси 
служе уједно као прспрека за несавегне дужнике да одуговлаче 
пспуњење својнх обавеза. Рок. од 90 дана спада у строге рокове који 
се не могу продужпти. Изузетак у том погледу предвпђен је у дру- 
гој ал. цнт. зак. пропнса. На овај рок мора суд пазпти iio слу- 
жбеној дужности. Имајућн у виду све што је наведено, заступам гле- 
днште да је суд дужан да из^^че обуставу поступка чпм ИЈ)ође наве- 
денп рок, без обзира у којој фази се поведенн поступак иалази, али 
ннкако II у том случају ако у моменту {Јешавања већ постојп iipii- 
хваћено поравнан>е. Обугтава поступка због ПЈКЈтека деведесето- 
дневног рока може се изрећн само у том случају, ако у моменту ре- 
шавања не би постојало прнхваћено поравнање. Када оно већ iio- 
стоји, опда нема меета обуставп поступка iio иаведеном оспову, него 
суд н.ча да се упустн у испнтивање, да ли су Hciiyihemi законгки 
услови за одобрен.е поравнања или се одобрење има угкратнтн. 
Противннм тумачењем бнла бн п])омап1ена жел>ена сврха. што би 
нмало штетних последица како за повериоие, тако и за дужннке. 
Законодавац је намеравао да cni)e4ii Boi^ibe овог иоступка у недо- 
глед. Стога је и прописао да до поравнања мо])а доћн у Јхжу од 90 
дана. Алн, ако дође до резултата т. ј. до ПЈШхвата по1)авнаи>а, онда
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суд не може изрећн обуставу поступка због тога што је поравнање 
прихваћено протеком рока од 90 дана, мсжда само са неколпко 
дана. За примену наведеног прописа потребно је непостојање при- 
хвата поравнања у моменту регаавања предмета од стране суда н 
да је од отварања већ иротекао рок од 90 дана. Ако би, пак, стн- 
цајем прилика суд пропустио да донесе одлуку о обустави поступка 
због иротека овог рока, a међувремено буде прихваћено поравнање, 
онда већ не иостоје разлози за обуставу по наведеном основу. Ilo- 
ступак у овом случај бно би већ успепшо окончан, те не постоје 
внше разлози за спрсчавање несавесннх дужника у избегавању 
дужности нм плаћања. Овакво т̂ ^мачење бн, према прпмедбама са 
нзвесннх страна, могло пмати за последицу пренебрегавање овог 
строгог рока. Међутим, то није тачно. Сам суд је дужан да води 
свиденцнју 0 п1)отеку тога рока, па ће донетн решење о обуставн, 
чнм протече тај рок. To исто he учиннтп на ирнјаву или упозорење 
ма којег учесннка, ако би сам судпја иоравнања пропустио да 
врати предмет суду са извештајем о протеку овог рока.

Ст евав БџанковиЈ*
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Зрнца из права и политике
Када је у животу старих Јелина ослабила вера у богове, поја- 

вило се у врло суровом облику „природно право“. Платон у своме 
диалогу Горгијас (глава 43) потиче пнтање односа тога природ- 
нога права према праву заснованом на људским законима.

У дијалогу је Каликсес екстреман претставник природног 
права, што Сократа побуђује на следеће питање:

„Ти, дакле, Каликсе, мислиш да је онај који је јачи и моћнији 
уједно и бољи, да су према томе слабији дужни јачима се поко- 
равати, те да велике државе имају природно право мале државе 
нападата и ништити, будући су надмоћније и јаче од ових?“.

Каликсес потврдно одговара, јер је он са многим другима 
већ у оно доба заступао становиште надчовека (иберменша).

Сократ, међутим, није одобравао то становиште. Њему је 
било јасно да природно право, које стоји на страни физички ја- 
чега, искључује е т и ч к и закон.

Још јасније наглашава то Протагорас, који изјављује да је 
„право“ физички јачих ствар животиња, али да је баш одлика 
људског друштва поштовање права других, те за то ваља при- 
родно право људским законом ограничити и поправити. Онога 
који нема таковога осећаја, требало би као кужнога болесника 
искључити из људскога друштва.

Средином лепога Женевскога језера пр.отиче река Рона. Услед 
тога језеро врло сретно регулише Ронин водостај. Када је, наиме, 
Рона у порасту, њене се водене масе разлију по језеру; a када је 
у опадању, језеро јој позајмљује воду из свога резервоара. Тзк& 
ниво Роне остаје стално нормалан.
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По речима Давида Лојд Џорџа, као некадањег британског 
министра финансија, такав би однос требао да постоји између јав- 
них и приватних финансија. Вишкове великих прихода ваљало би 
предати држави, која би из њих подупирала оне своје грађане  ̂
који не располажу довољним средствима за живот.

*

У свакој слободно и здраво конституисаној држави мора увек 
постојати комбинација следеће две снаге: прво снаге која долази 
из народне масе и влади у извесној мери даје њену сувстанцију 
и у вис спроводи оне енергије, из којих влада мора хранити свој 
ауторитет. Друга је снага она, која rope влада, која даје правац 
и доноси јасне одлуке, које народ не би био способан донети или 
формулисати. (Е. Бенеш.)

*

Уговор је средство за узајамно допуњавање, али разуме се 
само онда, кад контрахенти не само имају оно што један другом 
обећавају, него ако задану реч и одрже.

На тој светињи задате речи почива највећим делом светиња 
права, јер иако се у приватном праву испуњење уговора може пре- 
судом и принудним извршењем изнудити, ипак је та сила, као у 
међународном животу рат, тек „ultima ratio". Правно стање не би 
се дало замислити кад већина уговора не би била својевољно 
испуњена.

*

Правно посматрање мора увек бити присно везано са економ- 
ским и социјалним посматрањем; једно мора бити другим про- 
жето. Поштовање норме, и тамо где је она мањкава, ваља да је 
највиши принцип како за теоретског тако и за практичног прав- 
ника. Овај треба да одбаци ону модерну школу „слободног 
права“, која са девизом „judex legibus solutus" води управо прав- 
ном нихилизму.

Правна догматика задатак је судије, a правна политика зако- 
нодавца (Карл Гринхут.)

*

Иако јуриспруденција треба с једне стране да служи пракси 
живота, она ипак не сме занемариги теорију. A та теорија треба 
да у правом смислу речи буде правна филозофија, не такова која 
је конструисана из једног унапред поставл>еног система, нити 
такова која гледа идеал у било ком позитивном праву, на пр. у 
римском. Та теорија треба да прати и позна историју правне све- 
сти целог човечанства. (Шопенхауер.)

Независност, непреместивост и неуклоњивост судија јесте те- 
мељни стуб правосзфа. Редукција старијих судија не може се одо- 
брити. „Увек је лакше расправљати са генералом, него са поруч- 
ником“. Знамо да неки адвокати активно раде и после навршене 
70 године живота; то најбоље говори противу система шема-



тичног, присилног пензионисања старих судија. (Д-р Л. Штраус, 
коментатор Трг. закона.)

*
Политика је уметност могућега; она је уметност која тумачи 

будућност. Она је историска прогноза државног живота. (Д-р 
Франц Штрунц.)

*
Невидиме, скоро свемогуће линије везују идеје две епохе, 

које једна другој следе. Једна генерација може претходној огла- 
сити рат, али „лакше је противу ње борити се, него јој не бити 
налик“. Па и револуција са њеним последицама не може се разу- 
мети без познавања претходне епохе. (Токвил.)

и=
„Памћење је интересовање“. Степен спонтанога интереса, који 

имамо за извесну категорију, одлучујући је за степен конкрет- 
ности и поузданости наших навода, који се односе на ту кате- 
горију.

И код школског градива зависи лакоћа учења и трајност пам- 
ћења у весоком степену баш од интереса, који према школском 
градиву имамо. Интерес великим делом одређује оно, што из 
бескрајнога обиља наших утисака тражимо и бирамо, запажамо и 
памтимо, превидимо и заборавимо, и од тога степена нашега инте- 
ресовања зависи не само количина, него и каквоћа т. ј. коректност 
градива нашега сећања. (Психологија исказа од Вил. Штерна.)

*
Поротници су врло приступачни речитости страначких заступ- 

ника, они врло лако подлежу сугестији одличнога говорника, био 
тај државни тужилац или бранитељ. Ученога судију морамо 
3' б е д и т и, a поротника говором п о б е д и т и .  Зато је један прет- 
седник францускога зборног суда рекао славне речи; „Attaquez Г 
eloquence et tordez lui le cou".

Један славан правник и >'чен криминалиста био је велики про- 
тивник поротних судова, које је једном приликом овако окарак- 
терисао: „кад бих био крив, желео бих да ми суди порота, a невин, 
учене судије.“ Д~Р Јо-ваш Пнћ ничкн
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Глосе уз садашњицу
Нешто о камати

Ми говоримо о камати, о интересу, a говоримо и о лихви. 
Камата је турског, a интерес латинског порекла. Лихва? Она — 
изгледа — није страног порекла. Није код нас ни зеленаштво 
позајмљена, импортирана реч. Док храна није ни покошена, док 
је још зелена, већ је продата, или заложена. Отуда „зеленаштво“. 
Римљани су камату звали usura. Отуда код Мађара: uzsora. Имали 
су и Римљани своје лихваре, зеленаше. Јоште како! Знамо на пр. 
за Јустинијанове мере, који је законску каматну стопу снизио на
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и тиме мислио спречити лихварство. Зеленаш се код Римљана 
звао faenerator.

Знамо за легалну и знамо за конвенционалну камату. Легална 
је законска, a конвенционална је уговорена камата. Да ли само 
уговорена камата, или је можда довољно и једнострано обећање? 
Наша Предоснова (§§ 982—987) тражи двострани правни посао, 
изречно тражи уговор. Обећање у вези са каматом ни не спомнње. 
И то је добро!

Да ли је законска камата увек и законита? Није увек. Закон- 
ска камата је на пр.: затезна камата (usura ex mora), камата за 
случај недозвољене употребе капитала, камата за случај накнаде 
готовог издатка, или камата од дана предаје тужбе итд. Ова по- 
следња могла би се назвати парничном каматом. (Ранда зна за 
„Prozess” — и засебно за „Judikatszinsen”), Ако законска камата 
пређе законом дозвољену границу (преко 8%), онда је она закон- 
ска, али није законита (Usurae legales, usurae legitimae), Дакле ка- 
мата законска, ипак незаконита. Ма како наопако звучило! Да- 
богме да и конвенционална камата може бити незаконита. Чак 
ретко и бива да дужник својевољно плати ма и закониту законску 
камату. Док код конвенционалне камате је тако рећи уобичајено 
да дужник већу камату плати од законите. Опште је познато и 
под којим условима (каматним) бива на пр. меница пролонгирана 
дужнику, који главницу моментано не може да врати. Питајмо 
на пр. наше Црњане из Баната, који су имали више посла са „при- 
ватним“ кредиторима — најгори типови „кредитора“, прави 
лихвари, кожодери —, него са новчаним заводима.

Зашто се наплаћује камвта? Чиме то правници мотивишу? 
Кажу да је камата накнада кредитору, који је (сиромах!) једно 
време био лишен „уживања" капитала. Пар екселанс капитали- 
стичко резоновање! Камата се, дакле, сматра накнадом штете. 
Шта је ипак разлика између — рецимо — обичне штете и између 
камате? И то доста занимљива разлика? Знамо за ту разлику: ко 
тражи накнаду обичне штете, има да докаже и постојање и ви- 
сину. Код камате је друкчије. He пита се да ли би кредитор ствар- 
но могао новац, да га је имао, обртати, или не, и не пита се ко- 
лико би добио од другога на име камате. Камата је утврђена, била 
она законска или конвенционална и има да се плати. „Fix — prix” 
у правном животу! Зашто је то тако? Зато, што је капитали- 
стички систем — сасвим природно — наклоњен капиталу, a не 
дужнику.

Обично се камата сматра у процентима (pro centum, постотак) 
изражена накнада. Знамо и за камату про-мил, т. ј. по хиљади. 
Законска је камата данас 5% (у трговачком свету и код менице је 
6%), a наша Предоснова је и у овом погледу пошла корак „на- 
пред“. По §-у 982: „Ако коме припадају камате по уговору, или 
по закону, онда се мора платити шест од сто, уколико није друк- 
чије одређено“. Па ни то није доста. Иде Предоснова још једним 
и то врло снажним кораком „напред": „Ако је углављена већа ка- 
матна мера од осам од сто годишње..........Добро, што није



месечно! Какво схватање данашњице! Да споменемо и § 984, који 
почиње овако: „Камате на камату могу се тражити, ако су изречно 
углављене . . . Знамо колико се борио и бори цео свет против 
камате на камату, против т. зв. анатоцизма.

Као што видимо, Јустинијан, који је владао од 527 до 567 г., 
дакле пре 1400 г., био је социјалнији, напреднији и данас би куд 
и камо био савременији од Предоснове. Он је снизио камату још 
пре 1400 г., a наша Предоснова диже данас каматну меру.

И Римљани су прогањали анатоцизам те су сматрали ништав- 
ним сваки правни посао противан законским прописима. Забра- 
њена камата је морала бити урачуната у главницу, a евентуални 
вишак морао је бити враћен. Добро нам је позната и наша судска 
пракса.

Дакле Предоснова диже каматну стопу. Праве „Глосе уз сада- 
шњицу“! ,,Quo vadis Предосново“?!

Оволико за сада у најгрубљим потезима о становишту наше 
Предоснове у вези са каматом.

Правници кажу да је капитал главно (зато се зове главница), 
a камата је споредно. Међутим, знамо да баш оно „споредно“ 
убија жртве лихвара. Вратио би дужник главницу, али камата, то 
нешто „споредно“, та „мала акцесорија“, та га тамани! Тешко 
Црњанима ако се Предоснова озакони!
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Још нешто. Да би слика са кодексом Јустинијана и са Пред- 
основом била пластичнија, нека ми је дозвољена мала музичка ди- 
гресија, мало отступање. Да се изразимо музички: Каква дисо- 
нанса, нескладност у тоновима Законика Јустинијана и Пред- 
основе! И то наопако! У корист Јустинијана, a не у корист Пред- 
основе. Као кад би хисторија пошла натрашке. Ća „прастаром“ 
Предосновом ка „модерном" кодексу Јустинијана. Или музички: 
као кад би који од наших мајстора на клавиру (на пр. г-ђа Моч, 
или г-ђа Кристић) одржао концерт и испунио цело вече свирањем 
на Моцартовом шпинетлу (,,спинет“), те из њега измамио лепше 
тонове него из најмодернијег клавира. (Ово не треба бркати са 
ренесансом. Добро знамо шта је ренесанса уопште, па и правна 
ренесанса.) Изгледа да „правни шпинетл“ (кодекс Јустинијана) 
има већи обим тонова, више тонских група (октава), него најмо- 
дернији „правни клавир“ (Предоснова). Или као кад наш радио 
не приказује гусле, које су у давној прошлости целу нацију одр- 
жавале и одржале, већ заопуца са њима без краја. He примеђује 
радио при томе да је на тај начин по среди права профанација 
наших хисториских гусала. Светиње нису за свагдашњу и непре- 
стану употребу. Право лихварство са националним осећајима 
радио-претплатника. Уосталом „нема више Турака“, a наши Му- 
слимани су — тако кажу — Срби муслиманске вероисповести.

О детаљима одредаба Предоснове у погледу камата, уопште 
у погледу т. зв. плодова другом приликом

Д - р  Ђ ока Павловшм1%
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Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

Пустнлп смо чланак г. д-ра Мартппа <1̂ плппона на другом месту 
овога б[)оја „Ства])на надлежпост редошшх судова у питаН)у прн- 
надлежности оппгашгких службешп^а", да бн се чула cna стаја- 
лншта iio TOM 11итан>у, али морамо овде приметнти да се у свему 
пе можемо сложнтн са извођен>има поштованога г. пнсца.

Пре свега, у објављеној одлуци Каоационог суда npoiiiic §-а 
1-ог Гр. II. II. не цнтнра се iiorjieiiiHo, као што тврди г. пнсац, јер се 
он не навпдн под внаком иавода, него се само чшш позива1ве на 
смнсао тога проппса. A да је смнсао тога прописа „у грађаискпм 
правшш стварнма" једнак смпслу „приватно-правипм*", па ма со 
он истицао као противиост „ кј)нвнчннм гтварима", .лато нма Г)елбро.ј 
доказа како у праксп напшх судова, тако н у ираксн Бечког врхов- 
ног суда, Kojii .је то у небро,јено случајева пзрекао. iia и у пракги 
другнх иајвшппх судова. Тако је Касацнони суд у Новом Саду у 
својој пресудн од 3 маја 1938 бр. Рев. I. 380/1930 изрекао, да у 
стварну над.лежпост грађ. судова спадају само спорнн приватио- 
нравнп односи, a друш само утолнко, уколико су погебним пјшпн- 
спма упућенн у делокруг родовнпх судова. У истом смислу говори 
II чнтава множнна одлува Бечког врховиог суда, која је донесена у 
пнтању разграничења делокруга између управних влагти н редов- 
ннх судова. Па нп г. писац не каже какав бн други смигао могао 
иматн тај израз у §-у 1-ом Гр. ii. п.. оем да он значп ПЈшватно- 
иравне иредмете, бнло као противност крнвичннм, бнло као иротив- 
ност други.м јавно-правним итд. споровнма.

II у погледу каракте{)а грађангких п[)ема осталнм продметнма, 
у теорији II iipaucii влада прнлична једнодуишост. Тако на iip. д-р 
Мартнп Јонас, аутор велнкога комента[)а немачког Грађ. ii. п. (Из- 
дање 1938 J. С. В. .Mohr (Paul Siebek) in Tubingen); I Bd. стр. Г> (vor 
§ 1), iicTiriyhii да y TOM погледу не постоји различнтост у митљеиЈу, 
каже да су грађанскн спорови „Streitigkeiten iiber Rechtsfolgen des 
Privatrechts im Gegensatze zu denen đes offentlichen Rechts. MaBgebend 
ist das Rechtsverhaltnis aus dem der Anspruch oder die sonstige Rechts- 
folge abgeleitet wird, nicht der sogenannte Rechtstitel, cder die Eigenschaft 
als venm^ensrechtlicher Anspruch. У нстом смислу гласи и пракса 
Бечког врховног суда, којн је доследно оглапшвао ])едовне судове 
стварно над-лежнима за оне прннадлежности ошптпнгкнх намеште- 
Hinia, које они потражују на основу уговора, док је оне намеште- 
нике, којн су на своја места дотлп пменовањем, конку1)с-ом и били 
подложнн чшгошшчкој прагматпци, уиућивао са ibiixobiim iioTjia- 
живањима гледе бернва пред редован суд. (В. Манцов Комента}) 
аустр. Гр. п. п., издање 1930, стј). 42). Према Закону, пак, о Устав- 
ном суду од 1 окт. 1920 (§ 138 a и б), Уставнп суд аустриски, сем 
0 сукобнма 0 надлежностп између судских п управннх власти судп 
join н 0 потражнван>нма намештеника Савеза (Bund), срезова и 
впштнна, који пронзлазе пз њпховога јавно-службеничкога односа. 
И у Немачкој, према §-у 142 односно § 181 Чиионнчког закона, спа- 
даће решавање о нмовинским потражнвањпма чиновника у стварну
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надлежност управних судова, када једаниут буде обравован Управии 
суд за Рајх (Jonas, 1, стр. 8 vor § i). И пз тих се прописа, дакле, видн, 
како се п у Аустрији и Немачкој захтевн о принадлежностима јав- 
них II општинских чиновннка, схваћају као јавноправни, јер потичу 
113 јавно-правннх односа ii, према томе, решавање о њима yiiyhyje 
пред уставнн односно уиравни суд, a ннкако пред редован грађан- 
скп суд.

Нема никаквог прнхватљнвога разлога да се ирими ни она 
даља конклузпја г. писца да бн се у иогледу прннадлежности јав- 
ппх, дакле ii општннских чшговннка, која су по писцу чнсто прн- 
ватно-правнога карактера, нпак, установљење да лн тражене прн- 
надлежности чнновннку припадају и у коликој внсинн, имало при- 
пустити 1)етавању управних власти, док да бн сама наплата iio 
управннм властнма већ једном утврђеннх принадлежности спадала 
у стварну надлежност редовнпх судова. Држпмо да је н тај разлог 
г. пнсца неодржпв, јер нли је иотражнвање ошптинскога чнновннка 
i:oje проистиче пз права на пршнадлежности јавно-правне, нли је 
прнватно-правне природе. Ако је прнватно-правне, онда oiio чн- 
таво, као ii свако друго прнватно-правно потЈЖЖнвање, мора спадати 
у стварну надлежност редовннх судова, јер бп схватање г. ппсца 
одвело томе, да би ii код ма каквог другог прнватног потраживања 
једна власт могла установљавати оонованост ii висину иотраживаља, 
док бн редован суд бно деградован само на то, да се преко њега 
издејствује пзвришн наслов за спровођењо оврхе путем судске као 
ефикасније, a iie путем уиравне нлн које друге властп.

Mii допуштамо да г. писац у погледу' целнсходностн, да се по- 
тражнвања општпнскпх намештеннка прн данашњем стању код 
нашнх управних власти, које према писцу за општинске чиновнике 
није најутешннје, наплаћују судским a не управнвм путем, можда 
има II право, алн то је једно пптање правне политике, које са закон- 
скпм делокругом редовних судова нема ннкакве везе. Томе после- 
дица може битн само та, да се законским путем створн могућност 
да се одлуке управних власти, којнма се досуђују ирпнадлежности 
општинскнм чнновнпцпма, краткпм нутем ii са пуннм успехом из- 
вршују, алн нпкако та, да улогу пзвршиоца управних одлука узму 
на себе редовнн судови, онда, када у томе поглед,у нема ни у једном 
позитивном законском проппсу апсолутно ннкаквог ослонца. На- 
iipoTiiB, према §-у 5 Уредбе о општпнскнм службеницнма од 2б фебр. 
1939, a II према Уредбн iio пстом предмету нз 1934 годпне, правни 
одиос нзмеђу ошптнне н њезиннх службеника на главннм и спо- 
редним службеничкнм мостпма је јавно-правнога карактера. — Све 
спорове који бн насталн из тога односа решава надзорна власт, a 
уколнко се тпчу општина разнпх срезова бан. Касационн суд је, као 
што сведочи одлука која је објављена у овом броју Правнпчког 
гласника, ii на тој основп у впше махова изрнцао да решавање о 
принадлежностима општннских чнновнпка, па ii онда ако се ради 
0 њпховој наплати, спада у стварну надлежност управнпх власти. 
Али и без обзнра на тај позптпван пропис бановинске Уредбе, 
стварна надлеалмст редовних судова пстпче јасно ii из §-al Гр. п. п., 
како је то изражено ii у закл>учку Касационог суда бр. Гек. II. 
83/1940.



200

Тужитељнца је изводом из матице рођених доказала да је закопита к1ш 
пок. остављача, и тај извод претставља доказ о закоиитости рођења тужитв- 
љице све дотле, док се противно не докаже. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 18 аирила 1940, 6р. Рев. II. 566/1936).

219

220
За раавод брака у см. Зак. чл. XXXI иа год. 1894 одлучно је то 

да ли је која од брачних странака у време предаје тужбе нма.1а :ia- 
вичајност на подручју Закона о грађанском браку. (Решење Каса- 
цноног суда у Новом Саду од 18 маја 1940, бр. Рев. II. 1031/1939).

Поводом ревизионе молбе тужите.га разрешава пресуду признвнога суда и 
ствар враћа истоме суду на дал>и поступак и доношење нове одлуке, у којој he 
решити и питаше ко има да сноси трошак ревизиског поступка, који се уста- 
новљује за тужитс.га у своти од 547 (пет стотина четрдесет и седам) дииара.

Р А З  Л О З И :
Тужител. је покренуо бракоразводну парннцу против своје жене на основу 

§ 80 т. а) и ц) Закона о браку.
Првостепени суд доиео је пресуду', којом је дао места тужби и брак развео 

на основу бракоразводног разлога из § 80 т. а) и ц) Закона о браку из кривице 
тужене.

Апелационн суд донео је пресуду којом је поводом призива тужене због 
околности за спрсчавање парнице првостепену пресуду у целости ставио ван 
снаге и парнични поступак обуставио.

У разлози.ча своје пресуде Апелациони с.уд наводи да је установио да нн 
тужитељ, ни тужена, у моменту склапања брака нису били завичајни на тери- 
торији где је у важностн Зак. чл. I из 1911 год., из чега следи да ни тужба није 
могла бити покренута ни код једног суда на подручју важности поменутог Зак. 
чланка, те је ствар судио апсолутно ненадлежни суд, па зато постоји околност 
за спречавање парнице из § 180 тач. з Зак. чл. I из 1911.

Тужител. је пресуду Апелационог суда напао 1>евизионом молбом те је молно 
да се нападнута пресуда преиначи, тужбн места даде и тужени осуди иа сно- 
шење свију трошкова парнице, одаосно пресуду укине и ствар врати Апела- 
ЦНОНО.Ч суду на расправљање и доношење пресуде (у меритуму).

У разлозима своје ревизије тужите.Ђ наводи, да је надлежност за тужбу 
оснивао на § 639 став. i Зак. чл. I из 19И, јер да је доказао да је био завича- 
јан у граду Со.чбору и након склапаља брака т. ј. после 24 1 1927 стскао другу 
општинску завичајност у Вршцу, опет на територији важностн Зак. чл. I из 
1911 год. § 639 Зак. чл. I из 1911 устаиов.Ђава искључиву наддежност ;ш коју 
су испуњени свн услови у конкретном случају. Ревизиска молба је основана,

Према наводима тужбе тужитељ је склоиио са туженом црквени брак 6 фе- 
бруара 1927 у храму Св. Духа у Винковцима.

He ради се овде о приговору за спречагтње парнице из бр. 3 § 180, већ из 
6р. 1 § 190 Зак. чл. I из 1911 (да остваривање тужбеног потраживања не пот- 
пада уопште под грађански парничнн поступак, или да је за ш одређен наро- 
чити поступак).

Питање је да ли у конкретном случају има да се примеии Зак. чл. XXXI 
из 1894 год. о браку, што зависи од тога, где је била завичајност париичних 
странака у моменту'тужбе, да ли на подручју где важи Зак. чл. I из 1911 год., 
и ако је била завичајност у томе подручју, које је онда било место иоследњег 
заједничког становања супружника, па према томе који би суд био надлсжан да 
суди у овоме предмету.

С обзиро.ч на сад нстакнуто правно стајалиште требало је укинути на- 
паднуту пресуду и ствар вратити Апелационом суду да установи, да ли су пар- 
ничне странке или једна од њих имале завичајност на подручју (на територији) 
важности Зак. чл. I из 1911 год.; да устакови, даље, ако су странке и.чале зави-
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чајност па територијн кажности 3ai:. чл. I из 1911, последње место заједничког 
становања супружника (парничнпх странака).

Без тог установљрња не може се удовољити ревизпоној молбн тужитеља, a 
иитн установитн да ли постојн околност за спречавање париице нз § 180 6р. 1 
Зак. чл. I из 1911, a која се мора ма у којем стадијуму парнице узети у обзнр.

210

221
He може тужитељ који живн у конкубинату тражнти да му се жена врати 

и брачну заједницу успостави, јер се такав позив не може сматрати озбиљним. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 27 јуна 1940, бр. Рев. 863/1930).

229

He може се тражити поншптење склопљеног црквеног брака, 
ако је једна од брачних странака пре црквеног брака већ бпла скло- 
пила иравоваљан грађански брак. (Пресуда Касацпоног суда у 
Новом Саду од 22 маја 1940, бр. Рев. I. 338/1939).

Касациони суд решшиону .молбу тужитељице одбија.

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је тражила да се њен брак, склопљен 27 новембра 1921 год. у 

римокатоличкој цркви св. Рока у Суботнци с туженим прогласи неважећнм иа 
основу §§ 28 и 30 Зак. чл. XXXI; 1894, jen да је тек касннје сазнала да је 
тужени већ пре црквеиог брака склошш код Суботичког матрнчарског звања, 
23 јануара 1921, правоважан брак са J. Г., у доказ чега је допринела н извод из 
матице венчаних.

