
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 10 Новн Сад, 31 октобар  1938 Год. U

Треба ли повишавати казне у Кривичном 
законику за извесна кривична дела и да ли 
треба смањити размгис између максималне 

и минималне казне?
Осми Конгрес правника који је одржан 10 и 11 септембра о. г. 

у Новом Оаду расправљао је горње питање и по том питању биле 
су предложене две резолуције. Прва резолуција четврте секције 
гласила је:

„1) Конгрес констатује; а) да је Крив1гчни законик добар и 
савремен; да у њему има извесних несразмерности у погледу кажњи- 
вости; б) да се врши употреба условне осуде у неким крајевима 
преко граница како их ова институција изискује; в) да се изврши- 
вање мањих казни по судским пресудама не врши правилно;

2) Конгрес држи да у циљу ефикасне борбе против крими- 
налнтета засада није актуелно mi повишење казни, ни смањивање 
размака између мшималне и максималне казне, a да је потреба да 
се и даље прикупл>а грађа за евентуалну измену кривичних закона 
у погледу одређивања казни;

3) Конгрес је мишљења да у вези са постављеним питањем по- 
стоји потреба установљења јединствене Касације за целу земљу, 
која се има старати о једнообразности лримене Кривичног зако- 
ника и да се донесе нов закон о судијама у коме ће се предвидети 
боља школска и практична спрема будућих судија."

Друга резолуција —  проф. д-ра Миодрага Аћимовића гла- 
сила је:

„1) Пропнси Кривичног законика од којих зависи кажњивост 
код кривичннх дела (злочина и преступа) уопште и код појединих 
дела у посебном делу Кривнчног законика, уопште узев, задово- 
љавају.

2) Питање да ли и уколико треба мењати казне код лоједнних 
кривлчних дела у логледу максимума л миллмума (размака између 
највеће и пајмање казне) пије од већег значаја плти је актуелно и 
треба га одложнти за доцнпје.

3) Узрок пеуслеха новог Кривлчпог законика л лоједмих ње- 
гових устапова, уколико га има, пе лежл у закопу који је добар, 
лего у неједнакој, a често и у логрелЈној лрлмели закола. Зато треба 
niTo лре: а) отклонлти аномаллју впл1е Касационих судова установ- 
љењем једног једлнственог Касацлоног суда за целу државу; б) до- 
нети закон о судијама редовних судова, у коме обратлти већу паж-
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њу и на спрему и специјализирање кривичног судије и као пред- 
услов за то извршити реформу правних факултета и програма на- 
ставе на њима.”

Конгрес није примио ни једну од ових резолуција и, према томе, 
горње питање остало је отворено. Зато се ја поново враћам на ту 
тему 0 којој сам раније писао у Правничком гласнику (бр. 5-6/1937). 
Jep постављено питање није настало случајно, него га је на повр- 
шину избацила потреба. Јасно је да се је ово пнтаље појавило услед 
тога, што су или казне у Кривичном законику благе, или што су 
казне које изричу судови благе.

Оба предлога резолуције констатују да је Кривични законик 
добар, односно да су његови прописи задовољавајући. A  кад тој 
појави није узрок у Кривичном законику, онда тај узрок мора 
лежати у другом фактору, у оном фактору који примењује закон, a 
TO су судови са њиховим блапш одлукама. Да су, пак, казне које 
код нас судови изричу благе —  то је изван сваке сумње. 0  томе 
питању доста се је пнсало. Свп писци слажу се у  том да су казне 
кривичних судова благе. Само, док једни критикују судове због 
благости и препоручују строжије одмеравање казни, други одобра- 
вају благост судова.

Први предлог резолуцнје не бави се тим питањем, али би се у 
вези са осталим разлознма могло закључити да судске казне нису 
добре (праведне). Док други предлог резолуције отворено каже да 
„узрок неуспеха новога Крнвичног законпка лежи у  неједнакој, 
a често и у погрешној примени закона." У поменутом своме чланку 
ја сам, даље, установио, да нису само благе казне које изричу су- 
дови, већ се благост огледа у њиховим одлукама уопште. Па сам 
закључио, да питање које је постављено пред Конгрес говори, до- 
душе, само о казнама, али је проблем уопште у благости кривичних 
судова, a потреба мењања казне у Кривичном законику јесте кон- 
зеквенција те благости.

Зашто су одлуке кривпчних судова благе?
И један и други пројекат резолуције предлаже установљење 

једне јединствене Касације за целу земљу и доношење новог закона 
0 суднјама у коме he се предвидети боља школска ii практична 
спрема будућих судија, односно да треба већу пажњу обратити на 
спрему и специјализирање кривичног судије и као предуслов за 
то извршити реформу правних факултета. Значи да је у томе недо- 
статку и узрок благости судова.

По моме мишљењу —  кривичш! судови су благи зато, што је 
данас гледање на учЈшиоца блаже и реакција на његово дело сла- 
бија него што је бнла пре рата. A  то се огледа и у вршењу Правде 
судије који је члан тога данашњег друштва. Још су углавном за- 
држали ранији став старије судије, којих се је нови „дух времена‘' 
мање дотакао. Али њих је сваки дан све мање. Млађа генерацнја 
са својим друкчијим, слободнијим погледнма, све више долази до 
изражаја и њен значај у правосуђу постаје од одлучне важностн.

Проблем је, дакле, дубљег значаја —  он је, поглавито, етпчког 
значаја.

Потреба установљења јединственог Касацноног суда несумњпва 
је, али ја не видим да he тиме судовн постати строжији. Решење шгје



ни у бољој школској и практичној спреми судија, јер са данашњих 
факултета судије добивају, ако не јачу, a оно свакако исту такву 
теориску спрему као и пре рата. Тако стоји и са практичном спремом.

Иначе оба предлога резолуције налазе да питање повишења 
казне, односно смањивање разлике између максималне и мини- 
малне казне, треба одложити за доцније и да треба да се прикупља 
даља грађа за евентуалну измену казни. Међутим, ако се каже да 
треба даље прикупљати грађу за евентуалну измену казни, онда 
то значи да се већ претпостављају или погрешке у Закону или гре- 
шење у суђењу, a не да he се то тек евентуално догодити. Зашто 
онда чекати, зашто исправљање њихово остављати за доцније? 
Правда се врши свакодневно, Правду тражи и једна и друга страна, 
a једна страна је незадовољна са досадашњом Правдом.

Ако јавни интерес добива сатисфакцију казном, ако се по- 
правка криваца постиже казном, a утврђено је да су казне које 
изричу данас судови благе, да њима, дакле, нису остварени ови 
цил>еви —  онда је питање које је било шстављено пред Конгрес од 
великог значаја, оно је и актуелно, па га треба решити што пре.

Потребно је зато да се ово питање поново изнесе пред идући 
Конгрес, те да он о њему свакако донесе своју одлуку.

Ј о в а в  Л . Кости^

263

Који је суд надлежан да дозволи укњижбу 
принудног заложног права у случају §-а 71 

новог Извршног поступника?
Нови Извршни поступник, као и свако формално право, уре- 

ђује, поред осталог, и питање надлежности за извршне радње које 
су Поступником предвиђене. Све су те радње упућене, истина, у 
делокруг редовних судова, али је илак законским прописима, који 
понекад нису сасвим јасни, потребно одредити тачан и несумњив 
смисао, како би се у сваком поједином случају могла правилно 
одредити надлежност судова који имају да поступају.

На први поглед изгледало би да је наш нови Извршни поступ- 
ник поставио у томе логледу јасне и несумњиве прописе. Он је, пре 
свега, у погледу надлежности судова за дозволу извршења поставио 
опште прописе, али је код појединих врста извршења од тих 
проппса отступио и поставио посебне прописе, водећи рачуна о 
иосебној природи појединих врста извршења. Баш зато судска 
Бракса, понекад, iio једном истом питању заузима посве различита 
гледишта, услед чега се ствара правна колебљивост и несигурност, 
која може iihii само на штету странака чији су интереси у питању. 
И повод овога чланка су биле две различите одлуке првостепенога 
и рекурснога суда у питању дозволе укњижбе овршног заложног 
ирава. Сдучај је био у овоме:

Оврховодитељ је за своју новчану тражбину стекао био овршни 
наслов у видЈ" пресуде Окружног суда, која је била снабдевена 
клаузулом извршивости. На основу те пресуде оврховодитељ је код 
Среског као земљишнокњижног суда, код којега се чува уложак о
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некретнинама овршениковом, тражио и добио био дозволу за укњи- 
жење овршног заложног права на некретнинама овршениковим. 
Услед рекурса који је дао овршеник, Окружни као рекурсни суд 
преиначио је закључак првостепеног суда н молбу ради одређења 
оврхе одбио, јер да је у см. прописа ст. 1 §-а 71 Извршног поступ- 
ника за дозволу укњижбе овршног заложног права надлежан 
Окружни суд, на основу чије се извршне пресуде одређење оврхе 
тражило. (Одлука је објављена у „Правничком гласнику" за март 
1938, бр. 85). "

