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ПРАВНИЧКИ ГЛ АСНИК
Бр. 2 Нови Сад, 28 фебруар 1941 Год. V

Наследно-правни значај старине и тековине 
у војвођанском праву

Један  синтетичан преглед с обзиром на новију
судску праксу

I. Сва наша покрајпнска права заснивају свој законски наследни 
ред на чињеницама сродства и брачне веве. Уколико је у пнтању 
наследно-правни значај чпњенице сродства, т. ј. уколико је у ии- 
тању одређивање хијерархије пзмеђу равних изражаја сродства (по- 
томака, предака, побочнпх сродника, првог, другог или даљег степена 
сродства у односу на декујуса), она сва усвајају систем заједнице 
крви, делећп све сродннке у впше груиа-колена н постављајући 
између њих однос приоритета, тако да сродниди из оквнра даљег 
1 1аследног колена могу бптн позватн на наслеђе тек ако нема срод- 
вика пз претходног одн. претходних наследних колена, или ако ни- 
један од њих неће или iie може — због песпособностн илц недостој- 
ностп — да наследи. У оквиру свакога колена долази до изражаја 
систем степена сродства уз примену права претстављања. Међу- 
Т1Ш, пако постоји прннципијелна сагласност о начину образовања 
наследничкнх група-колена, формирање поједнних наследних колена 
ннје у свима нашим покрајинским правима једнако ироведено, с 
обзиром на прннцнп првенства мушке лозе над женском који је 
усвојен у неким покрајннскнм правпма. Ипак постоји у једном 
правцу општа сагласност. Прво наследно колено, icoje у исти мах 
пма првенствено право на наслеђе, образује, у гвнма нашим покра- 
Јинским правима, потомство декујуса, п то без обзира на стеиеи 
сродства поједнннх потомаиа у односу на декујуса. Дакле у оквиру 
ирвог наследног колена долазе сннови, ichepii, унуци, унуке, ripa- 
унуци, праунуке итд. декујуса. Целокупна чмовина умрлога при- 
пада у првом реду потомству декујуса, који наслеђују ио главама 
iia једнаке делове — per capita, ако су свп првог степена сродства у 
сдносу на декујуса; односно по окупинама — per stirpes, ако на на- 
слеђе полажу ираво и потомци другог и даљнх степена сродства или 
(•амо iioToMiui другог ii дал.их степена сродгтва у односу на де- 
i:yjyca.

Потомцн у првом реду наглеђују декујуса и то његову цело- 
купну заостаиштину fca нзузетком онпх стварл које припадају у 
својину преживелом брачном другу, односно оног дела — као на 
Јгример iio аустријском ираву, — којн ирнпада прежнвелом брачном 
другу као редовном закоиском паследнтгку ). Даљп наследни 1 >ед по
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нашим покрајинским правима пе зависи од квалитета дооара Koja 
. сачињавају заоставштину, т. ј. он је јединствен за све вредностп 
остале иза декујуса, иако он нпје свуда једнако формулисан. Из- 
узетак чини војвођанско право. Деси ли се да заоставштнна, у 
целини нли једним делом, не прнпадне потомцнма декујуса (зато 
што их нема пли што онн неће одн. не могу —• као неспособнн и 
недостојни — да наследе) даљн законскп наследнв ред војвођанског 
Ирава условљен је квалитетом добара која сачињавају заоставштнну 
у питању. Предвиђајућн могућност да заоставштнна буде састав- 
љена од старнне л тековнне, војвођанско право предвнђа и посебни 
законскп наследнд ред за сваку од овнх врста добара. Отуда у вој- 
вођанском праву постављање претходног пнтања којнм се услов- 
љава одговор на пнтање ко је наследник: каквог су квалитета — 
тековина или старпна — добра која сачињавају заоставштину. 
Тачан одговор на то иретходно питање од бнтне је важности за 
наследно ираво н за решеље наследно-правних захтева ностављених 
у конкретном случају. Зато ћемо се мп овде задржати на одређи- 
вању појма сваке од ових врста добара, на питању начина њиховог 
оквалифнковања у сваком поједпном случају ii на пптању њнховог 
међусобног односа. Ово утолико впше што по овпм пнтањима не по- 
стојп јединственост судске праксе п што је, мислнмо, досадањи став 
судске праксе код извесних пптања погрегаан.

II. Старпна (пмовина од гране, имовнна од лозе) је онај део 
заоставштине, она вредност коју је, као својнну, прибавио декујус 
од својих предака a no основи бестеретних, доброчиних правних 
послова. Према томе, могло бн се pehii да су четирн бнтна услова 
па да пзвесне вредности буду оквалификоване као старина:

1. Оне треба да су прнпале декујусу у својнну у једном мо- 
менту за време његовог жпвота, тако да је он са њпма могао у пуној 
мери II неогранпчено располагатп правнпм пословнма inter vivos. 
To за разлнку од вредностп које су предметом породичног фиден- 
комиса (тамо где ови још постоје одн. где још ннсу ликвндирани у 
смислу Закона о разрешењу породичннх фиденкомиса од 19 јула 
1934 године), или фидеикомисарне супстнтуцнје, јер чињеница да 
би нзвесне вредности могле одн. да ће оне бнти, на случај смрти 
лица у пнтању као њиховог носиоца, оквалифнковане као стар1ша, 
не утичу ниуколико на право тога лица да са њнма за време свога 
жнвота може неограничено располагати. Уколнко, пак, ова чнње- 
ница утпче на његово расиолагање овнм добрпма mortis causa, о 
томе he доцнпје битп говора.

2. Ове вредности треба да су ирнпале декујусу iio основи бес- 
теретш1х, доброчинпх правних послова. Он треба, дакле, да нх је 
прибавио било паслеђем нлн поклоном. Ако нх је прибавио насле- 
ђем, свеједно је да лн су му те вредности припале као легатура одн. 
сублегатура, поклонопрпмцу на случај смрти, или као уннверзал- 
номе сукцесору-наследнику, n у овом другом случају да лн је то 
било по основи самога закона нлн тестамента. Према томе, оно што 
је декујус, макар и од својих предака, прибавно као корисник неког 
модуса-налога, или уошпте conditionae implendae causa, неће се сма- 
трати да је старпна. Са друге стране, вредности старпне могу бити



прибављене било уговором-локлоном, дакле правним иослом inter 
vivos, било поклоном на случај смртн, donatione mortis савзаЛ) При 
томе, код узајамно условљепнх иоклона, као старнна лма се сма- 
трати само онај вишак вредности, (ако је он био у Јсорист декујуса) 
којп остаје после упоређења вредности давања узајамно условљеннх 
поклона; код мешовптнх поклона (negotium mixtum cum donatione), 
као старина сматраће се само онај вшпак којп остаје по одбитку 
теретног давања; код поклона са налогом, као старнна нма се сма- 
трати само она вредност која остане по извршењу палога. Ренуме- 
рацнонн (награднн) ii дужносни поклонн не претставлЈају старину. )̂ 
Зато треба водитп рачупа да ли је на страни поклонодавца посто- 
јала нека природна плн морална обавеза на чињење поклона нлп 
не, те према томе за свак1[ иоједини случај утврдити да ли бесте- 
ретно нрибављање, макар и од иредака, спада у старпну или не. 
Тако на прцмер, судсгса iipai;ca сматра да мањп иригодни поклони 
не спадају у круг старнне,“) што је тачно, јер је то обпчно једна 
врста ренумерацноннх или дужпосних поклона. Суиротно за вред- 
ностн дате кћерн као мираз, пшито у војвођанском праву не постојп 
обавеза на страни роднтеља нн Д1 )угих лредака на давање млраза.* *) )̂

3. Бестеретло лрлбављеле вредлостл треба да еу лрлбавл>еле од 
предака декујуса. Ово лрлбављање може блтл лелосредло лли ло- 
средно.®) Непосредно је онда ако је декујус лзвесле вредностл на- 
следло одн. на локлол добло длректпо од својлх лредака, л то било 
кога стелела сродства, лрл чему је свеједло да лл су у литању 
лретцл ло очевој ллл матерллој лозл, л у оквлру сваке од овлх ло 
мушком ллл желском огралку. Посредло је опда ако су лзвесле 
вредпостл, ло ословл бестеретлих правплх послова, прво лрилале 
од лредака декујуса пеком лобочном сродплку декујуса, ла тек 
лосле, ло ословл бестеретнлх лравплх послова, ЛЈ)ллале декујусу, 
али тако да су оне непреЕидно код свих лпца којима су лрлладале 
сачувале квалитет старине н то старлле једне одређеле грале одл. 
одређеног огралка (ла лр. деда је локлолло једлом своме унуку 
кућу, a овај, лосле своје смртл, оставл ту кућу у ласлеђе своме 
брату, у коме се случају та кућа лојавл>ује, кад ум1 >е л други брат,

85

В. Кс. HoBii Сад, b63/929 и Н. 0. 220, наведене код 7tpa Игњатовића: 
Судска пракса из наследног права. I део, бр. 103 ii 104.

0 ови.м врстама поклона в. пашу швигу; Посебни део Облигационог 
црава, Уговори, једиострани правни иослови, грађанско-правни деликти, Београд, 
1939, стр. 64—00.

Тако Др. Глиша Богданфи—Др. Никола Николић: Опште П1>иватно право 
које важи у Војводипи, Панчево, 1925, етр. 204. — Такођер и К. 39S5/920 
(наведена код Нгњатовића под бр. ICS).

*) В. Богданфи—Николић, стр. 2оо; — Д[). Звонимир Пишкулик— Д̂р. ILvipe 
'Берђ: Основи приватног права у Војводиии, Београд, 1924, стр. 204; одлука 
Апелационог суда у Новом Саду Г. 6]i. 271/920, наведена код Богданфи— 
Николић, стр. 203; као и еудске о.длуке нав1меие код Игњатовнћа под бр. 164, 
178 и 179.

Онај иметак, којн ao;iyiue иотиче од родитеља, али није прешао путе.м 
наслеђивања иего путем откушг од санаследиика, стечени је иметак (Кс. Homi 
Сад, 370/933; одлука наведена код Игњатовића под бр. 19S).

®) Богданфн—Ннколић, стр. 204; — Др. Иво Милић: Преглед Мађар(чсог 
приватног права, Суботнца, 1921, стр. 59.
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као старнна.') — На тај начин, вредности прнбављене бестеретним 
начином од предака претстављају старину, a вредностп ирибављене, 
макар на овај начнн, од вобочнпх сродника нису старина; изуветно 
само ако су п побочни сродницн плгалн те вредпости као старину, 
оне he ту особпну ii надаље задржати.*)

Старина је онај део заоставштине коју је декујус ирибавио на 
нарочнти начин a од одређених лица, т. ј. који је он прибавпо бес- 
теретним правним пословима од својнх иредака.'-’) Све остале вред- 
ности које сачињавају заоставштину, дакле ii оне вредностп које су 
стечене од нредака алн не бестеретним Ha4nHOir, п вредностн i:oje 
су бестеретно стечене али не од предака, нретстављају тековнну.

III. Потто смо одреднли само појам старнне, потребно је да се 
113Л0ЖП II начпн на који се долазп до издавања, из укулне заостав- 
штнне, вредностп које сачнњавају старину. Прп томе треба воднтп 
рачуна о циљу коЈп се жели постпћи иостојањем старнне у оквпру 
заоставштнне 'п нарочптнм законскпм наследним редом којп је за 
ову проппсан, a што све днктпра једно основно мернло прн уста- 
новљењу овога начина. Ј"становом старнне тежи се очување поро- 
дичнпх добара у оквнру заједшгце чланова једне иородице, ir то 
уже породице. Њој је цнљ да се доб1 >а преносе са колена на колено 
оне породице чпји је један од родоначелника стекао нзвесну имо- 
шшу, па ту имовину бестеретно-правним актима inter vivos или 
mortis causa'— пренео на своје потомке са претпостављеном жељом 
да такав пренос буде вршен на даље сродннке, све док се те вред- 
ностн буду, у истом својству, налазиле у иосед̂ у прппадника лозе 
одн. огранака лозе у питању. Та жеља је сасвим разумљтаа у дру- 
штву где је, за ред илемића, установа иородичног фиденкомиса 
бнла не само честа него п редовна лојава, л где је богато грађал- 
ство хтело да лпчл ла оле у члјлм је жллама текла ллава крв. 
Зато, као што ћемо даље влдетл, л добра етарлне ласлеђују само 
сродплцл оне лозе одн. ограпака лозе од које је старлпа лотекла. A 
отуда л лравлло да старлну лретстављају само оле л опакве вред- 
постл које су л какве лрллале садањем декујусу у момелту њего- 
вог лрнбављања тнх вредлости од својлх лредака.

Цлљ лосебне установе старлне у оквлру војвођанског наслед- 
лог лрава је да се лзвесле вредлостп, стечеле па одређенл лачлн л 
од одређеллх ллца, сачувају у оквлру једне лородлце. Јжоллко се 
у момелту смртл декујуса у његовој заоставштллл јол1 увек ла- 
лазе добра која су окваллфнковала као старлла, она he се као таква 
лздвојлтл л то у олом стању у коме су блла у момелту алховога 
улошенза у лмовлну садањег декујуса, са лзузетком лромена које 
'су настале услед случаја ллл влше слле: овакве лромеле, ла блло

') В. одлуку К. 7271/904, наведену код Др. М. Свобода; Припатно право у 
Војводинн II Међумурју, Загреб 1926, стр. 07. — Упор. и одлуке наведене код 
Игњатовпћа под бр. 1S2 и  1S3.

*) Захтев на наслеђпвање по гранн може се ставнти само па такво и.мање 
које је увек остало на грани десцендената заједннчког претка, н ннје прешло на 
страну грану. (К . 3320/930; одлука наведена код Пгњатовића под бр. 157). —  
Упор.' у пстој збирци н одлуку наведену под бр. ISO, 192, 193, 194 н 198.

Упор. Кс. Нови Сад Рев. бр. 661/935; одлука објављрна у  Правничком 
гласннку ла 1939, стр. 17, под бр. 58 грађпнске праксе.
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да one iruBchaBajy или смањују вредност ипдшзидуално одређених 
добара која сачнњавају зао(‘тавп1тину (iia пр. вода је нанела камен 
iia обрадиво земљшнте које је старнна; нли је поред неког зем- 
љпшта прошла железничка ируга н у непосредној близшш ш- 
дигнута железничка станнца), пду на корист одн. на штету ста- 
рнне.’®) Оне, пак, промене које су на другп начпн, a иосебно вољом 
декујуса биле извршене на добјшлта која ее сматрају старипом, 
a које су смањиле вли увећале вредност тих добара, не иду на 
В1тету одн. на корист гта{)ине као дела заоставттине. На тај начпп 
ирнчињеие штете пмају се надокнаднти, т. ј. за толнко у новчаном 
износу повећати садржину дела заоставштнне којп се третира као 
старнна, тако да вредност ннднвидуално од])еђених објеката у мо- 
менту смрти декујуса, и овај новчани износ буду претстављали 
ону вредност коју с.у имала та добра у моменту 1сада су ирипала 
садањем декујусу. Ua друге стране промене које су довеле до увећања 
вредностн нндивидуално одређених добара изазивају потребу да 
се од вредностн коју та добра имају у моменту смрти декујуоа од- 
узме онолико колико је иотребно па да та добра пмају вредност 
коју су пмала када су ирнпала садашњем декујусу, тако да се у 
овом случају старина као део заоставштине појављује као нека 
врста дужника према другом делу заоставштпне — теЕовипп (илм 
евентуално према друговрсној старини), и то за износ ове разлнке 
вредности.” ) Приход од нмања старине, ко,ји је настао за нпгеота 
садаљег декујуса, нпје старина, већ тековина/-)

He налазе лн се у моменту смртн декујуса у н>еговој aaocxais- 
штини инднвндуално одређена добра која су оквалнфикована као 
старина, пли бар не с-ва,“ ) онда he се, на нме дела старние, нздво- 
јити она новчана вредност коју су та добра имала у моменту када 
су она прниала садањем декујусу.” ) н то увек у тој вредности и 
без обзира када су н иа којн начин ова изашла из поседа декујуса, 
сем ако она нису проиала услед случаја илн внше силе, јер ове 
чпњенице, icao што смо реклп, дејствују на корист нли на штету 
старпне као такве ir твене вредностн. Отл да мп мнслнмо да је по- 
1'решна судска пракса која као пндивидуално одређена добра ста- 
рпне сматра н она добра која је декујус добио у замену за уступ- 
л.ена добра бестеретио прпбављена од предака,^ )̂ icao што и у слу- 
чају иродаје добара-старпне, icao вредност старине сматдж ону цену 
за коју су та добра иродата, a не вредност коју су та добра нмала

“ ) В. одлуку К. 2401/907, наведену код Свободе, стр. 67—68.
” ) В. Одлуке Кс. Ноии Сад, Г. бр. 142/922 и К. 5712/910, наведене код Сно- 

боде, стр. 67; и од-пуку К. 5.378/910, наведену код Игњатовића под бр. 207.
-̂) Приход H.MaiBa од гиане ннје иаслиђено већ стечепо iniaibe (одлука 

Апелацноног суда у Новом Саду, 197/920; — наведена код Игњатовића иод 
бр. 196).