Туженик се течајем парннце није уопште бранио.
Првостепени суд је тужбу одбно, налазећи да се не може прогласити пева- 

жећом веза која се у смислу § зо Зак. чл. XXXI; 1894 год. не може у опште 
с.матрати као брак. Призивни суд је првостепену пресуду потврдио још и из 
разлога, јер брак који је склопио тужени са тужиљом пред црквеном власти 
није се могао у смислу § 1 Уредбе Министра Правде и Министра Унутрашњнх 
дела од 15 .марта 1928 бр. 16891 о важности бракова, склопљених без одржавања 
битне фор.че венчања на територији на којој важн Зак. чл. XXXI; 1894, конва- 
лидирати, јер му је стајала на путу законска сметња т. ј. правоваљани цивилни 
брак за који нема података да је већ ппестао.

Против те пресуде поднела је тужи.Ђа ревнзнону молбу, предлажући да ее 
оахтеву тужбе удовол>и, rope наведени црквени брак њен с туженим прогласи 
неважним и туженн пресуди на снашање свих парничних трошкова. Образла- 
жући своју ревизиону молбу сматра, да се упитни брак само онда може сматрати 
ништавим, ако је у парниии ради ништавости такви.« проглашен, што бага 
овом парницо.м н жели постићн.

Ти вевизијски рачлозн нису основани.
По § 45 Зак. чл. XXXI;1894 год. ништав је брак ако је закључен противно 

§ 12 ucTora закона т. ј. ако прилико.м зак.гучеља касннјег брака ранији вал>ан 
брак Huje престао. Тај §, дакле, претпоставља да је каснији брак закључен 
пропнсно.

Истнна да rope цитирана Уредба у свом чл. 1 конвалидира црквени брак 
закључен у врс.мену озиаченом у истом чланку, али ту конвалидацпју веже за 
услов да правоваљаности тога касније закљученог црквеног брака не буде на 
'путу никаква друга законска с.чепБа. У датом случају, пак, каснијем црквеном 
браку стајала је иа путу сметња; ранији грађански брак. па се стога на овај 
прквени брак не може прн.\1енитн пропис из чл. i споменуте Уредбе, што значи 
да каснијн црквенп брак иије конвалидиран, па се следствено томе тај црквеии 
брак не може по § 30 Закона о брачно.ч праву сматрати нн у ком случају 
као бвак.

Из ових разлога призивни је суд правилно изрекао да каснији неконва- 
лидирани црквени брак није брак, па зато ни нема места изрицању нншта- 
вости брака.
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Hiije Morao суд y паЈшнци ради П1)1Ш[)еменог пзд1)жаиан>а из- 
pehii да је муж позпвом у бракоразводиој парннцп да му ое жепа 
врати II да брачну заједннцу успостави овој кривицу оиростио, јер 
je у Г)1)акора:шодној парнтш тужнтеЛ) са тужбом одбијен зато, iiito 
је суд нашао да му позив ннје био озбиљан. (Закључак Касационог 
<;уда у Новом Саду од 18. јуна 1940, бр. Рев. II. 8.’ј1/193Г)).

Касациоии суд упажаиа онај део ревизије туженога, који се има сматратн 
рекурсом, у погледу пригопора недопустивости редовнога праинога пута за 
и.здржавање детета, iia у ово.м делу 11[>есуду призивнога суда прениачује и у 
том погледу одржава на снази закључак првостепеног суда.

Ревнзију туженога у погледу привременог нздржавања тужител.ице ува- 
жава, те укида како пресуду призивнога тако и пресуду првога суда и ствар 
враћа првостепеном суду на дал>и поступак.

Р А З  Л ОЗ И;
Тужитељица је у својој тужби ставила два захтева: на плаћање издржа- 

вања брачнога детета парничннх странака и на плаћање издржавања жене. 
Своје тужбепе захтеве засновала је на то.ме, што је у бракоразводпој парницн, 
»оју је* тужени њезип муж покренуо против и>е пред новосадским Окружннм 
судом под бр. По. 579/19.35, установљено пресудо.ч, да се она оправдано није 
одазвала тужениковом судско.м позиву ради успоставе брака, те је туженикова 
тужба ради развода брака одбијена.

Тужени је ставио приговор недопустивости редовиога иравног пута у iio- 
гледу издржавања детета са обзиром на прописе Зак. чл. XX нз 18S7 го.дине, 
le пригоиор неуклоњиве неиадлежности Окружнога суда у погледу издрЈкавања 
жене са обзиром на врсдност овога спорпог захтева. Бранио се је да није он 
скривио одвојени живот, те је понудио доказе о кривици ТЈ'жене.

Првостепени суд је тужбу ради издржавања детета одбацио, јер је ие- 
спорно да међу странкама сада није у току бракоразводна парница и да странке 
као -муж и жена живе одвојено, па је по прописима §-а 21 Зак. чл. 54 из 1912 
1одине за овај део спорнога потраживања нал4ежна сирочадска власт. Ча iiap- 
ницу ради издржавања жене изрекао се је падлежним без обзира на ВЈ)е;шост 
спорнога захтева, iia је досудио тражено издржавање жене. У погледу издржа- 
вања жепе првостепени суд је сматрао да је тужени крив што је дошло до 
раскинућа брачне заједнице међу странка-ма, јер иначе не би тужени познвао 
тужитељицу на успоставу брачне заједцице.

Другостепени суд у нападнутој пресуди, услед рекурса тужител>ице, пре- 
нначио је првостепену пресуду у погледу издржавања детета, па је дао .места 
тужби II у том погледу, те обвезао туженога да са тог наслова плаћа 100 динара 
месечно, док је у погледу издржавања жене, услед тЈ'жениковог прнзива, снизио 
дссуђено издржавање жене на 1.50 дин. месечно.

Призивни суд је сматрао да постоји данложност редовиога суда у погледу 
и-здржавања детета у смислу §-а 13 Зак. чл. XX из 1877 г. и §-а 21 Зак. чл. LIV 
из 1912, јер је неспорно да је овој парници претходила бракоразводна парница. 
Надлежиост Окружнога суда у питању и.злржавања жене по §-у 46 Гр. п. п. 
изрекао је призинни суд применом §-а 50 Гр. п. п., узсв као вредиост спора :»бир 
потраживања како за и.здржавање жене тако и за издржаван.« детета. Призивии 
суд је у питању крпвице .за одвојени живот парничних ст[>анака сматрао ла је 
оно правомоћно решено у бракоразводној париици. Висину издржапања одмерио 
je при-зивнн суд са обзиром на могућност туженикове зараде на иметку његових 
родитеља.

Пресуду призипнога сула напали су правовременнм ревизионим молбама 
како тужени тако и тужитељица. Туженик је изнео ревизионе жалбе како због 
погрешности решења питаља надлежности суда у погледу издржавања лстета и 
у погледу издржавања жене, тако и због погрешног установљења туженикове 
кривице .за одвојени живот парничних странака. Тужитељица је нзнела реви- 
зионе жалбе због ниско олређене виснне досуђенога издржавања, као и у по- 
1леду одлуке о трошковима.
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Касационн суд нашао је да је туженикова рсвизиона жалба у ногледу 
иадлежности редовнога суда ради издржавања детета основана, јер бракораз- 
Еодна парница није у току, него је еамо претходила овој парници, a окончана 
јс одбијањем бракоразводне тужбе, па стога има места прнмени прописа §-а 2i 
Зак. чл. LIV из 1912 године, који су на снази и данас према прописнма чл. 27 
и чл. 46 Ванпарн. поступка, јер се односе на вршење старатељске властн. 
llo прописима §-а 21 Зак. чл. LlV из 1912 године туторска власт доноси прп- 
времену одлуку о смештању и нздржавању детета ако брачна парница ннје у 
течају, a родитељи живе одвојено, као шго је овде случај. Према томе је у овом 
погледу погрешна пресуда призивнога суда, a напротив правилна је пресуда 
првостепенога суда, којом је тужба ради издржаваља детета одбачена, па је 
стога рсвпзнони суд у погледу захтева ради издржавања детета уважио тужени- 
кову ревизиону молбу, која се н.ма сматрати рекурсом. јер се односи на закљу- 
чак суда о приговору ненадлежности суда, односно недопустивости редовнога 
правнога пута, те је уз деломично преиначење нападнуте признвне пресуде у 
овом делу одржао на снази закључак суда првога степена, јер предлежи недо- 
пустивост редовнога правног пута за пресуђење захтева ради нздржавања детета 
са обзиром на проиисе §-а 21 Зак. чл. LIV из 1912 године и пропнсе чл. 37 и 
46 Впп.

Ревизиону жалбу тужеиикову у погледу стварне ненадлежностн окружнога 
суда за пресуђење saxxeiia ради издржавања жене ревизиони суд није узсо у 
расматрање, јер инје допуштена с обзиром па прописе 2 одељка §-а 41 Гр. п. п.

Ревизиони суд је, међутим, нашао да је основана она туженикова ревизиона 
жалба, којом се побија установљење туженикове кривпце за одвојени живот 
парннчних етранака, н то из ових разлога: у бракоразводној парницн пред 
новосадским Окружнп.м судом под бр. По. 579/1925, вођеној протнв тужнтељица 
сд стране туженога на основу тач. a §-а 77 Брачнога закона, туженнкова тужба 
ради развода брака одбнјепа је на том основу, да се тужитељица оправдано није 
одазвала тужениковом судском позиву ради успоставе брачне заједнице, јер 
тај његов позив није био озбнљан. С једне стране, дакле, у бракоразводној пар- 
ници Hiije изречена кривица туженога за одвојени живот парничних странака, 
a с друге стране не може се узети да је тужепик својнм неозбиљиим позивом 
ради успоставе брачне заједнице, дакле позивом који правно узевши и не по- 
стоји, опростио тужнте-т>нцн њезнну евентуалну кривицу. Како првостепени тако 
и другостепени суд извели су, дакле, нз чињенице тога позива погрешан правнн 
3aKvT.y4aK у правцу кривице туженога за одвојени живот парничних страпака. 
Услед Tora су н првостепени и призивнн суд повреднли формалне правне npo- 
писе у смислу §-а 597 број 2 Гр. п. п. што нпсу спроведени доказн које је туже- 
ник већ у поступку пред првостепеним судом бно ПЈ)едложио за доказ тужиљшш 
кривице радн одвојеиога живота парннчних странка, због чега је требало посту- 
пити по проииснма §-а 590 број 2 Гр. п. п. Па како је тако и у првостепеном и 
у признвном поступку настао недостатак који је спречно да се правна ствар 
исцрпно претресе и темел.но оцеии, Касациони суд као ревизиони суд уважио 
је туженикову ревизију у погледу привременога нздржавања жене, те је у 
слшслу iiponuca II става §-а 604 Гр. п. п. укинуо и пресуду призивпога суда и 
пресуду првостепенога суда, те одлучно да се ствар врати суду првога степеиа, 
јер је у сврху спровођења и оцене доказа очевидно потребна расправа у првом 
степену да бн ствар постала зрелом за одлуку.

У поновном поступку Mopahe суд првога степена да и.ма у виду нарочито 
још и то, да ли су 1)азлозн тужнтељичини за одвојени живот, односно кривице 
странака пастали после чнњеничннх околности изнесеннх у парници број Пл. 
46/1933, коју је тужитељнца већ водила против туженога ради привременог 
издржавања жене, односно да лн је тужитељнца после пресуде у ствари број 
Пл. 46/1933 била успоставнла брачну заједницу са туженнм, па да лн су овн 
разлози тужитељичинн за одвојени жнвот парничних странака, према томе, 
нови разлози.

Услед укидан.а нападнуте пресуде постала је беспредметна ревизиона 
молба тужнтељичина, iia се стога ревизнони суд уопште ннје упуштао у њезино 
расматрање.

0 трошковима је суђено по прописима 3 става §-а 153 Гр. п. п.
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Правно је правило да издржавање ролитеља саразмерно терети дсцу која 
су у могућпосги да без опасности по издржавање своје и своје породице сиосе 
терет издржавања немоћног и за рад неспособног родитеља. Но то iie искљу- 
чује да родитељ поведе парницу само против једног детета, ако се сразмер који 
до дете терети може утвр.дити без увлачења остале деце у парницу, нли ако је 
обавеза издржавања од стране остале деце престала, или остварење тога захтева 
против остале деце скопчано са тешкоћама. (Закључак Касационог суда у Но- 
liOM Саду од 5 јуна 1940, бр. Рев. I. 82/1940).

224
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У парницама ради издржавања незаконитог детета одлучно пи- 

тање за д>’Жност нздржавања јесте да ли је тужени у критнчно 
време имао полног сноша.ја са матером детета. Како то тужитељица 
није доказала, a ни преслушање страпака пнје тражнла iia ту окол- 
ност, правилно је прнзнвни суд тужитељицу са тужбом одбио. (llpo- 
суда Касационог суда у Новом Саду од 1 јуна 1940, бр. Рев. II. 
776/193G).

Касациони суд ревизију тужите.гице не уважаиа и пресуду призивнога суда 
одобрава.

Р А З Л О З И ;
Против пресуде Окр. суда као призивног суда у Б. Цркви Пл. 185/1936 од 

5 јуна 1936 г., поднела је ревизионо пнсмено тужитељица, молећи да се на- 
иадаута пресуда укине са разлога, што се призивна пресуда оснива на чиње- 
ничној претпоставци која стоји у протнвречности са парничиим списима суда 
првог ц другог степена, јер према садржини парничинх списа чињенично стање 
иије довољно рашчишћено и, напослетку, што се пресуда призивног суда оснива 
на погрешној правној оцени ствари. Навађа у својој ревизији да призивни суд 
оснива своју пресуду на чињеничном стању које уопште не постоји, јер терди 
да околност полног сношаја ничим није доказана; напротив, против погрешног 
установљења rope наведене чињенице стоји исказ тужитељичине мајке 111. Т., 
која је под заклево.ч иска-зала да је она само са туженим имала у критичном 
времену полни одношај и под заклетвом доказала је да је тужени природни 
отац ванбрачног детета. Као допуну поменутих доказа предложила је саслу- 
шање сведока и вештака Т. М. и К. М., бабице, ради утврђења да је дете на дан 
рођења 24 октобра 1934 год. било неразвијено, абнормално дете од седам месеци, 
a како је призивни суд спречио да тужитељица изнесе и доказе у том правцу, 
да је мишл.еН)е вештака без вредности, јер ако би тужитељица имала могућности 
да докаже како је 24 октобра 1934 г. рођено дете било седам месеци старо, отпала 
би веродостојност мишл>ења вештака, да је 12 јула 1934 г. тужител.нчина мати 
била у пето.м месецу трудноће. Како призивни суд није дао могућности да се 
ствар темељно претресе, јер није одредио ни ново преслушање лекара д-ра М. 
н д-ра Б. у том правцу, да су лекари и.чали само овлаштење да прегледају 
опште стање трудноће, a не и колико је стар ембрио, те како је довољно иска- 
зом тужитељице доказано да је тужеии у критично доба имао полни сношај са 
матером тужитељице, постоји повреда из §-а 597 т. 2, 3 и 4 Гр. п. ii.

Ови разлози ревнзионог писменог тужител.ице нису на закону основани.
У парницама ра.ди издржавања незаконитог детета главно питање које има 

да се реши јесте: да ли је тужени у критнчно време имао полног сношаја са 
матером ТЈ’жител.ице, те да ли се из тог сношаја родило дете. Признвни суд 
утврдио је као чињеницу да тужитељица није доказала да је имала у критично 
доба полног сношаја са туженим. Нетачна је тврдња тужитељице, наведена у 
ревизионом писмену, да је она под заклетвом потврдила чиљеницу да је у кри- 
тично доба имала полног сношаја са тЈ’жени.ч, док да тужени на исту чињеннцу 
није смео положити заклетву, јер тужител>нца није исту чин>еницу потврдила 
под заклетвом, a тужени уопште није ни преслушаван.

Како тужител.нца није нудила преслушање странака под заклетвом на чи- 
њеницу да је у критичном времену имала полног сношаја са туженим, те тако
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других докааа у том правцу није бпло, то је правилно призивни суд установио 
као чињеницу да околност полног сношаја ничим није доказана, те према томе 
не постоји повреда из §-а 597 т. 4 Гр. п. п.

He постоји повреда ни из т. 3 §-а 597, jen је ппизивнн суд чињенично 
стање утврдио правилно према парничним списнма, a како сама тужитељица 
не навађа коју чињеницу је суд утврдио у противречности са парничним спи- 
сима, Касациони суд морао је и у том праззцу изрећи да наводи у ревизији 
наведени по тужитељици не стоје.

Предлог гужитељице да се преслушају као вештаци Т. М. и К. М. да је  
дете када је рођено 24 X 1934 г. било од седам месецн, те да, према томе, 
отпада веродостојност мншљења вештака д-ра М. и д-ра Б. да је мати тужите- 
љице 12 VII 1934 била у петом месецу трудаоће, правилно је призивни суд 
одбио, јер нсте чињеннце у парницама ради издржавања незаконитог детета 
ирелевантне су с обзиром на напред иаведено стајалиште Касацноног суда, те 
према томе отпада тврдња тужител>ице да призивни суд није дао могућности и да. 
се ствап темељно пветпесе.

226
Удовица не може оствариватн право удовичког плодоуживања на оста- 

винском иметку, ако је муж правним послом за живота то имање дао другом на 
уживање. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 3 априла 1940, бо. Рев. I. 
190/1939).

227
Нз чнњеннце да се удовица одрекла земљншнокњнжног осигурања свога 

права плодоужнвања, не може се нзвестн закључак да се тим одрицање.ч од- 
1>екла II самог удовичког плодоуживања. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 2G јуна 1940, бр. Рек. I. 116/1940).

228
Права у погледу заједничке тековине могу се оствариватн у бракоразводној 

илн у посебној парннцн. Шресуда Касацноног суда у Ново.м Саду од 27 јуна 
1940, бч. Рев. 110/1940).

229
I. Правно је правило да аа време ааједннчког жпвота руковање 

ваједнпчке нмовпне брачних другова прнпада мужу. Нсто тако и 
трошкови и нздацп скопчанп са том заједничком нмовнном терете у 
првом реду имовно способног мужа, ко,)н је руковао том заједнпчком 
iiMOBHHOM II Kojii је Оио д,ужан тај заједничкн дуг нсп.датнтн пз прп- 
хода заједничке пмовине. Одпосни део нсплаћеног дугао могао Cni 
муж тражнтн од своје жене само ако се нсплата д\та ннје могла 
нзвртнти 113 ПЈШхода заједничке нмовине, него је муж један део 
дуга нсплатно искључиво нз своје пмовпне. — II. Правно је пра- 
внло да муж. ако је за трајање брачне заједннце нсплатно женнн 
ДЈТ, може накнад.у за Јкену плаћене своте тражити само онда, ако је 
то право себи нзричито задржао, нначе се има сматратн да је учн- 
1вени издатак женп поклонно. (Решење Касацноног суда у Новом 
саду од 20 марта 1940, бр. Рев. I. 671/1935).

Касацнонн суд услед ревизионе .молбе тужепе разрешава пресуду прнзивног 
суда и yiiyhyje тај суд iia даљи поступак и доношеље нове одлуке, у којој има 
да решн н то питање која ће странка сносити ревнзиоие трошкове, којн се за 
тужену установ.вавају у износу од SOO (осам ститина) динара.

Р А З  Л О З П :
Против тужитеља и тужене водпла је код Среског суда у Сенти 0. рођ. 

В. под бр. Г. 1093/1923 парннцу ра;ш враћања 25 јутара земл>е. Ту су парницу
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талањи тужени ц:)губнли те су пресуђенн да плате тужите.гици в2.ооо дин. 
првостепених и 8.000 дин призивних трошкова. Тужител. је, како у тужОи на- 
води, под ПЈШтнском извршења исплатно целу ту своту, п сада тражи да му 
тужена врати половину те своте т. ј. 35.000 дин.

Првостепенн суд је туж6оно.м захтеву у целоети удовол.ио, ставган иа ста- 
јалнште да, уколико бн тужена сматрала да јој припада што од чаје.дничкр 
тековине коју је по њеној тврдњи тужени за време брака сам прнби(1ао и за 
себе задржао, да то своје потраживан-е може остварити у посебној паринци i;ao 
II да га је требала ставити у бракоразводној парници са садашим тужитвл>ем у 
којој је брак међу њима и разведен.

Признвни суд је прнзнв тужител>ице делимично упажно тако, да јс досу- 
ђену своту снизио на износ од 32.810 днн., нашавши да тужена има да плати 
половицу досуђених парничннх трошкова у по.менутој парници, настали.м само 
до рочишта од 18 априла 1924, када је јавнобележничко.м исправом п(1изнала 
да јој је тужил>а упитних 25 јутара земл»е дала не у .чнраз, већ на уживање 
до опозива.

Против те пЈ1Ссуде поднела је ревизнону молбу тужеиа, предлажући да се 
нападнута пресуда преиначи, тужите.т> са тужбом одбије и пресуди на снашањр 
парничних, прн.зивних и 1>евизионих трошкова. Сматра да је пресуда призив- 
нога суда донесена са повредом правних правила; да је у супротности са садр- 
жпиом списа; да је погрешно установ.Ђено чињенично стање н из истог изведен 
иогрешан iijiaBHH закључак. Жали се да прнзивин суд пије узео у обзир правну 
праксу, да се за вре.ме брачног живота настали дугови имају сматрати као по- 
криће издатака учињеннх за до.чазлук. те да се као такови имају у првом реду 
иокритн II3 прихода и.чања брачних другова. Сматра да је прн-зивни суд по- 
грешио када није улазио у питањс сутековине, нити у том погледу установл>авао 
чињенично стање. Нарочито с.чатра да је погрешно правно стајалиште призивног 
суда, да иако је постојао приход од заједничке тековине, муж за време брака 
није дужан жени рачун полагати. Тако .числи да је течајем парнице доказала да 
је тужитељ за врс.че брака могао из прихода покрити и утужене парпичне 
трошкове, те да је још остало зајелничке тековине. Сматра да би пресулу при- 
зивнога суда требала разЈ)ешити да се у том нравцу цени доказни поступак и 
по том ствар коначно оллучи.

Касациони суд, рас.матрајући пресулу призивног суда на основу стања 
стварн изнесеног у пресули, налази ла се на темељу нстог не може донети ко- 
начиа од.лука.

Правно је правило, да док брачие странке живе заједно, руковаље зајед- 
ничке имовине брачннх другова припала мужу; исто тако и трошкови и издацп 
скопчани са том заје.лничко.ч имошшо.ч у првом реду терете имовно спЈсобпог 
мужа, који је руковао том .зајелннчком имовином н који је дужан тај заје.лннчки 
дуг исплатнтн из прихола .зајелничке и.човнне. Односнн део исплаћеног дуга 
могао би .чуж тражитн од своје жеие са.чо онда, ако се исплата дуга није могла 
учинити и-з прихода те заједничке имовине, па је муж цео дуг исплатно нскл>у- 
чнво 113 своје iiM O B irae .

Правно је правнло, даље, и то, да ако је муж за време твајања брачне 
заједннце исплатно женин дуг, ла повратак за жену плаћене своте може тражнти 
са.чо онда, ако је то право изричнто себн ири.лржао, иначе he се cM aT jiaT ii пла- 
ћени износ 110КЛОНО.Ч, учињени.ч жени. И.ча се, дакле, установити да ли је 
спорну своту тужител) платио за вре.че трајања брачие зајелнице и да ли је 
право на повратак прнликом исплате нзричито задржао.

Како у погледу горњих околности нема установљеног чишеничног стања 
ствари, то је ваљало темел>е.ч S 543 од. 2 Гр. п. п. пресуду призивног суда раз- 
решити н упутитн тај сул на лал>н поступак и доношење нове одлуке. У новом 
поету-пку суд he нмати ла устаиови, ,ла ли се стварно по мужу HcnaaheHn део 
трошка парнице, која се тицала те .заје.лннчке имовине, a која је повелена 
против оба брачна друга, могао исплатитн нз прихода те имовине, или је тужи- 
тел> морао цео луг исплатитн искључиво из своје имовине. па уколико се тај 
трошак могао намирити из прихо.ла .зајелничке имовине, тужба се има одбити. 
Ако се, пак, установи ла је ,чуж и онај део дуга, који би терстио тужену, 
исплатно искл>учиво из своје им&вине. тужба би била основана у иогледу своте 
досуђене пресудо.м признвног суда, јер се против пресуде призивног суда тужи-
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тељ није жалио, узевши дакако у обзир и друго поменуто правно правило у 
иогледу времена исплате дуга и задржања права на повратак плаћене своте од 
тужене по тужитељу.

Ревизпони трошак установљен је у смислу § 543 од. 4, § 508 од. 3, те §§ 
424—434 Гп. п. п.

230
He може се смат|)ати расшшшитвом што је тужена као болесна 

и стара жена, с обзиром нарочито на њен нметак, посећпва.1а бање 
двапут годншње; што жнвн стално у Загребу и што тамо држн бољи 
стан, iiiTo такође одговара њеном материјалном стању, ннти што је 
свој непокретни пметак претворила у новац. (Пресуда Касацпоног 
суда у Новом Саду од 16 јуна 1940, бр. Рев. I. 687/1938).

Касациони суд ревизнону молбу тужитеља одбија.

Р A 3  ЛО З И :
Тужител. напада пресуду Апелационог суда, што суд није одредио доказни 

поступак на обе околности на којима тужител« оснива евоју тужбу т. ј. на 
расипништву и слабоумности тужене.

Наводи да је већ у тужби и токо.м поступка доказао да је тужена од 1911 
г. па до 1937 г. од 178 јутара земље продала прво 22 јутара, a затим још 13 
кат. јутара и то 1918 и 1919 г., a 1937 г. пподала је 9 кат. јутара, ове последње 
по 12.000 дин., иако данас јутро те земл>е вреди 20.000 дин. Да је 1919 г. продала 
половину своје куће за 150.000 круна, a још пре тога, 1915 г., да је продала 
своју кућу у Сомбору за 23.000 круна, те, нааослетку, 17 октобра 1933 г. да је 
продала своју кућу у Сомбору за 2ОО.0О0дин. и тако да је према rope наведено.м 
продала половину своје имовнне. 1933 г. продала је 4 каруца за само 7000 дин., 
a могла је добитп 10.000 дин.

Нако је све то иавео, ипак суд из тих чињеница, па ни на основу исказа 
сведока, није хтео н није нашао довољно разлога за стављање тужене под ста- 
ратељство због раснпништва. Суд упркос већ и-знесених ра.злога и преслушаннх 
сведока није хтео одредити преслушање даљих 8 сведока у доказ расипништва 
тужене. Жали се, даље, што суд није одредио доказни поступак на то да је 
тужена слабоу.мна, него ie употребио два већ застарела лекарска уверења из 
друге парнице, коју је Ф. П., други син тужене, покренуо против исте због 
слабоумностн. Ова застарела лекарска уверења ТЈ'жите.т> не прима као доказ, и 
тражи одређење доказног поступка и преслушање стручњака на тј- околиост. 
Жалбе су неосноване. Истина да је тужител. изводом из зем.в. књига доказао 
продају поједнних некретнипа, али је сам тужитељ признао да је знатан део 
куповне цене истих употребљен на отплату дугова; да је један део земл>е узела 
Аграрна реформа, те да је један део новца био уложен у новчани завод на 
приплод. Па како сведоци на које се тужнтељ позива не само да нису посве- 
дочилп тврдње тужитељеве да тужена живи раснппичкнм живото.м, него су 
баш противно иска-зали, то је суд из свију ових утврђених чнњеница извео 
закључак да тужитељу ннје успело доказати расипншптво тужене.

Суд је, дал>е, утврдио да је тужена болесна стара жена, те њено похађање 
бање двапут годишње ннје сматрао раснпништво.ч, нарочито с обзиром на зиатио 
имање тужене. Исго тако није примио за доказ расипништва ни то, што тужена 
живи у Загребу и држи бољи стан, што одговара њеном материјално.ч стању. 
Ila како је суд из утврђених чињеница правилно извео зак.гучак да расипни- 
штво тужене није доказано, то је требало одбити жалбу тужитеља у којој твр.ди 
да је суд извео погрешан зак,Ђучак из установ-веиих чин.еница.

He доказује раснпништво нц та чињеница што је тужена свој непокретни 
иметак претворила у новац, јер сама та чињеница по себи не може послужити 
као основ за установљење расипништва.