Да видимо које се од ова два решења о сн т а  на закону. Пропи- 
сима §-а 7 Извршнога поступника, који се налази под шглављем 
„Општа наређења“ , начелно је уређена надлежност судова за до- 
зволу свих врсти извршења. Та се надлежност управља према 
различитости извршних наслова, на основу којих се одређење извр- 
шења тражи, који су таксативно побројанп у §-у 2 Ип. Закон је у 
т. 1— 4 ст. 1 §-а 7 предвидео судове који he у сваком поједином слу- 
чају бити надлежни да одреде извршење —  намирно или извршење 
ради обезбеђења. Према ларничном суду код кога је парница текла; 
суду који се бавио ванпарничним предметом; код којега је текао по- 
ступак 113 порабних одношаја; стечајног суда и суда код којега је 
учињено поравнање —  закон је на другој страни поставио и звр ш н и  
суд  који је у свим осталим случајевима т. ј. по свим осталим извр- 
шним насловима, који се не помињу у т. 1— 3 §-а 7 надлежан за до- 
зволу извршења (т. 4 §-а 7 Ип.). Само у тпм случајевима закон је 
проширио основну надлежност извршнога суда, предвиђену у §-у 21 
Ип. —  да спроводи извршење п да расправља и одлучује по свима 
споровима који настану у  току и поводом извршног поступка —  и на 
дужност да на предлог даје дозволу да се извршење може спровести 
т. ј. да одређује извршење. Извршни је суд, по правилу, онај срески 
суд који је поближе означен у  §-у 22 Ип., чија се месна надлежност 
управља према томе, каква је врста нмовинскнх објеката на којима 
се извршење има спровести. Док се у првом случају, где један суд 
даје дозволу да се извршење може спровести, a други суд извршење 
спроводи, извршни поступак развија и одиграва пред два разли- 
чита суда ii, ирема томе, цепа на два различита дела, у  другом слу- 
чају, где се н дозвола за пзвршење даје и само извршење спроводи 
од једнога истога, извршнога суда, извршни поступак остаје у  чита- 
вом своме обиму, од почетка до краја, једна једпнствена целина. 
Треба истаћи да та различитост између суда који извршење одре- 
ђује и онога који га спроводи може постојати само у случају, ако 
,је спор текао и овршни наслов донесен од једнога суда, док је суд 
вадлежан за спровађаље оврхе од овога шсве различит суд. He 
постојн, међутим, то цепање пзвршнога поступка пред два разли- 
чита суда ако је спор текао код среског суда и овршни наслов 
донео срескн суд, a тај исти срескп суд је у конкретном случају 
надлежан и да оврху спроведе.

Пропис ст. 2 §-а 7 Ип. у  стварн је допуна ст. 1 т. 1 п 3 истога 
§-а, јер допушта да, поред судова који се помињу у т. 1 и 3, може 
као суд који одређује оврху доћи у  обзир и извршни суд, који је 
поближе одређен прописима §-а 22 Ип. Предлог за одређење оврхе 
може се, према томе, у см. ст. 2 §-а 7 Ип., на основу нзвршних на-



слова који се помињу у ст. 1 §-а 7, ставитн и код извршног суда, 
ако је уз предлог поднесен отправак извршнога наслова којн је 
снабдевен уверењем о његовој извршности. Овнм прописом створена 
је у корист оврховодитеља двострука надлежност те је ствар избо- 
ра оврховодилеља да ли he предлог ради дозволе извршења ставити 
суду надлежном по т. 1 и 3 ст. 1 §-а 7 Ип., или, пак, извршном 
суду који предвиђа ст. 2 истога §-а.

Пнтање које имамо да решимо у вези са практичним случајем 
који смо напред навели састоји се, према томе, у овом: да ли се 
општа наређења Ип. о надлежности суда за одређење оврхе, постав- 
љена у §-у 7 Ип., могу применити и на конкретан случај, где се, 
као што смо показали, радило о одређењу оврхе путем укњижбе 
овршног заложног права на некретнинама овршениковим. За ре- 
шење тога питања меродаван је прохшс §-а 71 ст. 1 т. 1 Ип., те зато 
треба расмотрити шта тај законски пропис управо садржи. У по- 
гледу надлежности суда за дозволу укњижбе принудног заложног 
права тај пропис предвиђа: 1) надлежност суда који се помиње у 
§-у 7 ст. 1 т. 1 и 3 Ип. и 2) у свим осталим случајевима надлежност 
онога суда код којега се води јавна књига у коју заложно право 
треба да се укњижи. Закон, дакле, као судове надлежне за дозволу 
укњижбе овршног заложног права предвиђа оне исте судове, који 
се помињу у т. 1 и 3 ст. 1 §-а 7 Ип. Са тим прописом је у најужој 
вези, или управо чини са н>им једну целину, пропис ст. 2 §-а 7, 
према коме је оврховодитељ властан да, уз тамо поменуте услове, 
тражи одређење оврхе и код суда надлежнога за извршење већ 
једном одре^не оврхе. У §- у  71 Закон није, додуше, изрично рекао 
да би оврховодитељ одређење укњижбе овршнога зал. права могао 
тражити и код овршнога суда, али како веза, или боље рећи једин- 
GTBo, између та два законска прописа —  ст. 1 и 2 §-а 7 —  постоји, 
пропис ст. 2 §-а 7 не би се у  случају §-а 71 могао применити само 
онда, да је то законодавац изрично забрашш. Како то он није учи- 
нио, јасно је да се пропис ст. 2 §-а 7 има применити и онда, ако се 
ради 0 дозволи укњижбе овршнога заложногаправа на некретнинама.

Из свега што смо напред навели може се извести само један 
аакључак: прописом §-а 71 т. 1 ст. 1 Ип. питање надлежности суда 
за дозволу укњижбе принудног заложног права уређено је на исти 
качин како је оно уређено општим одредбама из §-а 7 Ип. Пропис 
§-а 71 Ип. није, према томе, никакав изузетак од огаптих правила, 
него, напротив, њихова потврда. Према томе оврховодитељ, у слу- 
чају који смо напред навели, на темељу извршне пресуде Окруж- 
ногк суда могао је тражити дозволу укњижбе овршнога заложног 
права код тога истога Окружнога суда који је донео првостепену 
пресуду, али ју  је могао тражити и код Среског суда који је као 
извршни суд био дужан да спроведе укњпжбу на некретнинама овр- 
шениковнм. Ту молбу је Срескп као земљншнокњижни суд био ду- 
жан уважнти, под условом да је оврховодитељ у см. проппса §-а 7 
уз предлог поднео један отправак извршнога наслова, снабдевен 
уверењем о његовој извршностн. Треба, напослетку, поменути, да 
стајал10пте које смо rope заступали усваја и аустриска теорија, a 
и аустриска судска пракса.*) " д .р  Вогдаш  МатиЋ
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*) В. Балмеђец— Бранковић; Коментар Извршног поступника, стр. 161.
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Потреба измене и допуне аутентичног тума- 
чења §-а 24 т. 5 сл. Б. Фин, закона 

за 1937-38 год.
У §-у 24 т. 5 сл. Б. Фин. закона за 1937— 38 год. дато је аутен- 

тично тумачење чл. 3 ст, 4 У. о л. з. д. о положају оних дужника 
земљорадника, чији укупни дугови прелазе износ од 500.000 дин. 
Према том пропису: уколико дуг земљорадника прелази 500.000 
дин., вншак дуга преко 500.000 дин. не сматра се као дуг земљо- 
радника и повериоци имају право наплате овог вишка, уколико 
имовина дужникова вреди више од 500.000 дин. Детаљан поступак 
у оваквим случајевима прописан је у аутент. тумачењу §-а 24 т. 5 
сл. Б. Фин. закона за 1937— 83 год. бр. 56.792 од 19-VI-37 године. 
Углавном је тамо предвиђен следећи поступак: има се проценити 
иелокупна имовина дужникова и установити сви његови зашти- 
ћени дугови. Затим се из целокупне имовине дужшгка, уколико 
њена вредност прелази 500.000 дин., издваја нмовина у вредности 
до 500.000 дин. као заштићена, a остатак имовине је незаштићен. 
Такође се из укупне суме дуга издваја износ од 500.000 дин. као 
заштнћен, a остатак је незаштићен. У том заштићеном износу од 
50.000 дин., уколико има више поверилаца, сви учествују пропор- 
шонално према висинп својих потраживања. Уколико се међу по- 
вериоцима налазн и која установа из чл. 7 став 1 У. о л. з. д., 
одговарајући износ њеног потраживања, који као заштићен улази 
у износ од 500.000 дин., преузима према чл. 7 став 1 У. о л. з. д. 
ПАБ, те има места смаљењу тог износа према пропису §-а 24 
У. 0 л. 3. д. Уколико је оваква установа имала укњижено заложно 
право ради обезбеђења свога потраживања, оно остаје у целости и 
на заштићеном делу дужникове имовине, дакле на целој имовини.

Одељ. III. реченнца последња цнт. тумачења гласн: постојећа 
стварна права на оба дела нмовине оваквнх дужннка остају нетак- 
пута. Само док дужнпк ужива олакшице из Уредбе, из заштићеног 
дела имовпне не бн се устаиова из чл. 7 став 1 Уредбе могла на- 
)1латити и то са оним делом свога потралхпвања непреузетог по 
ПАБ-у, којп је остао ненамирен пз остале незаштпћене дужнпкове 
нмовине, a ако дужник престане уживатн олакшпце из Уредбе, 
установа из чл. 7 став 1 може се н из тога, дотле заштнћеног дела 
имовине, намнрити по рангу првенства свога заложног права.