В. одлуку К. 4727/904, наведену код Свободе, стр. 67.
'*) В. К. 5378/910, одлука наведена код Овободе, стр. 67. — Врло тачан став 

је заузео Касациони суд у Новом Саду у својој оддуци бр. 99/929 која резимн- 
рана код Пгњатовића под Гцк 175, гласи: имовнна од гране ако не постојп нише 
у npupo.oi, може се тражити само у новцу у оној вредности коју је тај имао у 
времену смрти оставитеља односно у времену кад је уследило даровање.

В. Н. 0. Oji. 568 II одлуку К. 6393/891. наведену код Свободе, стр. 67.
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y моменту прибављања од стране декујуса^"). Оба ова схватаља су 
погрешна јер не одговарају цнљу установе старпне, a њиховпм усва- 
јањем даје се места злоупотребама. Циљ установе старнне је очу- 
вање, у оквиру круга чланова једне породице, било индивргдуално 
тачно одређених добара било њпхове вредностп коју су она имала 
у моментЈ- бестеретног преношења. Исторнјскп развој указује на 
'ово, јер се раније ннје допуштала нп замена ни отуђење добара 
старине. A  та чињеница да декујус може добра много веће вред- 
ности заменнти за добра мање вредности, како бн на тај начнн 
оштетио евентуалне наследнике старше, као п да он, у истом 
циљу, може отуђнватн старине каткада и фиктивно, пспод њнхове 
стварне вредностн, говори у прнлог иотребе да досадања судска 
пракса буде наиуштена н управљена на правп пут сходно основ- 
ном мернлу: старнну претстављају само оне п онакве вредностн 
које су н какве су прнпале садањем декујусу у моменту његовог 
бестеретног прнбављања тих вредностн од својих предака.

На тај начнн, добра старнне могу се тражитн in natura само ако 
она још постоје у моменту отварања наслеђа п то у стању које од- 
говара, по својој прпроди н намешг, стаљу у моменту њпховог уно- 
шења у имовину декујуса, a нначе се може потраживатп само њн- 
хова вредност, п то она коју су она нмала на дан тога уношења.

IV. По војвођансЕом праву, заоставштнна се, са гледншта ре- 
лативног за законскп наследни ред, може састојатп пз старпне п 
тековине. Квалпфнковање извеснпх вредности за једну или другу 
врсту утнцаће на одређиван>е лпца којпма he те вредностп при- 
пасти као законским наследннцима. Спорови о овом претходном. 
квалификационом питању могу бптп разноврснп ii многобројнп. И 
зато је, радп впше реда у правнпм односпма, бпло потребно поста- 
внти једно правило, као претпоставку о квалптету свих вредности 
које сачињавају заоставштпну. A хсако су тековина све оне вред- 
ности заоставштине које нису старина, ii i;ai;o је оваква врста вред- 
иости фактички редован случај у жпвоту, то је ji пракса поставпла 
правнло да се претпоставља да је целокупна заоставштина састав- 
љена 113 добара-тековнне, с тим да је могућ ii супротан доказ, т. ј. 
да се у заоставштннп иалазе п вредности које су пмају сматратп 
cтapинô .̂ Ко, дакле, тврдн да се у заоставштннн налазе ii вредно- 
CTii које нмају, непосредно у односу на декујуса, квалптет старпно, 
II из те чињекице хоће да пзводн нзвесна права, таЈ то мора и до- 
казати, јер се постојање старнне у оквпру заоставштнне никада не 
иретпоставља.” ) To доказивање се може вришти и у ванпарнпчном, 
оставннском поступку,^®) но у случају да се појавн спор о квалн-

“ ) В. Милић. ст]). G2, i:ao п одлуке К. 5103/910, Кс. Нови Сад 48/926 п 
Aii. Новн Сад 1790/934, наведену код Пгњатови11а под бр. 167, 161, 165. — 
Оасвим исправно становиште заузето је у одлуцн К. 29/918, која резпми1>ано 
гласи: Уместо домаћих животнња, које внше не постоје у природи, и.ма се на 
име имовпне од г|>ане досудитц њихова вреднист, коју су имале онда када их 
је прибавио покојник (наведена код Игњатовнћа под бр. 162).

'̂) В. одлуку Кс. Нови Оад, Г. бр. 148/922, наведену код Нгњатовнћа, под 
бр. 195; II одлуку Кс. К. 3157/892, наведену код Овободе, стр. 66.

В. одлуку Кс. Нови Сад, 863/929, наведену код Нгњатовића под бр.171. 
— В. исто тако н одлуку даведену у истој збирци под бр. 207.
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фиковању извесних вредности ва старпну пли тековнну, ваниар- 
ничнн суд he у смислу § 98— 100 В. п. уиутнти лице које твјјдп 
да се у заоставштшш иалазе и добра-ста1 )ина, да то докаже у спору 
пред парннчним судом, остављајућн му у нсти мах и рок до кога 
најдаље мора покренути тај ciiop, јер ће иначе ванпарничпи суд 
сматратп сиорне тековине за тековину (п то, наравно, не спречава 
заинтересована лица да у редовном року застаре пред парничним 
судом доказују да су извесне вредности старина и да се на њих 
пакнадно прнменп Д1 )уп1 наследнн ред a не онај који је применно 
ванпарничнн суд којн их је третирао као тековину.” )

У  погледу квалнфикацнонога односа старине и тековнне, у 
војвођанском ираву важи претпоставка да су сва добра заоставштнне 
тековина, али је и супротан доказ — у смислу постојања и старине 
— допуштен. Међутим, ако у погледу нзвесне заоставштине, с об- 
зиром на однос декујуса илн евентуалннх наследника, буде утврђено 
да постојн II старина. код раздвајања ова два дела заоставштипе 
настаје обрнут однос. Старнна, као ставка, постаје главно, правило, 
a тековина се, у односу на њу, јавља као остатак. Тековином се 
може сматрати само она вредност заоставштнне која остаје по на- 
мирењу вредности старнне. Све док вредиост старине не буде у пот- 
пуности задовољена, не може се говорнти о тековнни.'®) Из цело- 
купне заоставттнне издвојнће се најпре она индивидужлно одре- 
ђена добра која се сматрају старином, и одн. или онолико вредностн 
колико су, наглашавамо с обзиром на моменат уношења добара 
старине у нмовину декујуса, процењена у моменту смрти садањег 
декујуса у његовој заоставштнни неиостојећа (у целинн нли дели- 
мнце) добра оквалпфикована као старина, па he се остатак — ако 
га буде уопште било — сматрати тековином.®') При томе, инднви- 
дуално одређена добра која су оквалификована као старина издво- 
jiihe се in natura пз заоставштнне само у том случају ако су она н 
у моменту смрти садањег декујуса задржала исту ону природу и 
намену коју су имала у моменту када су му припала, т. ј. ако су у 
оба ова момента пмала у принципу нстн привредни радиус.--) 
Отуда, ако је, на пример, декујус, на иољопривредном добру од 10 
јутара које је добно на поклон од свога деде, подигао за време свога 
жпвота велнка <{)абр1 1чна постројења, тако да непокретно добро до- 
бивено на пок.лон пма на дан његове смртн сасвим другу прнроду 
и служп другој наменн, да је његов прпвредни радиус сасвим про- 
мењен, заинтересована лнца Hehe Mohii да траже да нм се добра- 
старине — 10 јутара земље — издаду in natura, већ he се морати

Богданфи—HuKoaiih, стр. 203.
®“) В. одлуку Кс. Новп Сад, Pen. On. 39/93б, објављену у Прапничко.м 

гласнику за 1939, стр. 17, под бр. 59 Г|1ађанске праксе.
В. одлуке Кс. Нови Сад Г. 142/922, Кс. Нови Сад 370/930, Кс. Новн Сад 

863/929 (прва одлука наведена код Богданфи—Николић, стр. 200, a друга и 
трећа код ПгњатовиРа иод бр. 17G и 188).

“ ) В. Пншкулић—Ђерђ, стр. 261; Н. 0. бр. 229, 230; п одлуке наведене код 
Игњатовића под бј). 172 и 173. — На]10чито је добро ова мисао изражена у 
одлуци Кс. Нови Сад, 113/933, која рези.мнрана код Игњатовића, под бр. 174, гласи: 
ако је имање од гране н стечено имање тако смешано, да се не може раздво- 
јити, правио је правило да се дотично пмање има сматрати за стечено или за 
имање од гране према то.ме која в11едност знатно превлађује.



задовољптн ca новчаном вредношћу коју су та добра нмала у мо- 
менту када нх је садањн декујус добио на поклон од свога деде. 
Уа све овакве спорове надлежан је парнични суд.

У случају да ни целокупна вредност заоставштине ннје до- 
вољна за подлшрење оних вредностн које су оквалификоване као 
старнна, a у илтању су впше врста старпна (од разнпх лоза илн 
одн. II од разних огранака нсте лозе), наступа смањење сваке iioje- 
днне врсте старнне у сразмерн са међусобннм односом њнховпх ве- 
лнчина.

Према томе, у војвођанском праву, код питања односа старине 
и тековине као могућнх делова једне заоставпгаше, постојп једна 
оборљива претноставка ii једно право ирпорнтетног издвајања. Ова 
оборљнва претпоставка постоји у корист тековпне, a право прнори- 
тетног издвајања, намирења нз укуине вредности заоставштине, у 
корист старнне.

V. Предвиђајућп могућност да заоставштина буде састављена 
од старине, војвођанско право предвпђа п посебни законски на- 
следни ред за сваку од ових врста добара. Тековнна прнпада, на- 
глашавамо уко.зико наследнпком нпје постао нп један потомак, пре- 
живелом брачном другу декујуса, ако га нма (ir ако он хоће ii 
може да наследн).-*) Преживелп брачни друг наслеђује целокупну 
тековину уз нскључење свих предака п побочннх сродннка деку- 
јуса, и 'то"наследно право је узаЈамно, т. ј. без обзнра да ли се као 
декујус јавља муж a као наследннк жена, плн обратно.“ ) Ако, пак, 
декујус ннје уопште пмао одн. нема внше брачног друга, плп ако 
његов брачнп друг не постане, са било кога разлога, наследнпко !̂, 
на наслеђе тековнне се позпвају другн сродницп декујуса сем пото- 
мака, т. ј. претцн и побочни сродницп, н то по хијерархнјском реду 
иаследнпх колена. У  првом реду се познвају сродницп пз дрЈтог 
наследног колена, дакле роднтељп —  отац и матн декујуса п њи- 
хово потомство — првог и даљег степена сродства — ir то без об- 
знра да лп оно потиче нз нстог брака родителЈа из кога је происте- 
као сам декујус или из неког одн. неких њиховпх другнх бракова. 
Тековниа се делп на два једнака дела од icojiix сваки припада родо- 
начелннцима другог наследног колена, дакле оцу п матерп деку- 
јуса, a у случају да неко од њпх, бнло са кога разлога, не постане 
наследником (зато што ннје жпв, пли bito неће одн. не може да на- 
следп), његов део прниада његовнм иотомцнма који нх деле, ако их 
је више, per capita пли per stirpes, све према томе да лп су свн iio- 
томцп првог степена сродства ллн лх лма п даљег стелела. He ло- 
стане лп наследллком једне половлле тековлне један од родоначел- 
нлка другог наследлог колена, дакле отац ллл матп, a не њлхово 
лотомство, та лоловлна прлралЈћује лоловллл другога родоначел- 
шша, л то блло лелосредно њему блло његовлм лотомцима. Ако, 
по овпм лравнллма, не лостане ласледнлком нл једал сродлик пз 
другог наследног колена, тековпла прплада сродллцлма трећег на-

4d

“ ) В. одлуке наведене код Пгњатовића под бр. 209, 211, 219, 221 u наш 
чланак: Законско наслеђивање у својину нзмеђу брачних др)угова, у Архиву за 
правне и друштвсне науке, за септембар 1939.

-*) В. К. 4391/S86, наведену код Пивативнћа иод бр. 220.
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следног колеиа, које сачињавају деде ii пабе декујуса н itaixuuo 
потомство (сем оца п матере декујуса ii itiixoBor потомства које до 
лазп, као што смо внделн, у друг(_> наследно колено), a у недостатку 
овпх, сродннцима из четвртог наследног колена, н тако даље без 
i-BaKor ограннчења, тако да у војвођанском праву, за разлику од 
свнх другнх наших иокрајинсчсих права, не постоји нпкаква гра- 
иица у погледу удаљен.ости сродиичке везе која може иослужит 
као основа за полагање права на стпцање својства законског }ia- 
следнпка тековине. У свима коленима, тековнна се дели, у п[)ин- 
цдпу, на онолико делова колико н.ма родоначелника дотичиога ко- 
лена (два, четири, осам, итд.) тако да на наслеђе тако одређеинх де- 
лова нмају првенственоправосамородоначелници колена.Не буде ли 
постао наследниким некп од р(ЈДоначе.:1ника, његов део припада љс- 
говим потомцима којп га деле, ако их је више, per capita одн. per 
stirpes, све ирема томе да ли су сви потомци првог степена сродства 
или их 1ша и даљег степена. He наследе ли тај део нн потомци од- 
посног родоначелннка, он п[)ирашћује делу најближег му родона- 
челника, и наслеђу.је га бпло иепосредно сам ])одоначелник било 
његово потомство (на iij). део деде по оцу ирнрашћује у овакви̂ г 
случају делу бабе ио оцу, a не, на пpи [̂ep, делу деде илп бабе во 
маЈди декујуса; део ирабабе по деди ио оцу декујуса ирнрашћује 
делу прадеде ио дедп iio оцу декујуса, a не деловима прадеде ii лра- 
бабе по баби по оцу декујуса, a још мање деливима прадедова п 
ирабаба по мајци декујуса). A ако нема најблнжега родоначелника 
кн његовог иотомства, односни деловп прнрашћују деловпма даљих 
родоначелника истог наследног колена, све док се татсо не исцрпо 
могућност да тековина припадне сридницпма тога наследног колена, 
па ако то не буде било, на наслеђе се иозивају сродннци даљег на- 
следног колена по нстнм овнм прннцшшма. Десн ли се да наслед- 
ником тековине не постане, било са кога разлога, ни један сродник 
нп 113 најдаљег наследног тсолена, тековнна прнпада држави.