Жали се тужитељ, даље, што суд нцје одредио преслушање 8 сведока које 
је предлагао. ТужитеЛ), међутим, не наводи такве чињенице из којнх би се 
могло закључити расипништво тужене, те је стога суд ми.чоишао преслушање 
тих сведока, чиме се није огрешио о фор.малне правне прописе, па је ii ову 
жалбу тужитс.Ђеву као неосновану ваљало одбити.



Напослетку неоснована је и жалба тужитељева тто  суд није одредио пре- 
слушање стручњака лекара на слабоумност тужене. Суд је по.шао тужитеља да 
предујми трошкове за стручњачки преглед под теретом лаконских последица, 
међутим тужитељ није хтео предујмити ове трошкове, па је суд без повреде 
формалннх правних прописа одбио и[>есл,ушан.е стручњака.

Жали се тужитељ још ii зато, што су трошкови овога поступка превисоко 
одмерени. II ова је жалба неоснована, јер је суд правилно одредио висину тро- 
]вкова према уложеном труду и вредности спора.
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231
Нема места забележењу парнице којој је предмет ставл>ање ван снаге даров- 

ног угсвора због грубе неблагодарности. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 25 јуна 1940, бр. Рек. II. 19/1940).

232
Стицање права с.чужбености на некретнину условљено је употребом управ- 

љеном иа стицање права службености путем о,ду)жаја. (Пресуда Касациочог суда 
у  Новом Саду од 12 јуна 1940, бр. Рев. 1. 92/1936).

233
Ако дужник потпише веровнику обвезницу у којој дозвољава да веровник 

укњижи хипотекарно заложно право на његове некретаине, али те некретнине 
ирнликом потписа обвезнице у ову не упише, онда се има сматрати да је веров- 
иика овластио да некретнине у обвезницу он сам упише. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 1 јуна 1940, бр. Рев. II. 810/1930).

234
Пжмено у CM. Мин. нар. 4420/1918 потребно ,ie и онда ако се 

])ади о отуђивању папш>ачког удела некретнина. (Пресуда Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 22 .маја 1940, бр. Рев. I. 780/1937).

Касационн суд ревизију тужених не уважава и пресуду призивног суда 
одобрава.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ;
Ревизију пресуде призивног суда траже тужени.
Жале се да је призивни суд погрешио правно оценио ствар, када је нзрекао 

да садржина „и.зјаве“, на темељу које је тужени I реда извршио пренос паш- 
њачког удела није правова.Ђана, јер ие садржи потпис обе уговарајуће странке, 
иако се — наводе даље тужени — поменута „изјава“, не може просуђивати 
ирема прописима наредбе -М. П. бр. 4420/1918, него пре.ча прописима Закона 
о пашњацима (Зак. чл. X из гол 191.3, те Наредбе Мин. пољопривреде бр. 
7000/1914 за извршење тога .закона.

Ова жалба није основана.
Правно је правило да писмене погодбе .чорају уговорне странке потписати, 

јер у противном случају сматра се да погодба није уопште склопљсна.
Поменута „изјава" у конкретном случају имала је бити сачиљена у пи- 

сменој форми с обзиром на Наредбу М. П. бр. 4420/1918, јер се ради о отуђсњу 
иекретнина, односно пашњачког удела некретнииа.

Прописн цитираног закона о пашњаиима и Наредбе .за извршењс истог 
немају утицаја на nocTojehe прописе о обавезној форми за склапање правова- 
љаних уговора, јер они не регулишу начин (форму) склапања уговора уопште, 
a  напосе не у погледу некретнина, те према то.ме и за пренос пашњачких удела 
код некретнина важе прописи Наредбе М. П. бр. 4420/1918 у погледу обавезне 
писмене форме, јер је по.менута Наредба специјална наредба, која регулише пи- 
тање обавезне форме уговора којим се отуђују некретиине.

Жале се, да.ге, тужени, да је признвни суд повредио формално право када 
je изрекао да конкретнн спор спада пред редован суд, иако није исцрпен адми- 
кистративнн поступак који би у смислу Закона о пашњаци.ча имао претходити 
посгупку пред редовннм судом.
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Ни ова жалба није оснопана, јер је прнзшши суд у томе поглелу прапилла 
тумачио прописе §-а 223 Наредбе Мин. пољопрнипеде бр., 70(X»/1914, који не 
искључују конкретну парницу, јер се ту спомнње iipaiiini иут протип располо- 
жења учињених са стране задруге.

Према томе, конкретнн спор је дозвољен пут п начип да тужитељи остваре 
свој захтев против тужених.

Даља жалба туженнх јесте да је призивни суд у погледу туженога II реда 
такођер погрешно правно оценио ствар када је и њега осудио у смпслу тужбе- 
ног захтева, иако је тужени II реда наводно био добронамеран купац.

Ни ова жалба није основана, јер правни претходник туженога II реда ту- 
жени I реда нн сам није стекао ваљаним уговором власништво пашњачког 
удела, пак га није ваљано могао ни пренети на тужепога II реда, о чему је таЈ 
знао и морао знати, јер није спорно да је ii сам члан Пашњачке задруге н да 
станује у истом месту где и туженн I реда.

Услед изложеног, ревизија туженнх као иеоснована није се могла уважнтп, 
иак је побнјену пресуду призшшог суда ваљало потврдити.

Како тужетељи нису дали ревнзиски одговор — то им ревизиски трошак 
није досуђен.

235
Тужнтељнца ннје власна да мањак земљпшта потражује од 

туженога, којн га јој нпје никада одузео, него од продавца који јој 
већ према самом закону одговара за то, да јој у посед предата повр- 
ишна иеће битн ни од кога одузета. (Пресуда Касацпоног суда у  
Новом Саду од 20 апрнла 1940, бр. Рев. II. 620/1936).

Касациони суд ревизију тужитељнце iie уважава, пресуду признвнога суда 
одобрава н тужитељицу осуђује да туженом у име трошкова ревнзискога по- 
ступка плати, у року од 15 дана под претњо.ч оврхе, 315 (трн стотине петнаест) 
динара.

Р A 3  Л 0 3  II:
Тужите.Ђица је у тужби навела да је 11 јануара 1935 године купнла од по- 

лнтичке општнне Обровац једно јутро зе.чл.е, уписано у .земљ, књ. улошку оп- 
штине Обровац бр. 1805 под парц. бр. 1856/14. Место овога јутра земље било је 
установ.гено премеравањем нестручнога лица, па га је тако узела и у посед. 
IlcTo.M прилико.м купио је од општине земљу у истој површнни и тужени ii узео 
ју на исти начин у посед. У току 1935 године извршено је премеравање земљишта 
по стручном мернику, и како је тужнте.Ђица око 1000 кв хв. од свога земљишта 
морала уступитн сво.ме суседу, агЈ)арном интересенту, она је пмала право да тих 
1000 кв. хв. Kojii су јој недостајали одузме од зем.Ђишта свога другог суееда, ту- 
и;енога, шго је и учинила, земл.у узела у посед и засејала ју кукурузом. Почетком 
маја месеца 1935 год. дошао је, међутнм, тужени и преорао ту земљу, чиме је ту- 
и;ител>11цн нанео штету од 600 динара. Услед тога тражнла је тужитељица да се 
туженн осуди да јој одузету зе.мљу вратн у посед, накнади штету н платн све 
париичне трошкове. Тужени је у своју одбрану навео да одговара, додуше, 
истпни навод тужитељнце да је .мерннк извртно премеравање земл)ншта и на- 
шао да се код свих власника од општине купљеног земљишта налазн око looo 
хв. хвати внше, који се имају издати аграрннм интересентима, алн је мерпнк 
издао био налог да се поседовно стање све до jeceiui 1935 не сме мењати, и да 
дотле нико не c.vte са.мовласно узети у посед земљу пре.ча његовом пре.черавању. 
Навео је туженн, дал>е, да он са тужитељнцом не стојн нн у каквом правном 
односу и да она, ако јој ннје предата цела површнна зе.мљишта које је купила, 
треба тај мањак да тражи од продавца, политичке општине, a не од њега. Навео 
је, иајпоеле, да тужите.Ђица није бнла дужна да сво.ме суседу, arpaj>HOM интере- 
сенту, уступи од свога земљишта 1000 кв. хвати, a ако је то ипак учинпла, учи- 
нпла је иа своју одговорност и зато не може од њега тражити отштету.

Првостепенн суд. Срескп суд у Бачкој Паланци, уважио је тужбу и туженог 
сбвезао да је тужнтел>нци дужан предатп зе.мл>у у посед, платнтп отштету у 
износу од 40(1 динара и накнадити све парннчне трошкове. Призивни суд, Окружнн



суд у Нопон Саду, преиначио је пресуду првостепенога суда, тужитељицу 
са тужбом одбио и осудио ју да плати трошкопе.

Жалба тужитељичина да је призивни суд повредио iipamie прописе ниј« 
основана. Иризивни је суд као чињеницу уетановио да тужсч1и не држн у поседЈ’ 
ништа више земљишта него што је од општине Обровац купио; да је тужнтељицн 
још приликом купа продавац, општина Обровац, предала у посед мање земљишта 
iiero што је она од општине купила. Тужитељица, нападајући то чишенично 
стање ствари, тврди да је оно нетачно, јер да је она приликом купа добила од 
иродавца целу површину од једиога јутра које је купнла, a да јој је она тек 
доцније, после премеравања мерника Ilana, умањена на тај начин, што је своме 
суседу, аграрном ннтересенту, морала да уступи око 1000 кв. хвати. Међутим, 
све када би тај навод тужитељице и одговарао стварности она, ирсма правнлном 
стајалишту призивнога суда, не би била власна да мањак земљишта потражује од 
туженога, који јој га није кикада ни одузео, него само од продавца, који јој 
према закону одговара за то да јој продата и у посед предата површииа nehe ни 
од кога бити одЈ’зета. He стоји ни жалба тужитељице да би тужени кол првосте- 
иеног суда био пристао на то да јој од свога земљишта уступи 1000 кв. хвати, 
јер се тужени одмах бранио и тиме да је тужитељица власна да земљиште тражи 
само од продавца и да није била дужна да своме суседу, аграрном интересенту, 
уступн 1000 кв. хвати, које сада неоправдано Т11ажи од н>ега.

Расположење у погледу трошкова ревизиекога поступка осннва се на про- 
писнма §§-а 143 u 152 Гр. ii. п.

21»

236
Правно је правило да ако у купопродајном yroBojiy ннје пред- 

внђено време у којем се има спровести pacrepeheibe некретннна, 
онда купац није дужан у непзвесност чекати да п{)одавац растере- 
ћење спроведе, него купац може захтеватн да продавац растерећен>е 
спроведе у року којн ће суд одредити с обвиром на интерес обеју 
странака. У случају неодржања тога рока купац може одустатн од 
уговора. (Пресуда Касацноног суда у Новом Сад,у од 8 ап{)ила 1940, 
l'»p. Рев. I. 093/1933).

Касационн суд поводом ревизије парничких странака пресуду признвног 
суда преиначује тако, да, уколико тужени у року од 30 дана продате некрет- 
нине, убележене у зем.г. књижном улошку бр. 8935 општине града Сомбора топ. 
Ор. 986/9 у површини од 202 кв. хвата растерете, омогуће пренис иродатих не- 
кретнина у корист тужител>а нздејствовањем грунт. преписа на своје име ii изда- 
вањем коначног куповног уговора погодног за препис права власништва у корисг 
тужите.ва, — за тај случај Касацнони суд уважењем ревизије тужене странке 
тужитеља са тужбом одбија и осуђује да туженима у року од 15 дапа под 
иретњом прннудног извршења исплати 2320 (две хи.Ђаде три стотине и дпадесет) 
динара парничног трошка, 1464 (хиљаду четири стотине шесдесет четири) ди- 
нара признвиог н 1985 (хиљаду девет стотина осамдесет пет) ,iHHa|ia ревизио- 
ног трошка.

Ако, пак, тужеии у датом им горњем року од 30 дана не одговоре својој 
обвези растерећења, преписа и предаје тужнтел.у исправе пого.дне за пренис 
права власииштва у корист тужите.Ђа, за тај случај Касационн суд разрешапа 
купопродајни уговор зак.гучен дне 22 II 1930 год. између уд. В. В. рођ. К. као 
опуно.моћеннце дра П. М., те Ц. Г. и супр. J. рођ. Ц. М. из Сомбора, и тужене 
осуђује да тужнте.Ђу у року од 15 дана под теретом прннудног извршења плате 
15.627 дииара главнице, са 5% камате од 5 VI 1934 годнне до исплате, налал>е 
3696 (трн хи.Ђаде шест стотина деведесет шест) линара парничног трошка, 
2102 (две хн.Ђаде сто два) .динара призивног и 1940 (хи.валу девет стотина 
четрдесет) .динара рег.изионог трошка.

0  Б Р .А. 3 Л 0 Ж К Ib Е:
Тужитељ своју тужбу заснива на „привре.меном“ купопродајном уговору 

од 22 фебруара 1930, према коме је правни предхо.дник данатњих туженпх П. 
М. продао садањем тужите.ву н супр. J. pob- Ц. М. из Со.чбора тамо назначене 
некретнине за своту од 275 днн. по квалратио.м хвату.



Тврди да је према том уговору у парници, која је вођена ради остатка 
куповине од 43.000 дин., ппесудом Касационог суда у Новом Саду број Г. 
5084/1932 пресуђен да пдати остатак куповне цене од 43.000 дин.

Како су некретшше према уговору купљене без терета, a како су током 
rope изведене парнице укњижени на исте теретн у висини око 220.000 дин., 
сматра да тужени нису у стању испунити уговор т. ј. бестеретно укњижити 
дати право својине купљених некретнина у корист тужитеља.

Према томе сматра, да је престало и извршно право гужених.
Тражи стога да се у првом реду обустави извршно право тужених на 

сснову цитиране пресуде Касационог суда, те да се одређена оврха обустави, a 
затим да се установи да правни посао из уговора од 22 II 1930 нема правног 
дејства, те да су тужени до висине оставине пок. дра П. М. дужни платити ту- 
житељу 15.627 дин. с пп., колико је на рачун куповине већ исплаћено, те пар- 
вичне трошкове у сопственој личности.

Првостепенн је суд тужбу у целости одбио са разлога јер да у уговору 
није купац себи задржао право од њега одустатн, те јер уговор није постао не- 
могућ; затим што грешка неиспуњења уговора не лежи до туженнх, него до 
вупца (тужитеља); надаље, што тужилац са своје стране ннје испунио уговор ни 
остатак куповнине ставио у судски депозит, те, коначно, што разрешење уговора 
може само она етранка тражити која је нспунила уговор, a не она која га није 
испунила.

Призивни сул је призиву тужиоца дао делимично места тако да је пре- 
судио прво- и трећередно тужене да плате тужитељу до висине вредности оста- 
внне пок. дра П. М. износ од 15.027 дин. спп., наведени привремени купопродајни 
уговор је разрешио, у погледу II тужене првостепену пресуду одобрио, a затим 
је одобрио првостеп. пресуду у погледу обустава извршења, те осудио прво- и 
трећерсдно тужене да плате тужиоцу де.чимичне парничне и призивне трошкове, 
a  тужиоца пресудио да плати другоредној туженој парничне и призивне тро- 
гпкове.

Сматра да је купопродајнн уговор вал>ало разрешити, јер да је касациона 
пресуда донесеиа „rebus sic stantibus” т. ј. да уз чинидбу мора следитн проту- 
чинидба, па како не може продавац продату некретнину да растеретн, да се 
стога уговор мора разрешитн, што да је смисао тужбеног тражења.

Гледе обуставе нзвршења одбио је захтев тужбе, међу осталнм и ради тога, 
јер да се не може иста ствар траЈкити и тужбом и рекурсом, који је још у току.

Гледе II редне тужене је захтев тужбе одбио, јер да није у овом спору 
правно заинтересована, јер није наследница пок. П. М.

Против призивне пресуде поднели су ревнзију I и II ред. тужени, те 
тужитељ.

I и III редни тужени су предложили да се побијана пресуда у целости 
преиначи, тужба тужитеља одбије и тужитељ пресуди на снашање парнпчннх 
признвннх и ревизијских трошкова.

Тужитељ је, пак, предложио да се тужби у целости даде места, те сви 
тЈжеии пресуде на плаћање парничних, призивних и ревизионих трошкова.

Тужени I н III реда заснивају своју ревизију на разлозима предвнђеним у 
§ 597 т. 2, 3 и 4 Гр. п. п., док тужилац своју ревизију засннва на разлозима 
предвиђени.ч у § 597 т. 3 н 4 Гр. п. п.

Расматрајући ревизиске разлоге обеју странака Касациони суд налази 
следеће;

Неспорно је да је у смнслу тачке 4 купопродајног уговора продавац спор- 
них некретннна, правни претходник тужених, јамчно да продате некретнине не 
стоје под теретом или парницом, те да је продавац дужан евентуалне терете 
о сво.м трошку брисати.

Како су, међутим, на продатим некретнинама забележене још неке пар- 
нице ради укњижења заложног права, без обзира у којој своти, то је неспорно 
да до брисања односних забележби тужитељ не може добити бестеретно купљене 
некретнине па своје и.ме.

Правно је, пак, правило, да ако уговор није одредио време у којем се 
и.ма спровестн растерећење продатпх некретнина, то.ме није последица та, да је 
купац дужан чекати на испуњење уговора дотле док продавац не буде у поло- 
жају да спроведе растерећење, него купац и у овом случају може захтевати да 
се растерећење спроведе у року, који се има одредити с обзиром на интерес
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обеју странака, a у случају неодржавања тога рока купац може одустати од 
уговора.

11рема горњем правном правилу Касациони суд је, узевши у обзир да су 
иекретннне продате бестерегно, и узевши у обзир да теретн још постоје на iipo- 
датим некретнинама, као и да је пресудом Касационог суда број Г. 593/1933, 
којом је гужитељ суђен на плаћање остатка куповиине, стварно тиме изречена 
правоваљаност склопљеног купопродајног уговора, одредио тужеиима 1)ok од 
30 дана под претњом последица назначених у диспозитиву прссуде да омогуће 
тужитељу бестеретни препис купљених некретнина на његово име.

Тиме је решена ревизија тужених I и III реда гледе иитања ваљапости, 
односно разрешења привременог купопродајног уговора од 22 II 1930.

Што се тиче питања обуставе извршења дозвољеног на тс.чељу цитиране 
пресуде Касационог суда, Касациони суд налази да решавање тога питап,а не 
спада у оквир ове парнице, јер he судбина извршења зависити од тога, да ли he 
тужени удовољити или не диспозитиву ове пресуде Касационога суда, iia he 
односна странка према резултату тога удовољења или неудовољен.а предузети 
MohH сходне кораке код извршног суда.

Уколико би се према резултату удовољења диспозитиву пресуде yrouoj) о 
купопродајн и.мао разрешити, HMahe дакако тужени до висине оставине испла- 
тити тужитељу пла11енп део куповнине од 15.627 дин. с пп.

Гледе тужене II реда П. К. ваљало је призивну пресуду преиначити и н>у 
пресудити заједно са осталпм туженицима, јер је неспорно, да је она водила, 
против тужител>а основну парницу ради 43.000 дин. у своје име, као и да је 
II она водила против тужитеља овршни поступак, без обзира да ли је она на- 
следник илн правни наследник пок. П. М. или не.

Обзиро.м на горње правно стајалиште овог Касационог суда беспредметни 
су сви остали ревизиски разлози, изнети по улагачима ревизија.

Парничнн, призивпи и ревизијски трошкови досуђени су по §§ 143 и 
152 Гч. п. п.

237
Предмет купопродаје може бити и ствар коју продавац има тек касније 

да набави. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 29 јуна 1940, бр. Рев. II. 
919/1936).

238
Одобрење Комнспје образоване у см. Уредбе о ограннчењу оту- 

ђивања некретае нмовине на подручју Апелационог суда у Новом 
Саду II Загребу од 18 фебруара 1938, потребно .је и за давање у за- 
куп некретапна, ако је он д>’жи од б годнна. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 12. ј\на 1940, бр. Рев. I. I25/I940).

Касацнони суд ревизију туженог не уважава, пресуду призивног суда 
одобрава и осуђује туженог да плати тужител>у у року од 15 дана под теретом 
принудног извршења 338 (три стотине тридесет и осам) динара ревизиских 
трошкова.

0 Б Р A 3 Л 0  Ж Е Њ  Е:
Против призивне пресуде, која је потврдила првостепену пресуду којом 

је привре.мени купопродајни уговор склопл>ен између странака 25 августа 193<> 
проглашен ништавним и тужени обвезан да преда тужитељу у посед cnojiiiy 
некретнину, поднео је тужени ревизију, пpeдлaжyhи да се призивна пресуда 
иреиначи у оном делу,којн.ч је оснажена пресуда првог суда у погледу обвезе 
туженога да преда тужите.гу у посед спорну некретаину, и то тако, да се тужи- 
тељ са тим дело.ч тужбеног захтева одбије и пресуди на naahaKe парничног, 
призивног и ревизиског трошка.

Ревизију своју .заснива на томе, што сматра да је правна ствар погрешно 
правно оцењена (§ 597 т. 4 Гр. п. п.). Ту погрешну правну оцену ствари налази 
у томе, што сматра да је призивни суд неправилно изрекао да је и закупни 
уговор који се спо.чиње у тачци 4 привременог купопродајног уговора, a no ком 
би имао тужени спорну некретнину као закупник 10 година HCKopnuihaBaTH, ако
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ТЈ'жилац He 6и могао у најкраће време спорну некретнину на себе превести — 
иеваљан.

Сматра, наиме, да је одлуком комисије за ограничење отуђења некретнина 
при Среском суду у Сенти од 14 јула 1939 број Ком. 1768/1939 ускраћено одо- 
■брење само купопродајном уговору, дочим да тужитељ није ннчим доказао да 
је н закупном уговору ускраћено одобрење, према чему да закупни уговор остаје 
иа сиази, тим пре, јер да се чл. 17 Уредбе о ограничењу отуђивања непокретне 
имовнне на подручју Апелацноних судова у Новом Саду и Загребу од 18 II 
1938 број 15.860 односи са.мо на продају некретнина, a не на давање некрет- 
нина под закуп.

Разлози ревизије основанн нису.
У с.мнслу чл. 1 ст. 1 цнтиране Уредбе и за вал>аност закупне погодбе гледе 

у  тој Уредби означених некретнина, ако се дају некретнине у закуп на дуже 
од 5 година, потребно је одобрење комисије. Према томе се нн закупни уговор 
не може сматратн правоваљаннм док нема таквог одобрења.

Тужени је дужан доказатн да је таково одобрење уследило, кад тврди да 
је закупни угопор правоваљан, a не тужитељ да закуп по ко.мисији није одо- 
брен, како то тужени неосновано изводи у својој ревизији.

Сем тога чл. 17 цнтиране Уредбе не односи се само на одобрење продаје 
односних некретнина, него и на све правне послове за које важе ограничења 
исте Уредбе, па н за давање у закуп, дужи од 5 година, предвиђено у чл. i, 
■2, 4, 5 и 7 исте Уредбе.

Како тужени није допринео никакве доказе, па чак пи тврдио да би 
односна комисија закупни уговор гледе спорнпх некретнина на 10 година одо- 
брила, тврдећи, чак, да такво одобрење није нн потребно, јер да је закупни 
уговор склопљен пре ступања на снагу Уредбе, што баш према § 17 исте Уредбе 
не стоји, ваљало је пресуду признвног суда одобрпти и судити као у диспо- 
знтиву.

Ревизнјски трошак досуђен је по §§ 143 и 154 Гр. п. п.

239
Иако је у закупном уговору предвпђено да је закупац дужан 

закуподавцу предати закупљено земљпште без права на отштету за 
подигнуте зграде, ако на том земљишту бродарску станнцу' обустави 
нлн као друштво престане да постоји, ппак тај се услов не може од- 
носити на случај ако друштво престше да постоји с обзиром па нз- 
мену Д1)жавнпх граница ii постане ннострано другатво. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 20 јуна 1940, бр. Рек. II. 211/1938).

Касациони суд ревизиони рекурс тужитеља не уважава, нападнути за- 
кључак потврђује.

Р А З Л О З Н :
Тужнтељ тражи да се раскине уговор о вечитом закупу од 28 септембра 

1901 II да се тужено друштво обвеже да предмет тога закупа, некретнине на 
Тамишкој обали у Панчеву, преда у посед тужитељу, и то из разлога, што дру- 
lUTBo на Тамишу више не обавл>а паробродски промет, у коју сврху су му 
спорне иекретнине дане у закуп; према закупном уговору, пак, ако друштво пре- 
стане, или паробродску станиду у Паичеву обустави, уговор губи снагу, a дру- 
штво је дужно предатн граду земљнште са свима зградама без отштете.

Тужено друштво се томе захтеву противнло, a за случај ако се он уважи, 
дигло је противтужбу и тражи да му се досуди накнада вредности зграда.

Првостепени суд је тужбу уважио, a противтЈ-жбу је одбио.
Прнзипни суд је својнм закључком првостепену пресуду укинуо, сматра- 

jyhn да је пресуда о разрешењу закупног уговора основана, али да је град 
дужан накнадити друштву вредност зграда нли му дозволити да однесе мате- 
ријал зграда. Како вредност зграда није установљена, то је 1 степену пресуду 
укинуо и суд упутио да у наставном поступку има вредност установити.

Подједно је Апелациони суд истакао, да he бити потребно да првостепени 
суд у наставном поступку установн и цени и те околности, да ли су, можда, 
странке приликом склапања уговора обзиром на ниску закупннну имале у виду
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да he тужитељ својевремено доЛити те иивестиције, или, пак, какве друге 
користи.

У свом ревизиеком рекурсу против тог закључка жали се тужител. да је 
иризивни суд погрешно када је пашао да постоји раллог ;m раскидање закупног 
односа, па ипак није досудно тужитељу предају закупног лемљишта лаје.дно са 
зградама које је тужено друштво на исти.ма подигло; сматра да је д))уштво 
дужно те зграде предатн бел отШтете, јер је иаробродарски рад на Тамишу 
обуставпло, a да за тај случај према тач. .3 закупног уговора граду прнпадају 
и зграде без отштете.

Касациони суд ту жалбу иије уважно, jei> у наведеној тачци уговора стоји 
да је друштво дужно предати граду закуп.Ђено земљиттс без отштете за по- 
дигнуте зграде, ако на том земљишту бродарску стмницу обустави или као 
друштво престане да постоји.

Како странке приликом склапања закупног уговора 1901 очито нису помн- 
шљале да he тужено друштво с обзиром на измену државних граница иостати 
страно друштво, те да због тога Hehe Mohn на Тамишу радити, то је јасно да су 
тада мислили на обуставу из другог разлога, a не из тога.

Стога иије ни могла бити у тој тачци изражена воља странака, да дру- 
штво без отштете преда лграде и у случају немогућности рада због пЈ)Омене 
државннх граннца.

Чињенице из којих би се могло закључити да је прнликом склапања уго- 
вора воља странака била та, да друштво у случају обуставе паробродарског рада 
нз ма којег улрока има зграде предати без отштете, нису установљене.

240
Посредник има право на посредничку иаграду ако је купце довео у Kyhy 

која је била на продају и упознао их тамо са женом продавчевом, која им је 
Kyhy показала и олначила им продајну цену, a није било потребно да купце 
води још и самом власнику куће и упознаје их и са њнме. (Пресуда Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 22 јуна 1940, бп. Рев. II. 120/1940).

241
Камата која ппелази 8% може се досудити у см. §-а 9 Зак. чл. VIII из 1877 

■само нз узајамних потраживања у трговачки регистар убележених трговаца. 
ЧПресуда Касационог суда у Ново.м Саду од 29 маја 1940, бр. С. Рев. I. 823/19.35).

242
Под називом KpavЂeвинa Југославија у Лозанској декларацији од 30 јуна н 

'7 јула 1932, узакоњеној §-о.м 109/III Фин. закона за год. 1936/1937 имају се 
разумети и сва самоуправна тела јавноправнога карактера на територији Кра- 
жевине Југославије, дакле и све политичке општине. (Пресуда Касационог суда 
,у Новом 'Саду од 20 априла 1940, бр. Рев. II. 674/1936).