Тај пропис није у складу са пропнсом чл. 7 став 2 Уредбе п 
врописом чл. 20 Правнлнпка за њено извршење, ннтп са пропи- 
сима општег права. По овпм проппспма. уколико ПАБ преузпма 
потраживање установе пз чл. 7 став 1 Уредбе, заједно са испра- 
вама 0 спроведеним обезбеђењима, он стиче аутоматски и сва за- 
ложна права и обезбеђења стечена по тој установи на основу тих 
нсправа. Земљншнокњижни суд по захтеву ПАБ-а по чл. 20 Пра- 
Еилннка дужан је спровести у земљ. књизп пренос тпх права са 
1гмена дотадањег повериоца, т. ј. установе из чл. 7 став 1 Уредбе 
?:а ПАБ као новог повериоца. По чл. 17 Правилника, по нзвршеном 
смањењу дуга по чл. 24 Уредбе: уколико хипотекарно обезбеђење
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ирелази износ смањеног дуга, брише се. Ово је правно стање, међу- 
тим, погрешно измењено аутент. тумачењем бр. 50.792 код дужника- 
земљорадника чији дугови прелазе износ од 500.000 дин. утолико, 
што није предвиђено да се до висине преузетог износа потраживања 
установе из чл. 7 став 1 Уредбе од стране ПАБ-а на њега изврши 
и пренос заложних права, a затнм по извршеном смањењу тога 
износа, да се са оннм износом којим је смањен дуг смањи и заложно 
право ПАБ-ово. Напротив, у цит. аутентичном тумачењу предви- 
ђено је да заложна права установа из чл. 7 став 1 Уредбе остају у 
келости недирнута. Дакле није предвиђено да се након смањења 
дуга преузетог по ПАБ-у одговарајући износ заложног права уста- 
пова из чл. 7 став 1 Уредбе пренесе на П.4Б, a no извршеном 
смањењу брише одговарајући део ПАБ-овог заложног права, као 
што је то иначе предвиђено у  чл. 17 Правилника, тако да дј̂ жник 
мора трпети по том тумачењу и даље хипотекарно обезбеђење уста- 
нове из чл. 7 став 1 Уредбе у целости и на целој својој имовини, 
иако потражнвање те установе, до висине по ПАБ-у преузетог дела, 
вшпе не постоји. Требало је предвидети да се у земљ. књизи до 
Еисине тог пзноса изврши пренос хипотеке на ПАБ, a затим да се 
ПАБ-ово заложно право бршве са онп.м износом, колико суд буде 
сннзио по ПАБ-у преузето потраживање

У овом смислу бн требало исправити ово аутент. тумачење и 
то на тај начин, да срески судови, чим њихов закључак донесен по 
молбама дужника ради поступања по истом тумачењу и смањењу 
дута постане правоснажним, по службеној дужности достављају 
своје одлуке надлежним земљишнокњижннм властима, ради пре- 
носа, односно брисан>а залодсног права. јжозојџ

Глосе уз садашњицу
Закон се о човеку стара не само за живота, већ и пре зачетка, 

пре рођења, па и после смрти. Да видимо како се стара Пред- 
основа за наш Грађански законик?

Пре зачетка: За незачето дете Предоснова се стара, али не 
довољно. § 641 говори о незачетом детету као наследнику. Дру- 
гих диспозиција у Предоснови нема. Истина, неће, можда, бити 
спорно у конкретном случају да се на пр. т. зв. уговор у корист 
трећих може склопити и у корист незачетог детета, али ово не 
произлази из одредаба §§ 868 и 869 („Уговор у корист трећих“ ) 
те би то у тексту требало изрећи

Пре рођења: О деци у утроби материној стара се Предоснова 
у §§-има 16 и 676. He знамо образложење ових прописа, јер није 
објављено. У Немачкој је  (Das burgerliche Gesetzbuch) t o  овако 
образложено: „Das Kind soil in der Mutter geschfltzt werden, in dem fiir 
diese gesorgt wird” . Зато на пр., ако је  извесно да је зачетак у утро- 
би мртав, не постоји дужност издржавања, јер се не.ма шта издр- 
жавати. —  § 205 Предоснове досуђује за порођај трошак, иако је 
дете мртво рођено. Ово већ не припада детету, већ матери.

После смрти: Леш се чува да га нико не повреди, да се не ре- 
мети гробна тишина и да се не повреди пиетет. Према томе би



диспозиција ефикасне одбране леша требала да уђе и у сам за- 
коник. Већ и Римљани су зато  имали засебну тужбу: „actio sepulchri 
violati” . —  Знамо да саржину писма умрлога нема права да објави 
ни сам адресат. И то би требало да уђе у закон са напоменом, да 
се може тражити и сатисфакција. О казни, односно о превен- 
тивним мерама, на пр. о конфискацији, брине се Казнени закон. —  
Немачки суд је приликом фотографисања Бизмарковог леша из- 
рекао, да је фотографисање леша без претходне дозволе забра- 
њено (Schwarz). Вероватно је да би у датом случају и наши судови 
слично судили.. Од Бизмарковог случаја то питање је  у Немачкој 
озакоњено. Целисходно би било да се и код нас то питање зако- 
ном регулише.

*
§ 14 Предоснове гласи: „Личност човека почиње животом 

после свршеног порођаја“ , a § 32; „Личност човека престаје 
смрћу“ . He би ли једноставније било рећи: „Личност човека по- 
чиње животом, a престаје смрћу“ ?

*
У вези са личношћу човека каже се у §-у 17 Предоснове: 

„Сви људи су у границама правног поретка једнако способни 
имати права и дужности“ .

Дакле личност човека и способност свих људи имати права и 
дужности! Зашто се ми ипак старамо о човеку и пре рођења, и 
пре зачетка, па и после смрти, када он само рођењем стиче лич- 
ност, a смрћу је губи и када само људи имају права и дужности? 
Јасно је да у овим случајевима појам личности не помаже, шта 
више смета. Ствар је у овоме: општи је интерес да се леш чува, 
да се интерес будућег детета још  и пре зачетка заштити итд., као 
што је  био у своје време заштићен на пр. интерес проналаска ту- 
беркулина, у коју су сврху —  ̂ ако се не варамо —  чак и неке за- 
дужбине основане. Ко ће у овим случајевима тражити личност? 
И ако је тражи да ли ће је наћи у човеку, као што је Предлог 
грађ. законика чини, или у другом нечем? Какве користи имамо у 
таквим случајевима од појма личности човека?
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He само људи, него и задужбина чини личност по §-у 83 Пред- 
основе, која нам на најважније питање ипак не одговара: ко је 
или шта је та личност? Можда оснивач задужбине? Да ли људи 
који уживајублагодатзадужбинеРУ случајубеоградскогУниверзи- 
тета ко је, шта је личност: „universitas scholariorum” , или „universitas 
magistrorum” . Или је можда само завештано добро, можда сама 
зграда старог Универзитета итд.? Појам личности је —  као што 
се види —  сам по себи безвредан. Треба на његово место да дође 
законом призната сврха ко јо ј право или иметак служи. Када ту 
реч „личност“ ипак употребљавамо, морамо знати шта се под 
њом крије.

*
Занимљиво је становиште Code Napoleon-a, озакоњено у §-у 

2903: „Имање дужниково је заједничка залога поверилаца“ . To 
становиште могло би служити на част И најмодернијем кодексу



нашег доба. Jep тачно је ово: није одговоран дужник у  својо ј 
особи; дужника не може закон присилити да плати 1000 динара, 
ма да пресуда гласи тако да је „дужник дужан платити“ . Од 
дужника уметника, сликара, или музичара —  истина — тражим 
да он сам, лично, нешто учини, али како да га на то присилим, 
јер дуг у новцу преживи дужника, док уметникова дужност да 
нешто учини престаје заједно са његовим животом. Ако дужник 
не исплати дужну своту, веровник ће се из имовине дужникове 
намирити; излучиће и продаће за своје потребе један део иметка 
који иначе служи потребама дужника. И то је  права садржина 
обавезе. У старије доба био је обичај да на крају обвезнице 
стоји: S. h. b. („sub hypotheca bonorum” ). Уосталом и сада je још  
уобичајено да т. зв. clausula intabulandi овако гласи: „дужник за- 
лаже све своје покретнине и непокретнине, нарочито оне које су 
уписане у зк. ул. бр. итд.“ .

Sohm вели: „Облигација претставља минус не у слободи ду- 
жника, већ у његовом иметку“ .

*

По §-у 93 Предоснове: „Надзорна власт дужна је старати се 
да се задужбинском имовином управља и да се она употреби 
сходно одређеној сврси“ . Надзорна власт је по §-у 80 Предоснове 
административна власт. Њено старање је чисто административне 
природе. Правник се таквим полумерама не може задовољити, он 
тражи могућност остварења права редовним судским путем, ако 
се за то укаже потреба. Ко ће у таквом случају заступати заду- 
жбину, ако се они који њеним имањем рукују за то не побрину? 
Ми би имали за заступање задужбине установу: Држ. правопра- 
ниоштво, али би то требало у самом Гађ. законику изричито од- 
редити, јер се то не разуме само по себи, као што би можда 
изгледало. Држ. правобаниоштво заступа Ерар, a задужбина је 
према §-у 83 Предоснове засебно правно лице (приватно), које са 
Ераром нема везе.

S69

„Ако држалац ствари има вољу да ствар као своју придр- 
жава, онда је он поседник“ (§ 341 Предоснове). „Бесмртност 
воље“ , као што је рекао Lassale. § 1019 Предоснове говори о по- 
словодству без налога („negotiorum gestio” )- Извршилац посла, т. ј. 
гестор не придржава ствар као своју, a господар посла, т. ј. до- 
минус, док не сазна о послу, нема никакве воље у погледу поседа, 
јер не зна о њему. Није ли господар посла и поред тога посед- 
ник? Да то илуструјемо једним измишљеним случајем; по тачци 
4 §-а 597 Грађ. п. п. може се тражити ревизија ако се пресуда при- 
зивног суда оснива на погрешној правној оцени ствари. Призивни 
суд ће утврдити одлучујућу чињеницу: да ли постоји воља (како 
ће утврдити, то је  друго питање) да се ствар као своја придржава 
и, ако постоји, изрећи ће правне последице: парнична странка је  у 
смислу § 341 поседник. Стање ствари је тачно. Правна оцена исто 
тако. Ако, пак, у случају пословодства без налога призивни суд 
утврди да атрибут „воља“ и „као своје“ не постоје, као што код 
прсловодства без налога стварно и не постоје, да ли he при-
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зивни суд на основу §-а 341 у том случају изрећи да господар 
посла није поседник? Неће. Противна парнична странка уложиће 
на основу т. 4 § 597 Гр. п. п. ревизију. Изнеће да је стање ствари 
тачно утврђено, али је правна оцена погрешна јер § 341 пропи- 
сује итд. Ревизиони суд ће молбу ради ревизије одбити, али ће 
се при томе, заједно са призивном судом, морати послужити фик- 
цајама, фразама, a фикције и фразе су увек празне, без садржаја. 
Суд ће прибећи трећем фактору права, т. ј. науци, али би при 
томе тај трећи фактор имао доћи под знак навода (,,наука“ ). 
Огрешиће се о позитивни закон и призивни и ревизиони суд, али 
ће ипак судити добро.