Код законског наследног 1>еда којн се тиче старипе, од значаја 
је не само чнњеница да је она на један одређени начин нрибав- 
љена, већ ii чнњенпца од предагса које г{>ане лозе је она прибав- 
чена или чак и од предака кога огранка одређене лозе је она прн- 
бављена, јер у погледу наслеђивања старине важи основно нравило; 
materna maternis paterna patemis, т. j. да je лгогу, no с-плп самог за- 
кона. наследптц само средницп оне лозе и чак оног огранка лозе 
од члана-сродннка од које је она ii иотекла. Добра од грапе, ста- 
р1ша враћа се, као законсЈсом паследшпшма. сродшшпма oiie гране 
n3 које је н потекла ii то, у принципу, по истом оном реду који 
}5ажи за наслеђивање тековшге. Старину која потпче од иредака из 
материне лозе (илн једног н.еног огранка), могу да наследе иретци 
и побочнп сродннци 113 мате[)11не лозе (нз одређеног огранка), п то 
само онп; старнну која потпче од п]1едака пз очеве лозе (плп једног 
огранка) могу да наследе само иретцп ii побочнп сродници нз очев(! 
лозе. Прп томе ваи\е два пр>авпла, icoja се, у односу iia за!;онскн на- 
следии ред који важи за тековнну, ]1ојав;вују као два ог[)аннче1ва:

а) Круг лпца која могу нолагатп ираво на наслеђе старино 
r̂oжe највшие да обухва'пг само оне сродннке декујуса који заједно
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ca њпм имају за заједнлчког претка лпце од кога потичу добра 
која сачињавају старпну, т. ј. од кога су у крајној лпнији —  непо- 
средно илп посредно — садањем декујусу припала добра која су 
оквалнфикована као старина.- )̂ To лице, дакле, увек је један гфедак 
декујуса, тако да се оно одн. чланови наследног колена чији је оно 
родоначелннк појављују као крајна граница докле се старина тре- 
тира као таква, докле иде, ирннципнјелно посматран, законски на- 
следни ред који важн за добра старине. Преко њега добра би имала 
да остану без наследника, да п|)аво не предвиђа т. зв. декласн- 
рање старпне и њено преобраћање у  тековину. Даљп претци деку- 
јуса н њихово евентуално друго потомство, па макар да су у пп- 
тању сродницп исте оне гране од које је потекла старнна, не могу, 
по овом основу т. ј. по законском наследном реду расподеле ста- 
рине, полагатн право на вредности које су оквалификоване као 
старина. Унутар, пак, овога круга, iia наслеђе се позивају поједнни 
сродницн по општнм иравнлпма која важе за наслеђнвање тековпне, 
па без обзпра што старнна ннје потекла од извесног сродника из 
ближег наследног колена већ од родоначелника неког даљег наслед- 
ног колена који је још увек жив. Предак н потомство претка-®) који 
су ближе декујусу, образујући друго или које пначе наследно ко- 
лено, познвају се прво на наслеђе, пскључујући даљег претка одн. 
претка н његове друге потомке којп образују даље наследно колено, 
па макар да је старпна припала садањем декујусу баш од тога да- 
љег претка (на пр. ако је вреднос-т старнне добивена на поклон од 
деде по оцу декујуса, онда he се, чак п да је тај предак Још жив, 
као први наследник старнне иојављпвати отап; декујуса, уз искљу- 
чење деде; чак шта ввше п браћа п сестре — ро^не или само по 
оцу —  декујуса, ако је отац умро, наследпће старпну пре деде од 
кога она потиче; нема лп тек оца н његовнх потомака, старину he 
наследнтн деда по оцу, од кога је она н потекла, н то само он, a у 
случају да он није био у жнвоту у моменту смртн садањег деку- 
јуса, старину he наследити његовд потомцн ii то само они, јер су 
даљњи претци п њпхово друго noTOitcTBO нскљученн из наслеђи- 
вања старине, с обзиром на изложено правпло које дејствује као 
ограничење).

б) Прилнком утврђнвања старпне треба одредитн којој лозн та 
старина припада и од кога огранка одређене лозе она потиче. Ста- 
рина, у пзложеним гранпцама, иршшда, као таква. једино ii само 
сродницнма лозе идн. огранка лозе од које је н потекла, тако да не 
постојн, као што је то случај са тековнном, ннкакво ирирашћивање 
сродницима друге лозе па чак ни сродницнма других огранака нсте 
лозе. Правило materna maternis paterna paternis треба најуже разу- 
мети, т. ј. да се ино односн не само на лозе него ii на огранке лоза 
(под претпоставком да постоје ввше врста старине).^ )̂ He постане 
ли наследнпком нп једно лице из обележеног круга лнца лозе нз 
i;oje иотиче старине, та вредност-старнна не припада, не прнра- 
шћуЈе претцнма ii дибочним сродлдцдма друге лозе одн. другдх

■̂ ) В. одлуку К. 6470/905, наведену код Игњатовнћа под бр. 154.
"*) В. одлуку К. бр. G29/900, наведену код Пгњатовића под бр. 191. 
'") В. одлуку К. бр. S2S3/S78, наведену код Пгњатовића под бр. 153.



01’ранака исте лозе, всћ се наслеђштЈве ио осиош! овог иаследпог 
реда, у погледу те вредности, вма сматрати ва завршеио. A када то 
буде случај, па било да се он односн само на старину која би имала 
да припадне само једиој лози одн. једном огранку једне од лоза, 
било да се он односи на сву старину, вредиост која је имала осо- 
бину старине губп ту особину, п добија квалитет тековине.'*) У 
томе случају долази до т. зв. декласира1ва старине ii.:ni ослобо- 
ђења старнне п њеног претварања у тековвну, тако да he се oua 
сада расподелити у свему по наследном реду који нначе вреди за 
тековпну. A то he i)ehn, да у случају да до овог преображаја ква- 
литета добара дође, на наслеђе и те вредности no3Bahe се у првом 
реду, ако га вма, преживелп брачни друг декујуса.-”)

VI. Домашај наследно-иравног значаја деле1ва добара заостав- 
штпне на старину ii тековниу у војвођанскол! праву је врло пшрок. 
Ми смо покушали да поставпмо критерпјуме за ово 1)азликовање н 
да изложнмо редован законскп наследнн ред. При томе смо нмалн 
у виду најчепЛи случај као редовап; с једне стране иостојање за- 
конитог сродства између декујуса ii евентуалних наследника и то 
ab initio, т. ј. све од момента рођења млађега од њнх; a с друге 
стране постојање, у моменту отварања наследства, пуноважно деј- 
CTByjyher брака. Међутнм, нзложенп законскп наследни ред 6iihe 
донекле моднфикован ако смо у прнсуству накнадно насталог за- 
конитог сродства, т. ј. сродетва по позатхоњењу, ванбрачног срод- 
ства илп грађанског сродства. Но о тим модифпкацајама овде не 
може битп речи.

Поред овог закинског наследниг реда, који је диспознтивне 
природе, тако да га заинтересована лнца могу мењатп наЈИЈдбом 
своје последње воље, востоји као тто је визнато и један другп т. зв. 
нуждан законски наследнн ])ед, којн је императпвне прпроде н icojii 
долази до ирнмене управо онда када иојединац употреби своју сло- 
бодЈ' тестнрања те учинп распоред своје нмовпне на случај смртп. 
тако да се овај другк законскп наследнн ред појављује у самој < 
стварн као ограничење ове слободе. И за његово формулисање је 
од значаја разлпковање добара заоставштине на старнну ii теко- 
внну, тако да н овде може да иостојн двојност, и то и пзражајно 
само двојност (за разлику од редовног законгког наследиог реда) 
наследног реда. Али he о овоме иитању бвти речп у једном од наишх 
i^ 'h iix написа у овом часчлшсу, a све у пиљу П])иказива1ва нрн- 
мене основннх карактеристнка законског наследног реда во војво- 
ђанском праву. Д -ј> Бормсла-в Т. БлатоЈе-њшБ
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-**) В. од-чуку К. 6i>. 6470/905, паведепу код Пгњатошбиа под б]>. 154.
” ) В. одлуку К. бр. 2396/929, наведену код Игњатопића иод бп. 155. — Уиор. 

н одлуку наведену код Игњатовнћа под 6j». 204.
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Оцене и прикази
Телемах Јанковвћ, жавд. вуковввк: Крвввчвв Зако> 

ввк Краљеввве Југославвје са врактвчввм комевтаром 
в восебввм објав1н>ев>ем за взвођев>е ваставе у вкавдар- 
меријв.

Тихо и без рекламе појавила се је ова лепа и корисна књига. 
Такав је цео рад писца књиге и као вишегодишњег наставника 
Жандармеријске подофицирске школе и као команданта Жандар- 
меријског пука. A ипак тај рад је значајан, кад се }'зме у обзир 
нарочито да је жандармерија стуб јавне безбедности.

У кривичним стварима полиција, жандармерија је помоћни 
орган државног тужиоца, јер од њихових извиђајних радњи често 
зависи судбина кривичног поступка. A те извиђајне радње нису 
ии мало лаке, те њихово извођење претпоставља солидно знање 
н спрему жандарма.

To знање и спрему они имају, и у том погледу наша жандар- 
мерија надмашује чувену жандармерију бивше Аустро-угарске. 
Њу добијају жандарми у изврсној Подофицирској школи и од 
својих претпостављених старешина, међу којима има данас већ 
приличан број дипломираних правника, као што је случај и са 
писцем горње књиге.

Овај уџбеник има да послужи образовању жандарма у правцу 
бољег упознавања и разумевања одредаба Кривичног законика, 
свакако најтежег предмета њиховог. A према ономе како је напи- 
сан, уверени смо да ће он својој сврси потпуно одговорити.

Но ту књигу могли би препоручити и ширем кругу читалаца.
Писац је ову књигу написао 10 година по ступању у живот 

Кривичнога законика, a добар коментар се и може само тако дати, 
јер је потребно најмање толико времена да се развије судска 
пракса, без које је добар коментар тешко дати. Дакле сасвим 
друкчије је поступио писац него многи коментаристи „вишега 
стила“, који у својим коментарима често само понављају законски 
текст уз обиље речи, али обилазе најтежа пнтања и остављају их 
без одговора.

Писац је сваком §-у Кривичнога законика дао исцрпно тума- 
чење и то пропратио сходним примерима из праксе и живота — 
што је од нарочите важности, јер се без тога не би могао ни за- 
мислити један коментар за жандарме. Наћи одговарајући пример 
није увек лако, без њих је, пак, тумачење пусто теоретисање, a 
не ретко и нејасно.

Нарочито је био писац исцрпан код §§-а 15, 16, 18, 22, 24, 31, 
34, —  из Општег дела Крив. законика, a те одредбе претстављају 
најтежа и најзанимљивија питања Кривичнога права. На њима се 
често спотичу како теоретичари тако и практичари.

Исто тако зналачки и са разумевањем снашао се је писац и 
код тумачења из посебнога дела §§-а: 127, 167, 178, 204, 214, 269, 
314, 316, 318, 326, 334, 384, 397. Све су то одредбе са којима поје- 
динац често долази у сукоб, због чега жандармерији и право- 
судни.м властима задају .много посла, a на њима због разно-



врсности и замршености ломи се и колеба не ретко и судска 
пракса.

Популарним стилом писати правне коментаре, и уопште о 
правним питањима, веома је тешко. Писац се је трудио да то 
постигне и то чи1ји велики успех његов, a уколико му то није увек 
пошло за руком — није његова кривица. Јоваи Л. Кости1%
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I  Грађанска пракса Касационог суда 
I у Новом Саду
ј 61

Порођајне трошкове има да сиоси муж као глава породцце, оез оозира да 
лп Орачне странке живе у исто.м кућанству илн одвојеио, ii без обзпра на то 
ко је од брачних странака крив за одвојен живот. (Пресуда К. с. G дец. 1940, 
Рев. П. 9G/1938).

62
У погледу пстраживања очинства u д\’жностн иадржавања не- 

законитога детета имају се прпмењивати материјално-правнн про- 
пнсп који вреде на овом лравном иодручју, уколико се издржа- 
вање тражи код којега суда овога правног подручја, без обзпра да 
лн је дете зачето пли рођено овде, у иноотранству, илп на другом 
правном подручју наше Државе, као и без обзнра на то каквога 
је држављанства или завичајности лиде од i:ora се лздржавање 
тражл. Изузетак члпе само случајевл лелостојаља реципроцлтета, 
односно случајевл реторзлје. (Зак.л>учак К. с. 30 нов. 1940, Рев. I. 
S73/1938).

Касациони суд укида обе пресуде нижих судова п предмет враРа прво- 
степеном суду, Среско.м судЈ' у Новом Саду, на даљн постл-иак.

РАЗЛОЗИ:
Ма.толетни С. Н., заступан iio природној матери i:ao no штитничкој властп 

постављеном штитннку, покренуо је парницу протпв туженог, наводећн у 
тужбн, да је туженн у критично време имао полнога односа са Јвеговом мај- 
ком, из кога се родио он, тужитељ, те је тражио да се осуди да за шегово нз- 
државање плаћа на руке његове мајке месечно 300 дннара.

Тужени је порнцао да бн са мајком тужитељевом у критично време имао 
полнога односа и да би тужител> пз тога одпоса био зачет. Тражио је зато да 
со тужитељ са тужбом одбије и о.суди да платн трошкове.

Првостепени суд, Срескц суд у Новом Саду, одбио је тужител>а са тужбом 
п осудио га да платн трошкове, уз образлржење, да нз исказа самога тужитеља 
излазп да је он зачет и рођен у Црној Гори, на Црнојевића Ријеци, па да је и 
тужепи у то в[>еме био надлежан у Црнојевића Ријеци, јер је тамо био са слу- 
а:бом. Ц како се дејство једне п[)авне чињенпце има просуђнвати према матеЈж- 
јално-правним прописима онога места где се та чињеница десила, a iio мате- 
ријално-правни.м прописима који важе за Црну Гору пстраживање очннства 
ннје дозвољено, iia је зато тужба неоснована. Призивни суд, Окружнн суд у 
Новом Саду, одбпо је прнзив тужитељев и потврдио првостепену пресуду, 
усвајајући како чнњенична установљења, тако и П1>авне разлоге првостепенога 
суда.

Жалба тужитељева да је признвни суд повредио материјално-правне про- 
писе основана је. Правли је пропис, освештан сталном iijiaiccoM Највишега суда 
iia овом правном подручју, да се у погледу допустивости нстражпвања очин- 
ства и дужности издржавања пезаконитога детета имају примењиватн мате- 
ријалио-правш! npomicii којн Bjie.ie па овом правпом подручју, уколнво се



очинство истражује и нздржаваће тражи пред којим судом овога Дравног 
подручја. II како се у конкретном случају очпнство истражује и издржавање 
детета тражи пред Среским судом у Новом Саду, ти се материјално-правни про- 
писи имају применити без обзира на то да ли је дете зачето и рођено овде илн 
у иностранству, односно на другом правном подручју наше Државе, и да ли је 
оно наш или стран држављанин, односно завичајно овде или на другом правном 
подручју наше Државе. Они се имају иримењивати без обЗира и на то каквога 
је држављанства, односно завичајности лице против кога се очннство иетражује 
и издржавање дегета тражи. Изузетак од тога правила постоји само утолико, 
што се на овом правном подручју не може допустити истраживање очинства и 
право на издржавање незаконитоме детету иностранога држављанства или друге 
завичајности, против лнца нашега држављанства, односно завичајности, ако се 
ни у држави, односно иравном подручју где је незаконито дете држављанип, 
односно завичајно, незаконитом детету нашега држављанства, односно завичај- 
ности, истраживање очинства забрањује и право на нздржавање не признаје.