243
За одговорност родитеља за штету, заснованој на iiponyiiiTaniy 

надзора над децом, потребно је да буду утврђене такве чињеиице, 
пз којнх се да закључнти да је пропуст у узрочној вези са радљом 
која је ироузроковала штету. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од IS јуна 1940, бр. Рев. II. 570/1936).

Касациоии суд ревизију тужилаца не уважава, нападнуту пресуду при- 
зивног суда потврђује и осуђује тужиоце да плате у року од 15 дана под прет- 
њом принудног извршења туженицима у име ревизиског трошка 1886 (једну 
хи.гаду осам стотина осамдесет и шест) динара.

Р А З Л О З И ;
Пресудо,« Окружног суда одбијена је тужба са отштетним захтевом према 

туженицима Р. А. 'и Р. М. на основу утвр1^них чињеница: да је дана 22 де- 
цембра 1931 CH4Hh тужених играо се у кухињи под надзором М. Е., која је 
лошла Ш. X. и јавио да се из лова вратио први туженик X. -J. и састао код
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ограде са неким људима; да је на то тужена М. пошла тамо, али је пре ње 
истрчао њен синчић, ухватио за пушку која је била на 1>амену првог туженика, 
услед чега је пушка опалила и лишила живота П. П., оца, односно мужа тужи- 
лаца. Из таквог чињеничног стања суд првог степена извео је закључак, да 
туженн А. II М. нису пропустили да воде нуждан надзор над дететом, a и нначе 
је тужба неоснована, јер није доказано да се дете дуже времена нграло око 
пушке, да је то мати видела и била у стању да спречи и није спречила.

Против такве пресуде са стране тужилаца дати прнзив одбијен је. Призив 
је био заснован на томе да је недвојбено; да је П. погинуо услед играња детета 
пушком, да су дете и мати истом згодом пришли првом туженику и да је мати 
зиала да је туженик имао пушку о рамену и да је опасно пустити дете к 
пушци и оставити га да се њом игра; да је ороз iia пушци био чврст и да је 
само играњем у току извесног времена могло доћи до окидања. Пропуст над- 
301)8, по призиву, састоји се у томе, што су родитељи пустили да се дете при- 
ближн л>у;1има са пушкама. Апелациони суд призив није уважио, пошавшн 
од претпоставке да је суд п[)вог степена утврдио: да се necpeha десила на тра- 
тшш пред кућом; да се дете непосредно пре тога играло у кући под надзором; 
да је у друштву ловаца прнмећено тек после пуцања ii да нико ннје приметио 
кад је дете истрчало из куће ка тратини, па је нашао да тужиоци према томе 
нису навели такве чињсннце из којих би се са сигурношћу могло закључитн да 
су туженн А. и М. пропустили нуждан надзор.

Ту су пресуду тужиоци иобијали ревнзијом, тражећн њено укидање, одно- 
сно преиначење уважењем тужбе са разлога: шго је погрешно нашао признвнн 
суд да се iiecpelia догодила на тратинн пред кућом, јер је суд првог степена 
утврдио да се iiecpeha догодила на ораници у блнзине куће, a међутим ни то 
није тачно, јер се несрећа деспла на отвореном пољу, што се види из жандар- 
мериске прнјаве и исказа iii)Bor туженика, a то је место удаљено од куће преко 
100 метара, те је због те неизвесности требало одредитн увиђај на месту дога- 
ђаја; што је, такође погрешно, нашао призивнп суд, да је угврђено да је дете 
примећено у друштву ловаца iio несрећи, јер се из исказа тужене М. код кри- 
вичног суда н сведока П. М. видн, да је дете примећено раније н да се тамо 
дуже задржавало, из чега произлази да је дете било без надзора од изласка 
113 куће до окидања из пушке, ii, најзад, што из констатације призивног суда 
да нико од присутних није приметио дете док је нстрчало из куће и од куће 
трчало 110 тратини до места где су се ловци задржали, произлази да су тЈ’жени 
А. II М. иропустили нуждан надзор, због чега постоји и погЈ)ешна правна оцена 
ствари, a нарочито због тога што нису прнметили излазак детета из куће.

Одговором су туженици А. и М. оспорили основаност ревизије.
Ревизнја није основана.
За основаност тужбеног захтева ради отштете, заснованом на пропусту 

иужног надзора родитеља над дететом, потребно је утврђење таквих чнљеница, 
нз којих се да закл>учити да је пропуст надзора у узрочној вези са догађајем 
који је несрећу проузроковао, што значи да је требало доказати: да су роди- 
тељи морали нли могли знати да је дете прншло ловцнма, да ловци при по- 
вратку из лова држе пуне пушке и не воде рачуна о томе како их држе, те 
дозвољавају децн да се тако пуним пушка.ма играју, и да ипак родитељи нису 
спречили дете да приђе ловцима н игра се пушком. Међутим ревизија не обара 
ии овај налаз суда првог степена, да није доказано да је мати вндела да се 
дете игра пушком и да је била у стању то да спречи a ниЈе спречила, веК
инсисти[)а на томе да ■се пропуст нужног надзора састоји у томе што родитељи
ннсу прнметили излазак детета нз куће. Пропуст надзора у тим границама није 
онај пропуст који бн био у узрочној вези са догађајем који је проузроковао 
штету, јер нормалном моћц опажања и схватања ствари родител>и нису моглц 
предвидсти да he ловци, иротивно обичају и правилима лова, по завршетку лова 
држати пушке пуне н дозволити приступ деце таквнм пушкама. Због тога Ка- 
сациони суд налази да призивна пресуда није донета погрешном правном оценом 
ствари. Но нема ни формалне повреде закона у питању правилности утврђења 
места догађаја, затам у питању да ли је дете примећено пре или после пуцња
у друштву ловаца и да ли је дете непрнмећено изашло из куће и стигло на
место догађаја, јер све те околности нису такве да би неправилност њиховог 
утврђивања претстављала недостатак претресања и темељне оцене ствари, или 
да би се с обзиром на садржину списа радило о противречности битног значаја 
за спор, јер и под претпоставком да су околностн утврђене онако како их прет-
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стављају тужиоци т. ј. да се догађај одиграо на 100 метара од куће, да је дете 
примећено у друштву ловаца пре пуцња и да 1>одител.и нису приметили одлазак 
детета из куће и прилаз ловцима, ни онда се не би могло закључити да су 
туженн родитељи починнли пропуст пужног надзора који бн био у узрочној 
вези са догађајем, јер недостају чињенице; да су они зналн или мо1)али знатн 
да he ловци држати ПЈ-шке пупе по повратку из лова, противно правнлима 
лова, и ти ловци бити толико неопрезни те дозволити детету да приђе пуној 
пушцн и њоме се нгра, a да нису (родитељи) то спречилн иако су могли.

Па како, према томе, призивна пресуда није донета ни повредом формалних 
прописа ни погрешном правном оценом, Касациони суд није ревизију тужилаца 
уважио, него је побијану прнзивну пресуду потврдио као iia закону осиовану.

244
Одрицање од наследства је ваљано, јер је дато пред јавним бележником и 

унесено у оставински записник који је остављач својеручно потпнсао, пошто му 
је његова садржина прочитана и протумачена, те је тако конклудеитним чнном 
изразио вољу да одрицање прихваћа. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 20 јуна 1940, бр. Рек. II. 40/1940).

245
Нз саме те околности да је осигуравајуће друштво примило премију доцкан 

плаћену не може се извести закључак да је оио дало за исплату иремије одгоду, 
јер су осигураници внше пута опо.чин>ани да премију уплате и jej) се и из дру- 
гих околностн види да одгода до рока који пада после пожара није дата. (Пре- 
суда Касационог суда у Новом Саду од 15 ј.уна 1940, бр. Рев. II. 673/1936).

24G
Тужнтељ није властан да тражн отштету с наслова раскнда уго- 

вора, 'јер до раскида уговора није дошло. (Пресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 18 нов. 1939, бр. Рев. II. 335/193G).

Касациони суд ревизију тужитеља не уважава, пресуду призивпога суда 
одобрава н тужитеља осуђује да туженој, у року од 15 даиа под претњом оврхе, 
плати у име ревизиских трошкова 666 (шест стотина шесдесет и шест) дииара.

Р А З Л  ОЗИ:
Тужитељ је у тужби навео да је 4 фебр. 1933 год. склопио са туженом 

уговор у см. кога је дужан од Градске штедионице у Ново.ч Саду на 111умади- 
ском тргу изнај.мити једну буду у којој he продавати папуче тужене, које he он 
као папуџиски заиатлија зготовљавати, a она од н>ега по дневној цени откупљи- 
ваш . Као награду за свој рад имао бн тужитељ бесплатан стаи у кућн тужене, 
a зарађивао би и на папучама које је тужена била дужна да од ibera откупл>.ује. 
Уговор је склопљен iia три годнне, a рад је почео 20 фебр. 1933 год. Према уго- 
вору исти бп нмао престати важити и пре истека трогодишњега рока ако на 
послу не би било зараде и тужена је l нов. 1933 год. изјавила да, 6y;TyhH зараде 
нема, она уговор раскида. Како је уговор тужена раскинула без оправданога раз- 
лога, јер њена тврдња да зараде није било не одговара стварности, и каво је 
тужитељ за 24 месеца, колико је још уговор имао трајати, отпао од зараде у 
своти од 24.000 дннара, тужитељ је тражио да се тужена осуди да му је ту своту 
са 5%  камате и парннчним трошковима дужна накнадити. Тужена је порицала 
да је уговор са тужитељем раскинула, него да је посао услед тога што зараде 
није било само прекинула до пролећа 1934 год, на чега је тужитељ пристао, док 
је, упркос таквога споразума, Beh 4 фсбр. 1934 год. подпео тужбу.

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, одбно је тужител.а са тужбо.м 
и осудио га да плати трошкове, a призивни је суд ту пресуду потврдио, осуђу- 
jyhn тужитеља да плати и трошкове призивнога поступка.

Није основана ревизнска жалба тужптељева да је призивни суд повредио 
правне прописе, јер је призивни суд на основу нсказа преслушаних сведока, без 
повреде процесуално-правних прописа, установно као чињеницу, да одговара 
истнни oiiaj навод тужене да она уговор са тужеиим није раскпнула, него да је 
н.егово извршење по споразуму са тужитељем само прекинуто до пpoлeha 1934

15
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год. Према томе је прнзивнц суд иравилно изрекао да би тужитељ могао тра- 
и{ити да се тужена обвеже на испушење уговора, уколико бн и за то постојалЈг 
услови, али да стштету због раскида уговора не може тражити, када до раскида 
уговора према установљењу призивнога суда ннје ни дошло.

Расположење у погледу сношења трошкова ревизискога поступка оснива се 
иа прописнма §§-а 152 u 143 Гр. п. ii.

247
Исправно је стајалиште признвнога суда да су престанком 

сврхе због које су акције туженога биле положене код тужитељ(;ког 
новчаног завода, оне добнле карактер обичне оставе н да је тужите- 
љпца од тога тренутка била власна да врши право ретенцнје у см. 
§-а 309 Трг. законнка. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
25 јуна 1940, бр. Рев. II. 207/1930).

Ревизију туженика не уважава, призивну пресуду одобрава и осуђује ту- 
женика да плати тужиљи на име ревизиског трошка у року од 15 дана под 
теретом приснлног извршења 578 (пет стотина седамдесет и осам) динара.

Р А З Л О З И :
Побијаном признвпом пресудом пренначена је пресуда суда првог степена 

II уважен тужбени захтев да туженнк призна тужиљи право ретенције на 394 
комада деоница Српске занатлијске банке д. д. у Вршцу, a које су деонице 
власништво туженика. Ilpii томе је Апелациони суд, противно ставу суда првог 
степена, био тог гледишта, да су се акције затекле у поседу тужил.е без икаква 
налога и то оних lOO кома.да, датих у кауцију са стране презадуженога С. А. 
као обезбеђење за његов рад као члана управе Занатлијске банке, зато што је, 
престанко.м фуикцнје члана управног о.дбора, престала и сврха у коју су акције 
дате, a оних 294, депонованнх да служе коришћењу права гласа на скупштинн 
Бапке, такође зато што је по завршетку скупштине престала сврха у коју су 
дате. Због тога, дакле, што су акције бнле остале код тужиље без налога и што 
постоји II стицај околности из од. 2 § 309 Трг. зак., да је власнпк акција пао 
под стечај и код Занатлијске банке имао као трговац меничнц дуг од 110.000 
дин., Апелациони је суд нашао да је захтев тужбе за признаи>е ретенционог 
права на акција.ма основан и по од. 1 и по од. 2 § 309 Трг. зак.

Тужсник је ревизнјом побијао ту пресуду и тражпо да се она преиначи и 
пресуда првог степена одобри, тврдећн да је признвна пресуда погрешна зато;

што је за оцеиу захтева по § 309 Tpr. зак. важно то да је пре или при 
полагању акција постојао у погледу њих прнзивном пресудом погрешно при- 
.знато ретенцнопо право на акцијама које су при полагању дате са одређеним 
налогом;

што је 113 чнњеница, да је днректор тужиље на тражење управитеља ту- 
женичке масе да му се издаду акције нзјавио да he их издати кад буде са н>их 
скннута пореска забрана, — требало извести закључак да се тужиља одрекла 
права ретенције;

ш'то је прнзивни суд пошао са погрешне, спнсима противуречне претпо- 
ставке, да посао купа акција са стране тужиље није перфектан због тога, што 
је директор тужил>е изјавио да ствар има да прође кроз управнн одбор тужиље, 
јер је такву изјаву директор дао при каснијем разговору када је тражена цена, 
док је, међутим, споразу.ч са њим о купопродаји акција раније био већ постиг- 
иуг прнликом првих разговора, ii

тто  је, у везн са приговором купа акције, нетачан став призивне пресуде 
да се самим 'тим приговором туженика тужиоцу прнзнаје внше но што тражи, 
јер тужилац тражи друго, пошто ретенција води првенственом намирењу из ак- 
ција. док куп акција ствара обавезу за тужиоца да плати куповну цену стечај- 
ној маси.

Ревизија није основана.
Касациони суд усваја као исправан разлог суда другог степена да је пре- 

станком сврхе, за коју су акцнје положене, престао и одређени налог полагања, 
јер из чињеница што је туженнк по престанку чланства у управном одбору 
пристао да 100 акција, које је дао за безбедност из основа љегове функцијс
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члана упраиног одбора, остану банци, као што је дозволио да и осталих 294 
акција, положених за коришћење гласа о годишњој скупштини, raKobe остаиу 
у  банцн, произлази да су престанком чланства и свршетком скупштине акцијс 
престале да служе одређеном налогу и одређеној сврси и да су тиме, што нх је 
туженик н надаље оставио код тужиље и тужиља их и држала, знајући и један 
и други да је првобитна сврха престала, странке се прећутно споразумеле да ак- 
иије буду у остави код банке т. ј. на чувању код ње. Према судској, пак, пракси на 
акцијама, које су тако доспеле у фактички посед повериоца, поверилац се може 
послужити правом прЈ1држаја из § 309 од. 1 Трг. зак. Зато је ревизија туженика 
у том погледу неоснована.

Неоснопана је ревизија и у погледу оног става суда првог степена да изјава 
директора тужиље, да he no скидању пореске забране издати акције, не лишава 
тужиљу права ретенције, јер се заиста из такве изјаве не да извести закључак 
да се т>'жиља одрекла права ретенција, пошто о праву ретеиције није било 
уошпте речи, већ само о могућности издавања акција с обзиром на пореску за- 
брану; у недостатку изричитог одрицања, да би се закључило да одрицање ипак 
постоји, нужне су јасне конклуденте радње, непосредног значаја и одређености, 
a поменута изјава није таква.

Правилан је став побијапе пресуде такође и у оном погледу да посао купо- 
продаје акција није перфектан, и то с обзиром на разговоре, вођене iipe оног у 
којем је директор туженика изјавио да куп акција има да прође кроз управни 
одбор, јер у првом реду ревизија у том погледу није одређено изведена, пошто 
не наводи у чему је и због чега погрешка и списима противречна претпоставка 
признвног суда, да би се из тих претходних разговора имало закључити да је 
куп акција перфектан. У другом, пак, реду зато, што ти претходни разговори, 
ако не претстављају јасну и одређену вољу за склапање посла купопродаје, не 
воде закључку да је посао склопљен. A да је тако, види се и iio томе, што је 
у каснијој изјави директора тужил>е наговестио изношење ствари пред управни 
одбор, што значи да ни претходни разговори нису посао окончали, утолико 
више, што ни туженик не тврди да је тужиочев иретставник приговорио таквој 
изјави. С тим у вези није од утицаја за спор ни онај ревизиони разлог да тра- 
жено признање права ретенције није нешто мање него нешто друго од права из 
основа купа акција, јер је отпао приговор одбране да је тужиља купила акције 
н да због Tora не може на њима вршити ретенционо право.

Најзад Касациони суд, иако ревизијом није иападнут, отклања као cyan- 
man онај разлог о основаности захтева тужбе с обзиром на пропис од. 2 § 
309 Трг. закона, јер је захтев већ уважен као основан по од. 1 § 309 Трг зак.

Нз тих разлога ревизија туженика није уважена него је побијана лризивна 
пресуда као на закону основана потврђена.

Одлука 0 ревизионим трошковима оснива се на §§ 143 и 152 Гр. п. п.

248
Пропнс § 220 Закона о радњама, да службопримцу припада награда н у 

случају ако је у раду спречен службодавчевим околностима, не односи се иа 
случај ограничења радног времена у предузећу где је службопримац запослен. 
(Пресуда Касационог суда у Новои Саду од 22 јуна 1940, бр. Рев. II. 882/1936).

249
Тужени нису меницу потписали као претставницн Аграрне заједпице, нспод 

лапнсаног или штамбил>е.м отиснутог имена фирме, него су на меници ставили 
само своја имена, без имена фирме, -зато су меничноправно одговорни они лично, 
чак ако су и поступали у својству функционера Аграрне заједнице. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од *22 јуна 1940, бр. Рев. II. 860/1936).

250
Ако се на основу прописа §-а 27 старог Стеч. закона побија правио дело 

презадуженога што је, повлашћујући јелнога веровника на штету .других, 
овоме предао менице које су тек доцније биле плативе, онда је у погледу поби- 
јања правнога дела .черодаван дан предаје, a не дан плативости меница. (Пре- 
суда Касационог суда у Новом Саду од 27 марта 1940, бр. Рев. I. 781/1935).
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251
Према §-а 52 Закона о ауторском праву, преступ, кажњив по § 5 тога 

Закона, чини и онај ко даје своје просторије бесплатно или уз наплату за одр- 
жавање тим Законом недопуштеног предавања, извођеља илн приказнвања или 
излагања неког дела, ако је знао да постоји таква незаконитост.

252
Уредба 0 ликвидацији земљораднпчкнх дугова не садржи та- 

кову одредбу да се извршење има одгодити у случају када дужннк 
у см. чл. 37 Уредбе тражи спровођење поступка за снижење дугова 
више од 50%. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 3 јуна 
1940, бр. Рек. I. 98/1940).

Касациони суд рекурс не уважава, нападнути закључак рекурсног суда 
одобрава.

Р А З Л О З И :
Овршеник напада зак<гучак Окружиог суда као рекурсног суда у Срем- 

ској Митровици, јер је суд у закључку исказао да не предлеже условн из §-а 
41 Hii., на основу кога се једино може дозволити одлагање дражбеног поступка. 
Молн да се нападнути закључак укине и оснажи закључак Среског суда, који 
је дозволио одлагање дражбеног поступка. Наводн да и дозвола дражбе није усле- 
дила на основу прописа Извршног поступка. Жалилац је тражио на основу Уредбе о 
ликвидацији земљорадничкнх дугова да му се смање дугови, јер смањење није 
било правилно извршено. Срески суд у Земуну утврдио је тачност жалиочевих 
вавода, те је утврдио дуговање са свотом од 115.323.27 дин. Како целокупно 
његово имање вреди 30.000 дин., a смањено потраживање противне странке из- 
носи дин. 115.323.37, то је жалилац у смнслу чл. 37 У. о л. з. тражио, да му 
се ово дуговање снизн на 50%. По овоме члану овакав предлог могао је поднети 
у року од 1 године од дана када је извршена замена дужничких исправа новом 
облигацијом, што је он ii учинио. Пре.ма томе дражба је дозвољена на основу 
закључка Среског суда у Земуну, којн је закључак донесен на основу ванредне 
Уредбе, која уоиште ннје постојала када је донесен Закон о извршењу и обсз- 
беђењу.

На основу исте Уредбе припада жалиоцу право тражења смањеља дугова, a  
према интенцији закона јасно је да тражење смањења обустав.га извршну моћ 
и снагу замењеним облнгација.ча, односно закључак на оснрву кога је дозво.гена 
дражба.

Ове су жалбе неосноване. He стоји навод жалночев да дражба није одређена 
по прописима П. п., само је Срески суд донео зак.гучак пре.ча Уредби о ликв. 
земљорадничких ДЈТОва, који је служио као извршвн наслов за одређење II. п. 
Уредба 0 ликвидацији земљорадничких дугова не садржи одредбу да се и-звр- 
шење и.ча одгодити у оно.м случају када дужник у с.мнслу члана 37 У. о л. з. д. 
тражи провођење поступка ,за снижење дугова више од 50%, a без таквога закон- 
скога ПЈјописа не .може се на основу специјалног закона исказати одлагање 
дражбе. A како ни по општим условима §-а 41 И. п. не ппедлежи случај .за одла- 
гање дражбе, то је суд правилио нзрекао да оваком одзагању нема места, те је 
рекурс жалиочев као неоснован ваљало одбити.

253
Закон 0 ликвидацији аграрне реформе и Правилник о вршењу права прво- 

купа иормнрају ово право у кврист Привилеговане аграрне банке само за случај 
купопродаје, али не н за случај размене некретнина. (Закл>учак Касационог 
суда у Новом Саду од 20 маја 1940, бр. Рек. I. 114/1940).

254
Како се нма рачупатп смањење дуга по 2% у см. Уредбе о за- 

штнтн зем.Јворадннка од 22 нов. 1933 год.? (Пресуда Касацпоног суда 
у Новом Саду од 4 маја 1939,'бр. Рев. I. 458/1935). I

I
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Касациони суд ревизију тужене делимично упажапа, поЛијану пресуду 
п]1ИЗивнога суда делимично преиначује, те тужену осуђује да је дужна тужи- 
тељу издати делимичну брисовну дозволу, односно да је дужна трпети да се ре- 
Јиењем Среског суда у Ковачнци као земљишпокњнжног суда број 4890/1H30 
у земљишнокњижним улошцима општине Дебељаче број 347 под ст. Ц. 9, број 
1051 под ст. Ц. 3, те бр. 2615 под ст. Ц. 4 у њезину копист укњижено заложно 
право за главницу од 11.000 динара с. п. п. делнмично брише у износу главнице 
од 10.353.50 динара, док преко те своте укњижено заложно право остаје.

У осталом делу П11изивна пресуда се одобрава.
Тужител>и се осуђују да плате солидарно туженој у име трошка ревнзиоиог 

лоступка 313 (три стотине тринаест) дннара, за 15 дана под претњом принудног 
извршен.а.

Р А З Л О З И ;
Тужена иапада пресуду прнзивног суда на основу ревизнских ра.члога из 

дач. 2 Н 4 § 597 Гр. II. п.
Повреду материјалног права налази у томе, што је призивни суд рачунао 

у корист тужитеља iio 2% за сваку годину раније исплате према ст. i i  тач. 3 
Уредбе 0 заштити земљорадника од 22 XI 1933.

Ова је жалба основана.
У ст. 11 чл. 3 наведене Уредбе одређује се да земљорадницн могу своје ду- 

говање исплатити и у краћем року, него што је предвиђено у ст. 1 истог члана. 
У том случају за сваку скраћену годину преостали и.знос се снижава за 2%. 
Ако дужник плати цео дуг већ пре ирве рате, онда преосталог износа и нема, 
и само се преостали и-знос -за сваку скраћену голину снижапа за 2 % ,  a не цела 
главница за толико пута 2 %  колико је године раније исплаћена. A не може се 
узети нн да се сваки оброк смањује за толико пута по 2% колико је годииа који 
оброк раније плаћен, јер би тада опрост износио далеко преко 24% од целе глав- 
иице, ако се дуг одмах плати.

Зато смисао наведене одредбе не може значити друго, него да се преосталн 
износ главнпце који би остао сваке године после нсплате појединог оброка сии- 
жава за 2%.

У годишњим оброцима предвиђеним по ст. 1 чл. 3 наведене Уредбе је и по- 
пречна камата 6,02%. Како у првој години плаћа дужник свега 6%, којн нису
доста ни за покрнће попречне камате од 6,02%, то после исплате тога обрека 
остаје дуг од 100 динара. Друге године износн оброк 6,75%. Камата iia осталих 
100 динара дуга је 6,02%. У првој години није плаћена пи цела ка.мата већ -за 
0,02% мање; зато се од ове друге рате од 6,75% има одбити најпре камата од 
6,02% више 0,2% остатак из прве годиие. Тако иде свега iia камату у дпугој го- 
днни 6,04%, па кад се то одбије од исплаћене рате од 6,75%, онда остаје за от- 
плату главнице у тој годипи 0,71 дннар, па одбивши ту отплату од дуга из прве 
године који износи 100 динара, онда је преосталн износ дуга у другој години 
90,20 динара. На тај начин имају се израчунати П1>еосталн износи за сваку 
годину. Од сваког тог преосталог износа има се одбнти 2%, што чини свега 
15,92%.

Није спорно да је цео дуг био 11.000 динара; да су тужитељи отплатнлп 
до 28 П 1934 од те главнице 3000 динава, да су тога дана платили 6.056 динара, 
a  2 III 1934 г. још 24 динара. На дан 28 II 1934 нзносила је главннца још 8000 
дина1»а. Тужитељи су у име отплате тог остатка платилн 6080 динара. Како 
15,92% од 8000 днн. износи 1273.50 динара, то су тужитељи осталп још дужии 
646.50 динара. Прсма тоие од целог ушвиженог дуга плаћено је заједно са 
бонифпкацијом епега 10.353.50 динара.

Зато Касациоии суд није могао одредити да се брише цела хипотека од 
11.000 динара. A није могао нн одбити тужбу у целини зато, што цео дуг није 
плаћен, B e h  је морао судити да се брише хипотека за толико, колико је дуг 
плаћен, јер дужннк има право да тражи брисање оног што је платио.

Жалба да се Уредба од 22 XI 1933 не може применити, јер да -за њу није 
изашао правнлник, није се могла уважити, јер је Уредба ступила на сиагу даном 
•обнародовања према њеном чл. 16.

Није се .чогла уважити ни она жалба, да је Уредба од 22 XI 1933 ставл.ена 
ван снаге Уредбом од 3 III 1934, јер је пропис чл. 3 ст. 11 материјалноправне 
природе, исплата се је догодила за време важења те Уредбе, па је тај пропис 
требало II применити.



Жалба у погледу парничних трошкова није се могла уважити, јер према 
§ 143 и § 145 Гр. II. п. трошак cHocii странка која је парницу изгубила, a 
тужена ју је изгубила у несаразмерно већем делу. Обзиром на горње становиште 
овог суда 0 бонификацијн, није од важности жалба што суд о то.ч није одродио 
преслушање стручњака.

Пресуда о ревизиском трошку оснива се на § 142 и 145 у вези са § 152: 
Гр. п. п., a трошак је одмерен с обзиром на висину успеха ревизије.
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255
He може тужитељ-правозаступник подићи тужбу и тражити да, 

суд изрече да трошкови у парници ко.ја је вођена по старом Гр. п. п. 
и који су досуђени тужитељици у тој парници, коју је он заступао, 
припадају њему, јер адвокат, иако има заложно право на те тро- 
шкове, ннје власник тих трошкова. (Пресуда Касационог суда у Но- 
вом Саду од 20 јуна 1940, број Рев. II. 656/1938).

Касациони суд ревизију тужиоца не уважава, нападнуту пресуду призивног 
суда потврђује.

Р А З Л и З И :
Тужитељ, адвокат д-р J. П., поднео је тужбу те је ставио тужбени захтев 

да се пресудом установи постојање његовог потраживања у свотн од дин. Geos’ 
(пема туженику).

Првостепеии је суд дао тужби места те установио да тужите.д. има пре.ма 
туженику В. Ж. потраживаље у своти од 9305 дин. н пресудио туженог iia 
исплату парннчних трошкова.