Закон не би трабало да сили судију да овај прибегава фик- 
цијама, метафорама и сличним метафизичким појмовима. Основа 
и предмет права, па и саме државе, људски је живот, a живот је 
нешто реално. Метафорама нека се служе песници. У поезији оне 
освежују, у животу, можда, збуњују. Закон има да регулише про- 
изводњу, промет, исхрану и слично, a ту фикције и метафоре не 
помажу. Hildebrand је у студији; „Recht und Sitte auf den verschiedenen 
wirtschaftlichen Kulturstufen” рекао да смо прилично упознали један 
народ када знамо како се он исхрањује. ,,Wenn wir wissen was es 
iHt, wissen wir was es ist. Д~ј> Ђ ока ПаплокиТк

Судска грађанска пракса
224

Извршење купопродајнога уговора постало је немогућно услед 
тога што га аграрне власти нису хтеле да одобре. Услед тога је свака 
странка дужна вратнти другој све што је на рачун извршења уго- 
вора прнмила. (Пресуда Касационог суда у  Новом Саду од 23 маја 
1938, бр. Рев. II 140/1937).

Касациони суд ревизнју тужене одбија.
Ревизију, предату по правозаступнику д-ру J. Е., iio службеној дужности 

одбацује.
Р А З Л О З И ;

Тужилац је у тужбп навео да је од туженог Новчаног завода (Земаљски 
савез мађарских земљишно-вересиских задруга —  Алтруистичка Банка) крајем 
јунпја месеца 1918 год. усменим купопродајним уговором куппо два јутра 
некретпине за куповну цену од 2800 круна по јутру. Приликом прихвата његове 
понуде са стране тужене, платпо је 1000 кр. по јутру у име капаре, a осталу 
своту од 1800 кр. по јутру требао је платити прнликом преузимања земље у 
посед и грунтовнога преписа на своје име. 1919 год., a коначно 1920 год., узело 
је Министарство за аграрну реформу земљу у аграрне сврхе и ставило ју под 
секвестар. Тужитељ је августа месеца 1923 год. склопио са туженом нов спора- 
зум, у см. кога је узео на себе обвезу да туженој уместо првобитно уговорених 
2800 круна плати по јутру 2800 динара, a сем тога још посебно по јутру 300 
динара, са 8% камате на неисплаћену своту. Тужитељ је иеплатио туженој у 
име куповнине свега своту од 7351 динара, но како му тужена до дана предаје 
тужбе пнсмени купопродајнн уговор није иставила, тужитељ је тражио да се 
тужена обвеже да му истави исправу способну за земљншнокаижни препис 
права власништва куп.гених некретнина на његово име, или да му поврати у 
име куповнине примљену своту од 7351 динара са каматама и парничне тропЈ- 
Еове.
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Тужена је приговорила да је о овом спору већ правоснажно пресуђено у 
парници која је код великобечкеречкбг Окружног суда текла под бр. Г. II 
688/1923; да је тужилац августа месеца 1923 год. упутио туженој у препису 
прикључену „Облигаторну нзјаву” , ко.јом је купопродајни уговор, склопљен 
усмено јуна месеца 1918 год., новизиран у том смислу, да тужилац не тражи од 
тужене грунтовни препнс некретнина на своје име, него да од тужене купује уз 
повишену куповнину од 3100 динара по јутру само њено облигаторно право на 
отштету, коју би јој Државни ерар пмао да исплати за одузету земљу, те да 
је том изјавом ослободио тужену сваке одговорности за евикцију некретнина 
која је уследила са стране Аграра, као и за препис некретиина на тужитељево 
нме. У „Обавезној изјави” , истављеној 30 октобра 1923 год., коју је упутио 
туженој, тужитељ је изЈавио, брани се, даље, тужена, да је љегова дужност да 
прибави посед купљеног земљишта и да га у поседу задржи, што такође дока- 
зује да је тужитељ тужену ослободио сваке одговорности за евикцију и за 
грунтовни претшс некретнина на његово име. Тужена је приговорила и томе 
да би земљишнокњижни препис некретнина на име тужитеља постао немогућ- 
ким услед узимања њихова под аграр, јер тужитељ има још непрестано могућ- 
ноети да грунтовни препис исходи на основу правоснажне пресуде бр. Г. II. 
688/1923, којом се тужитељу досуђује власништво некретнина и он овлашћује 
да на основу пресуде тражн, без обзира на забрану отуђивања и оптерећења, 
Н.ИХОВ препис на своје име.

Првостепенн суд, срески суд у Петровграду, дао је тужби у целинн места 
и осудио тужену да тужитељу плати своту од 7351 динар главнице са 5% 
камате и парбене трошкове, a приговор пресуђене ствари тужене је одбио, 
Окружнн суд у Петровграду, као призивнн суд, одбио је призив тужене и п6- 
тврдио првостепену пресуду у погледу досуђене главнице, a преиначио ју у 
погледу камате утолико, што је камате тЈ'житељу на досуђену своту досудио 
само од 17 новембра 1923 год.

Жалбе тужене да је призивни суд повредио правне прописе нису осно- 
ване. Није основана жалба да је призивни .суд погрешно изрекао да пресуда 
великобечкеречког Окружног суда није стала на правну снагу, јер је то Каса- 
циони суд својпм решењем од 20 марта 1924 год. бр. Вп. 112/1924 изрекао. Но 
све да Je та пресуда Окружног суда постала и правоснажном, тужитељ на основу 
ње право власннштва на своје име грунтовно не би могао преписати, с обзи- 
ром на забрану отуђивања и оптерећења која некретнину терети, те с обзиром 
на пропис чл. 327 Финаис. закона за год. 1928/29, у см. кога судовн су забрану 
отуђивања и оптерећења која терети некретнину дужни у свему респектоватн и 
без одобрења и пристанка Аграрног министарства не могу, ни у ком случају, 
одредитн њено брисање.

„Облигаторна изјава” од августа месеца 1923 године није новација, како 
то тврди тужена, којом би тужитељ пристао да откупи само облигаторна права 
тужене на отштету за експроприсану земљу, јер се у тој изјави каже изри- 
чито, да она није ниуколико нова понуда која би стајала у противности са 
ранијом понудом од јуна месеца 1918 н јер се у њој на неколико места понавља, 
да исплата повишене куповнине у динарнма има уследити уз грунтовни пре- 
пис некретнине на име тужитеља. Нема у  „Облигаторној из,јави”  помена нн о 
томе, да се тужена ослобађа одговорности за одузимање некретнине у аграрне 
сврхе, како то, без икакве основе, жели да претстави тужена. Ни изјава тужи- 
тељева од 30 октобра 1923 не доказује да је тужитељ тужену ослободио одго- 
Еорности за евикцију и препис некретнина на његово име. Ту изјаву тужитељ 
је дао у време када је већ пала била пресуда у парницн бр. Г. II. 688/923, 
којом је тужитељу досуђено било власништво некрехнина и он овлаштен да без 
обзира на забрану отуђења и оптерећења тражи гр. препис на своје име, те ју 
је могао дати и у правној заблуди да, будући му је право власништва и гр. 
irpemic коначно досуђен, може узети на себе обавезу да се сам постара да уђе 
и у посед купљених некретнина.

Како је међутим, признвни суд без повреде правних прописа установио 
као чин>еницу, да је зем.д>у која чини предмет спора бивше Министарство за 
аграрну реформу узело крајем 1920 годнне коначно у аграрне сврхе; да Мини- 
старство за аграрну реформу купопродајни уговор није хтело да одобри и да 
је Државни савет својом пресудом од 5 септембра 1933, бр. 23,263/33/5 жалбу 
тужитеља поднесену против одлуке Министарства одбио, основан је навод туже- 
■рељев да је џзврвдеае уговора без аегове дривице постало немогућно, за који
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случај постоји правни пропис да је свака странка дужна вратити другој све 
оно што је на рачун извршења уговора примила, ге је тужена оправдано осу- 
ђена да тужитељу куповину врати, заједно са каматама које су по призивном 
суду досуђене само од времена када је тужитељ коначно отпао од уживања 
некретнина.

Ревизију предату по правозаступнику д-ру J. Е. која је предата доцније 
(14 I 1938), ваљало је по службеној дужности одбацити, јер Je процесуално- 
правни пропис, да странка више од једнога ревизискога писмена, иако је засту- 
пана по више правозаступника, не може подносити. Тужитељ одговор на реви- 
зију противникову ниЈе предао.

22б
Ако је до раскида брачне заједнице дошло кривицом мужа, 

онда је он био дужан да се жени приближи и да покуша успоставу 
брачне заједнице. (Пресуда Касационог суда у  Новом Саду од 1 
априла 1938, бр. Г. II 930/1934).

Касадиони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђуЈе га да туженој, 
у руке правозаступника јој, плати, у року од 15 дана под претљом оврхе, 454 
Д1Ш. (динара четири стотине педесет и четири).

Р А З  ЛО З И:
Тужитељ Je у  тужби навео да га је тужена безразложно напустила. Тважио 

је услед тога да се брак разведе из кривице тужене на основу а) т. §-а 80 
Закона о браку. Тужена је тражила да се тужитељ са тужбом одбије и осуди 
на плаћаље трошкова, јер је тужитељ крив што је дошло до разлаза: он ју 
је полно заразио и физички злостав.д>ао; она га је због тога остављала и вра- 
ћала му се, али га је о Преображењу 1932 године морала коначно напустити. 
Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, установио је да је за 
лрекид брачне заједнице крив тужитељ; да је он тужену у више махова 
злостављао и да је о Преображењу, када су били у гостима код рођаке тужене 
ж када је ова хтела да пође са тужитељем и да седне у иста кола, запретио 
да he јој чим се усуди да седне на кола „показати" и да је тужена имала, 
према томе, оправдана разлога што са тужитељем није пошла.