Из тога разлога предмет је ваљало вратпти првостепеном суду да, држећи 
се горњега стајалишта Касационога суда, установи каквога је држављанства, од- 
носно завичајности тужитељ, a какве тужени, па да према томе спор пресуди. 
Иримећује се да је на правном подручју Црпе Горе у c.n[. Наредбе од 30 марта 
1894 год. истраживање очинства дозвољено.
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63
Пздржавање ванбрачног детета досуђује се редовно до навршетка његове 

14 године, према имовинским прнликама прнроднога оца н социјалном пмо- 
жају детета. (Пресуда К. с. 2 дец. 1940, Рев. П. 700/1940).

64
Судека пракса признаје ваљаност споразума страна1;а да he брак разре- 

шити само у' том случају, ако странке таквим споразумом нису хтеле створитп 
вештачкп разлог за развод брака, него ако су стварио дошле до убеђења да је 
брачни живот међу њнма немогућ н да зато iiehe чинпти сметње да се брак 
разреши. (Закључак К. с. 3 дец. 1940, Рев. I. 952/193S).

65
ПијанстЂо претставља трајан разлог за разрешење брака. (Пресуда К. с. 

28 дец. 1940, Рев. I. 306/1938).

66
Шамарење жене на улицц пред сведоцима, пако ратарке, није „мали ко- 

рекционн иотез", него оправдан разлог да жена мулса напусти. (Пресуда К. с. 
5 дец. 1940, Рев. III. 566/1938).

67
Тужена је у току оставинског поступка признала вал.аност опоруке свога 

пок. мужа н тражила наследство у смислу опоруке; пристала је п да се цело 
имање сматра оставпном њенога .мужа, те се зато има с-чатратц да се права на 
заједнпчку тековину одрекла. (Пресуда К. с. 23. нов. 1940, Рев. III. 9/1937).

68
Муж је дужан положити обрачун о руковању нмањем своје жене којој је 

постављен за етаратеља, те се iie .може позиватн на то да је i:ao муж био вла- 
стан да жениним и.четко.м управља без oojiaByHa. (Закључак К. с. 14 дец., 1940, 
Рек. III. 289/1940).

69
У с.ч. §-а 858 Аустр. грађ. зак. сваки је власник дужан оградити свој про- 

стор са десне стране главног улаза н постаратп се да се он одели од туђег про- 
стора. С.\шсао је томе пропису тај, да се оне.могућн прелаз са једнога простора 
на другн и да се отклонн штета коју би сусед могао да претрпи услед тога што 
ограда Huje иодигнута, илн ннје у ]1спрапно.м стању. (Пресуда К. с. 26 нов. 1940, 
Рев. I. 463/1938).
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Сусед је властан иослужитп се земљиштем свога суседа у сврху оправве 
зграде само у оној мерн, уколнко то оправка зграде захтева. (Пресуда К. с. 
23 НОВ. 1940, Рев. I. 215/1938).

70

71
t Тужитељнма као груптовно упнсани.м власницима припада посед на не- 
! кретнине, јер тужени евоје власничко право није остварнвао пптп тужбом питк 
i иротивтужбом, него приговором, који ш остварнваљс права власништва пије 
■ довољан. (Пресуда К. с. 14 дец. 1940, Рев. I. G9/1938).

72
Израз „посед" означава све врсте поседа; искључивн посед, супосед, нз- 

веден посед итд. Када је, дакле, хужнтељпда тражила да су јој туженп дужии 
предати у посед једну трећииу некретнина у идеалиом делу, дакле иеподељмш, 
она је тиме довољно озиачила да од тужених не тражи „искључивн“ посед и 
да не дира у њихово право да своје поседовање у ндеалном делу (-/з) .могу п 
даље вршити. Зато је пресуду призивног суда ваљало преиначнти ii тужбу 
уважнти. (Пресуда К. с. 25. иов. 1940, Рев. II. S82/1937).

73
Нема таквог правног nponuca према којем се пе би могла продатп ствар 

коју продавац lei; има да набави, уколико се она налазн у промету. (Прсеуда 
К. с. 26 нов. 1940, Рев. III. 490/1938).

74
Како не постоји писмени уговор о купу некретннпа, те је тужени иекрет- 

нине дужан тужитељици натраг вратитн, пије тужени властан ин да ставл.а 
према тужитељици урачунбени приговор гледе својнх других потраживања којц 
са купопродајом немају везе. (Пресуда К. с. 30 нов. 1940, Рев. I. 450/1937).

7б
Претходно, начелно дато одобрење општини да може неке своје у одобрењу 

недовољно одређене некретнине неким неодређени.« лици.ма отуђити, са нзри- 
читом клаузулом да се сачињени уговори имају претпостављеној власти послатп 
на одобрење, не претставља такав акт одобрења да би се на основу њега могло 
укњижитн право власништва у корист купца. Зато се такво укњижен.е као од 
почетка нева.д>ано .може брисати. (Пресу̂ да К. с. 28 дец. 1940, Рев. I. 855/1935).

76
Тужени као наследницп и продавци одговорни су тужитељицн за терете 

који су непажњом јавнога бележника укњижени на некретнине које су тулште- 
Л.ИЦИ продате. (Пресуда К. с. 29 нов. 1940, Рев. II. 64/1938).

77
Правилно је призивни суд изрекао да до опште забране превоза стоке због 

заразе у пракси никада не долази, зато тужитељу оправдано није досудио с 
наслова делимичног повратка куповнине утужену своту. (Пресуда К. с. 28 пов. 
1940, Рев. III. 466/1938).

78
Закуподавац одговара закупцу за штету ако треће лице на основу свога 

Јачег права одуз.ме од овога пред.мет закупа, a не и онда ако треће лице смета 
закупцу у вршењу неког права. (Пресуда К. с. 7 дец. 1940, Рев. III. 406/1937).

79
Ако је закупник приликом закључења уговора имао знања о неки.м недо- 

статцима закупљенога предмета, (у конкретном случају треће је лице посекло 
и однело трску са закупл>еног земљишта), онда не може доцније устати тужбом 
против закуподавца и тражити отштету, пзузев случај да је закуподавац баш 
за тај с.лучај примио јемство. Шресуда К. с. 10 двц. 1940, Рев. I. 1G4/1937).
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Истпна да према Начелној куријалној одлуци бр. 460 веровник нема право 
да потражује нагомидане камате ако Je својом кривицом пропустио да их кроз 
дужн низ годша остварује, алп из тога ие излази да би се такве камате могле 
досудитл само од дана тужбе. Зато је Касационн суд досудио тЈ’житељу камате 
II за извесно време пре тужбе, сматрајући такво доеуђење правичним. (Пре- 
суда К. с. 26 нов. 1940, Рев. I. 609/1938).

80

81
Рад тужиоца састојао се у томе што је дневно морао оддазити железничкој 

и рударској Дирекцпјн ради пожуривања да се испорука угља изврши, зато 
његов рад није био недозвољен, него је, напротив, био потребан. Он се не про- 
тиви ни јавном моралу, јер тужитељ нпје чннио нападе ни на ауторитет управ- 
1шх власти, нити на коректан рад управних чиновника. Према томе је погрешно 
стајалиште призивиога суда да се у конкретном случају ради о послу који би 
се протнвио добром моралу. (Закључак К. с. 28 нов. 1940, Рев. III. 475/1938).

82
Туженн су осуђени да плате утуженЈ- своту до впсине оставине, те је пра- 

вилно стајалнште призивног суда да he се овршном поступку установити да 
лп је оставина довољна да се из к>е иаплате досуђене своге. (Пресуда К. с. 22 
НОВ. 1940, Рев. III. 97/1938).

У см. §-а 78 Закона о чиновници.ма тужба ради отштете мора битн управ- 
љена и против Ч1ш01!ника ii против Државе, без обзира на то да ли би се досу- 
ђена свота могла од чиновника наплатити или не. У сдуча.1у смвти чиновника 
пма)у се у лшшиш:. увући његовн наследници, било да je оставина чиновника 
ИГгивна илп пастгенг.~ТШ1д~~ 11'жтт?љ ни1с тако пбступио, Касм;ионн" суд^је 
ревиаију*~Државног ерара уважио иТпреиначздући призивну пресуду, тужите- 
љиду са тужбо.м одбио. (Пресуда К. с. 7 дец. 1940, Рев. I. 768/1938).

84
У см. §-а 80 Закона о саобраћајном особљу имао је тужитељ тужбом 

обухватитп II слз^жбенике којн су .му штету нанелн, a н Државу, зато су доњи 
судови оправдано га са тужбом одбнли. (Пресуда К. с. 27 дец. 1940, Рев. III. 
657/1938).

85
Правнлно је установио прнзивнн суд да је за несрећу тужигељичцну, 

која је на тротоару пала и сломила ногу, крив тужени град, јер тротоар није 
сдржавао у исправном стању. Није, међутим, прнзивни суд узео у обзир чиње- 
пицу да је ii тужитељица била дужиа, jep је ишла дан>у, обратити пажњу на 
дефектност тротоара. Услед тога Касациони суд је нашао да су странке за 
штету криве подеднако те је, преиначујућп делимнчно призивну пресуду, об- 
всзао тужени град да плати само половину отштетне своте коју су доњи судовн 
тужитељнци досуднли. (Пресуда К. с. 31 окт. 1940, број Рев. III. 551/1937).. 31 OBJ..

Гужитељу се у име награде за претрпљене болове није могло иишта до- 
судити, јер је тај iipomic Аустр. грађ. зак. стављен ван снаге прописом §-а 311 
Зак. чл. \' из год. 1878. Зато npomic Аустр. грађ. зак. h ii после престанка важ- 
nocTii старог Кривнчног законика нпје могао поново оживети. (Пресуда К. с. 
26 иов. 1940, Рев. III. 110/1937).

87
Нису дужнн наследницц — у конкретном случају деца — споснтп тро- 

шкове поступка ради проглашења оставнтеља у.мрлцм, које је тражио само ве- 
ровннк ради наплате својих лотраживања. (.Пресуда К. с. 3 дец. 1940, Рел. I. 
148/1937).
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He може ce мираз тражити натраг ако се са пристанком мужа преда тре- 
ћем лицу. (Закључак К. с. 14 нов. 1940, Рев. III. 883/1937).

89
Тужена је од тужитељице, своје матере, добила новац, чији иовратак ту- 

житељица тражи с наслова неблагодарности, још пре удаје, зато је правилно 
стајалиште призивног суда да новац не претставл>а мираз, него да је дат на 
поклон, јер мираз нретпоставља пос-тојање брачног уговора. (Прееуда К. с. 22 
НОВ. 1940, Рев. III. 122/1938).

88

90
Правилно је призивни суд изрекао да је тужитељица на основу §-а 885 

Аустр. грађ. зак. власна тражити посед некретнине, чије јој плодоуживање при- 
пада као легат, и пре одлуке суда о предаји оставине туженоме, јер се пред- 
мет на који се легат односи налази у поседЈ̂  туженога. (Пресуда К. с. 21 нов. 
1940, Рев. I. 168/1938).

91
Према Начелној куријалној одлуци бр. 297 обдарена деца, односно десцен- 

денти, одговорни су за нужнп део обзира на време даровања у саразмерн 
са вредношћу која прелазц њихов наследни део, док други обдареници одго- 
варају по реду даровања са читавнм нметком i:ojii су прнмили на поклон. 
(Пресуда К. с. 12 дец. 1940, Рев. I. 99/1936).

92
Јавни члан трговачког друштва одговара за друштвене обавезе све дотле 

док из трговачког регистра нпје стварно брисан, a пе до дана када је судЈ' пре- 
дао молбу радн брисања. (Пресуда К. с. 7 дец. 1940, Рев. I. 1021/1938).

93
Јавно трговачко друштво може п после престанка и брисања пз трг. ре- 

гнстра овластитн прокуристу да утужи потраживања настала у временЈ’ док 
је друштво још постојало. (Закључак К. с. 4 дец. 1940, Рев. II. 73/1938).

94
У см. §-а 189 Трг. зак. деоничари не могу своје отштетне захгеве оствари- 

вати нелосредно против чланова управе деоничареког друштва. (Закључак К. с. 
7 дец. 1940, Рек. I. 250/1940).

95
I. Одговорност чланова задруге са ограниченом одговорношћу, ако у дру- 

штвеним правплима није друкчије предвиђено, састоји се у томе, што су чла- 
нови дужни, уколико се обавезе задруге не .могу наилатити из друштвене имо- 
вине, да за покриће тих обавеза допринесу своту која одговара њиховим уде- 
лима, и у том случају ако еу своје уделе већ стварно исплатили. — II. Код 
задруга, пак, са неограничеиом одговорношћу, чланови одговарају солидарно 
са целом својом имовином за друштвеие обавезе, уколико се оне не могу на- 
Елатити из друштвене имовине. — III. Предмет поделе код задруга може битп 
но само добитак, него и губитак (т. 7 §-а 225 Трг. зак.) лсто тако као код ко- 
мандитног и Јавдог трг. друштва. (Закључак К. с. 2 дец. 1940, Рев. II. 83/1937).

96
Правилно Je постулио лрпзивни суд када ко.мпензациони лриговор туже- 

лога није уважио, јер тлжени, све да је л дол1ло до уговора, ллје тражио да .viv 
тужитељ пакнади разлику између уговорпе и набавне цене креча, него лрнго- 
вара да је услед пропуста да му тужптетв креч лиферује изгубпо муштерије, те 
да му је Л1тета тиме настала. Како је тужени бло дужан да у см. §-а 354 Трг. 
зак. тражи у првом реду отлхтету која се састоји у разлици између куловле 
л набавпе целе креча, он лије властан да остварује ли другу, споредау штету. 
(Пресуда К. с. 19 нов. 1940, Рев. I. 22/1938).
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97
I. Отвореном железничком пругом имају се сматрати она товаришта која су 

само једним крајем свога колосека везана за отворену пругу. — Товариште је 
1срестало бити товариште на отвореној прузи од дана када је решењем Гене- 
ралне дирекције железница дата дозвола за употребу колосека ua станнци, a не 
када је станнца у Службеннм повннама уврштена у именнк железннчких ста- 
пица. — II. Угљени угарци и шљака су с обзиром ua железничку превозну та- 
рифу једно исто. (Иресуда К. с. 3 дец. 1940, Рев. I. 921/1934).

98
Старатељ стечајне масе властан је да у см. §-а 20 старог Сгеч. закона тражп 

од друге уговорне странке извршење купопродајног уговора, који је са.чо делн- 
мично извршен, услед чега куповнина за купљену некретнину постаје дугова- 
њем стечајне масе, те старатељ масе не може побојном париицом побијатп 
оврпшо залож11о право које су продавци стекли с наслова куповнине која пм 
припада. (Пресуда К. с. 10 дец. 1940, Рев. I. 3/1937).

99
Бравар-монтер по правилној нзреци призивпог суда не спада у више по- 

моћно особл>е, јер oii не врши такве техничке послове за које je потребна 
школска или стручна спрема, него врши само обпчне механичке послове. (Пре- 
суда К. с. 14 дец, 1940, Рев. III. 730/1937).

100
Правнлно је стајалиште призивнога суда да тужилац, којн је био наме- 

штен као подмлпнар, није могао стећи карактер вншег помоћног особља сампм 
тим што је од времена на време вршно ir послове надмлинара. (Пресуда К. с. 
12 дец. 1940, Рев. I. 355/1937).

101
Тужите.Ђ нма право на награду за прековре.менн рад иако је код тужепе 

био намештен уз фиксну месечну плату. (Закључак К. с. 14 дец. 1940, Рек. III. 
18/1940).

102
Адвокату, којп наиусти своју адвокатску праксу ii прпмп се 

јавнога бележнпштва, не ирппада право на старачку ренту пз пеп- 
зионог фонда Адвокатске коморе. (Пресуда К. с. 20 дец. 1940, Рев. 
I. 849/1940).