Призивни је суд донео пресуду којом је признв туженог уважио, првосте- 
пену пресуду преиначио, тужитеља са тужбо.ч одбио и пресудио га на исплату 
ирвостепених трошкова.

Тужитсљ напада пресуду ревизијом те ставља предлог да се нападнута 
пресуда преиначи, тужби места даде и тужени пресуди на снашање призивног 
II ревизнског трошка.

Своју ревизију тужитељ оснива iia разлозима из бр. 3 и 4 § 59 Гр. п. ii
Жа.1и се да је погрешно стајазнште и образложење призивне пресуде да су 

трошкови по старом Гр. ii. п. досуђени странци a не њезином правозаступнику, 
јер у смислу § 18 Зак. чл. LIV из 1912 год., требао је суд досудити трошак 
адвокату, што је и учинио у парници бр. Г. 41/1937.

Није умесно, дакле, — вели се даље у ревизији — етајалиште призивног 
суда да су трошкови досуђени странци и да он (тужитељ) нема активне легити- 
.чацнје за тражење тог трошка у своје име.

Ревизија је неоенована.
У парници Г. 41/1937 нису парнични трошкови (како првостепени тако и 

ирнзивни) досуђени тужитељу, већ J. В. рођ. В., чији је правозаступник био 
тужитељ, a која се парница води.ча по старом Гр. п. п. (Зак. чл. I из 1911 год.) 
В. је господар и власник тих трошкова. Адвокат, овде тужите.д>, нема право 
власништва на трошкове који су његовој странци досуђени, већ у најбољеч 
случај право залога. Тн трошковн нису потраживање тужитеља, већ В. J. према 
тужеиоме.

Тачно је с тога правио оценпо ствар призивни суд када је тужитеља са 
тужбом одбио.

Расположење о ревизноним трошковима није донесено, јер на ревпзију 
тужитеља туженн није дао одговор, па тако рев. трошкова није ни било.

256
Ако адвокат не уговори адвокатску награду, него се награде за случај 

неуспеха парннце одриче, онда за ваљаност таквог одрицања по старо.м Адво- 
ватском реду (Зак. чл. XXXIV из год. 1874') није потребна исправа. (Закључач 
Касационог суда у Новом Оаду од 27 марта 1940, бр. Рек. I. 91/1940).
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Тужена је дужна тужитељу исплатити адвокатски хонорар :m 
вођење парннце iiaKo је пуномоћ потписао само један од двоЈице 
чланова фирме којн су власнн да фпрму ааједничкнм потписом об- 
везују, јер се тужена фирма тужитељевнм радом корпстила. (Пре- 
суда Кагационог суда у Новом Саду од 8 јуна 1840, бр. 1’ев. II. 
792/1930).

Касациони суд ревизнју тужене не уважава, пресуду призивнога суда одо- 
брава и осуђује тужену да плати тужитељу на име ревизиског трошка у року 
од 15 дана под теретом принудног извршења 514 (иет гтотлна четрдесет и четир) 
динара.

Р А З Л О З И :

Призивну пресуду напа.да ревизијом тужена, те се жали да је призивнп 
суд повредио материјално право када ју је осудио да тужитељу платн 
адвокатски хонорар као правном заступнику у парници, у којој му је пуномоћ 
потписао ciiMo Р. Ш., a не и други члан фирме, иако је фирму обвезивао само 
колективни потпис оба члана фирме.

Истиче, даље, ,да тужите.г ие може тражити награду ни као негоциорум 
гестор, јер је против меничног платежног налога iio .’iH e o  неосноване приговоре, 
од чега је тужена имала само штете, a не користн.

Побија тужена и оно становиште призивног суда да је тужена поступак 
тужител>а ћутке одобрила.

Ове се жалбе ннсу могле уважити, јер је основан закључак призивног суда 
да се је фирма радом тужитеља користила, када није по плагежном налогу дуг 
исплатила одмах, него се је тек после 2 и 54 године са тужител.ицом нагодила у 
току парнице.

Навод тужене да она није могла одмах дуг исплатнти баш због овнх при- 
говора, јер и за исплату треба колективан пристанак оба члана фирме, није се 
могао уважити, јер тужитељ није крив што други члан фирме није на исплату 
пристао, него је хтео да парницу во.ди.

Ако фирма није хтела да за њу рад тужител>а у парници без ваљане луно- 
моћи нема дејства, није требала после 2 и 54 годнне у таквој парници ск.>1апати 
нагоду, већ је требала пустити да се поподо.м приговора тужитељске банке у 
коначној судској инстапцији донесе одлука о самој тужби и поступку иоводом 
нсте.

Није основана ни жалба да решење суда од 19 IX 1933 бр. 737/930 којим 
је тужитељу установ.ген трошак за заступање није постало правомоћно, јер је 
фирма против тога решења уложила рекурс, који је као прекасно поднесен 
од(^чен и то правомоћно.

Из тога разлога није основана ни жалба, да поједине ставке у том трошкоп- 
ннку нису ваљано установ.гене.

Пресуда о парничним трошковима оснива се на § 143 и 152 Гр. п. п.
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258
Ако адвокат прими од странке нзвесну своту да њом исплати залопгним 

правом обезбеђени ;^г  странке и да заложно право брише, па пре Hcnyaeiba те 
обавезе умре, онда су наследници адвокатови дужни да по адвокату примл.епу 
своту странци поврате или да јој издаду брисовну дозволу способну за бригаље 
заложног права. (Зак.гучак Касационог суда уНовом Саду од 10 јуна 1940, бр. 
Рек. I. 311/1939).

259
Нпје разлог да странка на рочиште у поступку пред Окружним 

судом не ириступи зато што јој је позив уручен четири дана пред 
рочиште. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 15 јуна 1940, 
бр. Рек. II. 38/1940).



Касациони суд ревнзиоии рекурс тужитеља уважава, нападнути закључак 
мења и I ст. пресуду одржава иа снази.

Р А З Л О З И :
Тужени је иодкео призив против пресуде због изостанка. Жали се да из- 

останка није бнло, јер од дана кад је њему уручен позив за рочиште па до даиа 
самог рочншта ннје био остављен рок од 15 дана како то прописује § 326 Гр. ii. 
II., већ само 4 дана.

Поред тога наводи да је због болестн на то рочиште поолао свога iipo- 
куристу,

Призпвин суд је прнзив уважпо ii нападиуту пресуду укинуо из разлога, 
EiTo ваведенн рок од 15 дана ннје одржап.

Закључак II стеиеног суда напада тужнтељнца, јер да ТЈ^жени борави у 
седпшту суда, па је рок од 4 дана довољан, a иначе је сама достава извршена 
У реду.

Ова је жалба основана, јер кад је туженоме позип на рочиште npoiiiicno 
уручен, оида је он морао iia рочиште приступитн.
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260
Решапање о п[)ннадлежностима општпнскпх чпновнпка спада у 

■см. §-а 5 Уредбе Дунавске бановпне о ошптпнским службеницнма у 
стварну надлежност управнпх властп. (Зак,шучак Касацноног суда 
у Новом Саду од 22 августа 1939, бр. Рев. I. 181/1935. У пстом смн- 
слу закључцн бр. Рев. 1. 860/938 п Рек. I 22/1940).

На основу §-а 572, те §-а 571 тач. 6 Гр. п. п. како призивна тако и прво- 
степена пресуда као нпштаве укндају се, i:ao п поступак који им је. претходцо, 
те се тужба одбацује и обвезује тужилац да у року од 15 дана под притљо.ч 
оврхе илати туженој у име прн.зииних трошкова 1244 (хи.гаду две стотине четр- 
десет II четири) дннара, a у име ревизиоипх трошкова 532 (пет стотина трпдпсет 
п два) дпнара.

О Б Р А З Л О Ж Е Љ Е :
Тужитељ у тужби тражи да му туж1чш плати месечна бсрива sa месец 

март, април н мај 1934 год. у укупном износу од дни. 10.159.48 дииара, која 
му припадају као службепику код тужене у cno .icT B y општ. бележника, a којег 
је као таквог тужена дужносги разрешила са 1 III 1934 ii донела решрње да се 
од тога даиа тужнтељу берива не исплаћују, али је услед жалбе — наводи се у 
тузЕби — коначпо управним путем решено да су тужител>у незаконито задржана 
бРрива од 1 III 1934 г.

Првостепеии суд дао је места тужби (донесена је пресуда због нзостанка), 
a ту је пресуду тужена напала призивом, те је призивни суд донео просуду, 
којом је призип тужене одбио и побијану првостепену пресуду одобрно.

Против пресуде прнзивног суда тужена је поднела ревизију, стаиљајући 
пррдлог да се иападнута пресуда укине као ништава и тужитзљ ирес.ули iia 
спашање призивпих и ревизиских трошкова, јер спор не спада у пад к.-жноот 
Р1.ЛОВЛИХ судова, те се позпва па § 5 Уредбе о општпнским службеницкма Ду- 
иавско Оаповине.

Ревизпја је оспована.
Обзнром iia пропнс § 5 Уредбе о општннским службеиицима од 10 ф«бруа])а 

1934 г. бр. 9915, која је ступи.та iia спагу 1 III 1934 год., спорови између општина 
н н.езн11их службеника који настану нз службеног одиоса не спадају ирод 
редован суд, него П1)сд админнстратнвне власти.

Услед тога Касацнони суд обзнро.м на пропис § 571 бр. 5 Гр. п. ii., a iia 
основу § 572 Гр. п. п., морао је укинути обе пресуде нижих судова, као u поступка 
Kojir им је претходио те тужбу одбацити.

Пзрека 0 трошковима парнице оснива се на пропнсп.ма §§ 143 и 152 Гр. п. п.
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2G1
Тужитељ је властан да тужбом код редовног суда тражи да ту- 

жена ставн у судскн полог своту којом му је некЈ)етшша iior{KMiino 
оптерећена пореокнм заостатком, a који по1)ескн заостатак гтварио 
терети тужену. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 18 јуиа 
1940, бр! Рев.‘ II. 859/1930).

Касациони суд ревизију тужитеља делнмнчно упажапа, пресуду призиинога 
суда делнмично у њеном нападнутом делу преиначује тако, да обвезује тужену 
да главницу од 1803 динара исплати на благајни Пореске управе у Жабљу на 
име порезе на ставку тужнте.га, илн у противном да овај и.знос положи у судскк 
депозит; да плати тужиоцу у име првостепених парничних трошкова 405 динара, 
у пме призивних трошкова 308 дин., a у име ревизискнх трошкова 160 (једиу 
стотину шесдесет) динара, све у року од 15 дана под претњом принудиог из- 
вршења.

Р А З Л  ОЗН:
Пресуду другостепенога суда напао је ревнзионојс молбом тужител>, жале- 

1ш ее против оиога дела пресуде другостепенога суда, у којем је одбијен тужбенн 
захтев у погледу износа од 1803 дин., као и  у погледу снашања парничних тро- 
шкова. Тужите.Ђ је у у тужби тражио да тужена исллатн на каси Иореске 
управе у Жабљу па име порезе на ставку тужител>а 1803 динара, или у против- 
НО.М да исплати ову своту на руке тужител>у. Првостепенн суд је том захтеву 
тужбе у целосги удовољио, установивши да се тај износ пореског задужеља води 
на тужиоцу, a да терети тужену. Другостепени суд је са овим тужбеним захте- 
Еом одбио тужитеља, уваживши призив тужене, из разлога јер тужител. иије још 
псплатно тај дјт Државно.м ерару, iia га не .може ни oii од тужрне тражигн, нити 
је овлаштен да он утера потраживања Државног ерара, па не стоји у правном 
односу са туженом. Тужител. пије дужан трпети оптерећењс својих нек])етиина 
и штету која услед тог оптерећења трпи, па да стога јесте у правно.ч односу са 
туженом. Осим тога изиео је да у пресудц и.ма противречпости, јер се у раз- 
лознма пресуде каже да су призивни разлози туж(Ч1е неосновани, те да је призив 
као неоснован одбијен и пресуда првостепеног суда у целости потв[)ђена, a међу- 
тим у днспозитиву је призпв тужене ипак делимично уважен. Из тих разлога 
је тужитељ у ревизионој молби предложио да се другостепена пресуда преиначи 
и да се одржи на сназн првостепена пресуда, нлн да се другостепена пресуда 
понншти и ствар упути призивном суду иа поновпо решавање.

Касационн суд нашао је, да ревизиеки разлози тужител»еви исрпљују раз- 
логе означене у броју 4 §-а 597 Гр. п. п., јер се пресуда призивнога суда оснива 
на погрешној правној оцени стварн.

Призивни суд испустно је нз вида, да је према наводима тужбе та пореза 
укњижења на некретнинама тужите.га, a тужитељ у такво.м случају није дужан 
трпети штету која услед тог оитерећења за њега настаје или настати .чоже. Нсто 
тако нспустио је из вида, да је главни захтев тужител»ев управљен на извршење 
плаћања износа од 1803 динара у прво.ч реду на благајни надлежне Пореске 
управе на ставку тужитеља, a то не претставл>а утеривање нотраживања Држав- 
ног ерара у и.ме истога, него захтев тужитеља у своје име, за чинидбу којом се 
нма од тужитеља отклонити евентуална штета, односно стање које он није дужан 
трпети. Како, дакле, из ра-злога што тужитељ није дужан на својим 11екретнина.мн 
трпетн терет порескога заостатка, који стварно теретн тужену, нити евентуалне 
штетне последице тога оптерећења његових некретнина, проистиче њвгов оправ- 
дани интерес на постављеном тужбеном .захтеву и у погледу ових 1803 динара, 
те зато постоји правин олнос између тужите.Ђа и тужене у ово.ч погледу. Нз тих 
разлога иризивни суд је цападнуту пресуду засновао на погрешној правној оцени 
ствари када је овај главни тужбенн захтев одбио на том основу, што тужител> 
није са своје стране исплатио тај порески заостатак Државном ерару, па је 
Касациони суд као ревизиони суд у том делу преиначно другостепену пресуду 
и пресудио као у дисиозитиву.

Тужитељево.ч захтеву да је тужена у противном случају дужна ову своту 
исплатити на руке тужите.Ђу, није могло бити, нстина, удовољено — из разлога.



jep тужитељ не може тражити исплату на његово руке све дотле док не докаже 
да је он извршио плаћање тога износа Државном ерару на име истога порескога 
заостатка, — али то не спречава да тужена буде обвезана да ову своту у про- 
тивном случају положи у судски депозиг, iia је Касациони суд изрекао ову ду- 
жност тужене, јер то претставља даљу консеквенцију њезине дужности да от- 
клони евентуалну штету од тужитеља, односно да га у том погледу обезбеди.

0 трошковима је суђено по прописима §§ 143 и 152 Гр. п. п. с обзиром на 
то да је тужена у парници потпуно побеђена.

262
Питање коначног издржавања деце и после ступања на снагу Вп. спада у 

стварну наддежност редовних судова, a не у стварну надлежност сирочадских 
столова. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од *27 јуна, бр. Рек. I. 77/1940.)
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263
Правоснажност судске одлуке донесене у нзвршном поступку не 

може били законска сметња да странка која сматЈ)а да јој је неко 
право у извршном поступку повређено, тражи исправак тога повре- 
ђиног права пред редовннм судом. (Пресуда Касацноног суда у 
Новом Саду од 20 септ. 1939, бр. Рев. II. 462/1939).

Касациони суд ревизију К. В. и др. не уважава, нападнуту пресуду Апе- 
лационог суда потврђује и обавезује тужене да солидарно плате тужиоцима у 
року од 15 дана под претњом принудног извршења на име ревизионог трошка 
дин. 2662 (две хиЈваде шест стотина шесдесет и два).

Р А З Л О З И :
Ревизију пресуде Апелационог суда траже у диспозитивном делу пресуде 

Кас. суда именовани, жалећи се да је Апелациони суд оним делом своје пресуде 
којим је њихов призив одбио и тужби против н>их места дао, повредио фор- 
мално- 11 материјално-правне прописе.

Повреду тих прописа налазе тужени у томе: 1) што Апелациони суд није 
међу — пресудом установио правомоћност дражбе спорних некретнина, одржане 
2 октобра 1933 г.; 2) што нн иначе у побијаној пресуди није установио да је 
поменута дражба у тужби означених некретннна постала правомоћна н као таква 
и проглашена, те да према томе стоји приговор пресуђене ствари; 3) што није 
установио да је правнн претходник тужених стекао право власништва поменутих 
некретнина и да су тужени добронамерни купци тих некретнина, јер да су их ку- 
нили поуздајућн се у правомоћност судских одлука и у јавност земљишних 
књига; 4) што ннје установио да су тужитељи накнадно изгубили заштиту п» 
Уредби 0 ликвидацији земљорадничкнх дугова.

Жалбе ннсу основане.
Ад 1) Ова жалбаније основана, јер је Апелациони суд правилно установио да 

доношење међу — пресуде није било потребно, јер се спор могао одмах конашш’ 
решити те га је коначно и решио побијаном пресудом.

Ад 2) Ни ова жалба није основана, јер је Апелациони суд правилно уста- 
новио непостојање пресуђене ствари и умесно изрекао, да правомоћност неке 
судске одлуке донете у извршном поступку није никаква закоиска препрека да 
странка, која с.чатра да јој је неко право у извршном поступку повређено, тражн 
исправак тог свог повређеног права у парннчном поступку путем тужбе, као што 
је то случај и у конкретној парници, јер тужитељи у конкретној парници на- 
лазе да су лишени посе,да својих некретнина противно прописа Уредбе о з. з. од 
23 новембра 1933 г. и каснијих Уредаба, те да су тужени дужни вратити им 
посед тих некретнина и у том случају, ако су их они стварно купилн од дра- 
жбеног купца. Апелациони суд је, пак, установио као неспорну чињеницу, да 
дражба спорних некретнина одржана 2 октобра 1933 г. није још била постала 
правомоћном дана 23 новембра 1933 г., пак је зато с позивом на прописе чл. 6 
Уредбе 0 3. з. од 23 новембра 1933 г. правилно обвезао тужене да предаду посед 
тих некретнина. Правно становиште тужених да одлука извршног суда од 1 
јануара 1934 г. којим је дражба од 2 октобра 1933 г. проглашена правомоћном 
има дејство екс тунк т. ј. од 2 октобра 1933 г., не може се усвојити, јер се то



коси са когентним прописима чл. 0 Уредбе о з. з. која је баш и донесена ради 
заштите земљорадника.

Ад 3) Ни ова жалба није ocnonaua, јер је Апелациони суд без повпеде прап- 
них прописа установио, да ни правпи претходник даиашњих туженика, a ни 
дражбени купац, с обзиром на пропис Уредбе о з. з. од 23 новембра 1933 г. чл. 
6, није могао стећи право власништва спорних иекретнина, па доследно томе то 
право није могао пренети ни на тужене као правне наследнике. Што се, пак^ 
тиче навода тужених да су они били добронамерни купци, тај навод све када 
би и био доказан, пе би се могао узети у обзир, jen је Уредба о заштити земљо- 
радника апсолутне природе, те када се она има применити — као што је то и у 
конкретном случају — не може се нико бранити добронамерношћу.

Ад 4) Неосновава је, напослетку, и ова жалба туженика, јер је као неспорно 
установљено да су тужитељи у време одржавања дражбе били земл.орадниц1[, од- 
носно да им је било признато земљорадничко својство. Уредба о ликвидацији 
земљорадиичких дугова, пак, прописује поступак како се решава питање земљо- 
радничког својства, наиме да то иде ванпарничним путем нападањем општин- 
ског уверења код среског суда с правом рекурса на окружни суд. Туженима^ 
пак, није успело ни једно општинско уверење о земљорадничком својству тужи- 
теља поништити нити о томе ма какав доказ пружити.

Услед неоснованости напред изложених жалби тужених њихова ревизија 
као неоснована није се могла уважити, па је побијану пресуду ваљало одобрити 
и обвезати тужене у смислу §-а 152 и НЗ Гр. п. п. и на снагаање ревизионих 
трошкова.
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У см. §-а 20 Закона о побијању правних дела ван стечаја одређење забе- 

лежбе тужбе ради побијања има се тражити код парничног, a не код земљишно- 
књижног суда. (Закл>учак Касационог суда у Новом Саду од 26 јуна 1940, бр. 
Рек. I. 1940).

26б
Како се ради о потраживању за прековремени ра.д, a свота прелази 12.000 

дин., за расправу спора стварно је надлежан редован суд, a  не изабрани одбор. 
(Закључак Каеационог суда у Новом Саду од 3 јуна 1940, бр. Рек. I. 107/1940).

266
Према прописима Наредбе од 4 авг. 1915 бр. 54404/VIII-a Б. М., ако је брако- 

разво.дна парница у току, ма се она налазила и у призивном стадију, има сиро- 
чадски сто списе који се односе на поступак ради смештања и издржавања деце 
уступити бракоразводном суду, којн је од тога тренутка једино надлежан да по 
тим питан>и.ча оддучује. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 18 маја 
1940, 6t). Рек. II. 68/1939).

267
У погледу обавезе издржавања синовл>е жене, отац не претставља главног, 

него само супсиднјарног дужника, те се према томе пи месна на.длежност по §-у 
90 Гр. п. п. не може равнати према оцу супарничару као главном дужнику. 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 10 јуна 1940, бр. Рек. I. 70/1940).

268
Надлежност предвиђена у §-у 92 Грађ. п. п. за парничне пуномоћнике који 

траже своју награду и трошкове није искл>учива, него поред н>е постоји и опште 
месна надлежиост за утужбу таквих захтева. (Пресуда Касационог суда у Новом 
саду од 27 јуна 1940, бр. Рев. I. 880/1936).

269
Иако у одлуци Среског начелства стоји да се тужба код редовног суда има 

подићи у року од 15 дана, она се има ипак подићи према пропису §-а 1 Наредбе 
Мин. правде бр. 72400/1914 у року од 8 дана од проглашења одлуке, јер је то 
императнван законски лропис који обртна власт не може мењати. (Закључак Ка- 
сационог суда у  Новом Саду од 3 јуна 1940, бр. Рек. I. 124/1940).
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Правилно је признвпп суд нзрекао да тужнтељ-адвокат нема 
лравног ннтереса да иокреКе иред грађ. судом парннцу радн уста- 
новљења правнога односа (да се са туженом обрачунао), јер је ту- 
жена покренула против њега крнвичан поступак по пстом предмету, 
ла тужитељ пма могућности да свој однос према туженој пречпспг 
II у КЈ)ивнчној парннцп. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду 
од 1б јуна 1940, бр. Рев. II. 701/1936).

Касацнони суд ревизију тужите.га не уважава и призивну пресуду одобрава.

Р А З Л О З И :
Тужитељ у тужбн наводи да је тужена подпела против њега кривичпу 

пријаву, јер да, тобоже, није са њоме обрачунао 5100 динара, што је као адвокат 
убрао од туженога у париици у којој је заступао тужнтељицу, Међути.м, он је 
са тужитељицом све обрачунао те тражн да суд у пресуди изрече, да је он 
нзпосе због којнх је тужена против њега поднела крнвичну пријаву са њоме 
обрачунао ванпарничним путе.ч, па да тужена нема права да тражи од њега 
иолагање рачуна нн исплату наводно пеобрачунатих износа.

Тужена наводи да нема места тужбн за установљење по § 323 Гр. п. п.
Првостепени суд је тужбу уважио.
Призивни суд је тужбу одбно сматрајући да нема места тужби по § 323 

Гр. п. п.
Тужите.Ђ ову пресуду напада на основу ревизијских разлога из тач. з и 4 

§ 597 Гр. п. п.
Жалн се што је прнзивни суд изрекао да нс постоји услов за тужбу из § 

323 Гр. п., јер да он тражи установљење обрачуна, дак.че чињенице, a не неког 
права, како то захтева § 32*3 Гр. п. п. Та тврдња суда, истиче тужитељ, није 
тачна, јер је он у сво.м поднеску истакао да тужена нема права тражнти обра- 
чуна, нити какву своту; он, пак, као мандатор да и.ма права да тражн да му 
се призна да је рачун положио.

Жалн се, даље, због тога, што је призивни суд стао на становиште да он 
није нп вероватним учпнио свој правни интерес да cn што пре грађанском iipe- 
судом утврди 0110 што у своме петиту тражи и да је све то што јс желио по- 
CTnhn грађанском тужбом могао iiocTnhii и у кривичном поступку, који је ту- 
жепа покренула против њега, где је .могао као своју одбрану нзнети и извршени 
обрачун.

Наводи, да правнн интерес не мора битн само грађанско-правни већ н кри- 
иично-прашш, којн се састоји у опасности од кривичног гоњења. Његов грађанско- 
правни нптерес за установљење и поред кривнчног поступка постоји. Постоји, 
пак, зато, јер ако кривични поступак буде обустављен, тужена би могла покре- 
пути против њега грађанску парпнцу ради обрачуна. Поред тога, постоји опасност 
да he све.доци обрачуна умретн, те касније не би нмао доказа да је обрачун 
извршио.

Наводи, дал>е, н то, да је кривични поступак доиста н обустављен.
Ревизију тужнтеља Касацнонн суд није могао уважити из овнх разлога;
За покретање тужбе по § 323 Гр. п. п. услов је да тужитељ има правни 

интерес да се његово право илц правнн однос чим пре установп.
Кад је већ тужена поднела кривичпу прнјаву против тужител,а, онда није 

било разлога да се покреће тужба по § 323 Гр. ii. п., a у сврху да не дође до 
крив. поступка. Сам, пак, правнн однос, обрачун, могао се је установитн и у 
кривично.м поступку.

Да се та грађанска парница, пак, води већ сада, није разлог нн то што би 
сведоцц моглн умрети. .4ко та опасност одиста постоји, тужитељ може затра- 
жити претходно преслушање тих сведока.

Kojic би други разлог оправдавао да се обрачунскн однос чим пре уста- 
нови тужнтељ није навео, a без тога услова не може се водити парница по § 323 
Гр. п. п.
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Исправа истављена у см. §-а 817 старог Гр. п. ii. чипи потиуи 
доказ 0 томе да је иставл а̂ч изјаву коју она садржи учниио. У томо 
погледу, дакле, суд није властан 'да вршн оцену садржине нсправе 
по своме слободном уверењу, него је д '̂жан узети да је странка. 
пзјаву која се оспорава одиста учшшла. (Решеље Касацпоиог суда 
од 5 јуна 1940, бр. Рев. II. 70б/1936).

Касациони суд услед рспизионе молбе тужених пресуду призиписч' суда 
разрешава и тај суд yiiyhyje iia даљи поступак, после кога he донети и нову 
одлуку, у којој he Јјешити 5i о сношењу трошкова овога ревизискога поступка, 
који се за тужитеље установљавају у своти од 946 (девет стотииа четрдссет и 
шест) дииара, a за тужене у своти од 1131 (једну хиљаду сто тридесет и једаи) 
динар.

Р А З Л О З И :
Тужитељи су у тужби навели да је другоредна тужитељица даровннм уго- 

вором склопл>еним 3 јуна 1919 године поклонила прворедиом тужитељу, Л. Г., 
своме сину из првог брака, некретнине уписане у гр. улошку општине Херте- 
ленди бр. 90 топ. бр. A I 18, 19, 20, a од некретннна уписаних у гр. ул. бр. 85 
TOII. бр. A +  1156, 1170, 1708, 1730, 1800, 1918 и 1930 једну половииу њему, a  
другу половину децн његовога пок. брата Л. Ф. малод. Л. А., Ф. н К. Тај уговор 
одобрио је у корист малолетних Сирочадски сто Торонталске жупаније 11 авг. 
1930 године и тако је он у целости постао правовал>ан. Када је, међутим, тужитељ 
хтео да поклоњене му покретнине и грунтовно препише на своје име, уверио се 
да су one на оспову даровиог уговора од 18 авг. 1903, којим је другородна ту- 
жите.1>ица исте те некретннне иоклонила својој пасторин, кћери свога мужа 111. 
К. из првог брака, III. Т., удате за Г. IL, грунтовио већ nijeimcane )ia њепо име. 
Како тужитељи такав уговор иису ншада потиисали, он је аб оригине иеваљан 
и грунтовно укњижење па основу њега није могло бити спроведено. Но све када 
бн се утврдило да су тужитељн тај уговор и потписали, и онда је oii без важио- 
сти, јер његова садЈ1Жина не одговара правој вољи странака, будући Д1)угоредна 
тужитељнца никада није имала намеру да, обилазећи своју рођену децу, тужи- 
тел>а и његовога брата Ф., поклони читав свој иметак својој пасторцн. Тај уго- 
вор је неважаи ii због тога, што је ua поклоњене некретнине у корист Државиог 
ерара забележена забрана отуђења и оптерећења, те би уговор могао пмати 
важностн само тада, да је од стране Државног ерара одобрен. Зато су тужитељи 
тражили да суд изрече да је даровни уговор склопљен 18 августа 1903 без 
важности, да је, напротив, вал>ан даровни уговор склопљен 3 јуна 1919 године, 
те да се на основу тога уговора некретнине поклоњене и гр. преинсане на нме 
жене Г. II. pob- UI. Т. препншу у одговарајућем делу на и.ме прворе.шог тужи- 
тел»а Л. Г.