Жалба тужитељева да Je Апелациони суд повредио правне прописе није 
основана. Тужитељ, пре свега, не напада по Апелационом суду установљено 
чин>. стање_ ствари у см. прописа §-а 534 Грађ. п. п., те је оно при ревнзији 
пресуде Апелационога суда и за Касациони суд меродавно. Жалба, пак, тужите- 
љева, да је Апелацнони суд као чињеницу установио да је он покушао да се 
туженој приблпжн и да ју је у више махова позивао да му се врати, те да је 
на основу тога требао тужену огласити кривом и брак развести из њене кри- 
вице, такође је неоснована, јер Апелацнони суд такво чињенично стање ствари 
није установио. Према томе, будући је установљено да је до раскида брачнога 
живота дошло кривицом тужитеља, он је био тај који је био дужан да се 
туженој приближп, a није била дужна тужена да се каје и да она, приближу- 
јући се тужитељу, покушава успоставу брачнога живота.

Тужнтеља, чија је ревизиона молба одбијена, ваљало је осудити да плати 
трошкове ревизионога поступка у  см. прописа §§ 543 и 508 Грађ. п. п.

226
Жена којој муж прети да he је, ако му се врати, „изударати", 

није дужна вратнти се мужу и изложити се опасности да он своју 
претњу изврши. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 9 
маја 1938, бр. Рев. II 715/1935).

Касациони суд пресуду призивнога суда укида н упућује га на даљи 
поступак.

Р A 3  ЛОЗИ:
Призивни је суд на основу исказа сведока П. Б. установио, да је тужени 

тужитељици претио да he ју „изударати" ако му се, када изађе из болнице, 
цоврати. Али призивни суд налази да, будући ту претњу тужени није остварио.
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она ннје могла бити разлогом да се тужитељица туженом не поврати н са њиме 
брачну заједницу не успостави; да је за неуспостављање брачне заједнице, дакле, 
врива тужитељица, a не тужени.

To стајалиште призивнога суда иије основано, јер жена, којој муж прети 
да he је „изударати” , нарочито онда ако је имала основана разлога бојати се 
да he муж ту претњу и извршити, није дужна вратити се мужу и изложити 
cfc опасностн да је муж у истини злоставља. У конкретном случају, призивни 
1’УД је установио, да је тужени једном приликом бацио за тужитељицом папучу; 
да је другом приликом закл>учао испред тулситељице стан, но да се ово по- 
спедње десило пре него што су странке први пут прекинуле брачну заједницу 
и да се тај поступак туженога, све ако га је и било, има сматрати опроштеним, 
будући су странке и после тога продужиле заједнички живот. Такви поступци 
туженога, међутим, све ако су и опроштени, могли су по стајалишту Касацио- 
ног суда појачати бојазан тужитељице да he тужени своју претњу да he је 
избити остварити.

Како призивни суд није, међутим, установио кад је тужитељ ту претњу 
изрекао, и да лн се она, ако су странке и после ње заједнички живот проду- 
жиле, има сматрати опроштеном, ваљало је предмет вратити да призивнн суд, 
држећи се напред израженога стаЈалишта Касационог суда, то установи. При 
томе he призивни суд имати да оцени и исказе осталих сведока који поткреп- 
л>ују наводе тужитељичине у погледу понашања туженога према њој и чине 
вероватнијим страх тужитељице да се туженом поврати. Уколико се, пак, пока- 
же, да странке после претње тужитељеве ннсу живеле у заједиици и да она 
није опроштена, призивни he суд и саму ту претњу, у вези са осталим пона- 
шањем туженога, имати сматрати разлогом за кривицу туженога за одвојен 
живот и основу за досуђење тужитељици привременога издржавања.

227
Муж је дужан издати исправу способну за препис некретнине 

на женино име, јер није пружио доказ за то да је земља на његово 
име укњижена услед тоса што му ју  је жена поклонила. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 14 марта 1938, бр. Г. II 
716/1934).

Касациони суд ревизионој молби туженог делимично места даје, пресуду 
Апелационог суда делимично преиначује тако, да туженог осуђује да тужи- 
тељици изда исправу способну за земљишнокњижни пренос ‘ /з дела непокретности 
уписане у гр. ул. општине Ботош бр. 2060, ред. бр. A + l  под топ. бр. 3535, која 
је укњижена на имену туженога, у року од 15 дана под претњом оврхе.

Измаклу корист досуђену по Апелационом суду снижава на своту од 1084 
дин. 20 п,

У осталом делу ревизиону молбу туженог одбија.
Осуђује тужитељицу да у року од 15 дана под претњом оврхе плати ту- 

женом, у име делимнчних ревизионих трошкова, 220 дил. (две стотине и два- 
десет динара).

Р А З Л О З И :
Т}"житеЛ)Ица је у тужби навела да је она са туженим, бившим својим 

мужем, сувласница некретнине, уписане у гр. ул. општине Ботош бр. 2060 у 
површини од 1 јутра 209 кв. хватн; да је половину од те некретнине, иако је 
она грунтовно преписана на име туженога, донела као мираз и, како је брак 
иравомоћно разрешен, тужени јој је дужан некретнину вратити у посед и иста- 
вити исправу способну за препис права власништва на њено име. Сем тога ду- 
жан јој је платити и изосталу корист што је после правоснажног развода брака 
држао некретнине бесправно у поседу, у годишњем износу од 3.000 динара. Ту- 
жени је у своју одбрану навео, да је тужитељица приликом склапања брака 
имала свога новца 5000 дин., да је за тај новац хтела купити зе.мљу у општинн 
Ботошу, но како је некретнина стајала 6000 динара, тужени јој је на молбу дао 
1000 динара, те је тужитељица приликом склапања купопродајнога уговора тако 
расположила, да се половина од купљене некретнине препише грунтовно на 
н>ега; тужени је, сем тога, исплатио и преносну прнстојбу као и трошкове уго- 
вора, у износу од 463 дивара. Некретннна није, према томе, мираз, него је ту-
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жихељица некретнину, i пристајући да ; се она препише на име туженога, н>ему 
поклрнила и.зато нема права тражити да .јој се она врати. У  току^поступка код 
првостепеног суда, тужитељица је тужбу снизила на измаклу корист која буде 
установљена на основу исказа стручњака.

Првостепени суд је тужитељицу са тужбом одбио, установљавајућн да ту- 
житељичин мираз сачињава свота од 5000 дииара, a не некретшша, и, какб 
мираз дат у готовом новцу има и да се врати у готовом новцу, a тужитељица 
не тражи tOTOB новац, него некретнину, тужба је неоснована. Апелациони суд је 
призив тужитељичин одбио и потврдио првостепену пресуду, установљавајући 
да се тужитељица тужбенога захтева одрекла, јер је тужбу снизила на измаклу 
Еорист; измакла корист не припада јој, пак, зато, јер је некретнину тужеш ужи- 
вао као мираз, a посед је тужитељпци предао још у пролеће 1924 год. Касациони 
је суд услед ревизионе молбе тужнтељичине пресуду Апелационога суда разрвт 
шио, јер jie нашао да тужитељица тужбени захтев није снизила на измаклу ко- 
рист у погледу главне ствари, него да је само изосталу корист снизила на своту 
коју стручњаци буду установили, те је упутио Апедациони суд да спор реши 
у меритуму предмета. Апелацнони суд; пошто је спровео допуну доказа, донео је 
пресуду којом је туженога обвезао да је тужитељици дужан нздати исправу спо- 
собну за препис половине некретнине уписане у гр. ул. општине Ботош бр. 1060, 
и да је дужан платити изосталу корист у износу од 1301 динара и парничне 
трошкове. Апелациони суд је установио да мнраз сачињава земља која чини 
иредмет парнице, a не новац за који је некретнина купљена и да је тужени 
у̂ ’жан вратити земљу у природн, a не новац.

Жалба туженога да је Апелациони суд повредио правне прописе само је 
једним делом основана. Апелациони суд је на основу признања самога туже- 
нога, Kojii је лично преслушан, установио као чињеницу, да му је тужитељица 
као мираз донела 1 ланац земље, да је ту земљу тужитељица продала и да je 
за добнвених 5000 динара купнла некретнинЈ' чија је половина предмет пар- 
нице. Тужени у своме исказу тврди да је половпна од те некретнине препи- 
сана на његово име са знањеи и пристанком тужптељице, да му ју  је тужите- 
љица, дакле, локлонила. Тужени је, међутпм, прили1:ом личвога саслушања при- 
знао да туаштељица приликом купа и нстављања купопродајнога уговора није 
била присутна, да уговор власторучно није потписала, јер да му је у општини 
речено да тужитељичино прнсуство приликом потписа уговора није потребно.

Према томе је Апалациони суд правнлно нзрекао да тужени није успео да 
докаже да је тужитељица пристала на то да се некретнина у половиии препише 
ца његово име; да му је та половина поклоњена, него да му је она уступљена 
само на уживање као мираз. Но како је тужнтељнца по своме сопственоме при- 
знању дала за некретнину само5000дин.,аонајекупљеназа 6000 дин., a разлику 
од 1000 дин. дао отац туженога, ревизионој молби туженога ваљало је удово- 
љити делимично и осудити туженога, да је дужан дати исправу спбсобну за 
иренрс права власништва на тужитељнду само у  дела некретнине која је 
укњижена на његовом имену и, према томе, снизити, саразмерно, н тужитељици 
досуђену измаклу корист само на тај део некретнине.

"■ Одредба о трошковима оснива се на прописима §§ 425, 508 и 543 Гр. п. п.

228
У CM. продиса §-а 1424 Аустр. грађ. зак. дуг се има исплатити 

самоме веровннку нли његовом опуномоћеннку, али се дужник 
ослобађа обавезе и онда, ако је дуг нсплатно, додуше, трећем лнцу, 
али је та нсплата употребљена у корист веровшгка. (Закључак 
Касационог суда у Новом СадЈ̂  од 28 фебр. 1938, бр. Рев. II 
433/1935).