Каеационц суд ревизију тужите.л>а не Ј^ажава. Побнјану пресуду прнзнв- 
нога суда потврђује. Обавезује тужитеља да у року од 15 дана под теретом 
дзвршења плати туженоме ua име ревнзијских трошкова нзнос од 1295 (хнл)аду 
две сто деведесет и пет) динара.

Р А З Л О З И :
Тужнтељ тражн поништење одлуке Изабраног суда Пензноног фонда Ад- 

вокатске коморе у Новом Саду 31/1937 од 22 иовембра 1937 године, те установ- 
љење да тужитељу припада право на старачку ренту у нзносу од 1500 динара 
месечно и обвезивање Пензноног фонда Адвокатске коморе у Новом Оаду да у 
року од 15 дана под терето.ч принудног извршеља цсплаћује тужитељу iio- 
чевши од 1 фебруара 1937 године сваког месеца доживотно 1500 динара. Тужбу 
заснива на тач. 3, 5, 6, 7 н 9 § 691 те § 692 Ги. п. п.

Као повреду нз става 3 § 691 Гр. п. п. износн тужитељ, да нц изворна од- 
лука ннтн њени отправци нису потписани од свнх избраних судија, него ux је 
потпнсао само претседник Нзабраног суда и секретар, кога ни Правилник Пеп- 
зионог фонда a ни закон не предвнђа.

Као повреду из става 5 § 691 Гр. п. п. износи тужитељ, да је Изабранп 
суд прекорачио границе свога задатка, јер се је упустио у тумачење, мењаље 
и допуњавање одредаба Правилника Пензионог фонда, да тужитељу не припада



старачка рема за о̂ iiiio је адаокалску праксу наиустио да бн вршио функдије 
јавног бележника, a не због телесне или душевне изнемоглости.

Као повреду из става 6 § 691 Гр. п. п. износи тужитељ, да дисиозитивни 
део одлуке стоји у противречности са њеним; образложељем, јер Изабрани суд 
установљава да је тужитељ удовољцо свима условима из тач. 2 § 6 Правил- 
ника, па је ипак његову молбу ради ренте одбио.

Као повреду из става 7 § 691 Гр. п. п. износи тужитељ, да се одлука про- 
тиви принЈ'дним правним прописима Правилника Иензионог фонда о дужности 
фопда да члановима нлаћа ренте.

Поништење одлуке Изабраног суда на основу тач. 9 § 691 Гр, ii. п. тражи 
тужитељ на основу новога доказа, који чини решење Главне скупштине Пен- 
зионог фонда Адвокатске коморе у Новом Саду, којим су промењене одредбе тач.
2 § 6 Правилника Пензионог фонда на тај начин, што је Главна скупштина ре- 
шнла да и „јавни функционери“, односно јавни бележници имају права на 
старачку ренту, ако су кроз 25 година плаћалн долринос у Пензиони фонд, 
дакле начелно је и јавним бележницима признато право на старачку ренту, 
само је то условљено плаћањем доприноса кроз 25 годнна (на место ранијих 5 
година), док Je Изабрани суд прописе о старачкој ренти протумачио тако, да 
тужитељу не припада старачка рента зато што врши функције јавног беле- 
жника.

Осим тога тужитељ је изнео да су повређени још и следеки иринудни 
прописи: 1. Наређеље ст. 2 § 688 Гр. п. п. по коме је одлука имала бити тужи- 
тељу уручена или преко Среског суда или преко јавног бележника; 2. прописи 
§ 29 Правилника у погледу састава суда, јер је у доношењу и потписивању 
нападнуте одлуке учествовао као секретар д-р Василије Станковић који је као 
секретар Пензионог фонда заинтересован; 3. прописи да се писмена пресуда 
мора слагати са усмено проглашеном пресудом повређени су тиме, што је усмено 
проглашеном пресудом тужитељев захтев одбијен само засада, a писменои пре- 
судом одбијен коначно; 4. да одлука Изабранога суда не исцрпљује све тужи- 
тељеве жалбе нити предмет читавог спора, наиме ону жалбу што је Управни 
одбор Пензионог фонда насупрот принудним прописима Правилника задржао 
20% од тужитељевих уплаћених доприноса.

Суд првога степена је тужбу одбио, a призивни суд је првостепену пресудЈ' 
погврдио. Обе пнжестепене пресуде су засноване углавном iia следећим разло- 
зима:

Повреде из тач. 3 § 691 Гр. п. п. нема, јер је нападнута одлука Изабранога 
суда достављена туженој странци у току ове парнице, те је иа предлог тужене 
странке у року из § 677 Гр. п. п., a у смислу задње алинеје § 6SS Гр. п. п. 
отклоњен недостатак потписа свих нзабраних судија на изворннку нападнуте 
одлуке.

Д-р Василије Станковик уоиште није учествовав у суђењу као секретар 
односно записничар, већ је његово нме погрешно унесено у заглавље пресуде, 
a исто тако је он нз забуне и потписао нападнуту одлуку, јер је стварнн за- 
писпичар био пок. Слободан 'Бо1|ђевић, чнновник Пензионог фонда. Но све да 
јс д-р Станковнћ н учестповао као запис-ничар, тај разлог тужбе не би био осно- 
ван. Недостатак потписа перовође није разлог лз §-а 691 Гр. п. п. за пони- 
штење одлуке.

Пропис тачке 5 § 691 Гр. п. п. иије повређен, јер се не ради о ирекора- 
чењу границе задатка Изабраног суда, него о литању из тач. 7 § 961 Гр. п. л.

Проплс тач. 7 § 691 Гр. п. п. није такође повређен, јер прописи Правллника 
које је Изабрани суд лрлмелло, лису прлнудло-лравне ларавл, a евентуално 
логрешло ТЈ'мачење ллје у смлслу § 691 Гр, п. л. разлог за понлштење одлуке 
Изабрапога суда. У осталом призлвнл суд сматра да је Изабранл суд тачно 
протумачло прописе тачке 2 § 6 Правллнлка Пелзлоног фолда.

Нлје основано тражење ла оспову тач. 9 § 691 Гр. п. л. у вези са § 624 
Гр. п. п., јер се уплтна одлука не може на овом основу иолипиитл, пошто јс 
нови текст § 6 Правлллика већ бло усвојел у време долошења нападнуте од- 
луке, ла је тужитељ могао тај доказ улотреблтл пред Цзабрапим судом.

Неслагање усмено проглалЈене пресуде са ллсменом нлје довољал, a ллаче 
нлје закопскл разлог за лоллштење у смлслу § 691 Гр. л. л.

Псто тако лн илај разлог да Нзабранл суд није рел1ло цео сиор, ллје у 
смислу § 691 Гр. п. л. разлог за поништење одлуке.
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Пресуду призивнога суда напао је у законском року ревизијом тужилац 
на основу тач. з и 4 § 597 Гр. п. п., са предлогом, да се преиначењем обе ниже- 
степене пресуде тужба уважи и тужени обвеже на плаћање свих парничних тро- 
шкова.

Тужени у ревизијском одговору моли да се ревизија као неоснована од- 
бије, да се побијана пресуда потврди и да се тужитељ обвеже на плаћање ревн- 
зионих трошкова.

Тужитељ се у ревизији жали да је призивни суд у противречности са еа- 
држином списа установио да је неспорна тврдња туженога, ло којој туженом 
пије уопште уручена она одлука Изабранога суда, која није била потписана по 
свима изабраним судијама, a и да је невероватно то да би та одлука била до- 
стављена само тужитељу а .не к туженом, те да је погрешно становиште iipu- 
зивнога суда, по којем је гужитељ требао доказати чињеницу уручења одлуке 
туженоме. Ова ревизијска жалба је неоснована из следећих разлога: тужител> 
нити је тврдио пред првостепеним судом да је та достава извршена, нити је 
изричито оспорио тврдњу туженога да туженоме та одлука није уручена. Сведок 
д-р Радосављевић исказао је да та одлука њему као зашгитнику туженога није 
била достављена, a од чиновнице туженога Пензионог фонда уверио се да осим 
доставнице за заступника тужитељевог није било друге доставнице. За ваљаност 
доставе пресудне одлуке Изабраног суда по прописима другог одељка § 688 
Гр. п. п. потребно је да достава буде извршена преко Среског суда или преко 
јавног бележника, a није спорно да оваква достава одлуке није била извршена.

Жали се тужитељ, даље, да накнадно репарирање недостатка потписа су- 
дија нема правне важности, a осим тога да је оно учињено 2 месеца од када 
је ова парница већ била у току, a 3 месеца иза првог достављања, док је 15 
дневни рок из четвртог одељка § 688 Гр. п. п. почео тећн у крајњеи случају са 
доставом ове тужбе, јер је тужени тада поуздано знао за формалне недостатке 
тс одлуке, и коначно да је предлог за репарирање тога недостатка био стављен 
ненадлежној особи. Ова ревизијска жалба је неоснована из следећих разлога: 
рок од 15 дана за подношење предлога у смислу четвртог одељка § 688 Гр. п. п. 
рачуна се од пријема огправка ло достави изврлЈеној лреко Среског суда или 
лреко јавлог бележника према пропислма другог одељка § 688 Гр. ii. п., ла 
лошхо се овде не ради о материјално-правним лоследицама некога сазнања, 
лего 0 искључиво формално-лравном року за неку радњу парничне странке, то 
је одлучна она околност. да је туженик свој лреддог ставио пре него што Je лро- 
текао рок од 15 дана лза како му је лролисаним путем уручена лресудна од- 
лука Изабранога суда. Уклањање недостатка лотлиса судија на лресудној од- 
лул,п Изабранога суда лма у смислу тачке 3 § 691 Гр. л. л. за лоследиц>% да 
се тако реларирана лресудна одлука ле може наладатн тужбом из §-а 691 Гр. 
л. л. Сам лредлог за уклаљање недостатка лотписа пма се у смислу четвртог 
одељка § 688 Гр. л. л. лоднети, додул:е, суду означеном у § 677 Гр. л. л., а.чи 
када је недостатак уклоњеп л без посредовања тога суда, то пе утиче па ваља- 
пост самога акта отклањаава тога недостатка.

Жали се тужитељ, даље, да је логрешно стаповиште лризивног суда да не- 
достатак лотлиса залисничара Пзабрапога суда, као л учествовање д-ра Васл- 
лија Станковића, секретара туженога Пепзионог фонда у вршењу функције за- 
лнсничара Пзабраног суда, не лретставља разлог из § 691 Гр. л. л. Ова ревл- 
зијска жалба није основана из следећих разлога: лрема лрописима трећег 
одељка § 688 Гр. л. л. п прописима § 691 Гр. п. п., недостатак лотлиса заллсни- 
чара на пресуди није разлог за понпштај лресудне одлуке ло §-у 691 Гр. л. п. 
Сам факат учествовања д-ра Василија Станковића у вр1лењу функдије запи- 
спичара Изабраног суда приликом самога суђења није ничим установљен.

Жалл се тл'житељ, даље, да лостоји разлог из тачке 3 § 691 Гр. п. п., јер 
у одлуци Изабраног суда није одлучено о тужитељевој молбп због задржавања 
20% лензијских улога, ла је тиме ловређедо оно наређење овога закона, одно- 
сло правно правило, да је лресуда дужна да оцени све наводе странака п да 
одлучи о свима њпховим захтевима, a исти разлог ништавости да лостојл и 
зато, Л1ТО је ловређено оно правно правило, да је одлучна садржина усмено лро- 
глал1епе пресуде (са додатком „за сада“ ), уколлко се не слаже са њеним ди- 
сменим отлравком. Ова ревизијска жалба лије основана из следећих разлога: 
лролиси става 3 § 691 Гр. л. п. говорећи о ловредама каквог наређења овога 
закона односе се само па она наређења овога закона, који се односе на сам ло- 
стулак пред лзабранпм судовима, a не ла сва наређења Грађапског парничпог



поступка. Пошто у §-у 691 Гр. п. п. као основ за поништење пЈЈвсуде Изабраног 
суда није предпиђен оиај разлог да Изабраии суд није тужбу у целости решио, 
могле су странке тражитн од Изабранога суда да о нерешеном делу тужбе до- 
несе допунску пресуду. Несагласност писменог отправка пресудне оддуке Иза- 
бранога суда са усмено ироглашеном одлуком, пак, није ничим установљена; 
папротив *из исказа преслушаних сведока види се, да је одлука проглашена.у 
диспозитивном делу и усмено онако како гласи у нисменом отправку, a само у 
образложењу да је био уиотребљен израз „за сада“ .

Жали се тужитеЛ), даље, да је прнзивни суд погрешно оценио карактер 
одредаба Правилника туженога Пензионог фонда по питању њихове принудио- 
сти, као н оно питање, да ли је одлука Изабраног суда у смислу тачке 7 § 
691 Гр. II. п. у супротности са неким принудним правним прописима. И ова 
ревизијска жалба је иеоснована. Истина је, додуше, да се дужност Адвокатске 
коморе, да путем осигурања за случај несреће, изнемоглости, старости и смрти 
обезбеди своји.ч члановима н њиховим породицама нужно издржавање, нма 
сматратн принудним прописо.ч §-а 118 Зак. о адв., па да у вези са извршењем 
тих прописа имају иринудан карактер и наређења Правилника туженог Пен- 
зионог фонда Адвокатске ко.море утолико, да Адвокатска комора прописима 
Правилника не може ускратити или ограничнти нзвршење цитираних пр1шуд- 
1шх законских прописа нн у једном случају, када су испуњени сви услови 
предвиђени у Правилнику донесеном за извршење § 118 Зак. о адв. Дакле у 
погледу пресуђења самога карактера принудности прописа Правилника побијана 
кресуда призивнога суда је погрешно изрекла да прописи Правилника туженог 
Пензионог фонда уопште нису принудни прописи у смислу тачке 7 § 691 Гр. 
п. п. Међутим, Касациоип суд налази да призивни суд није погрешно правно 
оценио ствар када је тумачењем прописа §§ 1 и 2 истога Правилника и оценом 
свих околности конкретнога случаја изрекао, да прописи § 6 Правилника туже- 
иог Пензионог фонда нису повређени ни у оном случају, ако су принудног 
карактера, па у том погледу и Касациони суд усваја разлоге побијане лресуде 
призивног суда. Заиста се из врописа § 2 истога Правилника види, да овим 
Правнлником није било намеравано осигурање н такових чланова, којима је 
зајемчена у било које.м виду пензија са свима додацима у висини од најмање 
3000 динара месечно, a из прописа § 1 истога Правилника као и из прописа 
§118 Зак. 0 адв. може се закључити, да се овим прописима није мислило на 
такво осигурање које 6ii адвокату јамчило известан приход из Пензионог фопда 
ir у oiioM случају, ако он, напустивши адвокатску праксу, преузме вршење некс 
друге јавне елужбе која му зајамчује једнаке прнходе. Када Правилник искљу- 
чује право на осигурање оним лицима, којима је обезбеђена већ једна пензнја 
од 3000 .динара месечно, може се из тога закључити да је намера законодавца 
била и та, да се од права на пензију искључе и она лица која услед неке 
сЕоје активне привредне делатности имају обезбеђене толике активне приходе. 
1'име, што је у §-у 6 истога Правилника право на старачку ренту обезбеђено 
само у случају престанка вршења адвокатске праксе, може се оправдано закљу- 
чити, да се претпостављао и престанак сваке друге томе одговарајуће привредне 
делатности, односно да се претпостављала таква старост која онеспособљује за 
актнвну личну делатност. Пошто се је, пак, тужитељ примио функције јавнога 
бележника, дакле јавне службе која несумњиво претставља привредну делатност 
одговарајућу привредној делатности адвоката, он је тиме сам демаитовао посто- 
јање оне претпоставке, да је услед старостн постао привредно делатно неспособан 
у толикој мери, да би Адвокатска комора била принуђена у смислу § 118 Зак. 
0 адв. да му обезбеди нужно издржаваше. Према томе, овде се ради само о 
тумачењу прописа Правилника туженога Пензионог фонда, a нападнутим тума- 
чењем пресуда Изабранога суда није дошла у противност са прииудним пропи- 
сима § 118 Зак. о адв. и § 6 Правилника Пензионог фонда Адвокатске коморе у 
Новом Саду.