Туженн су тражнли да се тужите.-ви са тужбом одбију и осуде да плате 
трошкове, поричући да тужнтељн уговор од 18 авг. 1903 не би били својеручно 
потписали, или да нису имали знања о његовој садржини. Напротив, на уго- 
вору, који је, нстииа, склопл>ен на мађарском језику, наведено је да је он стран- 
кама прочитан н на шиховом матерњем неначком језику протумачен, зато се 
његова садржнна има сматратн 11стипито.ч све дотле, док тужите.Ђи формалну 
доказну сиагу иеправе која уговор садржи не оборе. Тужител>и су већ и при- 
знала ва.ганост даровног уговора од 18 авг. 1903 године тиме што је одмах 
после смрти Ш. К., мужа прворедне тужитељице, све спорне пекретпине са 
кућо.ч! бр. 9 добила пасторка тужите.гичина Г. III. Т., те их је оиа са тужите- 
л>ццо.\с уживала, са н>ом у кући заједно становала, a 9 јутара земље на које је 
има.1а доживотно лраво плодоуживања издавала је тужител.ица наполе својим 
синовима ТЈ’жител.у и њсговом пок. брату. Истнм уговоро.ч од 18 авг. 1903 покло- 
њени су билн тужител.у и његовом брату Ф. са стране њиховог очува једна кућа 
под пописним бр. 12 и 2% јутра земл»е, који су на њихово име и прспнсани. У 
том делу је даровни уговор B e h  и извршен, што такође говори против твр.-цве 
тужите,т>а да би им садржина исправе била иодметиута и да би ју они потписалн 
не 3iiajyhn шта она садржи.

Првостепенн суд, Ок[|ужни суд у Панчеву, одбио је тужитеље са тужбом и 
осудио ux да плате трошкове, a призивни суд, Апелациони суд у Новом Саду,

271
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"ly je пресуду y целини потврдио, осуђујући тужитеље да плате н трошкове при- 
зивног поступка. Услед решења Касационог суда од 24 децембра 1931 године, 
којим је пресуду призивног суда разрешио и упутио га на даљи поступак, Апе- 
лациони суд је донео своју другу вресуду, којом је првостепену пресуду преи- 
начио, тужбу уважио и тужене осудио да тужитељи.ма плате и првостепене и 
призивне трошкове.

Жалба тужених да је призивни суд повредио правне прописе основана је. 
У см. § 317 Гр. п. п. приватна исправа, истављена у см. прописа истога §-а, 
■служи потпуннм доказом за то да је истављач учинио изјаву коју она садржи, 
■све дотле док ннје доказано да је она фалсификована. У конкретном случају 
даровни уговор од 18 авг. 1903, који тужитеља нападају, писан је, истина, туђом 
руком, али је Апелациони суд примио као истнниту чињеницу, установљену по 
првостепеном суду коју тужнтељн ревизијом не нападају, да тужитељица ннје 
Јспела доказати да су њпхови потписп па уговору фалсификовани. П, како је 
уговор потписан пред два пословна сведока и на њему у клаузули истакнуто да 
је  он пред странкама прочитан и на њиховом матерњем-пемачком језику проту- 
Јлачен, он је према умесним наводима тужених нстављен у см. пропнса §-а 317 
Гр. п. п., те је тужитеље теретила дужност да докажу да садржшш нсправе 
схранкама mije била прочитава и протумачена, у коме би случају доњи судовн 
4)или једино власни да у см. §-а 318 Гр. п. п. по слободној оцени мере њеиу до- 
казну снагу. Туженн се, међутим, с правом жале да тужитељи у току поступка 
код доњих судова, сем једностране тврдње другоредне тужитељице, дате прили- 
ком њеног преслушања код првостепеног суда, нису успели да продукују ника- 
кав доказ у томе погледу да нм садржина уговора који се напада не би била 
прочитана и протумачена. Напротив, иако су оба пословна сведока К. П. и С. у 
заједничкој нзјави датој јануара месеца 1921 године потврдили да је садржина 
утовора странкама и прочитана и протумачена и да н таква писмена изјава све- 
дока нрема разрешавајућем решењу Касационог суда претставља бар делимичан 
доказ за ту чињеницу, Апелациони суд је то упутство Касационога суда оставио 
ван пажње и изрекао да тој писменој изјави пословних сведока не поклања вере 
II да ју оставл>а ван расмаграња. Услед свега тога дужност he бити Апелацноног 
■суда да се у своме новом поступку у погледу доказне снаге исправе од 18 авг. 
1903 године држи у свему горњега стајалишта Касационог суда, a нарочито про- 
пнса израженог у §-у 317 Гр. п. п.

Но све када би тужитељима и успело да докажу да нсправа од 18 авг. 
1903 није истављена у см. §-а 317 Гр. п. п. и суд дошао у положај да њену 
доказну снагу у см. §-а 318 §-а Гр. п. п. слободно цени, и у том случају би суд 
био дужан да узме у расматрање н оцену чнњенице које је, како се из образло- 
и;ења пресуде видн, .acvioM оценио погрешно, a делом пропусшо да их уопште 
узме у расматрање. У пресуди Апелационог суда накнадна клаузула, наведена 
на даровном уговору од 20 августа 1902 године назива ее, према уговору од 18 
авг. 1903 године, раинјим даровним уговором. Пз исправе, међутим, која у 
препису прнлежи списпма н чију истннитост странке не оспоравају види се, 
да  је ту клаузулу, односно изјаву III. К., иставила и потписала уз рукозпак 
Т. К. удата Ш., a да се на њој потпис III. Т. уопште не налази. Како је то, 
дакле, једнострана изјава дароватељке III. К., она се ни у ком погледу не може 
•сматрати двостраним правним иослом, нити може за даропримца Ш. Т. бити 
ма у ком погледу обавезна. Нмаће Апелацнони суд, даље, дужност да за случај 
да тужитељи.ма успе доказати да нм исправа од 18 авг. 1903 није била прочи- 
тана II протумачена, узме у обзир и расматрање и ове околности; Према чиње- 
1ШЧНОМ установљењу Апелационог суда, које тужитељи ревизијом не нападају, 
потписн тужитеља на спорном уговору од 18 авг. 1903 нису фалсификованн, 
него је, напротив, установл>ено да су га они својеручно потписали. Н како се у 
истом уговору чини даровно расположење не само у корист Ш. Т., него и у 
корист првореднога тужнтеља н његовог пок. брата Л. Ф., те како је iia основу 
истога уговора и накнадне нзјаве Ш. Т. наведене на истом уговору спроведено и 
грунтовно укњижење некретнииа иа њихово нме, које они без приговора примају, 
то је посве без основе и логике тврдња тужитеља да би им само онај део уговора 
који се односи на поклон учињен од стране тужитељнце Ш. Т. морао бити под- 
метнут II фалсифнкован, док да би он био аутентичан и одговарао у свему вољп 
дародавца у делу у којем се чини расположење од стране Ш. К. и III. Т. у њи- 
хову корист. Апелациони суд he, уколико нађе да је то потребно, извести на 
чисто и питање, да ли стоји навод тужених да је поклон учињен од стране ту-
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житељице пасторци и с ofianpoM на чињеницу да су тужитељици припале ne- 
кретниие које су т])ебале Гшти 11злел>ене пок. матери III. Т., те да је и то бно 
Један од ра,члога што је тужител>ица иаеторку обдарила и поред два жипа сииа. 
По потреби нека Апелациони суд устанони и то, да ли стоји навод тужепих да 
су тужител> и његои брат Ф. одмах после с.мрти њиховог очува, 1907 годнне, 
узели у посед некретнине које су добилн даровни.м уговором од 1903 год., a 111. 
'т. препустили у посед некретнине које су њој истим уговоро.ч поклоњене, јер би 
и та чињеница могла ићи у прилог истинитости спорнога уговора.

Пошто чињенично страња ствари ире.ма датом упутству установи, донеће 
Апелационн суд нову одлуку.

272
Грађански суд није ве.аан за ка-чнене одлуке управних власти, него само 

за казнене одлуке редовних судова. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
27 јуна 1940, бр. Рев. I. 795/1935).

273
Правоснажна пресуда дисцпплинскога суда обавезна је аа ре- 

дован суд, уколико се ова односи на установ.љење днсциплнпске кри- 
вице. Питање, пак, да лн те установљене чнњеннце могу битн разло- 
гом за примену врсте дисдиплинске казне, у конкретном случају 
отпуштања пз службе, подлежи праву надпрегледан>а редовног суда. 
(Пресуда Касационог суда v Новом Саду од 10 априла 1940, бр. 
Рев. L 252/1935).

Касациони суд ревнзиону молбу тужите.га одбија и осуђује га да платн 
туженој на руке њеног правозаступника у року од 15 дана под теретом при- 
нудног извршења 760 (седам стотина шесдесет) динара ревизиских трошкова.

Р А З Л О З И :
Жалба тужитељева да је Апелациони суд повредио материјално право када 

се није упустио у расматрање да ли је уопште важећа она пресуда, којом је 
тужите.Ђ дисциплинскн осуђен на отпуст из службе уз губитак права на личну 
пенцију, — није основана. Није основана та жалба са разлога, јер је Апела- 
днони суд правилно изрекао, да се није могао упуштати у расматрање правне 
ваљаностн дисциплинске пресуде која је донесена у законском делокругу од 
стране надлежне дисциплинске власти и која је поста.ча ПЈ)авоснажна.

Жали се, дал>е, тужени да је Апелациони суд повредио материјално право 
када је изрекао да се није могао упуштати ии у расматрање да ли је од.мерена 
дисциплинска казна оправдана или не, иако је у питању материјално право 
тужениково на личну пензнју.

Ова је жалба основана.
Тужител. тиме, што је код тужене ступио у службу, подвргао се је и дисци- 

плинским прописима тужепе задруге. Према томе, право.чоћна прееуда дисци- 
плинског суда обавезна је за љега, уколико се односи на устаиовљеље дисци- 
плинске кривице.

У том погледу ни редовии суд не може стање ствари устаповугено у дисци- 
плинској пресуди надпрегледати. Но према сталној судској пракси оно спорно 
пктање, да ли те чињенице .могу служити разлого.ч да се тужилац отпусти из 
службе уз губитак права на личну пенцију, не моа:е бити излучено из круга 
суђења редовних судова, јер се те чињенице тичу .чатеријалних з.ахтева наме- 
штеника из њиховог службовања, као што је то већ у својој .чеђу-пресуди Г. 
535/41/931 изрекао овај Касациони суд.

Жали се, даље, тужител>, да је Апелациони суд, оцењујући питање да ли су 
тужител>еве днсциплинске кривице такве тежине да је изречена казиа отпуста 
U3 службе уз губитак права на личну пензију ипак оправдана, нетачно установно 
чињеннчно стање.

Ова жалба није осиована, јер је Апелациони суд у томе погледу установио 
чињенично стање брижл>ивн.ч испитивање.ч садржине целе парнице, те је у 
парници допринесене доказе који не спадају под законска (везана) праиила о



доказивању слободно оценио, уз образложење које одговара прописима §-а 270 
Зак. чл. I нз год. 1911, a тако без повреде правннх прописа извршена оцена до- 
каза II на основу исте установљено чињенично стање у смислу §-а 534 цитираиог 
закона не може бити предмет ревизије, него је меродавна и за ревизионн суд.

Према тако установљеном чињеничном стању, пак, утврђено је да су кри- 
вице тужитељеве наведене у дисциплинској пресуди заиста тако тешке природе 
да је казна отпуста из службе уз губптак права на личну пензију изречена у 
дисц. пресуди и оплавдана.

Жалба тужитељева да је Апелациони суд повредио формално право када 
није одредио iio тужитељу понуђено даље доказивање, такођер је неоснована, јер 
суд није дужан да одреди даље доказивање такових околности, у погледу којих 
је могао стећи и стекао своје убеђење на основу већ проведених доказа.

Жали се, даље, тужитељ, да је Апелациони суд повредио матерпјално право 
када није установио обавезу тужене на плаћање породичне пензије, када ra је 
већ одбио са захтевом у погледу личне пензије.

Ни ова жалба није оенована.
Пстина да по ст. 2 чл. 87 Правилника тужене задруге, службеник који је  

по чл. 95 тог правилника кажњен дисц. пресудом на отпуст пз службе губи 
право на породичну пензију само онда, ако је то у пресуди нзрично наведено; 
но у смислу чл. 89 поменутог Правилника, породична пензија припада на равне 
делове службениковој жени и деци рођеној у законитом браку или позакоњеној.

Према томе, право iia породичну пензију, претпосгавЈЂајући да су испу- 
љенн нначе потребни услови из правилника, и по нахођењу овог Касационог 
суда могу остваривати жена и деца тужитељева, који, међутим, ннсу били 
страика у овоме спору, како је то умесно изрекао Апелациони суд, услед чега 
је исти правилно поступио када је призив тужитеља и у том погледу као нео- 
снован одбно.

Остале жалбе ревизноне молбе постале су услед напред изложеног делом 
беспредметне, a делом се нису могле у обзир узети, јер се односе на нове окол- 
пости изнесене тек у ревизионом поступку. (§ 535 Зак. чл. I из год 1911).

Пре.ча свему нзложеном ваљало је ревизиону молбу тужител>еву као 
неосновану одбитн и у смислу §-а 543 и 508 Зак. чл, I из год. 1911 обавезати 
га и на снашање ревизиских трошкова.
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274
У парницама које се воде по новом Гр. п. п., потраживања се могу досу- 

дити само ако су у време доношења првосгепене пресуде већ бнла доспела. 
(Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 1 јуна 1940, бр. Рев. II. 785/1936).

275
Постојање парннце настаје од тренутка када је тужба туженику достављена, 

према томе се тек од тога тренутка може изрећн прекпд поступка у главној 
ствари у см. пропнса 1 ст. §-а 254 Гр. п. п., јер одлучивање зависи од правног 
одношаја који је предмет већ отпочете парнице. (Закључак Касационог суда у 
Ново.м Саду од 27 маја 1940, бр. Рек. I. 57/1940).

276
Иротив закључка којим се наређује прекид поступка допуштен је у см, ст. 

2 §-а 256 Гр. п. п. рекурс ii онда, ако је закључак о прекиду донео призивпи суд, 
те за тај закључак ие вреде прописи §-а 613 fp . п. п. (Закључак Касационог суда 
у Новом Саду од 18 јуна 1940, број Рек. II. 66/1940).

277
Ревизија иије припре.чни спис да бн се у н>ој странка могла позивати на 

садржину којег Јјанијег припрсмног списа, него се у њој мора тачно и одређено 
рећи где је и када противна ст]1анка наводио прнзнање учинила. (Пресуда Каса- 
цноног суда у Новом Саду од 3 аирила 1940, бр. Рев. I. 734/1935).
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Рекурс у CM. ст. 2 §-а 250 Гр. ii. ii. допуштен је и онда ако је 

закључак о прекиду поступка донео другостепепн суд. Па опакве 
закључке не односе се, дакле, прописи §-а 013 Гр. ii. ii. (ЗаклЈ.учак 
Касационог суда у Новом Саду од 18 јуна 1940, бр. Рев. II. 58/1940).

Касациони суд рекурс тужитеља Г. Д. уважава, нападнути закључак при- 
зивног суда укида и ствар враћа призивном суду на даљи поступак. Обвезује 
тужепог да плати тужиоцу у року од 15 даиа под претњом принудног извршен.а 
у име рекурсног трошка 1766 (хи.Ђаду седам стотина шесдесет и шест) .inHajia.

Р А З Л О З И :
Тужитељ противтужбе напао је рекурсом закључак призивног суда којнм је 

овај у призивном поступку наредио прекид поступка у овој стварн до право- 
снажности одлуке у правно.ч спору покренутом код бкружног суда у Новом 
Саду под бр. 349/1934, односно 603/1936 из.међу истих странака ради накнаде 
штете од 104.328 динара, настале тиме што су на дражби за дуг противтужитеља 
(онде туженога) продате некретнине које је противтужитељ (онде тужени) про- 
дао противтуженоме (онде тужител>у) уговоро.ч од 4 фебруара 1931 год.

У овом спору по противтужби противтужилац је истакао протутужбеип за- 
хтев да се цитиранн уговор, из кога противтужени тражи иакнаду штете, про- 
гласи фиктивнн.м.

Како је и у парницн тужбе и у парници противтужбе у питању уговор од 
4 фебруара 1931 године, из кога се no тужби тражи накиада штете, a no iipo- 
тивтужби фнктивност тог уговора, призивнн суд је нашао да одлучивање по 
противтужби зависи од правног одношаја који је предмет тужбе, na је према 
пропису §-а 254 Гр. п. п. наредио овај прекид поступка.

Став 2 §-а 256 Гр. n. n. допушта самосталан рекурс против оних закљу- 
чака, којима се наређује прекид поступка. Закон овде не чини разлике између 
првостепеног и другостепеног суда, na је према то.ме по проппсима 2 става §-а 
256 Гр. п. п. допуштен рекурс против овакве наредбе и онда када ју изда при- 
знвни суд.

ТужителЈ противтужбе жали се у рекурсу да није било места прекиду по- 
ступка, те моли да се нападнути закључак призивнога суда преиначи и да се 
призивно.ч суду нареди да оба предмета споји и донесе заједничку пресуду, као 
II да противтужени буде обвезан на снашање трошка овог рекурса.

Рекурс противтужител>ев је основаи, јер баш одлучивање о правном спору 
зависи од постојања или непостојања правног одношаја који је предмет овс 
отпочете парнице по противтужби, a не обратно како је то узео дризивни суд, 
па CTora никако дије било места прекидању поступка по противтужби до право- 
снажне одлуке у парници Окружнога суда у Новом Соду бр. 349/1934 односно 
603/1936, a напротив било је места спајању ових парница и заједничком расправ- 
л>ању као и за]едничком пресуђењу no прописима става 1 и 3 §-а 251 Гр. п. п., 
јер обе парннце теку пред једни.ч судом из.међу истих лица, a вероватно је да hc 
се тп.ме олакшати и ускорити њихово свршавање те с.чањити парнични трошкови.

Из тих разлога Касациоии суд као рекурсни суд одлучио је као у диспо- 
зитиву, a трошкове рекурса досудио је рекурентЈ' no прописима §§ 143 и 152 Гр. 
п. n., јер је у рекурсу изнесено спорно питање овим закључком коначно 
решено.

279
У смислу прописа §-а 130 ст. 2 Закона о земљ. књигама, у ре- 

курсу се не могу износнтн нови наводи нити приложити нове 
исправе. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 12 јуна 1940, 
бр. Рек. I. 47/1940).

Касациони суд рекурс Р. П. уважава, закључак II степеног суда преипачује 
н успоставл>а закључак првостепеног суда.

Р А З Л О З И:
Против другостепеног зак,т,учка поднео је рекурс Р. П., у ком се између 

осталога жали, да је Окружни суд повредом законског наређења из § 136 3. о
16
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:i к., према ко.ме се iie могу у рекурсу износити нови наводн, уважио рекурс 
Иривилеговапе аграрне банке а. д., те п|)востепенн лакључак пренпачио нч раз- 
лога наведеннх у рекурсу Паб., који наводи пнсу били изнесенн пред земљишио- 
књижни.м судом.

Рекурсна жалба је осносана.
На молбу Р. П., 3. кљпжни суд је заказао рочиште према § 52 3. о з. к. 

Пз допнса Паб. од 28 јула 1939 внди се да је Паб. примила благовремено позив 
на ово рочиште, на које ннје прпстуиила, и нити је иначе пзнела пред 3. књиж- 
ннм судом оне околности које је нзнела у рекурсу уложеном против првосте- 
пеног закључка. Према томе се ове околностн као нови наводи у смислу 2 зач. 
§ 136 3. 0 3. к. не могу узети у обзир, те је Окружни суд повредом цнтираног 
законског паређења донео своју одлуку. 11з тог рамога требало је другостепени 
закључак преиначити те успоставити дејство првостепеног закључка.

Остале рекурсне жалбе постале су беспредметпе.

280
BepoBHiiK наследннков није властан да улаже рекурс иротив 

закључка о предајп оставине. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 22 јуиа 1940, 6р. Рек. II. 55/1940).

Касациоии суд ревизпски рекурс Банатске централне креднтне задруге не 
уважава н нападнутп закл>учак одобрава.

Р АЗ Л ОЗ И;
Против оставииско-предајпог решења од 13 октобра 1939 бр. Гн. 2232/1930 

уложила је рекурс Банатска централиа кредитна задруга са о. о. као хипотекарни 
веровник паследника.

Рекурсни суд је нападнутн.« закључком тај рекурс одбно, јер да веровник 
наследника нема право да у наследном поступку утиче на давање наследничких 
изјава у погледу прпјема наслеђа и деобе паслеђене имовпне између наследника; 
веровник да пма са.мо право да тражи спровођење остав. поступка; да ra пожу- 
рује и да тражц укњнжбу права власништва у корист иаследника на наслеђеној 
имовини; протнв настојања наследника да својнм наследничкпм изјавана осу- 
јети право иовериоца, повериоци да имају право да у парничном поступку по- 
бијају деобу, која иде затим да буду прикраћенн.

У своме ревизиском рекурсу веровцица напада тај закључак.
Наводи да је рекурсни суд већ у свом закл.учку Пл. 87/1938 признао да 

веровница на осиову § 138 Зак. чл. LX из 1881 нма iipauo предузети све мере, 
да се право својипе на наслеђену имовину укњнжн у којшст наследника, њнхо- 
вих дужника, па н право на рекурс против одлуке о предајц оставине којо.ч бн 
њени интереси били оштећени.

Наводе, даље, да према иовијем становишту правне литературе, противио 
34 децизији, веровник, који је стекао заложно право по § 24 Зак. о земљ. књи- 
гама на некретнина.ча, које наслеђује његов дужник, с обзиром иа § 138 Зак. 
чл. LX. од 1881 нма право да утиче на прихват наследства и саму деобу оста- 
винског н.четка, да би очувао своје иитересе.

Ово становнште Касациони суд није могао прнхватити, јер веровник 
укњижбом заложног права по § 24 Зем.Ђ. књпж. зак. на некретнине које би из 
оставине имали наеледити његовн дужницн, не постаје љихов заступник, те не 
може стога место н>их давати наследне нзјаве н склапати деобне нагоде, a према 
то.че ни рекурсом побијати одлуку о предајн оставине.

Такав веровник по § 138 Изврш. закона може угицати на оставински по- 
ступак само утолпко, да предузме све што је потребно да се оставински поступак 
гато пре покрене, заврши и спроведе укљижба у корист наследпика па основу 
деобе коју су наследници склопили.

Ако је склопљена даоба нагода на штету наследника-дужника, веровпик 
може таку иагоду иападатн само тужбом, уколико постоје услови за побнјав>е 
правних дела ван стечаја.

Због тога Касациони суд ревизионн рекурс није ни могао уважити.
Навод, да је рекурсни суд раније већ признао право веровнику да може 

да утиче на саму деобну нагоду и да даје рекурс против исте, Касациони суд
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није могао уважити, јер таковим лакључком иије веровник стекао ii|)anoMohno 
још никакво имовинско право по матернјално-правним прописима, пего му је 
рекурсни суд само прнзнао право да учествују у оставинском поступку, што 
ирема горњсм становншту овога суда није у свему основано.

2S1
Према пропису ст. 4 §-а (370 Гј). п . ii., ако прнговори иротив 

откааног налога нису Плаговремено поднесени, онда откаани налог 
губи снагу ако се ва петнаест дана од дана када је наступпло време 
које је у налогу одређено :ш нспражњење стана ие тражи извршење. 
У року од 15 дана мора се нзвршеш  ̂ ТЈ>ажитн и онда, ако је против 
закључка којим су приговори као неблаговремени одбачени предат 
рекурс, па је тек рекурснн суд правоснажно peiiiiio да су прнговорп 
одоцњени. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 8 јуна 1940, 
број Рек. I. 43/1940).

Касациони суд рекурс тражиоца нзвршења не j-важава, нападнути закл>у- 
чак потврђује.

Р А З  Л О З И :
Нападнутим зак.Ђучком рекурсни суд одбио је молбу ТЈ)ажиоца извршења 

којом је тражио деложацију из локала и то из разлога, што је отка-зни палог 
изгубио своју снагу према пропису ст. 4., § 670 Гр. п. п. зато, што је предлог 
за извршење поднесен 1 јула 1939, a дан за предају локала био одређен нај- 
жасније до 15 марта 1939.

У свом ревизионом рекурсу тражилац извршења жали се да ои није пропу- 
стио рок од 15 дана наведен у ст. 4) § 670 Гр. п. п. јер је он молбу за извршење 
поднео у року од 15 лдна рачунајући од дана кад му је уручен закл>учак друго- 
степеног суда, којим је коначно решено да су приговори против отказног налога 
касно поднесени и одбачени, јер да он пре тога није могао знати да лн су при- 
говори благовремени.

Ова се жалба није могла уважити. Према ст. 4) § 670 Гр. п. п. кад нису 
приговорн благовремено поднесени, онда отказиватељ губи право на извршење 
отказног налога ако не поднесе предлог за нзвршење .за 15 дана од задњег дана 
којег је требало по отказном налогу стан испразннти.

У овом случају приговори су поднесени касно.
Задњи дан за предају локала био је 15 марта 1939. Зато је отказнватељ 

морао поднети предлог за извршење до 30 марта 1939, ако је хтео да очува своје 
право на извршење отказпог налога.

He стоји навод рекурента да он није могао поднети извршин предлог пре 
него што су приговорн правомоћно као закшњени одбачени, јер према § 2 т. 3) 
II. п. отказни налог, против којег пису праводобно поднесени приговори, јесте 
извршни паслов.

Кад се из доставнице види да је рок за подиошеље приговора прогаао, тада 
иорабодавац већ може тражити извршење отказног налога, a да му суд молбу 
као преурањену не одбије.

Друга је ствар да лн he суд у случају кад су приговори касно по.диесенп 
предлог за извршење решити мериторно или суспеидовати решавање док се H'; 
реши питање праводобности приговора, али порабодавац је дужан подиети у 
наведеном року предлог за извршење, ако xohe да то своје право очува.

282
Призивни је суд правнлно из1)екао да се пресуда избраног суда 

не противи принудноправиим прописима када je из[)екла да је кри- 
внцом тужитеља наступио уговорни у(злов да тужитељ у корист 
тужених своје акције изгуби. (Пресуда Касационог суда у Иовом 
Саду од 20 јуна 1940, бр. Рев. II. 255/1940).

Касациони суд ревизију тужиоца iie уважава, нападнуту пресуду призишшг 
суда потврђује.

16*
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Р А З  Л О З И :
Тужитељ је поднео тужбу ради поништења пресуде изабраног суда од 20 

априла 1935 године и тражио је поништај са разлога из бр. 1, 5, 7 и 8 § 691 
Гр. п. п.

У току поступка тужитељ је правомоћно одбиј^ен са гужбом, уколико се је 
оснивала на разлозима за поништај из бр. 1 и 8 § 691 Гр. п. п. тако да сада 
стоји тужба тужитеља само ради разлога за поништај пресуде изабраног суда и» 
бр. 7 и 5 § 691 Гп. п. п.

Првостепени је суд тужитеља са тужбом у целости одбио и пресудио га на 
исплату парничних нрвостепених трошкова.

Услед призива тужитеља Апелациони суд је донео први пут пресуду (од 23 
јануара 1939 бр. Пл. 66/1938/11) којом призив тужитеља ннје уважио, пресуду 
првостепеног суда одобрио и обвезао тужитеља на исплату призивних трошкова.