Касацнони суд пресуду Апелацноног суда укнда н упућује га на даљп 
потсупак.

Р А З Л О З П ;
Тужитељ је у тужби навео да су он и С. Тз. предузе.чи изградљу Светосав- 

CKora дрма тужене Српске прав. цркв. општине у Грспођинцима; да су градњу 
и довршили, но да му за накнадне радове тужена дугује своту од 47.653 дин. 
коју неће да исплати. Тужена је у своју рдбрану навела да је она своту за извр-
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шене накнадне радове у дзнасу од , 38,052 исплатила предузимачу С„. јер је, она 
само са њиме стајала у правном односу, јер је он цедо лредуаеће својим вовцем 
финансирао, он дао кауцију од 50.000 дин., а он је морао туженој пружити и 
jt-MCTBo за исправно извршење посла који је предузео. Тужитељ је приговорио 
да је у см. прикл>ученога записника цркв. одбора изградњу дома предузео, он у 
ортаклуку са С.; да је сама тужена приложеним писмом нзвестила епарх. над- 
зорног инжињера да своту од 13.000 дин. не може исплатити тужитељу без приг 
станка С., који је признанице потписивао увек заједно ,са тужитељем; да је 
приложеним писмом од 24 фебр. 1927 известио тужену да без његова пристанка 
ловац не може нико подићи.

Првостепени суд, пошто је спровео дбказни поступак, одбио је тужитеља 
са тужббм, јер да је тужена била власна да потраживање исплати С-у, будући 
је он посао финансирао и н>ему неке своте већ раније исплаћиване. Апблациони 
суд је услед призива тужитељева првостепену пресуду преиначио и тужену оба- 
везао да тужитељу исплати своту од 19026 дин., установљавајући као чиње- 
ницу да ортак тужитељев С. Ђ. није био овлаштен да без пристанка тужитељева 
прима исплату и онога дела потраживања (половину) који припада тужитељу. 
Тај део образложења пресуде Апелационога суда тужени на напада у см. про- 
писа §-а 597 Грђ. п. п. те he то чин>. установљење и правно стајалиште у даљем 
иоступку бити обавезно за Апелациони суд.

Али се туженн жали и због тога, што Апелациони суд, Ровређујући правне 
прописе, није установио, да је С. 'Б. целу своту која му је од тужене исплаћена, 
38.052 динара, исплатио даље, на име дуговања која су теретила и тужитеља, те 
да од тужене већ ни због тога не би могао ништа потраживати. Та жалба тужене 
је основана. У см. §-а 1424 Аустр. грађ. зак., којн је у овом случају меродаван, 
дуг се има, истина, исплатити самоме веровнику илн његовом опуномоћенику, 
али се дужник ослобађа обвезе и онда, ако је дуговање употребл>ено у  корист 
-веровника. Зато је и у конкретном случају потребно да Апелациони суд, на- 
стављајући поступак, установн, да ли је свота од 19026 дин., која тужитељу 
припада, од ортака његовог С. Ђ. употребљена на исплату дуговања која терете 
и тужитеља, и која су та дуговања, јер би у том случају ТЈ'жена била ослобо- 
ђена обвезе да ту своту тужитељу исп.лати.

229
Веровник, који своје потраживање цеднра, није више властан 

да са њнм слободно располаже, нити да га у споразуму са својим 
бившим дужником сторнира. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 28 фебр. 1938, Рев. II 257/1936).

Касациони суд ревизиону молбу тужене одбија.

Р А З Л О З И :
Тужитељица је у тужбн навела, да је њен отац С. С. своје потраживање у 

своти од 71.620 дин., које је имао против 0. М., a овај против тужене фирме, 
15. авг. 1928 цедирао њој, и како тужена неће да јој ту своту исплати, тражила 
је да је суд на то обвеже. Тужена се браннла ти-че да је она ту цесију у ко- 
рист тужене са стране њенога оца узела, додуше, к знању, али да јој утужену 
своту није дужна исплатити због тога, јер је потраживање 0: М. са пристанком 
oua тужител>ичпног 31 дец. 1928 године сторнирано као непостојеће. Није ту- 
жена ту своту дужна исплатити и без обзира на сторнирање, јер 0. М. није ни 
имао према туженој никакво потражнвање које је оцу тужитељичином могао це- 
диратн. У току постушса код првостепенога суда тужена фирма пала је под 
стечај, те је да.ви поступак вођен против управител»а стечајне масе.

Првостепенн суд је тужитељицу са тужбом одбио и осудио ју да плати 
трошкове, из разлога јер је потражнвање 0. М. са пристанком оца тужитељи- 
чинога сторнирано, те тако од тужене не може ни тужитељица ништа потражи- 
вати. Услед иризива тужитељичина Апелациони суд је пресуду првостепенога 
суда преиначио и тужену обвезао да тужитељицц утужену своту исплати, са 
5% камата од 7 јулија 1930 г. н парн. трошковима.

Жалба тужене да је Апелациони суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Апелациони суд је правилно установио, да отац тужене, пошто је своје 
потраживање према 0. М. 15 авг. 1928 на тужитељицу цедирао, није био властан
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да доцније, без пристанка тужитељичиног, даје свој пристанак на то да се то 
потраживање 0., те. према томе, и његово потраживање према 0., сторнира. Но 
и без обзира на сторно, Апелациони суд је на основу крив. списа Кзп. 32/930, те 
на основу исказа преслушаних стручњака, установио као чињеницу, да је 0. 
према туженој имао одиста Еотраживање у своти од 143,397 дин., те како стор- 
нирање на штету тужитељице без њенога пристанка није могло уследити, ту- 
жена је до те своте остала и даље у обвези. To, no Апелационом суду установ- 
љено чињен. стање ствари, тужена не напада у см. прописа §-а 597 Гр. п. п., 
стога оно има служити подлогом за ревизију пресуде Апелационог суда.

Неоснована је и жалба тужене у погледу парничних трошкова, јер је 
управитељ стеч. масе преузео даље вођење парнице, па је стеч. маса одговорна 
за све трошкове који су у парници настали.

230
Није обавезно за странку поравнање које је она склопила на 

оставинској расправи, ако расправу није спровео нити јавни бележ- 
ник, нити његов законити заменик, него писарица, која је странку 
0 њеним наследним правима криво обавестила. (Пресуда Одељења 
Б. београдског Касационог суда у  Новом Саду од 21 јануара 1937, 
бр. Г. 311/1933).

Касациони суд је, уважавајући ревизиону молбу тужитељичину, њеној 
тужби места дао и осудао туженвга да је дужан трпети да се спорне некрет- 
нине као заједничка тековина укњиже у земљжшној књизи на име тужите- 
љице; да је тужени дужан исте некретнине, као и покретнине, предати тужнте- 
љици у посед и платити јој парничне трошкове у  све три судске инстанције.

У разлозима пресуде Касациони суд, између осталога, истиче: Према уста- 
новљењу Апелационога суда, које тужени ревизионом молбом не напада и које 
је услед тога и за Касациони суд обавезно, тужитељица је 7 фебруара 1937 год. 
била дошла заједно са туженим као и његовим бившим тутором Н. П. у кан- 
целарију јавног бележника П. J., да би учествовала на оставинској расправи, 
на којој је требала да се расправн непокретна и покретна оставина њенога пок. 
мужа J. К. Тужитељица је тражила да јој се, будући отавина чини иметак који 
је за време брака са мужем заједнички стекла, a деце из брака није било, 
призна наследно право на целу мужевљеву оставину. Писарица јавног беле- 
жника, која је уместо бележника, којн је био заузет, оставинску расправу сама 
водила, обавестила је тужитељицу да она на мужевљеву оставину по закону 
нема права, a ако то ипак тражи, нека се обрати суду да јој он потраживање 
досуди. Услед таквога кривог обавештења писарице јавнога бележника, тужи- 
тељица се задовољила да у име наследства, које вредн далеко више, тражи само 
своту од 100.000 динара. Странке су по савету писаричину после тога оставиле 
канцеларију јавнога бележника, и након извесног времена вратиле се са изја- 
вом, да су споразум, у см. којег тужител>ица има да у име коначне намире сво- 
јих потраживања прими своту од 100.000 днн. склопиле, те су тражиле да се тај 
споразум унесе и у оставински записник.

Касациони суд је уважио ревизиону жалбу тужитељичину да је Апела- 
циони суд, потврђујујћи првостепену пресуду којом је тужитељица са тужбом 
одбијена, повредно правне прописе. Правни је, наиме, пропис, освештан сталном 
судском праксом, да ако јавни бележник, чија је дужност да оставинску ра- 
справу води или лично, и.ли по своме законском заменику, странке не обавести 
о правној природи оставинскога иметка и о њиховим наследним правима, те 
странке ус.лед тога склопе споразум и учине изјаве које иду на њихову штету, 
такав споразум и изјаве за њих не могу имати важностн, нити их могу ма у 
коме погледу обвезивати. У конкретном случају, пак, јавнн бележник не само 
да ТЈ'жите.д>ицЈ’ о природи оставинскога иметка и о њеним нас.ледним правима 
није обавестио, него је она, како је то Апелациони суд правилно установио, са 
стране писарице јавнога бележника била о томе криво обавештена. Према томе 
не може тај пропуст јавнога бележника исправити ни чињеннца, да је спора- 
зум, унесен у оставински записник, јавни бележник странкама лично прочитао



и ТужиТеЈВИца га одобравајући потписала, јер ни тужени не тврди да би јавни 
бележник тужитељицу, пре него што је она споразум потписала, накнадно оба- 
вестио 0 њеном праву да оставину, с наслова заједничке тековине, може у це- 
лости потраживати.