Касациони суд не сматра битним за овај спор оно питање, којега дана је 
потписан и којега дана је достављен тужитељу акт о његовом постављењу за 
јавног бележника у Вршцу, јер и Касациони суд усваја оне разлоге призивнога 
суда, да се за јавног бележннка нико не поставл>а без знања и пристанка, дакло 
је ТЈ̂ житељ морао имати знања о томе да његово постављеље за јавног бележ- 
ника претстоји. Није спорна, пак, ни битна околност, да Je то постављење извр- 
шено пре доношења одлуке Одбора Пензионог фонда, која је била предмет су- 
ђења Изабранога суда. Отога Касациони суд не сматра релевантном ни реви-
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иијску жалбу тужитељеву у погледу установљеп.а оне околности, коЈега дана је 
потписан акт о његовом постављељу за јавног бележпика.

Тужитељ у ревизији изводи, даље, да је уговор о осигурању двострани 
уговор, па да од стипулираних услова не може ни једна странка отступити. 
Ова ревизијска жалба је неоснована, јер се поништење пресуде Изабраног суда 
по §-у 691 Гр. п. п. не може тражити због погрешне примене материјално- 
правних прописа, уколико не предлежи противност са неким прописима при- 
нуднога карактера, a такве противности овде нема, јер не преддежи случај при- 
нудног обезбеђења извесног прихода, у извесним годинама старости без обзира 
на фактично дал.е активно привређиваље осигураника и настављање неке друге 
одговарајуће јавне службе.

Коначно се тужитељ у ревизији жалп што пресуда Изабранога суда није 
поништена из разлога тачке 9 § 691 Гр. п. п., пошто се из нових (измењених) 
прописа § 6 ПравилниЕа туженога Пензионог фопда види, да и јавни бележници 
имају право на старачку ренгу. Ова ревизијска жалба пије основана, јер доно- 
шење новијих прописа није законски разлог за обнављање спора, и јер ни по 
тим новиЈим прописима тужитељ не би имао право на старачку ренту, пошто 
ови новији прописи изричито одређују, да ово право мирује код оннх чланова 
који врше јавнобележничку службу, док ова служба траје, осим ако су кроз 25 
година плаћали доприносе Пензионом фонду. Пошто тужитељ није доприносс 
ллаћао кроз 25 година, не би могла бити за њега повољнија пресуда донесена ни 
На основу ноБијих прописа § 6 Правилника. Напротив, баш ги новији прописи 
Правилника имали би служити као основ за доношен.е једиаке коначне одлуке 
у главној ствари.

Касациони суд сматра да се на конкретан случај имају применити само они 
лрописи Правилника, који су постојали у време стављања тужитељевог захтева 
за исплаћивање старачке ренте, али са обзиром на напред изнесене разлоге да 
се пресуда Изабраног суда не противи оним прописима којн су принуднога ка- 
рактера, и да не предлеже ни друга изнесени законски разлози из §-а 691 Гр. 
п. д., Касациони суд је пресудио као у диспозитиву.

0 ревизијскпм трошковима одлучено је по прописима §§ 143 и 152 Гр. п. п.

54

103
За правне савете које је давао приправник адвокатов, ван седишта адво- 

катске канцеларије и пре него што је странка тражила од адвоката правну помоћ 
и иставнла му пуномоћ, не припада адвокату никаква награда. (Пресуда К. с. 
20 НОВ. 1940, Рев. II. 608/1937),

104
Тужени су заједнички овластилн тужитеља-правозаступника да им купо- 

продајни уговор састави и спроведе укњижбу права власништва, зато су за тро- 
шкове одговорни солидарно. (Пресуда К. с. зо нов. 1940, Рев. I. 883/1*938).

105
Рад правозаступннка који се састоји у томе што је по опуномоћењу својс 

странке путовао у Нови Сад да на надлежном месту проверн да лн извесно 
лице пма право на вршење зубарске праксе нпје неморалан нити забрањен, ii 
зато правозаступникЈ' прппада за њега награда. (Пресуда К. с. 2 нов. 1940, Рев. 
III. 768/1937). ”

106
Сама чнњеннца да је приговор ненадлежностн туженнх уважен и парница 

оОустављена, не доказује да су тужитељи-правозаступници постЈ’пали несавесио, 
јер тужнтељи нис5' мог,ди јемчити туженој да he њпхово правно стајалшпте cy;i 
усвојити. Зато је призивни суд правилно нзрекао да тл^жптељима трошкови 
припадајт. (Пресуда К. с. 26 нов. 1940, Рев. I. 559/1938).

107
У С.Ч. Решења Мннистарства социјалне политпке од 2 маја 1931, бр. 21508, 

нн једном пољопривредном раднику не може се дати у обраду више земље од 
5 jjTaiia. Како је то пропис апсолутног карактера, јер му је сврха запослевс



што Behera броја пољопЈшвредиих радника, то је сваки споразум који се томе 
иротшш ппштапап. Зато призишш суд пије погрешио када Je тај закоаски 
иропис узео у обзпр iio слуасбеној дужности и досудио тужитељу рис само за 
обраду 5 катастарских јутара, (Пресуда К. с. 14 нов. 1940, Рев. III, 687/1937).

65

108
Правилио су изрокли довц судови да се lui конкретан случај не могу 

примвнити пропнси Урсдбс 0 лпквидацији зсмљорадпичких дугова, јер предмет 
обавезе тужеиога није повчане природе, него обавеза брисања укњижених терета 
са продатпх некретнина. (Пресуда К. е. l& дец. 1940, Рев. II, 280/1940).

109
Нема таквог правног прописа према којем би веровник у случају ocnojia- 

вања пос-тојања, висине и природе дуга, пре него што би поднео тужбу редов- 
ном суду, био дужан обратити се претходно управној власти. (Закључак К. с. 
17 дец. 1940, Рев. III. 824/1938).

110
Ако веровник као у конкретном случају и.ма извршни наслов, a дј’жни1с 

Aia из ког разлога ocnojiaBa његово потраживање и неће због тога да и у  потпише 
обвезннцу, у том случају у см. §-а 6 ћравилника неће бити потребно да се по- 
iiOBO пред судом решава иетакнуто спорно питање, него he се оно нмати решитн 
код Среског суда по Ваппарничном поступку. У таквом случају природа дуго- 
вања не може више бити спорна, јер се веровник зато и обраћа дужнику д,а .му 
потпише обвезницу, што прпзнаје заштићено својство дуга. Спорни могу бнтн j 
таквом случају само посто.јање н внсина ДЈ'га, што се, пак, може оснивати само 
на околностима иасталим после стицања извршнога наслова. (Закључак К. с. 
7 дец. 1940, Рек. 293/1940).

111
Забрана утужења новчаног завода наступа тек од тренутка дозволе одла- 

гања плаћања, a не од тренутка предаје молбе Министарству трговине и цнду- 
стрије да одлагање дозволп. П такав завод, међутЈШ, коме је одобрено одлаган.е 
плаћаља може бпги тужен за исплату улога који су му билн предати пре сту- 
пања на снагу Уредбе од 23 нов. 1934. (Пресуда К. с. 31 окт. 1940, Рев. lil. 
61/1937).

112
За захтев, ко.ме је предмет привре.мено пздржавање жене, управљен и про- 

тпв мужа п п|)отив његовог оца, није искључиво надлежан бракоразводнн суд, 
нн онда ако је бракоразводиа парница била већ раније у току. (Закључак К. с. 
12 IIOB. 1940, Рев. III. 98/1938).

113
II закључак који.м се тужба одбацује због стварне ненадлежности суда нма 

својетво правоснажности. те се тужба, док постоје исти ра-злози, код истога суда 
внше пе може поднети. (Закључак К. с. 7 дец. 1940, Рек. I. 211/1940).

114
Ннје суд дужан да се о пстшштости потписа на меннцама уверава путем 

стручњака-графолога, пего се о томе може и сам уверити, упоређујући руко- 
пнсе наводних потпнсника. (Пресуда К. с. 30 иов. 1940, Рев. III. 514/1938).

115
У см. чл. 4 Уредбе о ограничењу права отказа од 17 окт. 1940, откази учн- 

њеии до ступаља на снагу Уредбе, уколико до тога дана ннсу постали право- 
снажнима, и.чају се пресуђивати по прописима Уредбе. (Закл.учак К. с. 28 дец. 
1940, Рев. I. 1033/1938).
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Тужитељева ревиаија примљена је код првостепенога суда логрешком под 
датумом 15 фебр. 1937 уместо 5 фебр. 1937, како је стварно била предата. Услед 
тога је Касациони суд, који је ревизију као одоцњену бпо одбацио, на основу 
и-зви^ја које је одредно и уверио се да су наводи тужитељеви истинити, н>е- 
гову молбу сматрао оправдан>ем јер се погрешан датум пријема десио као не- 
предвиђен случај који тужитељ није могао отклонити; свој закључак о одба- 
цивању ревизије ставио ван снаге, ревизију тужитеља сматрао благовремено пре- 
датом и мериторно ју решио. (Закључак К. č. З дец. 1940, Рев. I. 148/1937).

- 116

117
Из образложења 55 Пленарне куријалне деццзије излази да лнце које је 

вангрунтовно стекло на некретннне какво стварно право може у см. §-а 168 
старог Овршног закона тражити укидање овршног заложног права само ако 
докаже да је оврховодитељ при стицању овршног зал. права био злонамеран. 
(Пресуда К. с. 17 дец. 1940, Рев. I. 236/1938).

118
Како тужитељ има нзвршну иако још неправомо)1ну већу тражбину него 

што је она коју нма тужена према н>ему; како .ie тужитељу тражбина досуђена 
после извршног наслова тужениковог, властан је тужитељ да своју тражбину 
са Т1'жениковом пребије и да у ту сврху тражи укидање оврхе у см. §-а 39 Зак. 
чл. LIV из год 1912. (Пресуда К. с. 4 дец. 1940, Рев. П. 13/1938).

119
Тиме што је туженн држао у посед.у уложну књижицу овршеникову из које 

Je према упутству овршеникову имао да исплатн тужитељу 2000 динара, не 
значи да ’je тужени примио на себе обвезу да he на књижицу уложену свогу 
овршенику он исплатити. Како то право ниЈе стекао овршеник, није га могао 
сгећи ни тужитељ. Тужитељу као веровнику овршеникову не би, пре.ма томе, 
остало друго, него да од туженога тражи накнаду штете, уколико би доказао 
да му је шгета настала н.еговом кривицом. Зато .ie пресуда призивног суда на 
закону основана. (Пресуда К. с. 3 дец. 1940, Рев. I. 977/1938).

120
Нема таквог иравног прописа према коме би се отштетнн захтев протир 

старатеља секвестра имао оствариватн у извршном поступку. (Закључак К. с. 
21 дец. 1940, Рев. III. 649/1938).

121
Ти.че што је пропустио да пропери ндентитет парцеле која је према дражбе- 

ном огласу била изложена .јавној продајп, тужител, •— дражбени купац — нма 
да сноси сву штету што је купио земљу лошијег квалитета, и не може због 
тога тражити отштету од дица која су му, наводно, дала рђаво обавештење у 
погледу земљишта које се на д]1ажби продаје. (Пресуда К. с. 28 дец. 1940, Рев. 
I. 937/1938).

122
За питање ирава првенствене наплате порезе може бити меродавна само 

чпњеница, на који период времена падају порезе пријављене за наплату из 
куповнине која је на дражби утекла, дакле време за које пореза стварно није 
плаћена, a не вЈ)е.че када је пореза ионово доспела у см. чл. 28 Закоиа од IS 
(ЈИбр. 1934. (Закључак К. с. 14 дец. 1940, Рек. III. 290/1940). с .
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

123
За постојање дела из § 205 Кр. з. предуслов јс да иредлен^и ii 

конститутивни елеменат нз § 204 Кр. з. т. ј. угрожавање еигурностн 
јавног саобраћаја.

П Р Е С У Д А ;
Касациони суд захтев за заштиту оакона одбацује.

Р А З  Л ОЗП;
Главни државни тужилац поднео је дде 5 марта 1940 год. под бројем Кнс. 

458/1939 следећи захтев за заштиту закоиа:
Државно тужиоштво у Б. Ц. својом оптужницом од 13 OKTo6)ia 1938 год. 

број КК. 343-1938 оптужило је II. Р. због преступа из § 177 од. II. Кр. з.
Окружни суд као инокосни суд у Б. Ц. својо.м пресудом од 22 априла 

1939 број Кзп. 239/1938 огласио је ктшвим II. Р., што је 2 јуна 1938 г. на држав- 
ном путу 2 к.ч. од В., који води за Р., П., возећи теретни аутомобил, као шофер, 
нако је видео да на путу стоји Б. J.. јурио према њему брзином од 25 к.м. на 
сат, држећи лакомислеио да he му се Б. J. склонити с пута, па га је блатобраном 
предњег точка захватио и бацио испод кола, која еу прешла преко њега, те су 
му се услед тога сва ребра поломила, крвни су.дови на срцу и плући-ма покидалн, 
a такође н јетра л слезина, услед чега је настало унутарње крварење, које је 
проузроковало смрт, па је тако другог и.з нехата лишио живота, иако је по 
позиву II занимању био дужац бити пажљив, чи.ме је починио преступ против 
живота II тела означен у § 177 од. II. Кр. з., те га осудио на темељу истог за- 
конског прописа применом § 71 бр. 3. Кр. з. на о мссеци строгог затвора.

Против ове пресуде уложио је призив оптужени због повреде формалног 
закона и због високо одмерене казне, те је Апелациони суд својом пресудом од 
17 октобра 1939 бр. Кппа 142/1939 уважио само прн,зив због високо одмерене 
казне и исту снизио на 4 месеца строгог затвора, док је остали део призива као 
очигледно неоснован одбацио.

Ова квалификација је погрешна. Првостепени суд у својој пресуди установ- 
л>ава да је оптуженн терао аутомобил непрописном брзином на јавном путу 
преданом саобраћају, да је иовредио саобраћајнн пропнс тиме што пије остао 
на десној страни пута и успорио вожњу, или сасвим зауставио камион кад је 
видео да му непрописном страном иду у сусрет једна кола и на тај начин их 
приморао да пређу на своју проннсну страну, већ је прешао на непрописану 
леву страну пута и да је услед тога дошло до гажења оштећеног Б. J., који је 
задобио такве повреде од којих је и умро.

У оваквој радњи оптуженога стичу се сви елементи кривичног дела нз 
§ 205 од. II. Кр. 3., a то с разлога, што је оптужени, терајући непрописном 
брзином и пепрописаном страно.м јавног пута аутомобил н прегазивши услед 
тога оштећеног, угрозио сигурност јавног саобраћаја.

Апелациони суд, одбацујући призив оптуженог због иовреде формапног 
закона, морао се је послужитн своји-ч правом пз S 39S од. IV. ii § 408 од. II. ii 
нресуду првостепеног суда на основу § 399 од. III. Кр. п. поништитн it донетн 
своју пресуду којом се оптужени оглашује кривим због преступа из § 205 од. 
II. Кр. 3. Како тако није постуиио, то је повредио Закон у наведсним законским 
нроппсима.