Ову пресуду Апелационог суда напао је први пут тужитељ ревизијом (од 
7 маја 1939), те је ставио предлог да се нападнута пресуда преиначн, тужбн 
места даде н пресуде тужени на исплату свију трошкова парнице.

Поводом ревизије тужитеља Касациони суд је донео закључак од 24 јуна 
1939 бр. Рев. I 400/49/1939, којим је нападиуту пресуду Апелационог суда укииуо 
н ствар вратно Апелационом суду на даљи поступак н доношење нове одлуке.

У образложењу свог закључка Касациони суд навео је да тужитељ у томе, 
што је по пресуди изабраног суда пресуђен на губитак својих акција у корист 
тужених и то за то што се је противно углавку синдикатног уговора обраћао 
против тужених Мин. трговине, грађанском и кривичном суду, сматра да је иза* 
брани суд повредио тачку 7 § 691 Гр. п. п. наиме да постоји разлог за поништај 
пресуде изабраног суда, јер се иста лротиви принудним правним прописима.

Касациони је суд, даље, у свом закључку стао на стајалиште, на којем 
и данас стоји, да пресуда изабраног суда ннје уопште могла изрећи пеналу 
(конвенциоиалну казну) предвиђену у тачки 15 синдикатног уговора (губитак 
акција у корист осталих уговорнпх странака — тужених) само зато што се је- 
тужитељ обратио кривичном суду, грађанском суду и Мннист. трговнне, јор fit 
такав један уговор био недопуштен; он би сам по себи био без важности, наиме 
то је у смислу позитивних законских прописа и тако без дејства. Али у кон- 
кретном случају — каже даље Касацнонп суд у горн>ем закључку — пенала је 
уговорена само у случају ако би се тужитељ з л о н а м е р н о  обраћао споме- 
нутима, и када је само за тај случај уговорена пенала, a no прописима Tpr. 
закона уговарање уговорене казне (пенале) дозвољено је, онда тпме што је иза- 
брани суд, сматрајући да је тужитељ био злонамеран када се је обраћао судо- 
вима и Мин. трговипе, пресудно тужитеља на пеналу (губитак акција), није 
изабрани суд својом пресудом повредио принудне правне прописе, уколнко је 
злонамерност на страии тужител>а установљена.

Како је, пак, Апелацпони суд у својој првој пресуди (у разлознма) навео, 
да је ствар оцепе нзабраног суда да ли је тужитељ злонамерно поступио и додао' 
да је поступак изабрапог суда правилан, када се има у виду да су обустављени 
кривнчни поступци против тужених на пријаву тужител>а и да се је тужител> 
противно уговорних услова из тач. 14 и 15 синдикатног уговора обраћао за на- 
водну заштиту свога права судовима н другим властима; a како Апелациони 
суд ннје навео на основу чега је утврдио да су обустављени крнвични поступцн 
на пријаву тужитеља против тужених; како не наводи, даље, на основу којнх н 
113 којих утврђеннх чшБеница је суд извео закључак да се је тужитељ за наводну 
заштиту својих права з л о ii a м е р н о обраћао судовима н другим властима, то 
је Касациони суд својим закл>учком од 24 jj'na 1939 укннуо пресуду Апелационог 
суда те га упутио да набави све списе грађанских парница тужитеља против ту- 
жених, по,1несеш1х након склапања синдикатног уговора од 6 фебруара 1932„ 
особито грађанске парнице од среског суда у Земуну ради поништаја скупштин- 
ске одлуке (одлуке збора акционара); данабави све кривичне cniice услед пријава. 
тужитеља протпв тужених; даље жалбу тужитеља Минист. трговине против за- 
кључка 0 додељивању зајма туженику Ђ. за куповање акција, те да на основу 
нстнх утврдн чињенице из којих he моћи извести закључак да ли је тужител» 
тим својнм поступцнма био злонамеран; да лн је, нанме, све те пријаве, тужбе н 
л:албе злонамерно подпоспо .

Апелациони суд је по том упутству поступио и спровео тражено доказн- 
вање, те је донео евоју другу пресуду, од 29 децембра 1939 бр. Пл. 1055/1939, 
којом прнзив тужитеља нцје уважио, нападнугу пресуду првостепеног суда којом.
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je тужитељ ca тужбом одбијеи одобрио и пресудио тужитеља iia исплату нри- 
зивних трошкова.

Ову пресуду Апелационог суда напада ревизијом тужитељ, који је ста- 
вио ревизиски предлог да се нападнута пресуда преиначи, тужби места даде и 
пресуде тужени на исплату парничних првостепених, П]:)изнвних и ревизиских 
трошкова.

Тужени су на ревизију тужитеља иа време дали одговор.
Своју ревизију тужитељ оснива на разлознма из бр. 3 и 4 § 597 Гр. п. ii.
Жали се, углавиом, тужитељ у ревизији што је Апелациони суд установио 

чињенице и из ових извео закључак да је тужитељ поступио злонамерно, јер да 
ту злонамерност види Апелациони суд генерално у томе, што је тужнтељ и после 
примљених обавеза по уговору наставио старе и покренуо нове грађапске и кри- 
вичие, те административне спорове.

Даље анализује тужитељ у ревизији поједине списе на основу којих је Апе- 
дациоии суд установио чињеницу и дошао до закључка да је тужитељ у својим 
поступцима (кривичним пријавама, грађанским тужбама и жалбама администр. 
властима) био злонамеран.

Цело нападање установљеног стања ствари по тужитељу оснива се на разлогу 
из бр. 3 § 597 Гр. п. п., да се, наиме, пресуда Апелационог суда у којој битној 
дачци оснива на чињеничној претпоставци која стаји у противречености са пар- 
ничним списима, али не истиче у чему се састоји то протусловље са списима, 
већ се цело нападање у главноме односи на оцену спроведених доказа коју је 
Апелациони суд извршио, a која је оцена уследила без повреда формално-прав- 
ннх прописа, како би то хтео тужитељ у својој ревизији.

Све што је Апелациони суд утврдио и установио из набављених списа 
чачно је установио, те се не џротиви и није у противречности са садржајем тих 
списа, јер све оно што је Апелациони суд установио односнн списи садрже.

Xohe тужитељ, a то је важно ради установљења његове злонамерности, да 
призивпи суд није тачно установио, односно у противностн са садржајем списа, 
да је Министарство трговнне одобрило закључак скупштине којим је туженику 

издат зајам, јер да је Државни савет тај закључак поништио и изјавио да 
ниЈе на закону основан, али заборавља тужитељ да је Министар трговине баш 
поводом пресуде Државног савета донео решење од 31 октобра 1935, којим је 
одобрио рад збора акционара „Икаруса" који је одржан у Земуну 12 II 1933 и 
•одбацио жалбу тужитеља; на том збору донесена је одлука да се туженом Ћ. по- 
дели зајам.

Што вреди за овај случај вреди и за остале грађанске и кривичие списе 
Боје је Апелациони Суд прегледао и установио тачно оно што ови садрже..

Оно што има овде да се ревиднра јесте, да ли је Апелациони суд из на- 
<!авл>ннех списа оправдано и основаио установио злонамерност тужитеља, јер 
противречности са садржином списа коју истиче тужитељ према ономе што је 
раније изнееено нема; ради се, дакле, да ли је оцена Апелационог суда тачна и 
да ли се је Апелациони суд при томе држао стриктно прописа § 368 Гр. п. п.

Апелациони су је тачно установио злонамерност тужителл. Beh пресуда 
изабраног суда је брижљивом оценом установила злонамерност тужитеља, те је 
изрекла да је све one тужбе којнма је нападнут и рад тужених и рад друштва, 
тужитељ поднео очевидно у злој намери да туженима нашкоди, a услед чега су н 
друштво и тужени претрпели извесне знатае непријатпости.

Када се, пак, узме у обзир да се радило о кривичпим пријавама од сгране 
тужитеља против тужених ради тешкнх кривичних дела (крађе, преваре, фалси- 
фнкације, утаје); да се радило о жалбама Адм. властима (Министарству трго- 
вине), где се такође износе та тешка дела на терет тужеиих; када се је то 
тврдило и у грађ. ларницама (парница ради поништаја синдикатског уговора), 
па када се уважи да су надлежни судови и управне власти правоснажним пре- 
еудама н одлукама, како је то тачно установио Апелациони суд, нашле да сва 
та дела иису доказана и да ие постоје; па кад ни жалбе Адм. властима (Мин. трго- 
вине) нису билу уважене већ као неосноване одбачене и одобрен рад (закључак) 
скупштине као на закону основан; када се, даље, уважи да ни грађанским 
парницама тужитељ иије успео, те је пресудама грађанског суда кроз све три 
инстанције пресуђено да је синдикатни уговор ваљан, a којн је тужитељ тражно 
да се поништи, као резултат обмане и тако рећи преваре са схране тужених, онда 
ое мора доћи до закључка да је Апелациони суд сасвим тачно установио чиње- 
ницу ч извео закл>учак да је тужитељ у својим поступцима злонамерно поступао.
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Циљ синдикатног уговора према одредбама у истоме (тачка 11, 12, 13, 14 
II 15) био је у главноме и то да се у будуће у интересу странака и друштва 
искључе свађе, сукоби н парннчења, те друштву обезбеди мирап н споразуман 
рад, без кога не може напредовати ии постићи свој цнљ. Па када је тужитељ 
тешкнм оптужбама, тужбама и жалбама сасвим нвосновано и без икаквих доказа 
противно поступао, јасно је да је злонамерно радио да би туженнма и друштву 
нашкодао и омео рад и напредак друштва, што је био циљ синдикатног уговора-

Када, дакле, стоји злонамерност гужитеља, то се онда пресуда изабраног 
суда не противи принудним правним прописима када је изрекла губптак тужи- 
тељевих акццја у корист осталих уговорних странака (тачка 15 синдикатног 
уговора), те нема ра;1лога за поништај пресуде нзабраног суда нз бр. 7 § G91 
Гр, п. п., a што су сасвим основано и нижи судшш у својим пресудама изрекли. 
Жали се, даље, тужитељ у ревизији да је правно становиште Апелациопог суда 
у погледу ннштавног разлога н тачке 5 §  691 Гр. п. п. потпуно погрешно, наиме 
становнште Апелацпонрг суда да је изабрани суд по закону био овлаштен да 
ублажи пеналу није основано, јер да се овде — вели се у ревизији — пе радк 
0' облажаваљу конвенционалне казне (пенале), већ прекорачењу делокруга изаг 
брано? -суда.

Ова је жалба такође неоснована.
• По тачци 15, ако која од странака злонамерно поступи против забрана у  

тач. 3 до 14 исхог уговора, онда изабранп суд пма да изрече пресуду у којој се 
дотична крива странка нма да пресудн да у корист осталнх уговорних странака 
изгуби своје дешшце без икаве накиаде. Тако су и тужени (тамо тужитељи) 
тражили код нзабганог суда да се донесе пресуда, na када је изабранн суд ипак 
досудио накпаду sa цзгубљене деонлце у износу од дин. 1,353.000, то ти.ме нза- 
брани суд своЈом пресудом није почннпо повреду из бр. 5 § 691, није прекорачио 
граннце свог задатка, јер је суд iio закоиу .могао да ублажи ту пепалу u при 
гаковом ублажењу није био везан ни за какав предлог тужител.а (протутужбу 
или кошгеизациони u[ нговор како то нстиче тужитељ у ревизијп), тнм iipe, 
када је то ублажење ншло у корпст тужигеља, a не ua штету тужених који су, 
пак, пресудом изабраног суда били задовољпи и нису је нападали.

Радн rope нзнесених ]1азлога ревизија тужених као неоснована нпје била 
уважена већ иаиаднута пресуда одобрена.

TjiomKOBu тужеинма за уговор нису досуђсни, јер правозаступник туженнх 
иити је попнсао трошкове, нити је поднео на време тпошковник (§ 156 Гр. п. п.).

283
.ITpoiTHC у бр. 3 §-а 691 Гр. п. п„ да се понпштај пресуде избраног суда 

може тражнти „ако је у погледу о.длучивања повређено какво наређење овога 
закона", односи се само на прописе Гр. п. п. пред н-забраним судовима, a не па све 
прописе Гр. п. п. (Закл.учак Касацноног суда у Новом Саду од 25 априла 1940, 
бр. Рев. II. 544/1939).

284
Нема у Извршном поступку таквога парсђења према коме би у делокруг 

извршног су.да спалало установљење чуварске иаграде. Зато је за њено установ- 
љење и досуђење као и за сваки прнватно-правни захтев надлежан редован суд. 
(Закључак Касациоиог суда у Новом Саду од 27 јуна 1940, бр. Рек. I. 4S/1940).

285
ПЈ)авплно је прпзивни суд нзрекао да тл^жптељ-веровнпк није 

властап да, обилазећи поступак предвпђен у §§ 123 и 124 старог 
Овршног закона, тражп тужбом непосредно наплату заплењенпх 
берива од дуалпи-са овршеннковог. (П{)есуда Касационог суда у 
Новом Саду од 20 јуна 1940, бр. Рев. II. 84G/1936).

1уасациони суд ревизнју тужпоца не уважава, нападнуту пресуду призив- 
ног суда потврђује и осуђује тужиоца да плати туженој у року од 15 дана под 
претњом иринуднрГ изв1>шења у нме ревизиског трошка 355 (три стотнне педесег 
пет) дина1)а.
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P A 3 Л 0 3  II:
Првостепеш! суд дао је места Т}'ж6и тужитеља којом је тражио да тужеиа 

бЈ’де пресуђена да плати тужитељу дин. 7068 глап. са п. ii. и дип. 2070 |iainije 
насталих парннчних н извршних трошкова. или да ову своту стави у судскн 
депозит, тз је још нресудио тужепу и на исплату иарпичних трошкова.

Апелациони је, пак, суд донео пресуду којом је признв тужеч1е уважно, ту- 
житеља са тужбом одбио н пресудио га на исплату париичних првостепеннх, прн- 
зивних н ревизионих трошкова. Тужитељ пресуду призи1шог суда папада ре- 
визијом те је ставио предлог да се наиаднута нресуда преиначн, тужби места 
даде и пресуди тужени на нсплату прнзивннх и ревизионих трошкова.

На ревизију тужителл тужена је на време дала одговор
Тужител. оснива своју ревизију на разлогу из бр. 4 § 597 Гр. п. п. (пог 

грешна правна оцена ствари).
Жал|{ се тужитељ у ревизији што је Апелациони суд нзрекао да он 

иије имао легатимације (није био активно легитимнсан) за вођење ове париице, 
зато што док ннје обављена процедура прописана у §§ 123 и 124 Овр. 
зак. (Зак. чл. LX нз 1881), није могао доћи у правни однос са туженом тако 
да би бно овлаштеи подићц ову тужбу; то стајалиште признвног суда је по- 
грешио, вели се дал>е у ревизији. Нигде не стоји, каже тужнтељ у рочшзијп, да 
се у оваквим споровнма не може ставити алтернативан петит, као u ito  је то 
у тужби учннио,'тражећи да тужена буде пресуђена или да плати утужену 
своту или да ову своту стави у судске депозит.

Ревнзнја је пеосповаиа.
Правно стајалиште Апелац110ног суда је тачно и основано iia ra yci$aja н 

овај Касациони суд, iia нема зато погрешне правне оцене ствари ка,да је Апе- 
лациони суд тужитеља са тужбом одбио. Апелациони суд у разлозима своје iipc- 
суде наводи, да је тужнтел. када је заплеино плату коју има X. Е. (дужпик 
тужитеља) од тужепс фирме, морао у смнслу § 124 Овр. зак. замолнти овла- 
штени суд за спровођење извршења, да га т. ј. овласти на утеривање узапкене 
тражбине, или да у ту сврху постави старател>а ствари, који би имао, оба- 
вестивши дужника, овлаштење за вођење парнице под својим именом (стара- 
тељ) као тужитељ за утеривање заплењене тражбнне. Како тужител>, истиче се 
даље у разлозима пресуде Апелацноног суда, то овлаштење, a ни старатељ који. 
би се нмао поставити, није имао, то тужитељ фактично није био активно легита- 
мисан на вођење ове парнице.

Горње стајалиште и разлози Апелациоиог суда основани су и тачнн.
Поступак по § 124 Овр. закона није се у конкретном случају могао мимо- 

нћи. Тужена је овде треће лице; тужител» према туженој није био овлаштеи 
устати тужбом са којом је успео у овој париици па, чак нн да Т1)ажи да тужепц 
тражену своту иоложи у судски депозит, јер и полагање у судски деиознт та- 
кођер је исплата casio не на руке.

Према трећима (овде туженој) меродаван је поступак iio § 124 Овр. зак., a 
тај се поступак ие може иимоићи.

Ради, дакле, сада наведеног као и разлога пресуде Апрлацноног суда којн се 
у целости усвајају, рсвизнја као иеоснована није бнла уважена већ нападнута 
пресуда одобрена.

Расположење о ревиз. трошковнма оснива се на пропнсима §§ 152,143 Гр. ii. п.

2S0
Овршно :залижно право могло је на некретшше чпје су паслед- 

нице овршеннце, али које стоје још на нмену оставите,т>а, бнти укњи- 
жено само условно, ако т. ј. овршенице некЈ)етннне стварно наследе 
н оне буду у земљ. књпгама на њнхово име преписане. Зато је за- 
кључак рекурсног суда ва.Ђало у том смислу преиначнти. (Закљу- 
чак Касацноног суда у Новом Саду од 27 јуна 1940, бр. Рек. 11. 
441/1935).

Касацнонн суд рекурс оврховодител>а уважава, зак.гучак рекурсног суда 
пренначује тако, да одржава на снази peiueibe зем.гишнокњнжног суда у Новом 
Саду бр. 3607 од 4 октобра 1934 године с тим да дозвољопа оврха важи условпо, 
уколико овршеннцн као наследници пок. J. В. буду укњиженн као власннци, a



на основу права наследства на некретниие у зк. ул. бр. 292 и 706 општине То- 
варишево, које стоје још на имену пок. В. J.

Р А З  ЛО З И ;
Окружни суд у Новом Саду, на основу правомоћне пресуде дозволио је 

оврху радн намирења за дин. 3.948 глав. са п. п. и путем укњижбе овршног 
заложног права на некретнине у зк. ул. бр. 292 и 706 општине Товаришево, које 
некретнине не стоје на имену овршенице Д. и J. J., већ на имену пок. В. J., 
чије су овршнице наследнице; замољен је, пак, Срески као земљишнокњижни 
суд у Бач. Паланцн да изврши упис. Земљишнокњижни суд је тај упис својим 
решењем од 4 X 1936 број 3607 и извршио.

To су решење напале рекурсом овршенице, па је рекурсни суд донео за- 
кључак којим је рекурс уважио и нападнуто решење земљишнокњижног суда 
поништио.

Закључак рекурсног суда напао је рекурсом оврховодитељ те је молио да 
се нападнути закључак преиначи и одржи на снази решење Земљишнокњижног 
суда од 4 октобра 1934 бр 3607/34.

Рекурс је делимично основан.
Како није спорно да некретнине на терет којих је укњижено овршно за- 

ложно право, a у корист оврховодитеља, стоји у грунтовници још на имену пок. 
В. J., a не на имену овршеница и како није спорно да су ове (овршенице) на- 
следнице пок. В. J.); како дакле, овршенице нису још укњижене као власнице на 
спорним некретнинама, то се није могло укњпжнти безусловно овршно заложно 
право већ само условно, како је то назначено у диспозитивном делу овог за- 
кључка и то сагласно прописима из § 138 Зак. чл. LX из 1881 и § 24 Закона о 
земљишним књигама.

Трошак подносиоцу рекурса није досуђен, јер овај није нити пописао тро- 
шкове нити је поднео трошковник.
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Да ли је муж дужан жени плаћати привремено издржавање, нема се испи- 

тивати у поступку за издавање привремене наредбе, него у парници ради 
досуђења привременог издржавања. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 22 јуна 1940, бр. Рек. II. 35/1940).

288
Обуставу извршења иа основу §-а 44 новог II. п. на тој основи да је по- 

траживање оврховодител>а иампрено, може тражити не само овршеник, него и 
н>егов јемац. (Закључак Касационог суда у Ново.ч Саду од 8 маја 1940, бр. I. 
28/1936). с .

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

289
Да ли је услед употребе алкохола код учнниоца способност 

схватања природе н пначаја дела бнла битно смањена, има се ценитн 
конкретно по спол>а111Н1Ш појавама у време пре извршења, приликом 
извршења н после извршења дела, iia се на темељу пстнх отручном 
оценом има извести закључак о потојању стања о коме је реч у 
§ 22 од. 2 Кр. 3.

Да ли је убпство учињено „на мах“ и да ли се оптуженик нала- 
зио у јакој раздражености, нмају се узети у расмат1)ање све оне 
околностн, које указују колико је времена протекло од напада оште- 
ћеног па до извртења дела убиства и да ли се протекло време може 
довести у сагласност са појмом „на мах“. Пресуда има да даде
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рачуна и о томе, да ли се делање покојнога ii{)e самога убиства 
може подвести под појам „напада“ односно „јаких увреда“.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд уважава ревизију лржавног тужиоца у оном дслу који је 

изјављен због повреде формалног закона из § 33G 6р. 6. С. кр. ii. те, поништа- 
вајући пресуду Ок])ужног суда из осиову § 350 бр. 2 С. кр. п., yiiyhyje ствар 
нстом Окружном суду на нови претрес и одлуку.

Решење у погледу осталих правиих лекова отклања.
Р А З Л О З И ;

Окружни суд је узео да су код оптуженога у време извршења дела за које 
је оглашен кршшм схватање природе и значаја дела били битно смањени, na је 
на основу гога прнменио § 22 од. 2 Кр. з. До тога је — по нахођењу Окружног 
суда — дошло услед напитости, која је довела до делимичног помућења свести 
оптуженога. Да је, пак, оптужени критичнога дана вЛ  од 6 сати ујутро био на- 
пит и да се ово стање продужавало све до самог извршења дела, те да је у таквом 
стању и само дело извршио, закључио је Окружни суд на основу исказа све- 
дока наведених у првостепеној пресудн, који су посведочили где је оптуженик, 
колико и шта тога дана попио, те да је оптуженик био „напит“ (сведок С. J. 
и Р. Р.), „мало напит" (сведок П. Н.), „напола напит“ (сведок С. М.), односно 
„пола пијан“ (сведок J. С.).

За установљење степена напитости и с тим у вези помућења свести које 
доводи до битае смањености способности схватања природе и значаја дела, од- 
носно могућности делања према томе схватању, није, међутим, меродавно само то 
колико је опојног пића учинилац у критично време попио, јер је утицај алкохола 
на помућење код појединог човека индивидуалне природе, као ни општа оцена 
сведока о степену пијанства како су је на rope иаведени начин дали сведоци у 
овоме случају, већ се стање помућења свести, односно питање да ли је услед упо- 
требе алкохола код учиниоца способност схватања природе и значаја дела, односно 
могућност рада према томе била битно смањена има ценити конкретно по споља- 
шним појавама у понашању учиниоца у време пре нзвршења дела, приликом 
кзвршења и после извршења дела, па се у том погледу нмају на оспову спро- 
ведених доказа конкретно установити чињенице и на основу тих чии»еница 
стручном оценом (евентуално саслушањем вештака — психијатера) извести за- 
кључак да ли је код учиниоца у време извршења дела постојало онакво стање 
како то претпостав.Ђа § 22 од. 2 Кр. з.

Окружни суд је у погледу понашања оптуженога у време пре извршен.а 
дела, приликом извршења и после извршења дела саслушао неколико сведока, 
али приликом установљења степена помућења свести код оптуженога није узео 
у оцену околности које су ти сведоцн потврдили, нарочито ни оне околности које 
државни тужилац у својој ревизији утемељеној на повреди формалног закона 
нз § 336 бр. 6 С. кр. II. истиче.

Тако Окружни суд ннје цеиио исказ сведока Р. Р. да је оптуженик пепо- 
средно пре нзвршења дела са пок. Т. С. играо две партије билијара, да их је 
довршио за време од једног сата и да за то време није пио ништа друго сем 
пива из 3 флаше, заједно са покојником; затим да је оптуженик касније, када 
је ради измирења са покојником био сео заједно са овим да попију још флашу 
пива, био рекао овоме да испију то пиво па да мора ићи кући.

Исто тако није Окружни суд цеиио исказ сведока J. С., који је исказао да 
је оптуженик критичне згоде био дошао у гостиону Р. Р., у којој се инкримини- 
сани случај догодио, на бициклу, као ни исказ сведока К. Ж., који је исказао 
да је оптуженик после извршења дела истрчао из гостионице Р. Р. те да је бегао 
и стално се освртао, све до дворишта Ч. К.

Све ове околности, на које се државни тужилац у својој ревизији позива, 
у вези са осталим утврђеним чињеницама, a нарочито и са описом догађаја како 
га је сам оптуженик у својој одбрани даје, пружају слику о владању оптуженога 
у критично вре.ме, одакле се даде извести и закЈТ>учак о душевном стан>у оптуже- 
нога и о стању његове свестн приликом извршења дела. Окружни суд био је дужан 
да прнликом одлучивања о томе да ли има места примени § 22 од. 2 Кр. з. све то 
узме у оцену, a када H n je  тако поступио, повредио је формалан закон из § 336 
бр. 6 С. кр. п., јер је одлука суда о одлучним чињеннцама услед тога остала 
иепотпуна.
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Касациони суд је зато на том основу изјављепу репизију државиог тужиоца 
у оном делу којн се тем ем  на иовреди формалног закона из § 336 бр. С. кр. п. 
уважио, пресуду Окружног сула на темељу § 350 бр. 2 С. кр. п. попиштио и упу- 
тио ствар истом Окружном суду на нови претрес н одлуку.

П]>и доношењу нове одлуке Окружпи суд he код установљиваља тога да ли 
се на дело оптуженога има прнменити § 107 од. посл. Кр. з. иматн да расветлк 
све околности на основу којих се да извести закл>учак да ли је у предметпом 
случају убиство извршеио на мах у смислу тога законског прописа

У побнјаној пресуди ОкЈјужнц суд — према дисиознтивном делу — узео, 
је да је оптуженик био без своје кривице доведен у јаку раздраженост тнме 
што га је пок. Т. С. био ошамарио преко лица и, разбивши му нос, оборио са 
столице на земљу, те је „убрзо затим“ са брицом у више махова ударио по- 
којника н нанео му смртоносне повреде. Ако се примена § 167 од. посл. Кр. з. 
има да темељи на таквом чињеничном стању, онда се ради оцене тога да ли је 
убиство почињеио „на мах“ и да ли се оптЈженнк налазно у јакој раздражености 
имају узети у расматрање и све оне околности које указују на то колико је вре- 
мена протекло од напред опнсаног напада од стране пок, Т. С. па до извршења 
убиства, те како се оптуженик за цело време понашао, и да ли се то протекло 
време може довестн у сагласност са појмом „на мах“ у смислу посл. одељка § 
167 Кр. 3., односно да ли устаиовл>ено понашање оптуженога показује стање 
„јаке раздражености" у смислу наведеног законског прописа.

У образложењу своје пресуде Окружни суд је — неподударно са оним што 
је наведено у диспозитиву — узео да је оптуженик био доведен у јаку раздра- 
женост п каснијим понашањем покојника (иасилним мирењем, задржавањем у 
гостионици итд.), па би према томе извршење убиства следило непосредно на 
такво понашање убијенога. У том случају, међутим, има се узетн у оцену да 
ли се такво понашање покојнога може подвести под појам „напада" односно 
„јаких увреда“ у смислу § 167 од. посл. Кр. з., о чему побнјана пресуда не даје 
рачуна.

Услед поништења првостепене пресуде постали су ревизија државног ту- 
жиоца у осталом делу — као н призиви државног тужиоца и оптуженога — 
беспредметни, па је Касациони суд отклошш да о њима решава.

290
Повређен је закон у § 20S бр. 3 С. i:p. п. у вези § 6 од. 7 н § 53 

С. кр. II. када је Апелациопи суд CMaTjiao Р. М. као оштећену, одно- 
сно прив. учесшш^у — иако она то нн]е била — iia је репшо да пма 
места оптужбп.

П Р Е С У Д А :
Касацпонн суд установл>ава да је решењем Апелационог суда у Н. С. од 2 

фобруара 1940 године бр. Копа 41/1940 повређен закон у § 208 бр. 3 С. кр. п. 
у вези § 6 од. 6 н 7 и § 53 С. кр. п.