231
Фиктивно одбијање наследства могло се склопити само са лицем 

које је такође овлаштено на наслеђивање, али не са оцем, који се 
у погледу оставине иза жене не појављује уопште као наследник. 
— Разлози који говоре за то да је кћи наследство стварно одбила. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Сад;̂  ̂ од 2 маја 1938, бр. Рев. II 
117/1938).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђује прворедног ту- 
житеља да туженом, у руке правозаступника му, плати, у року од 15 дана под 
претњом оврхе, 1555 дин. (дннара хиЈваду пет стотина педесет и пет) ревизио- 
них трошкова, a остале тужитеље да на исти начин плате туженом у име реви- 
зионих трошкова такође своту од 1555 дин. (динара хиљаду пет стотина педесет 
и пет).

Р А З  ЛО З И:
Тужител>и су у својим тужбама, којих има трн, навелп, да се њихова пок. 

мати J. М. рођ. В., на оставинској расправи која је одржана иза смрти њихове 
стара-мајке В. В. рођ. П., 27 априла 1907 год., пошто је у име наследства иза 
матере лримила 72 јутра 1498 кв. хвати земље, одрекла даљега права наслед- 
ства и иза матере и иза оца; да је ту изјаву њихова мати дала, међутим, само 
услед тога, што није имала знања о томе, шта управо сачињава иметак њене 
матере и оца; да јој, када је изјаву о одрицању давала, није било нарочито 
познато то, да је, осим иметка који је унесен у оствински инвентар, њеној ма- 
тери припадао и иметак у некретнинама којн је она стекла заједно са својим 
мужем, сада такође већ покојним В. J., које је некретнине исти бесправно пре- 
писао грунтовно на своје име; да је њихова мати, на тај начин, што те некрет- 
нине нису унесене у инвентар као оставина њене матере, и од стране оца В. J. и 
од стране туженога, свога брата, злонамерно обманута, те да услед тога то од- 
рицање не може за њихову матер, па услед тога ни за њих, тужител.е, као њене 
иаследнике, имати правие вал>аности. Али је одрицање од наследства невал>ано 
и због тога, што је први муж њихове матере, д-р Б. G., био човек лаке руке и 
1'аспукућа, те је и очева и братовљева намера била та, да, ск.тонивши кћер и 
сестру да се даљега наследства привидно одрече, сачувају јој бар остали име- 
так од тога да он доспе у руке мужа и ту буде упропаштеп. Да је одрицање 
н.ихове матере било фиктивно, доказује, по тужитељима, нарочито чињеница, 
да је њихов деда, В. J., пре и после оставинске расправе давао изјаве да је од- 
рицање његове кћери фиктивно и да она има да добије и од имања његова и 
љегове жене раван део са својим братом —  туженим. Како је, међутим, отац сав 
свој иметак делом још за живота, даровним уговорима, туженом поклоиио, a 
делом му га тестаментарно завештао, па и онај са кбјим као са сутековином 
СЕОје жене није могао располагати, тужитељи су тражили да се сви даровни 
уговори као и опорука, уколико вређају њихов наследни, односно иужии део, 
огласе неваљанима и да им се призна наследно право на некретнине, 
као и на покретнине, које такође сачињавају оставину шиховога деде. Тужени 
је порицао да би мати тужнтеља, a његова сестра, у погледу количине иметка 
који би јој по праву сутековине матере припадао била у заблудн, a пајмање да 
је у том погледу било од оца, било од њега, злонамерно обманута; да је, папро- 
тив, као жена адвоката д-ра С. морала од свога мужа о имовном стању својих 
роднтеља бити обавештена, јер су мужу, као адвокату, имовне прилике његовог 
таста и пунице биле у појединостима познате. Порицао је тужени, напослетку, 
да би одрицање његове сестре било фиктивно и да би његов отац давао у томе 
погледу изјаве које му се приписују, те да би д-р 0., први муж његове сестре, 
био распикућа, од кога је требало женин иметак осигуравати, него да је, напро- 
тнв, био човек уредан који иметак не само да није расуо, него ra је још и 
увећао,
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Првостепени суд, Окружни суд у  Суботици, пошто је  спровео доказни по- 
ступак, одбио је тужитеља са тужбом у погледу пекретнина, изричући да оне, 
пако би сачињавале оставину њиховога деде, не могу припастн тужитељима, јер 
се мати тужитељеа права наследства и иза оца и  иза матере правоваљано од- 
рекла. У парници бр. 1881/1930 Окружни суд  је, напрогив, дао места тужби, 
изричућп да одрицање почива на обмани и забпуди, јер мати тужитеља није 
имала знава о томе на какав и колики би иметак и са  очеве стране имала 
право. Апелациони суд је услед призива обе парничне странке пресуду Окр. 
суда у парници бр. 1880/1930 преиначио и тужби дао места, док је у парници 
бр. 1881/1930 пресуду Окр. суда потврдио, изричући да је одрицање од  наслед- 
ства било привждно. Услед ревизионе молбе туженога Касациони суд је пре- 
суду Апелационога суда разрешио у упутио га на даљи поступак, упућујуВи 
Апелациони суд, нарочито, да да образложеше у томе погледу, зашто је чињенич- 
по установљење, да је одрицање од наследства, a иза матере одбијање, фвктивно, 
оснивао на исказу сведока Е. С. који је исти дао 9 фебруара 1929 год., када је 
исти сведок по извештају Будимпештанске поликлинике у  току 1928 год. лечен 
од прогресивне парализе и био у време када је свој исказ давао, п о  налазу 
пете поликлинике, вероватно, у неурачунљнвом стању. Апелациони суд, пошто 
је спровео доказни поступак, донео је пресуду, којом је тужител>е са тужбом 
одбио и осудио их да плате трошкова.

Жалба гужитеља да је Апелационн суд повредио правне прописе није осно- 
вана. У погледу одбијања наспедства, које би  тужител>нма имало прнпастп из 
половине заједничке тековине, која је стечена у браку стара-мајке тужитеља са 
мужем јој В. J., no праву њихове матере, Апелационн суд је правилдо изрекао, 
да се одбијање наследства са стране матере тужитеља не може сматрати фик- 
тивншг. Оно се не може сматрати фиктивним без обзира на исказе сведока који 
су по том питању у току поступка код доњих судова преслушани. У погледу 
тога иметка, који је матери тужитеља имао припасти у наследство по праву 
сутекоБине њене матере са мужем јој В. J., дати тужитеља је оставинску на- 
годбу, којом се задовољава са 72 јутра 1498 кв. хвати, a даље наследство иза 
матере одбија, склопнла не са оцем, него са братом, туженим, коме је , поред 
сестре, једино припадало право наследства ла н.метак, који је њихова мати 
стекла у браку са мужом јој В. J. Према томе чнњеница, да ли је деда ту*жи- 
тсља, В. J. склопио са кћерн нагодбу којом она одбија наследство иза матере 
само прпвидна, није ни од каква утццаја н а  вал>анос1 нагодбе. Тужител>и у 
току спора не само да нису доказали, него нису ни тврдили да је одбнјање од 
наследства било фиктивно и преда туженом, којн је  једино био властан н могао 
са сестром уговарати привпдне правне послове и даватн изјаве да he са сестром, 
н поред њеног привидног одрицања, матерннство делнти на равне делове. Како 
тужптељи за такав прнстанак туженога доказа нису пружилн, то је за спор 
посве безначајно какве је изјаве у погледу сучековинског ниетка своје жене 
давао В. J. и да ли је такве изјаве он у  истинп давао или нпје.

Али је Апелациони суд правнлно установио и  то, да латп тужитеља, када 
је учинила одрицање и одбиЈање наследства, није могла бити у  заблуди нн у 
погледу иметка који би јој нза родитеља имао припасти. Beh сама изјава о од- 
рицању, унесена у записнпк о оставннској расправн од 27 априла 1907 год., у 
см. које се у погледу наследства и иза оца л иза матере сматра измиреном, до- 
казује, да је матн тужптеља морала нмати знан>а о томе да, осим иметка који је 
нагодбом добила, постојн још известан иметак њених родитеља на који би 
нмала право, јер иначе не би било ннкакве потребе да она чини изјаву' о томе 
да се осталога иметка одриче, ако таквога иметка у  стварн нема.

Али и други разлози које Апелацпони суд истиче говоре за то, да мати 
тужптеља није могла бити у заблудн у  погледу величше и постојања иметк-а 
њених родител>а од кога се на оставпнској расправи одрекла: да је нрилнком 
одрицања навршила била већ 22 године; да је  била удата за адвоката жојп је, 
узимаЈући за жену кћер богатих родитеља, уз коју је добио мираз и очекнвао 
наследство, морао бити тачно и у појединостима обавештен о имовном стању 
таста и пунице и да је о том морао н своју жену обавештавати; да је прп 
саставу оставннскога инвентара, у који није унесена цела имовина вегове пу- 
нице, и он учествовао; да је матн тужитеља у  nue наследнога дела иза матере 
добила 72 јутра 1498 кв. хвати некретннне, a тужени само 5 јухара и половицу 
куће, која је сачињавала знатно мању вредност од некретнина које је  мати 
тужитеља добила; да тужитељи нису успели даги објашњеве у  томе потледу,



зашто им је мати добила у наследство од 79 јутара 1080 кв. хвати и куће, 
колико је  по тврдњи тужитеља држала да материи иметак износи, читавих 72 
јутра 1498 кв. хв. и зашто није наводни иметак материн делила са братом по 
половини. Побија наводе тужитеља, даље, чињецица, да тужени, сем 5 јутара 
и пола куће, није добио. од оца пре његове смртк на уживање иишта, јер је 
отац на иметак који је туженом поклонио задржао себи доживотно право пло- 
доуживања и да је у  посед иметка ступио тек после смрти очеве, 1928 године, 
дакле 21 годину досле нагодбе коју је са сестром склопио. Ти исти разлози, 
који говоре за то да мати тужитеља у погледу одбијања и одрицања од на- 
следства није била у  заблуди, говоре и за то да одрицање није могло бити ни 
фнктивно па ни у погледу очевине, него да је било стварно и истинито. Те 
разлоге поткрепљује, напослетку% и чињеница, д а  је мати тужитеља, поред 72 
јутра и 1498 кв. хвати, добила још за живота материна и 16.500 кр. у име 
мираза; да јој је купљен намештај у  вредности од 5664 кр., те да је и услед 
тога имала разлога да се осталога иметка у корист туженога одрече.