Овај захтев за заштиту закона није темељит. Наиме по установл>еном чи- 
њеннчном стању, које је меродавно п за овај суд, при решавању овог захтева 
за заштиту' закона оптуженик И. Р. као шофер, Boaehn теретни аутомобил на 
отвореном друму брзином од 25 к.м. на сат, иако је видео да на путу сто,1и Б. J., 
јурио је према њему истом брзином, држећи лако.числено да he му се Б. скло- 
кнти с пута, па га је блатобраном пред1вег точка захватио и бацио испод кола, 
што је као крајну последицу изазвало с.мрт oinieh. Б. J. До гажења omTeheHora 
дошло је услед тога, што оптуженн није успорио вожњу или сасвим зауставно 
вамион када је видео да му непрописном страном иду у сусрет једна кола и, 
на тај начин, приморао кола да npeby на прописну страну. Из ових чин.еница,
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пак, }ie пропзлазц да је оптуженик угрозир. сигурност тога пута гдс се догађај 
одиграо, јер та оршлност, да ,је лакомислено држао да he му се оштећени укло- 
иити са пута, и да зато није успорио брзину рожње или сасвнм зауставио 
камион, сама по себн не исцрпљује појам „угрожавања" пз § 204 одел>. I. Кр. з. 
већ само појам нехата.

По становншту овог Касационог суда ннје свака случајна несрећа која се 
догоди на Јавном саобраћајном месту и угрожавање Јавног саобраћаја, већ се под 
појмом угрожавања подразумева таква радња, која редовно пзазове несрећу, a 
само се случајностн има приписати да до несреће није дошло. Међутим, опту- 
женикова радља се не може сматрати гаквом радњом, јер је као чињенпца уста- 
новљено, да је оптуженик возио проиисном страном пута н брзнном од 25 км. 
на сат, изван града на отвореном путу, uito се нма сматрати редовном брзнном. 
a само је лакомислено држао да he се оштећеник склонитн с пута, a та се 
околност има припнсати његовом нехату.

Како је, пак, критериј из § 204 одељ. I. Кр. з. предуслов да се дело може 
подвести под одредбу § 205 К. з.. a тога предуслова — како је rope нзложено — 
пема, већ постоји само нехат из § 177 одељ. I. Кр. з., то Окр. суд ппје повредпо 
закон када је дело квалификовао по § 177 одељ. II. Кр. з., обзиром да је опту- 
женик шофер, па, следствено томе, ни Апелационн суд нпје повведио закон када 
је одобрио квалификацију инкримнсаног дела по § 177 одељ. II. Кр. з.

Како је, дакле, ropiBir захтев за заштиту закона неоснован, то га је Каса- 
циони суд на основу § 357 одељ. II. С. кр. п. одбацио. (Кно 1/1940).

124
Остварена је повреда формалног зак. из § 336 бр. 6 G. кр. п. 

када се у диспозитиву пресуде установљава да је оптЈрженик упо- 
требио женско лице са којим је род у право.] лпнији, док се у об- 
разложењу наводи да се на дело оптуженога не може применитп § 
284 од 1 Кр. 3. потто се природно очинство не може сматрати срод- 
ством у смислу тог зак. прописа.

П Р В С У  ДА:
Касав,нонн суд уважава ревнзију у оном делу којп је изјављен због по- 

вреде формадног закона из § 336 бр. 0 С. кр. п. те, поништава.1ућн пресуду 
Окружног суда на темељу § 350 бр. 2. 0. кр. п., упућује ствар нстом Окружном 
суду на нови ппетрес н одлуку.

Решење у погледу осталог дела ])евпзије и призива отклања.

Р A 3 Л 0 3 И:
Окружни суд огласно је опт. Т. П. крнвнм што је неустановл>еног дана 

почет1;ом 1940 године па до 17 фебруара исте године у С. у свом стану, нско- 
ристивши сиротињске прилике становаља, пет пута полно употребио своју при- 
родну кћерку К. М., стару' 12 година, тако да ју је прн томе лишпо девнчанства. 
дакле што је женско лице са којим ннје у браку, м са којим је род у правој 
лннији, a која је млађа од 14 година, полно употребио, чиме је починио зло- 
чинство из § 273 од. 1 у продужењу у вези § 2S4 од. 1. Кр. з., a које је дело 
кажњиво по § 273 од.1 п § 284 од. 1 Kn. з. с обзивом на § 61 Кр. з.

У образложењу, међутим, Окружни суд је навео да иије могао усвојити 
сптужницу Државног тужиоца да у радњи оптуженога CTojir дело из § 284 о.д. 1 
Кр. 3., јер је оптужени ванб|1ачн1Г отац оштећене М., a правно је правило да 
сродничкн o.iHoc пз ванбрачног рођења постојн само изме% ванбрачне деце н 
матере, док да са оцем нису нн у ваквом сродству. Из тнх разлога, по нахођењу 
Окружног суда, природно очинство не може се сматрати као сродство из § 284 
сд. 1 Кр. 3.

Из изложенога пзлази да су разлози првостепене пресуде у протнвреч- 
HOCTii са њеним диспознтивни.м делом, дакле са самом одлуком суда, јер док се 
у диспозитив.у установљава да ,је оитуженик полно употребио женско лице са 
којим је род у правој лтшји, те оптуженика оглашава коивим за злочинство из 
§ 273 од. 1 у везн § 284 од. 1 Kn. 3. с обзиром iia § 61 Кр. з., дотле се у образ- 
ложењу наводи да се на дело оптуженога не може применити и § 284 од. 1 Кр. з.,



потпто се нрпролно очипстпо не може сматраги сродством у смнслу тога закои- 
ског прописа.

Како је Окруасни суд на тај начин иовредио формални закон у § 33G бр. 
G С. кр. п., ваљало је иа том основу изјављену ревизију држ. тужиоца уважити, 
пресуду Окружног суда на темељу § 350 бр. 2 С. кр. п. поииштитн и упутити 
ствар истом Окружном суду на нови претрес и одлуку.

Услед тога постали су ревизија Д])Ж. тужиоца у осталом делу, као н надов 
призив, беспредметни, па је Касациони суд отклонио да о њима ]>ешава.

Нови Сад, 1 октобра 1940 год. (Кре 184/1940).
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125
За постојање дела из § 27G Кр. з. потребно .је установити кои- 

кретне околности у погледу обмањивања своје жртве, као и да је 
учинилац онда, када ,је пре обљубе обећања чинио, свестаи био да 
их неће испунити.

Р Б Ш Е Њ Е ;
Касациони суд из службене дужностн па основу § 338 од. 5 0. кр. ir. због 

повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) 0. кр. п. пшшштава иресуду 
) Окружног суда на основу § 34G бр 3 0. кр. п. п ствар yiiyhyje пстом Окружиом 

суду на нови претрес и одлуку.
•: Решење у погледу изјављених правних лекова отклања.
; Р А З Л О З И :
‘ј ПротиБ пресуде Окружног суда као зборног с.уда из.јавили су правне лекове
I II то; оптужеии ревизију због повреде формалног закона из § 33G бр. G С. кр. п.,
I због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. в) н 2 С. кр. п., и призив 
; због строго одмерене казне, a државни тужплац прнзив због благо одмерене 

казне.
Касациони суд не улазећи у мернторно ])ас.матран>е из,јављених правних 

/ лекова нашао је, да у нападнуто.ј пресуди пнсу 11асветљеие све оне битне чиње- 
ј нице од којих зависи правилна пгшмена закона.
I Наиме, за постојан.е дела из § 27G од. 1 Кр. з. потребно је између оста.лога 
■; II то, да је извршење обљубе над заведеном девојком учпн.ено злоупотребом 

поверења које је дево.јка имала у учиниоца.
; Дакле обљуба, на коју је жртва наведена, т|>еба да је извршена путем

обмањивања, ианме путем разних обећаља за које је жртва веровала да he од 
i стране учиниоца бити испуњене, јер .је нмала поверења у њега.
; Међутим, Окружнн суд у својој пресудп није утврдио у чему се састојало
; обмањиваље, да ли у евептЈ-алном обећаљу на склапање брака, или у другом 
1 неком уверавању или обећању, за које је оштећена веровала да he битн остварено.
; Окружни суд ,ie у својој прес.удд само навео да је нзгледало да he опту-
' жени оштећену А. В. у.зетн за жену.

Овакво onheiiHTO нахођеље није ловољно iio стаповишту овог Касационог 
1 суда за установљење инкримисаног дела, Beh се имају утврдитн конкретне окол- 

Еости у погледу обмањивања, које ,је оптужени чинио. У  другом реду, пак, има 
се расветлити п та битна околност, да ли је оптужеип онда када је вршио обма- 
аивање односно чинио o6ehaH>e, био свестап да их iiehe испунити односно да 
их не намерава извршитн.

Huge од важности, дакле, да ge оптужени доцнпје, то јест носле обљубе. 
одустао од датих o6ehaH>a, ако је ова обеЈшња прс обљубе озбиљно мислио 
одржати, a доцни.је после обљубе из оправданпх у1азлога од њих одустао.

У погледу намере, ко.ја се за nocToj'aiBe пшсртшсаног дела тражи, потребио 
g'e, дакле, установитн. да ,је оптуженн пре обл.убе a приликом обмањивања био 
свестап да дата обећања iie мпсли нспунити.

Поред других критерида, који су потребин да се оствари 6nhe инкримпнп- 
саног дела, a које је Окружни суд нначе и утврдио, од битне су важности при- 
брани доказн који се односе на годове ,две околности, које би требало било у 
позитивиом бнло и негативиом смислу ])асветлити.

Како овоме свему није удовол>ено, a од установл>ења ових двеју битнпх 
околностп завнси правилна примена закона, то је Касациони суд с обзиром да 
ge Окружни суд тиме повредио матедшјални закон из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. 
на штету оптуженикову, морао из службене дужностн на основу § 338 од. 5
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0. кр. ft. поништнти иресуду Окружног суда и на основу § 346 бр.- 3 С. Кр. п. 
упутити ствар истом Окрулгном суду на нови претрес, на којем he Окружни суд 
расветлити горње две околности п према резултату државног поступка донети 
нову одлукЈ^

Услед горње одлуке свн правни лекови су постали беспредметни, те је 
рсшавање њихово Касациони суд отклонио. (Кре 92/1940).

126
Иако је оптуженик украо кофер једног путника из вагона држ. 

железница, ипак не постоји крађа из § 316 бр. 4 Кр. з. јер кофер 
џије био предат на чување држ. железницама.

Стоји дело крађе ако је ко због крађе из § 314 два или више 
пута осуђен на казну робије.

Иако је прнменом § 71 бр. 4 Кр. з. на основу § 31б Кр. з. изре- 
чена казна строгог затвора, ппак се пма изрећи и губптак часних 
права.

П Р Б С У Д А :
Касациони суд нз службене дужностн на основу § 33S од. 5 G. кр. п., a 

због повреде матерпјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., поништава пресудЈ' 
Окр. суда у погледу квалифнкаци.је дела н с тим у вези одмераван.а казне, те 
дело оптуженога описано у пресуди Оквужног суда квалифнкује по § 315 Кр. з., 
па га на основу § 315 Кр. з. применом § 71 бр. 4 Кр. з. осуђује на казну строгог 
затвора у трајању од l i  (једанаест) месеци, н по § 46 од. 4 Кр. з. на губитак 
часних права у трајању од 2 (две) године.

Ревизију н призив оптуженог одбацује, остављајући иначе пресуду Окруж- 
ког суда нетакнуту.

Р А З Л О З И :
Касациоли суд је мојшо по службеној дужностн на основу § 338 од. 5 С. 

кр. п. поништити пресуду Окружног суда у погледу квалрфикације дела, јер 
је почињена повреда материјалног закона из § 337 бр. 2 G. кр. п. на штету опту- 
женога, a с ти.м у вези морао је поништнти исту пресуду и у погледу одмера- 
вања главне и споредне казне.

Наиме, Окружни суд је погрешно дело оптуженога квалификовао као дело 
крађе из § 316 бв. 4 Кр. з., пошто се је то дело имало квалификовати као дело 
просте крађе из § 314 од. 1 ст. 2 Кр. з., јер упитни кофер у вредности од око 
3000 динара није био предат железници на чување, и, према томе, не може се 
сматрати по сталној пракси овог Касацноног суда да је предметна крађа била 
пзвршена из нростора који служи јавном cao6pahajy.

Али, пошто је био осуђен више од два пута због крађе на казну робије 
односно строгог затвора, то је Касациони суд дело крађе оптуженога морао ква- 
лификовати по § 315 Кр. з., па га је на основу тог истог прописа применом § 71 
бр. 4 Кр. 3. с обзиром на олакшавне околности установљене по Окружном суду 
које и овај Касациони суд прихваћа, осудно на казну строгог затвора у трајању 
као у диспозитиву ове пресуде, сматрајући да та казна одговара како тежинн 
кривпчног дела тако и степену кривичне одговорности оптуженога, остав.гајући 
иначе пресуду Окружног суда нетакнуту.

Касациони суд је морао изрећи на основу § 46 од. 4 Кр. з. н губнтак час- 
шгх права у трајању од 2 године зато. што пвопис § 314 ол. 1 ст. 2 Кр. з., који 
претставља блажн случај од дела из § 315 Кр. з., поред казне строгог затвора 
иредвиђа и губитак часних праиа, па се је, према томе, по сталној пракси овог 
Касационог суда та споредна казна морала изрећи иако се по новелираном 
додатку кад се применом § 71 бр. 4 Кр. з. уместо казне роби.1е изрекне казна 
строгог затвора, може изрећи губитак чаших права. (Кре 104/1940).

127
He постојн дело утаје нз § 319 Кр. з. када судскн извршилац 

прнми утужену своту од овршеника после спроведене оврхе, п тако 
иримљени новац противправно себн присвоји.
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Р Е Ш Е Њ Е ;
Касациони суд ревизију одбацује.

Р А З Л и З Н :
Против пресуде Окружног суда изјавио Je држ. тужилац ревизију због iio- 

вреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. н. Наиме оптужени је 
упнтне своте примио поводом спроведеног изв1)В1ен>а, дакле поводом делања као 
јавни орган. Те своте њему су предате као судском дзвршите-гу у одређеном 
циљу, a не као приватном лицу. Спровођење извршења и исплата судском нзвр- 
шитељу је делање јавног карактера. Према томе јавии карактер оитуженога у 
моменту примања новца означује: примање новца на основу спроведеног извр- 
шења и у циљу ради којега је извршење спроведено. Нз тога, иак, излазн, да је 
оитужени означене суме лримио као судски изЈфшитељ и у циљу ради којега 
је извршење и спроведено, али је тај иовац себн задржао, те је тиме починио 
дело из § 319 Кр. 3., a за то дело постоји оптужба како то зако1£ тражи, вели 
држ. тужилац у оправдању своје ревизије.

Ова је ревизија очигледно неоснована, па ју је Касационн суд на основу 
§ 345 бр. 2 С. кр. п. одбацио из разлога, јер је Окр. суд — без повреде формално- 
иравних прописа — као чињеницЈ' установно, да је оитужени све упитне своте 
вримно после извршене оврхе, односно дражбе, a не приликом самог извршења 
на лицу- места. Ову чињеницу је признао и сам жалилац, јер ово установљење 
суда не напада. На основу овако установљеног чињеннчног стања Окр. суд је 
лравнлно извео закључак, да се такве исплате не могу смаграти да су плаћшш 
таквом јавном органу, који је и стварно надлежан за примање истих. Та окол- 
ност, да судски извршитељ прима новац иако после извршене оврхе, но у циљј' 
ради којега је оврха и спроведена, сама по себи не означава радњу судског из- 
вршитеља као радњу јавног карактера. A то зато, јер по сталној праксн овога 
суда судски извршитељ може од овршеника примитн 5’тужену своту са iipu- 
патцима — делимично или у целости — само онда, ако овршеник ту исплату 
врши на лицу места приликом самог извршења, a судски извршитељ има тако 
уплаћену своту одмах да положи у судски депозит, о томе сачини заиисник и 
истн са списима поднесе суду. Само тако уплаћене своте имају се сматрати да 
су плаћене судском извршитељу у службеном својству, и само тако плаћене 
своте прима судски извршитељ као стварно и месно надлежан, на што упућују 
и одредбе §§ 4i, 73, 82, 105, 108, 113, 121, 170 и 175 Зак. чл. LX из 1881 године, 
с обзнром да се дело догодило за време важења старог Овршног закона.