Ова пресуда нема дејства према оптуженицима.

Р А З Л О З П :
У кривичној ствари против 1>. С. због преступа из § 276 Кр. з. п због зло- 

чинства нз § 172 од. 2 Кр. з. ii против д-р 0. Г. због злочинства из § 172 од. 2 
Кр. 3. Апелационн суд у Н. С. својнм решењем од 2 фебруара 1940 године бр. 
Копа 41/1940 одбно је приговоре оптужеиика против оптужнице, коју је протнв 
њих због наведених дела подигла Р. М. из С., па је решио да против именова- 
ннх оптуженика нма места оптужбн.

Гл. државнн тужилац налази да је Апелациони суд тим решењем повредио 
закон у § 208 бр. 3 С. кр. u. у вези § 6 од. 6 и 7 и § 53 С. кп. п., јер да је па 
основу тих законских иаређења требао одлучити да иема места оптужби за дело 
из § 172 од. 2 Кр. 3. н да се крнвично поступање у погледу тога дела обу- 
ставља, a то зато:

што Р. М„ која је подигла оптужбу, у погледу тога дела није уопште оште- 
ћена II према томе нн овлашћена да као приватна учесница преузме гоњење, те

што се у погледу тога дела именована није уопште придружила кривичном 
иоступку, па се и зато не може сматратн приватном учесницом.

Главнн држ. тужцаац подигао је стога захтев за заштнту закона..
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Захтев je основан.
Према § 6 од 0 С. кр. п. оштећеник је онај чије је ма какво ппаво учи- 

п>еним кривичним делом оштећено, повређено нли угрожено. IIo томе закон* 
ском пропису Р. М. не може се сматпати оштећеном у погледу дела т § 172 
Кр. 3. Ово дело починио је — према оптужницн — д-р 0. Г. као иепосреднн 
учинилац тиме што је неустановљеног дана месца септембра 1938 године, накок 
што је установио да се Р. М. налази у другом стању, извршно иад љоме iio^ 
Сачај, давшн јој предходно инјекцију за умирење, a опт. В. С. као саучесник 
тиме што је Р. М. одвео у П. код д-р 0. Г. да над њоме изврши побачај.

Пз саме кривичне пријаве Р. М., као и из њеног саслушања пред 
истражним судијом у записнику од 17 априла 1939 (ред бр. 4), види се да је — 
баш према тврђењу саме пријавитељице — тај побачај над њоме извршен са 
њеним п[)истанком. Према томе, на основу приказа сташа ствари како га. сама 
Р. М. изноги, она се у смотрењу тога дела не појављује као оштећена већ као- 
извршилац крнвичног дела из § 171 Кр. зак., па су у том правцу на основу 
предлога држ. тужноца од 1 априла 1939 бр. Кк. 416/1939 против именоване 
бнли спроведени ii извиђаји.

Како у смислу § 53 од. 2 С. кр. п., у случају да државни тужнлац одустаие 
од гоњења у току поступка, гон.ење може продужнти и подићи оптужницу само 
приватни учесник, те како је у смислу § 6 од. 7 С. кр. ii. приватии учесник 
оштећеннк који сс придружно кривнчном поступку ради остварења свога iipii- 
ватно-правиог потраживања, јасно је да Р. М., која према напред реченоме делом 
из § 172 Кр. 3. иије оштећена, не може бити нн приватни учесник, па према 
томе ни продЈ'жити гоњење lui подићи оптужнице. Апелациони еуд једоиста iio- 
вредио закон у § 208 бр. 3 С. кр. п .,у  вези § 6 од. 6 и 7 и § 53 С. кр. п. када 
је побијаним решењем одбио приговоре и решио да против Б. С. и д-р 0. Г. 
гледе дела из g 172 Кр. з. има места оптужбн.

Касацноии суд је зато захтев за зашгиту закона уважио и иа основу § 367 
од. 2 С. кр. п. решно као у диспозитиву.

Ова пресуда нема ннкаква дејства према оптуженицима, јер се овде не 
ради 0 случају предвиђеном у § 357 од. 3 С. кр. п. (Кно. 4/1940).

291
Бнло да је оптуженп нскннуо, било да је истргао златан сат из 

прслука оштећенога, тај начпн крађе не може се подвести под 
§ 31G бр. 3 Кр. 3.

П Р Е С У  ДА:
Касационн суд ревизију одбацује, призив, пак, не уважава.

Р А З Л О З И :
Протнв пресуде Окружног суда као зборног суда изјавио је државни ту- 

жи^лац ревизију због повреде формалног закоиа из § 336 бр. 6 С. кр. п., због 
повреде материјалног закона из § 337 6р. 2 С. кр. ii. и призив због благо одме- 
рене казне.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. државни тужилац на- 
лази у томе, што је одлука суда у противречности са разлозима у истој у  
толико, што јс Окружни суд у диспозитивном делу установио да је оптуженн 
искинуо из прслука златан сат оштећеном, док је у разлозима пресуде уста- 
новљујући чињеиично сташе утврдио да је оптужени извукао сат из прслука 
оштећенога, који изрази нису нстн.

У вези са овом повредом државни ТЈ'жилац налази и поврсду матернјал- 
ног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. у томе, што дело крађе није квалификовао по 
§ 316 бр. 3 Кр. 3. јер је оптуженн, искинувши златап сат са ланцем из прслука 
о ш т е ћ е н о г ,  свакако употребно силу, пошто је један део ланца остао код оштеће- 
H o r a  па је та крађа свакако извршена на дрзак начнн

Ови ревнзиски разлози нису основани, јер оптужени, било да је искинуо 
било да је истргао златап сат из прслука оштећенога, није употребио такве 
силе или претње какву предвиђа § 326 Кр. з., нити тај начин одузимања сата 
претставл>а по становишту овог Касационог суда парочито оиасап и дрзак начин 
извршеша крађе, како то предвиђа§ 316 бр. 3 Кр. з., јер ge оптужени критичне ве- 
черн у гостионици Р. М. за време игре извукао златаи сат са ланцем из прслука.



a  да ce оштећени уопште није ни сетио да му је сат одузео, што се има сма- 
трати као обична џепна кпађа изведена на лукав начин.

Како је, дакле, ревизија државног тужиоца у целости очигледно неосно- 
вана, ваљало ју је одбацити на основу § 349 од. 2 С. кр. п.

Узевшн потом у мериторно расматрање изјављени призив у смислу §§ 334 
од. 2 и 353 од. 1 С. кр. п., Касациони суд је нашао, усвојивши све олакшавне 
околности установљене по Окружном суду као и отежавну околност, да казна 
одмерена по Окружном суду одговара како тежини кривичног дела тако и сте- 
иену кривичне одговорностн оптуженога, па с тога тај призив није могао 
уважитн.
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He постоји дело из § 386 Кр. з. ако оптуженн није нанео штету 

неком трећем лпцу. — „Корнст“ има да се осннва на утврђеним 
чнњеницама. — Против пресуде којом се оптужени ослобађа, може 
се нзјавнти ревизија у корист оптуженика само због повреде из 
§ 337 бр. 1 С. кр. п.

П Р Е С У Д А ;
Касационн суд уважава ревизију оптуженога изјављену због повреде мате- 

ријалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. и то у погледу дела описаног у 
пресуди Окр. суда под т. 1, те, поништавајући пресуду Окр. суда у овом делу, 
оптуженика на основу § 280 од. I ст. 1 С. кр. п. ослобођава од оптужбе.

По овом делу трошкове кривичног поступка сноси државна благајница.
У погледу осталог осуђујућег дела пресуде уважава ревизију оптуженога 

изјављену због повреде формалног закона из §‘ 336 бр. 6 С. кр. п., те на основу 
§ 350 бр. 2 С. кр. п. поннштава у том делу пресуду Окр. суда и ствар упућује 
истом Окр. суду на нови претрес и одлуку.

Ревизију оптуженога у погледу ослобађајућег дела првостепене пресуде, пак, 
одбацује.

Решење у погледу осталих правннх лекова отклања.

Р А З Л О З И :
Оптужени је у погледу лела, оппсаног у пресуди Окр. суда под 1), a на 

штету општине града П., између осталог изјавио ревизију због повреде матери- 
јалнога закона из § 337 бр. 1 сл. а) Кр. з. зато, што Окружнн суд није уста- 
новио све елементе дела из § 386 одељ. I Кр. з., тако између осталог није уста- 
повио извесно лице, које је његовом радњом оштећено, јер град П. није физичко 
лице, a дело из § 386 одељ. I Кр. з. претпоставља да је оштећено баш физнчко, 
a  не правио лнце.

Расматрајући ову ревизију Касациони суд је нашао, да је Окр. суд уста- 
новио да је инкриминисано дело оптужени починио као претседник општине, у 
свом званпчном раду, заступајући имовне интересе општине и да је ову 
својим радом оштетио. Према томе оптужени је као претседник општине града 
II. нсту приликом свога инкримннисанога рада био заступао. Поставља се пи- 
тање, да ли починилац дела нз § 386 одељ. I Кр. з. може бити оно лице, које 
■своју странку оштети, односно, да ли оштећено лице може бити уједно и почи-
ifHTewi.

IIo становишту овога суда оптуженик је требао инкриминисану радњу да 
изврши на штету неког лица, то јест да нанесе штету неком трећем лицу, некој 
странци, a не самом учиниоцу, односно његовом властодавцу, у конкретно.м 
случају општини П. Законодавац је овом одредбом хтео да спречи пристрасност 
држ. чиновника пре.ча треће.м лицнма. Ако државнн или општински чиновник 
својим протузаконитим радом нанесе штету државц илн општнни, његова he се 
радња, према то.ме шта је почннио, моћи подвести евентуално под друге које од- 
редбе Кривичнога закона, но никако под § 386 Кр. з. Такав службеник може ii 
дисциплннски и материјално одговарати, ако зато има основа, те зато рад таквог 
службеника, који држави или општнни нанесе штету, неће остати без последица.

Оштећење трећег лица је констутативни елеменат дела из § 386 одељ. I 
Кр. 3., па како Окр. суд није установио које би то лице бнло, јер према 
rope изнесеном ошптина П. не може бити то лице, јер је оптужени према уста-
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иовљењу суда заступајући исту извршио инкриминисану радњу — то радн>а 
оптуженога не исцрпљује све елементе дела из 8 386 одељ. I Кр. з. Зато је Каса- 
циони суд уважио ревизију оптуженога, иако не из оних разлога који се у ре- 
визији наводе — пресуду Окр. суда у том делу поништио и оптужеиога за ово 
дело на основу § 280 одељ. I ст. С. кп. п. ослободио од оптужОе.

Одредба о снашању трошкова по овом делу заснива се на пропису § 311 
одељ. I С. кр. II.

У погледу осталих дела за која је оптуженик оглашен кривим, a која су 
означена под 2), 3), 4) и 5) у пресуди Окр. суда, оптужени се жали због повреде 
формалнога закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. и зато, јер је пресуда Окр. суда не- 
потпуна. Ту непотпуност види жалилац, између осталог, у томе, што суд ннје 
установио такве чињенице, из којих би се могао извести закључак да је он имао 
намеру да у пресуди наведеним лицима користи.

Ова је ревизија те.мељита. Наиме Окр. суд није установио у чему се са- 
стоји корист бабице Д. М., када је она дала свој рад, јер да није била наме- 
штена као градска бабнца, oiia би тај свој рад употребила у друге сврхе. Наиме- 
новање њено за градску бабицу може бити протузаконито, iio то још не значи 
да је оптужени тим именовањем њој користио, с обзиром — као што је rope 
речепо — да је она дала свој рад Окр. суд треба тачно да наведе чишенице из 
којих he резултирати њена корист, a iie само да цитира текст закона.

llcTO тако суд није установио, да ли су X. М. и Р. К. за примљених lO.OOO 
динара вршили какву радњу, какву су улогу ови имали код учествовања iia јавној 
дражби, извршеној против фабрике Ш. а. д., зашто и у коју сврху су баш они 
учествовали на дражби и у чему се састојала та њихова корист. Суд треба по- 
јединачно да установи све чињенице, које би указивале на то да су X. и Р. 
збиља и.мали користи и какве.

Даље, Окр. суд је установио да је оптужени за ауто платио 80.000 .динара. 
иако вредност пстога није била већа од 30.000 дин., па је тако користио бивше.м 
министру Д. В. Но то установљење није довољио за примену § 386 Кр. з. Сул 
је требао расветлити и онај субјективни мо.менат, да ли је оптужени знао, да ли 
је био свестан тога да упитии ауто не вреди 60.000 динара, већ само 30.000, јер 
се само тако може установити намера да В. користи.

Напослетку суд није установио шта је садржавала одлука оптуженога IIon. 
бр. 30 од 30 марта 1935 године, ко је подигао своте у укупно.ч нзносу од 500<> 
динара, да ли оптужени нли Н. С. и у коју сврху су гласом одлуке исплаћиване 
поједине своте, као и то, да ли је Н. С. што радио за ту своту или на што је 
утрошио ту своту.

Све су то битне чињенице, без којих се не може иравилно при.ченитн закон, 
зато је Касациони суд уважио ревизију у том ногледу, поништио тај део П Ј Ж с у д е  
11 ствар упутно истом суду на нови претрес, на којем ће Окр. суд расветлити 
горње чињенице и према резултату доказног поступка донети ноиу одлуку.

Оптужени је и-зјавио ревизију и у погледу оног дела пресуде Окр. суда, 
којим је ослобо^н од оптужбе. Пстина оптуженик се није позвао на тачке из § 
336 II 337 С. кр. п., али се из оправдања ревизије јасно вп.ди да ynyhyje iia 
повреде формалнога закона из § 336 бр. 5 и 6 С. кр. п. и iia повреду матери- 
јалиога закона из § 337 бр. 2 С. кр. п.

Ова је ревизија очигледно неоснована, јер по новелираном § 338 одел>. 
иосл. С. кр. п. против пресуде којом се оптуженик ослобађа од оптужбе може 
се изјавити ревизнја у корист оптуженога само због повреда поменутих § 337 
бр. 1 Кр. 3 . Па како жалплац своју ревизнју не заснива на тој повреди, то ју је 
Касациони суд на основу § 345 бр. 2 С. кр. п. као очигледно неосновану одбацио.

Сви остали правни лекови су услед горњих одлука постали беспредметни, 
iia је решавање њихово Касациони суд отклонио.

У оправдању ревизије оптуженик је молио овај суд, да у случају да се 
његова ревизија уважи и да се ствар врати на поновно суђење, суди друго 
uehe, јер је оно веће, које је донело напатнуту пресуду, пристрасно.

Касациони с.уд није улазио у меритум ове мол(^, јер за решавање такве 
молбе у смислу § 32 С. кр. п. надлежаи је онај суд, чији су чланови судије 
чије се изузеће тражи, нити се таква молба .може у ревизији поднети, јер у 
смнслу § 335 С. кр. п. ревизија и.ча места само онда, ако је пресудо.м повређен 
формални или материјални закон и Касациони суд има само о томе да рсшава 
(235/1939).
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Матернјална повреда закона мора да пронзлази из чињеничног 

стања које је Окр. суд установпо без повреде формално-правннх 
проппса.

He постојн дело из § 231 већ из § 343 Кр. з. када је оптужепик 
нсправан кантар и исправне тегове употребљавао, али је лажно 
мерио на тај начпн што је испод кантара метнуо парче гвожђа, па 
је тако наносио купцнма штету.

П Р Б С У  Д А;
Касацноии суд ревизију оптуженог одбацује, a решење у погледу љеговог 

призква отклања. Међутнм поннштава пресуду Окружног суда из службене 
дужиости iia основу § 338 од. V С. кр. п. у погледу квалификације дела, a због 
повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., a с тим у вези и одмера- 
вања казие, те то дело квалификује по § 343 од. I Кр. з., јер је оптужени на 
начин описан у пресуди Окружног суда лажно мерио, те га на основу § 343 
од. I Кр. 3. примеиом § 74 Кр. з. осуђује иа иовчаиу казну у износу од 600 (шест 
стотина) дин. коју и.ма у року од 30 (тридесет) дана под претњом оврхе платити, 
a у случају ненаилативости има се она претворити у казну затвора тако, да 
■се за еваких неплаћених 60 (шесдесет) дин. има рачунати један дан затвора.

Уосталом делу пресуду Окружног суда оставља нетакнуту.

Р А З  Л О З И :
Против пресуде Окр. суда изјавио је оптужени ревизију због повреде мате- 

ријалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) и сл. б) и бр. 3 С. кр. п. и призчв због 
строге казне

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. налазн оптужени 
j  томе, што инкриминисано дело није кривично дело, јер, пре спега, код њега 
ннје постојала памера на оштећење других лица, с друге стране, пак, преиначе- 
њем мере он нпје себи прнбавно протвправну имовинску корпст. Да никога mije 
оштетио доказује та околност, да је евоје муштерије задржао, a из исказа св. С. 
П. н К. II. не може се извести то, да је своје муштерије оштетио, те тако пема 
користољубља.

Овај ревизнскн разлог је неоснован, јер ревизија, заснована на повредн ма- 
терцјалног закопа, мора да извире нз о}шх чпњеница које је суд без повреде 
формално-правних прописа установио, a које чињенице су меродавне и за овај 
суд. Окр. суд је, пак, на основу исказа С. П. и К. П. установно, да је жалилац 
од тачно неустановљеног времена па све до 16 октобра 1937 у својој месарници 
иа ваги од 5 кнлограма лажно мерио ii то нз користо.губља. Према томе у радњн 
жалиоца се стнчу еле.менти кривнчног дела нако iie квалификованог по 231 
Кр. 3. као што he се касннје видети.

Повреду закона из § 337 бр. 1 сл. б) и бр. 3 С. кр. п. жалилац није оправ- 
дао, како то прописује § 340 одел>. 1 С. кр. п., нити је у смислу § 341 бр. 2 С. 
i:p. п. упућивао на то, у чему види тс повреде закона..

Пре.ма rope изложеноме ревизнја оптуженога је делом очигледно неоснована, 
a делом mije оправдана, па ју је Касациопи суд на основу § 345 бр. 2 оддосно 
бр. 1 С. кр п. одбацио

Расматрајући по оптуженом изјављену ревизију Касацпони суд је нашао, да 
Окр. суд на основу установљепих чињеница ннкримисано дело није правилно 
квалифнковао. Државни тужнлац је у својој оптужбеници дело квалифнковао по 
§ 231 Кр. 3., a суд је ту квалификацију прихватно, нако пије установио оне 
битае елемепте, на основу којих 6и се дело оптуженога могло повести под § 231 
Кр. 3. Наиме Окр. суд није установио то, да је оптуженк меру, у конкретном 
случају вагу, или тегове лажно начинно, преправио, или изменио, илн је такву 
вагу или такве тегове употребио као праве. Вага н тегови су били исправни, оп- 
тужени је само у сврху лажног мерења метнуо испод тасе за робу комад гвожђа, 
услед чега је вага показивала већу тежину, но што је она у стварн била. Дакле 
оптужени је обманом издао куппу мању количину робе, него што му је она по 
љеговој наруџбини припадала. Оваква радња оптуженога исцрпљује елементе 
дела преваре, и то специјалне врсте преваре мерења изван случаја из § 231 
Кр. 3., a која је нормирана у § 343 Кр. з. Како суд није везан за предлог држ.
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тужиоца што се тнче правне оцене дела (§ 273 одељ. II С. кр. п.), суд је треЛао 
дело киалификовати iio § 343 одел». I Кр з., па када није ирименио ту кналнфн- 
кацију, остварио је повреду материјалног закона из § 337 Г>р. 2 С. кр. п. Дсло из 
§ 343 одељ. I Кр 3. казни се затвором до шест месецн или иовчаио до 5(К)0 ди- 
iiapa, a дело из § 231 Кр. з. робијом до 3 године или строгнм затвором и иовчаио.

Према- томе је квалификација инкримшшсаног дела по § 343 одел>. I Кр. з. 
блажа, те је тако горња повреда закона учнн>(!па на штету оптужепога. Зато је 
1Сасациони суд ову повреду закона у с.мислу § 33S одољ. V С. кр. п. узсо у обзир 
из службене дужности, и у том делу нопигатио прссуду Окр. суда, квалнфику- 
јући дело по § 343 одвЈБ. I Кр. з.

Приликом одмеравања казне суд је узео као олакшнце делнмнчпо прнзпање 
и некажњен предживот, па како ни Окружнн суд није упаиовно зао карактер 
код оптуженога, нити да је дело потекло из нечас-них иобуда, примспио је § 74 
Кр. 3. у блажем смислу и одмерио блажу врсту казне, иалазсћн да одмерсна 
казна одговара тсжини дела н степену кривичне одговорпости.

Призив оптуженога иостао је беспредметан, јер се исти одиосио на ону 
1:азну која је блла одмс])ена па основу раније квалификације дела, те је зато 
Касацнонн суд решавање по овом призиву отклонио. (Пресуда Касацноног суда 
бр. Кре 119/1939 од 4 јуна 1940).
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Ннје оствареиа повреда форм. закона пз § 336 бр. 3 С. кр. п. 

тиме iiiTo држ. тужилац кроз 12 минута ннје прнсуствовао гл. пре- 
тресу, ако жалилац томе није одмах приговорио, као што то пропн- 
сује § 338 од. 1 С. кр. п. за судије, a који се проиис има апалогно 
ирименитн н у погледу држ. тужиоца.

Р A 3  Л 0 3  II;
Повреду формалног закона из § 336 бр. 3 С. кр. п. налазе оптужеиици у 

томе, што држ. тужилац за време њихо1!а преслушања на гл. претресу кроз 12 
минута није био ирисутан, те је тако за то вре.ме главни претрес извршен без 
његова прнсуства, иако је по закону морао бити присутан.

Ревизија није основана.
Према § 338 од. 1 С. кр. п., наиме, на повреде закова поменуте у § 330 бр. 

2 С. кр. п. не може се жалилац који је на гл. претресу имао браниоца позивати у 
ревизнјн ако му је околност која садржи повреду закона бнла позната још пре 
главног претреса, нли је за н>у дознао у току самог претреса, a није томе прн- 
говорио одмах при отпочињању претреса или сместа чим је за то дознао. У § 
336 бр. 2 С. кр. п. предвиђено је као повреда формалног закона поред осталога 
ц то, ако све судвде нису били непрекидно на целом претресу. Према напред на- 
веденом пропису § 338 од. 1 С. кр. п. може се жалилац који је на гл. претресу 
н.чао браниоца на ту повреду закона позивати само онда. ако је томе одмах при- 
говорио. Овај случај аналоган је случају када се држ. тужилац за извесно време 
удал.ио са гл. претреса и овај за то време извршен без његова присуства, што 
претставл>а повреду формалног закона из § 336 бр. 3 С. кр. п. Касациони суд 
сматра да се пропнс § 338 од. 1 има по аиалогији применити и на случај пред- 
виђен у § 336 бр. 3 С. кр. п., иако § 338 С. кр. п. о томе не садржи изричитог 
прописа, јер је случај ако све судије нису били непрекидно на цело.ч претресу 
са гледишта процесуалних прописа теже природе од случаја ако се држ. тужи- 
лац за извесно време удаљио са претреса, па је логичан закључак да — ако се у 
првом, теже.м случају, жалилац може позивати на ту повреду само онда ако је 
против ње одмах приговорио — то важи и у друго.ч, као лакше.ч случају, по 
законској аналогији, чија је примена у погледу пропнса Судског кривичног по- 
ступка допуштеиа.

Како су, дакле, у предметном случају оптуженици на гл. претресу имали 
браниоца, a према записннку о гл. претресу, који се у смислу § 245 од. 1 
С. кр. п. има сматрати доказом за оно што се на претресу догодило, нису приго- 
ворили томе што се држ. тужилац за извесно време удаљио са претреса, то се iia 
ту повреду закона по аналогној примени § 338 од. 1 С. кр. п. у предметном слу- 
чају не могу позивати. (Пресуда Касацноиог суда број Кре 211/1939 од 22 де- 
цембра 1939).
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Истражни затвор има се урачунати у казну, све ако је издржан и у војном 
затвору. — Касацнони суд је по службеној дужносги, с позивом на §§ 338 од. 5 
и 346 бр. 3 С. кр. п., поништио пресуду Окр. суда због повреде материјалног 
закона из § 337 бр. 3 С. кр. п. утолико, што је на основу § 77 Кр. з. у досуђењу 
казну урачунао истражни затвор у трајању од 7 месеца и 18 дана, колико је 
оптуженик издржао у војном загвору, a који је Окр. суд пропустио да урачуна, 
крекорачившн тнме своју казнену власт на штету оптуженога, будући да је про- 
кис § 77 Кр. 3. по коме се притвор или истражни затвор, који је осуђеник из- 
држао пре но шго је пресуда изречена, мора урачунати у изречену казну, кате- 
горичан н за суд обавезаи. (Кре. 13/1939).
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Адвокат, Kojii је уписан у нменнк адвоката, a уједно је н јаван 

службеник са платом, има се у смнслу § 33 сл. а) Зак. о адв. бри- 
сати из именпка адвоката.

Закон 0 адвокатима не познаје дељивост адв. праксе на при- 
ватну праксу и на праксу коју неко врши као јаван службешш.

Касациони суд жалбу одбија.

Р A 3  Л О З И :
Одбор Адвокатске коморе у Новом Саду својим решењем од 16 децембра 

1939 бр. 897/1939 брисао је нз именика адвоката д-р М. Н. на основу § 36 сл а> 
односно § 33 т. а) Закона о адвокагнма зато, јер исти са платом врши јавну 
службу у својству чиновника са правом на пензију. Уједно је одбио молбу д-р 
М. И., у којој моли, да као главни градски одветник града В. и дал.е остане члан 
Адв. коморе и Пензионог фонда са ограничен>ем да не врши приватну праксу.

Против овог решења у целости је изјавио жалбу д-р М. Н. наводећи, да 
иако је он главни градски одветник града В., у Закону о адв. нема таке одредбе 
да адвокат са таквим положајем не може да буде члан Адвокатске коморе. 
Наиме чл. зз сл. а) Зак. о адв. под чиновником не подразумева чиновннка адво- 
ката, који и код града у својству чиновника врши посао из своје — адвокатске 
— струке, већ подразумева чиновннчки положај, који би адвокат могао заузи- 
мати у другој којој стурци, која нема везе са вршењем адвокатског позива. Даље, 
према организованом статуту града В. у делокруг градског главног одветника 
спада заступање градске општине и њених установа пред свнма судовпма и вла- 
стима, у свима њеним грађанским и кривичшш парницама, те, према томе, град- 
ски одветник је адвокат града, само што је у његовом позиву ограничен тнме, 
да осим градске општине и њених установа не може заступати приватне странке 
или друге установе.

Ова је жалба неоснована, јер ло § 4 сл. в) Зак. о адв. не може стећи адво- 
катуру онај, ко с платом врши државну пли другу коју јавну илн приватну 
службу у својству чиновника. Према томе, да је именовање жалиоца за градског 
гл. одвегника уследило пре но што је убележен у именик адвоката, a да је о томе 
Адвокатска комора имала знања, убе.чежење уопште не би могло уследити, без 
обзира на то, какву праксу желн вршити, да ли само праксу по службеној ду- 
жности или пак и прнватну. Закон о адвокатнма не познаје дел>ивост адвокатске 
праксе на приватну it на праксу коју неко врши као јавни службеник уз плату 
из службене дужности. Из тога, пак, следи, да се адвокат, који је уписан у име- 
ник адвоката, a уједно је и јавни службеник са платом, има у смис.чу § 33 сл. а) 
Зак. о адв. брисати из пменика адвоката. У том погледу одредбе цитираних за- 
конских прописа су потпуно јасне.

To питање, пак, ко iiiia право и како да заступа јавне установе у њиховим 
парницама пред грађанским судовима, регулише Грађански парбени поступак.

Како је, пак, допнсом грала В. од 29 јула 1939 год. број 8024/1939 иедвој- 
бено, да се у конкретно.м случају стичу сви услови за брисање из именика адво- 
ката у смислу § зз сл. al Зак. о адвокатима, то је Касациони суд нашао да је 
нападнуто решење одбора Адвокатске коморе у целости на закону основано, па 
је жалбу као неосновану одбио. В .
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