Према rope изложеноме правно становиште Окр. суда је на закону осно̂  
вано, инкриминисано дело је правилно подведено под § 318 Кр. з., па како је 
за гоњење тих дела у смислу § 318 одељ. II. Кр. з. потребан предлог, a таквог 
предлога не.ча (како је то Окр. суд установно), то Окр. суд није повредио закои 
из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. н. када је оптужбу иа основу § 270 ст. 3 0. кр. п. 
одбио. (Кре 190/1940).

Нови Сад, 9 октобра 1940 год.

128
Све чињенице, iia п ,,намеру“ суд дени по гвом слободном 

уверењу.
Иако је оптуженик признао да је бно режнсер, алн како није 

расветљено да ли је на основу овлашћења или на темељу другог 
каквог наређења вршио режисерске послове, то је остварена iio- 
вреда из § 33G бр. 6 С. кр. п.

П Р Е С У Д А ;
Касациони суд уважава ревизнју оптуженог нзјављену због повреде фор- 

малног закона из § 336 бр. С С. iqi. п. те, поннштавајући пресуду Окружног 
суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., ствар ynyhyje истом Окружном суду на 
HOBii претрес и одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекоиа отклања.
Р А З Л О З И ;

Против пресуде Окружног суда изјавно је држ. тужплац ревизију између 
осталога због повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 0. кр. п., зато, што 
Окружни суд ннкримннисано дело iinje двалификовао по §§ 318 и 319 Кр. з„



jep одтуженик новац који је у службеном својству НриМио, лије прокн>ижио н 
себе задужио, нити га је у касу ставио, већ га Je употребно делимично за себе, 
a делимично дајући у зајам, дакле га је потрошио, a то је учинио свакако у 
намери противправног ирисвајања. Мањак новца је попунио тек 24 марта 1937 
год., a истн је установљен 20 марта 1937 год., дакле враћање новца није одмах 
уследило.

Овај ревизнјски разлог је неоснован, iia га је Касациони суд на основу § 
349 одељ. 11 С. кр. II. одбацио. Haii.\ie no питању да ли се која одлучна чиње- 
ннца — у ово-м случају намера на утају — пма узети доказаном или ue, одлу- 
чује суд по СБо.\1 слободном уверењу на основу оцене свнх доказа, нзнесених 
на гл. лретресу и у томе иогледу није везан ни за каква доказна правила (§ 
274 0. кр. п.). Зато, када је Окр. суд оценно све око.лности и нашао да оптуженик 
није имао намеру на утају упитне своте, већ да је његова намера била та, да се 
том cBOTOii само послужи, a за то установљење је дао темељите разлоге, није 
остварио повреду закона коју ревнзпја истиче. Ово, лак, тим ман>е, што држ. 
тужЕлац и ле тврди да Окр. суд лије оцелио на гл. лретресу лснесене доказе, 
или, пак, да је ћутке прешао преко какве одлучне околности или доказна 
средства о којима се раслравл>ало ла гл. лретресу.

Против пресуде Окр. суда изјавло је и оптуженик ревизију због ловреде 
формалнога закона из § ЗЗб бр. 6 С. кр. л. зато, л1то је лресЈда Окр. суда не- 
потлуна. Наиме, Окр. суд је само ла основу н.еговог лрнзнања установио,- да је 
бло меоло л стварно надлежан за лрнмање новца, односно да је био од стране 
старешлне суда одређеп за режлсера. Међутим, у сллснма о томе нема никаквог 
Бидљивог трага, a нитн о томе, шта је заправо био његов делокруг. Он је био 
архиБскл лриправник без стручног исллта, делокруг љеговог звања је регулл- 
сан судским пословнлком, којл ue лознаје пнстлтуцнју режисера, већ само 
звање претстојннка судске писарнлце (§§ 27, 2S, 2IS Суд. пословннка), a laj 
лретстојплк је уједло и водллал, новчанпх књнга н цсле економске службе суда. 
Даље суд ллје расветлло ни ту члњелпцу, да ли је обнчно усмено нли евел- 
туално лисмено наређењо старешпне суда до1;ол>но да предузме такав делокруг 
који ло закону не може да врши.

Ова је ревизија темељлта. Налме, оптуженлк признаје да је водио нов- 
чане л остале књиге; да је прпмао све ловчане пошиљке као и новчане казне, 
но у слиси.ма нема лодатака о томе, на основу чега је олтуженнк вршно тај по- 
сао. Истина, током лстражног лостулка оптуженнк прлзпаје да је био режисер, 
али није расветљена она блтна чињеннца, како и на који начин је оптужедик 
лостао режлсер, да ли на основу овлалхћења старелшне суда, или на основу 
другог каквог овлалгћења; како је дато то овлашћење, усмено или писмено, и 
шта је био оптужедиков делокруг рада. Ово су све бигне околности, јер од 
расветљева истих зависи правилпа прнмена закона, наиме, да ли је опт}- 
женик бно месно стварно надлежан за иримање упитних свота, јер од уста- 
новљен̂ а те чпњенице зависн да ли се ннкримисано дело може додвести лод 
§ 379 Кр. 3., с обзнром да је стпарна ii .месна надлежност предуслов за npu- 
мену те законске одредбе. ]1зЈава оптужелог да је бно режисер л да је прн- 
мао новац кроз време од 1 године, само по себл Јол1 не установљава месну 
и стварну надлежност за примање ловца, већ су за установљење те чињенице 
лотребнл и другн доказл, a Окр. суд иије нн покушао да прибере и друге до- 
казе, већ се једноставно задовољио изјавом оптуженога која је мањкава, јер ни 
оптужени не наводи на основу каквог л чнјег овлашћења је лостао режисе!!. 
Зато је Касациони суд уважио ревизију оптуженога, лресу.^ Окружног суда 
поништно н упутио ствар истом суду на гл. претрес, на којем he суд расвет- 
литн горњо чнњенице л лрема резултату доказног поступка донеће нову одпуку.

Услед горње одлуке сви остали лзјављени правли лековл су лостали 
беспредметпл, па је решавање њлхово Касацнонн суд отклонпо.

Новл Сал 30 октобра 1940 год. (Крс 187/1940).
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Како .је Касационп суд расмотрио све наводе жалиоца пзнесвне 

у жалбп, којп се налазе ii у захтеву за изузеће, нпје од важности 
што је призивнн суд у разлозима свога решења за све наводе жа-



i гжоца генерално употребио израз „махом“ , уместо да их је поближе 
: 13нео.

Није нстражна радња када претседни}; суда подноси сиисе ио 
; 218 0. кр. л.

Судије Kojii су донели решење да се оптуженик упутн у бол- 
шцу за душевне болести нису искљученн из суђења.

Није разлог за пскључење када оптуженик у  неком иодиеску 
: 'Вреди судију, a нема података да је судија поднео пријаву нпти 
да је кр. поступак покренут.

Захтев за изузеће мора битн иоткрепљен разлозима који доводе 
до вероватноће основ са којег се изузеће тражи. Уобичајепа трвења 
;i сукоби између нстражних затвореннка и иадзорних властп (су- 
, |;ија) не могу да послуже као основ за изузеће.

РЕ ШЕЊЕ:
I Касациони суд жалбу оптужеиог Ф. М. одбацује. 

i Р А З Л О З И :
I Против решења Апелационог суда у Н. С. од 1 октобра 1940 год. бр. Kiio. 
4̂/1940, којим се одбија молба опт. Ф. М. ради изузећа целог Окружног суда у 

|Г. опт. Ф. М. изјавио је праводобно жалбу, јер сматра да Апелациони суд и>е- 
|ову молбу није решио у потпуности обзиром да није ценио све чињенице, које 
^у изнете за изузеће како целога суда, тако и појединачно претседника и нз- 
весних судија.
I Апелациони суд се ограинчио само на генерално оцењивање чињепица, 
jep се у решеау калге „чжњенице се махом састоје у поступаљу са н>име — 
устражеником — за време нстражног затвора, a ово поступање није разлог за 
Езузеће судија". Међутим, Апелацнонц суд је требао сваку чињеницЈ̂  посенце 
|ia оцени, и за сваку чињенццу посепце да даде разлоге, да ли ју сматра или 
Ее сматра као основ за изузеће. Дал>е, Апелациони суд је базирао своју 
фдлуку и на изјавама судија — вели жалилац — но те изјаве, иако се имају 
узети у обзир, не смеју битн одлучујуће.

Апелациони сј’д  се ограничио само на изузеће М. М. и А. М., јер су они 
у овој ствари били истражне судије, но истрагЈ', и то накнадно одређену, ciipo- 
фодили су н С. претседник суда и судије кривичнога већа, па се је и њихово 
|1зузеће требало изрећи, јер се и они имају сматрати као истражне судије. Као 
ваменицп истр. судије су поступилн Л. G., Н. II. и П. Н. и списи су били у 
tuxoBHM рукама и ван гл. претреса.
i Апелационн суд је ћутке прешао и преко те чињенице, да Je њега прет- 
(̂ едник С. тужио и тражио да се казни за нанесену увреду, коју му је нанео у под- 
Ееску за проширење захтева за изузеће. Ако се скупно узме и посматра решење 
Апелације, то решење ннје темељито, вели жалилац, јер начин поступања према 
ј.ему као истражном затворенику не може бити споредне важности, јер се 
to поступање темељн на мржњи (непријатељству) судија према ње.му с једне 
фтране, a пријатељству са покојнико.м с друге стране.

Затим у 37 тачака подробно описује све оне радње судија, заповедннка 
апсане и чувара исте, које сматра да се протнве постојећим законским пропи- 
сима, a из којих је он извео закључак да су судије Окр. суда у П. нерасполо- 
јкени према њему, a делом да подлеже упливу претседника суда 0., те тако по- 
стоји разлог за њихово искључење.

Касациони суд, расматрајући ову жалбу и ценећн сав материјал који је 
кзнет у жалби, нашао је, да жалба није основана ii то нз еледећих разлога.

Тачан Je онај навод жалбе да Аиелациони суд ни,је требао да употребн 
нзраз „да изношења у захтеву за изузеће садрже махом поступање према мо- 
лиоцу Еао истражном затввреннку“ . Но како је овај суд расмотрио све паводе 
жалибда које је овај пзнео у своЈој жалби, a које се палазе и у захтеви.ма за 
нзузеће н исте појединачно ценио, то у конкретно.ч случају није од битне ва- 
жности тај пзраз п то тим маше, je[i је то са.мо једиа прегиоставка жа.лиоца
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да Аиелациони суд ннје ценно сав luitepiijaji, којег је жалнлац изнео у својнм 
уахтевима за нзузеће. Даље, из наиаднутог решења не види се да Je Апе- 
лациони суд за основ евоје одлуке узео једино п пскључиво изјаве судија 
Окружног сз'да у П,, како то жалилац у својој жалбл износи, већ их је узео у 
обзир као важан фактор прн доношењу cisoje одлу'ке, па се зато н позвао 
на лсте.

Што се тлче накнадно одређене лстраге, у слиснма нема података да су 
лретседнлк кривлчног већа, С. л судлје Л., Н. л П. вршили истражне радње по 
овом крлБичлол предметЈ̂  Налме под бр. 70 налазн се рел1ен>е претседника С. 
од 11 априла 1940 год. гласом којег је на основу § 218 0. кр. п. сплсе Ј̂ путло 
Главном санлтетском савегу, но то није учинло као лстр. судија, већ као прет- 
седнлк већа, a то му право даје одредба § 218 С. кр. п. Даље, у доношењу ре-
шења Окружног суда у П. од 13 авгЈдта 1940 год. бр. Адм. 162/1940 учествовао
је судпја В. П., но то решење је админлетративне природе, a не односн се на 
истр. радњу ло овом делу. Па нл решен.е Окр. суда од 25 маја 1940 год бр.
Кзп. 570/74/1939 год., којлм се оптуженпв ynj'hyje у болннцу за ДЈ̂ шевне бо-
лестл у Београд на посматрање, не може се сматрати ни нзвиђајном нитп 
лстражном радњом, те тако се нл судлје, које cĵ  учествовалн у доношењу тога 
решења; С., Н. л П. не могј’ сматратл лстражним судијама, јер је то решење 
уследпло као последлца решеља лретседнлка већа од 11 априла 1940 г.

Пошто пом. претседник зато што је улутно списе Санитетеком савету није 
лскључен, нлсу лскључепл нл судлје којл су исту овакву радњу вргплли. У 
списима нема података о томе да су судије Г. и Л. вршлли радње лстражног 
судије, већ само то, да је Г. замењивао претеедника суда (дакле не као истр. 
судију), a Л. да је био надзорнп судлја, што и сам жалилац у својој жалбд 
лризнаје, a та околност, да су списл били у њлховим рукама — како то на- 
1!одл жалилац — још не доказЈ-је да су они вршилл п лстражне радње. Нлје 
од блтне важности да је Апалецлонл сјм ћутке прешао преко оне окодности да 
је њега — жалиоца — претееднлк С. тужло за нанесену увреду, јер према 
признањЈ̂  самог жалиол,а та Je повреда нанета тек у проширењу захтева за 
нзузеће, a лзузеће С. је жалллац тражно још у свом првобнтнол захтеву за 
нзузеће.

Уосталом жа-шлац нпје поднео податке о томе да је С. поднео прлјаву 
противу аега, л да због тога дала тече крлв. поступак.

На концу жалилац у својој жалбл навађа да једап део судија Окр. суда 
њега мрзл, јер су у добрпм односима бллл са покојником, a другл део судлја 
стојл под упллвом претседлика 0. па зато сЈ'мн>а у непрпстрасност свих судија 
н у 37 тачака навађа на оспову чега је дошао до таковог закључка. У тих 37 
тачака налазе се и rope оплсанл елучајевл, a све остало се односи на посту- 
пање са њиме као са истражнлм загвореннком. По § 32 С. кр. п. захтев за из- 
узеће мора блтл поткрепљен разлозпма којл доводе до вероватноће основ са 
кога се лзузеће тражл, т. ј. захтев за изузеће siopa блти поткрепљен таквпм 
разлозима, који чпне веродостојнлм сулњу j  непрлстрасност лли незаинтере- 
сованост судија. Такве чињенице су на прд.чер брачна плп блнска родбинска 
веза са оптуженим ллл оштећеном странком, парнични однос у погледу пар- 
нице за које се лзузеће тражл л томе слпчно. Касационл суд оценившл поје- 
динце све случајеве које је жалллац навео у евојој жалбп, a које се односе на 
лоступање према њему као лстражном затворенику, нашао је да наводи у 
жалби не могј' да учнле веродостојном сумњу у непрпстрасност ллл незаин- 
тересованост судија Окружног суда у II. и то тл.м мање, јер судије споменутог 
суда категорично побдјају навод жаллоца да су онп пре.ча њему нерасположенл 
i;ao судлје. Случајевл које жалллац наводн углавно.м су уоблчајена трвења л 
сукоби између истражног затвореника л надзорних властн.

Како је лрема rope лзложелом жалба неосновала, то ју је Касационл суд 
ла основу § 331 одељ. III С. кр. п. одбацло.

Новл Сад, 23 октобра 1940 год. (Кжк 8/1940). s.
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В.часнпк „Правннчког гласнлка": Владимлр Хаџп, адвокат, Новл Сад, Соколска 16 
— Одговорнл уреднлк; Владимлр Хаџл. — Штампарско н лздавачко д. д. 

Н.овл Сад, Бартуа Луја ул. 70.
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