Из свих тих разлога Апелациони суд је могао стећи уверење и створити 
закључак, да одрицање, односно одбијање наследства, ннје учињено ни услед 
заблуде, нити да је било фиктивно, те је услед таквих, довољних разлога, могао 
оправдано не поверрвати исказима сведока који говоре у корист тужите.Ђа; без 
обзира и на то да ли исправе које помиње Апелационн суд (оба тестамента и 
даровни уговори) говоре у прилбг туженога или не. Такав зак.гучак Апелациони 
суд могао је извести без обзира и на остала установљења која тужитељи у 
ревизионим молбама побијају, a која, при напред истакнутим разлозима Каса- 
ционога суда, нису за решење спора од пресудне важности.

Тужитеље, чије су ревизиоие молбе одбијене, ваљало је  осудити да плате 
трошкове ревизионога поступка у см. прописа §§-а 429, 543 и 508 Грађ. п. п.

232
Ако је пресуда берзанскога изабраног суда донесена пре сту- 

пања на снагу Уводног закона за Грађ. п. п., онда су за просуђеље 
стварне и месне надлежностн суда код којега се пресуда има поби- 
јати жалбом због ништавости меродавни прописи чл. б Уводног 
закона сл. е). — Реченица прва ст. 1 §-а 5 Уводног закона, да про- 
1ШСИ 0 берзанским изабраннм судовима остају у важности, не 
односи се на прописе §§-а 94— 99 Зак. чл. L1X из год. 1881, него на 
ирописе 0 раду н поступку берзанских судова, који нису исто што 
к прописи Грађ. парн. поступка. (Закључак Одељења Б. београд- 
ског Касационог суда у Новом Саду од 8 јунија 1938, бр. Рек. 
145/1937.)

Касациони суд услед рекурса ту^женога закл,учак рекурснога суда преина- 
чује, приговор туженога због ненадлежности суда уважава и изриче да за реша- 
вање 0 жа-чби туженога против пресуде Берзанскога суда није стварно надлежан 
Срески суд  у Петровграду. Жалбу туженога, предату Среском суду у  Петров- 
граду, одбадује.

Осуђује тужител>а да туженом, у року од 15 дана под претаом оврхе, Елати 
901 дин. (динара девет стотина и један) првостепених и 480 дин. (динара четири 
стотине и осамдесет) у  име трошкова ревизионога рекурса.

Р А З Л О З И :
Тужени је напао жалбом пресуду изабранога суда Новосадске продуктне и 

ефектне берзе којом је осуђен да плати 7478 дин. 20 пара главнице са прип. 
Жалбу је поднео Среском суду у Петровграду. Туа^енк је поднео приговор ствар- 
не ненадлежности суда, јер да се жалба којом се  због ништавости побија пре- 

-суда изабранога берзанског суда има у  см. §-а 5 Уводног закона за Грађ. п. п. 
поднети трговачком, односно окр. суду, у  чијен подручју изабрани суд има 
своје седиште, a то је  новосадски Окружни суд као трговачки суд.

Првостепенн суд је приговор. ненадлежности уважио и жалбу као ненад- 
лежном суду предату одбацио, док је  рекурсни суд, Окружни суд у  Петров- 
граду, рекурс уважно и приговор ненадлежности одбио.

18*

29»
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Жалба туженога да је Окружнн суд повредио формално-правне пропасе 
основана је. Погрешна је изрека Окружнога суда да су прописи §§-а 94— 99 Зак. 
чд. LIX из год. 1881 меродавни за све жалбе којима се побијају пресуде иза- 
браних берзанских судова, јер су у погледу побијања таквих пресуда они обавезни 
само за оне пресуде, које су берзански судови донели пре ступаља на снагу §-а 5 
Уводног закона за Грађ. п. п. Како је у конкретном случају пресуда берзанскога 
суда донесена 19 септ. 1936 год., то су за просуђење стварне и месне надлеж- 
ности суда коме се жалба има поднети меродавни прописи g-a 5 Уводног закона 
за Грађ. п. п. Реченица прва ст. 1 §-а 5 Уводног закона да „прописи о берзан- 
ским изабраним судовима остају у важности", не односи се на прописе §§-а 
94—99 Зак. чл. L1X из год. 1881, како то Апелациони суд погрешно тумачи, 
него на дрописе Грађ. п. п. —  Туженом који је са рекурсом успео, ваљало је 
досудити трошкове у првој и трећој инстанцији у см. прописа §§-а 143 и 152 
Грађ. п. п.

233
Довољно је одређен суд првога степена у  см. §-а 101 Грађ. п. п., 

ако је у полици за осигурање речено да се тужба има поднети суду 
места у коме је полица издата; у  томе месту, пак, постоји само 
један срески и један окружни суд. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 25 марта 1938, бр. Рек. II 97/1937.)

Касациони суд рекурс тужитеља уважава, закључак Окружног суда преи- 
начује, приговор туженога о месној ненадлежности суда одбија и упућује прво- 
степени суд да спроведе расправу у меритуму предмета. Осуђује- туженог да 
тужитељу у року од 15 дана под претњом оврхе плати 186 динара (динара сто 
осамдесет и шест) рекурсних трошкова.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је тужио Опште осигуравајуће друштво Југославија у Београду 

код Ореског суда у Новом Саду и тражио да му оно плати 1506 динара у име 
трајног попуста и дажбина, будући је уговор о осигурању против пожара тужено 
друштво сторнирало. Тужитељ је месну надлежност оснивао на чл. 20 Општих 
услова према коме: „све тужбе настале из уговора о осигурању имају се поднети 
редовном суду онога места у  коме је полица издата". Тужено друштво је по- 
дигло приговор месне ненадлежности, као и приговор пресуђене ствари које је 
ирвостепени суд одбио. Услед рекурса туженикова Окружни суд у Новом Саду 
је закључак преиначио, приговор ненадлежности уважио и тужбу одбацио, јер 
да у чл. 20 „Општих услова" није означен одређени суд у  погледу којега су 
се странке споразумеле.

Рекурс туженога друштва да је Окружни суд повредио формално-правне 
прописе основан је. У см. §-а 101 Грађ. п. п. странке се могу пнсменим спора- 
зумом сложити да нм суди одређени суд првога степена. Како је полица за 
осигураше иставл>ена у Ново.м Саду, a према чл. 20 „Општих услова“ тужба се 
има поднети редовном суду места у коме је полица издата, у  Новом Саду, пак, 
постоји само један Срески и један Окружни суд, који могу бити стварно над- 
лежни према вредностн спора, није тачна изрека Окружнога суда да се из 
поменутога члана 20 „Општнх услова“  не може разабрати који би суд имао у 
конкретном случају да поступа.

Услед тога је рекурс тужитвЈЂа ваљало уважити и првостепени суд упу- 
тити на даљи поступак.

234
У CM. §-а 15 Закона о задужбинама од 6 јула 1930, управа заду- 

жбнне заступа задужбину према властима само уколико је опуно- 
моћена од Министарства просвете. У см. Правилника о прнмени 
закона о задужбинама од 12 априла 1932, при Општем одељењу Ми- 
нпстарства просвете постоји „Зад\^жбински отеек“ , у  чији делокруг 
спада да задужбину заступа пред судовнма и другим властима.
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(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 25 марта 1938, бр. 
Рек. II 109/1937).

Касациони суд рекурс тужитеља одбија и потврђује .закључак Апелационог
суда.

РАЗ Л ОЗИ;
Тужитељ је тужбом гражио да се Заклада Н. за одевање сиромашне 

деце, потпомагање удовица и сирочади и удаваае депојака у С. осуди да му 
у име адвокатских трошкова плати своту од 9354 динара. Тужба је била уру- 
чена М. М., вишем чиновннкт Банске управе, по Министарству просвете име- 
нованом комесару туженој задужбинн. Како се на првом рочишту које је било 
истакнуто код Среског суда ннје појавио нико, Срески суд је против тужене 
донео лресуду због изостанка н осудио ју у  см. ту^жбенога .захтева. Услед при- 
зива Државног правобраниоштва, призивки суд је, будућн тужба није право- 
ваљано уручена, пресуду првостепенога суда као и поступак као ништаван 
укинуо н упутио га на нов поступак.

Жалба тужитељева да је признкик суд повредио правне прописе није 
основана. У см. §-а 15 Закона о  задужбинама од 6 јула 1930 год. (Службене 
новине од 11 јула 1930 бр. 155), упра.ва задужбине заступа задужбину према 
трећим лицима, a према властима само у^толико, уколико је опуномоћена од 
Министарства просвете, које је, у  првом реду, овлаштено да задужбину заступа 
према трећим лицима, a према властииа само утолико, уколико је опуномоћена од 
Министарства просвете, које је, у  првом реду, овлаштено да задужбину заступа 
код суда и других власти. 'У  см., пак, Правилника о примени Закона о  задуж- 
бинама од 12 априла 1932 (Служб. н:овнне од 10 марта 1932, бр. 105), при 
ошптем одељењу Министарства просвехе постоји „Задужбински отсек“ , у чији 
делокруг спада да задужбину застугха пред судовима и  другим властима. 
Према томе, није ни у конкретном случају био властан да задужбину заступа 
по Министарству именовани комесар, je j) он за заступан.е задужбине пред судом 
од Министарства просвете лије имао ов.1ашћен>е. Према томе, чињеница да је 
тужба њему, комесару, уручена и  да с в  он на првом рочишту није појавио, не 
може за тужену имати никаквих штетних последица.

235
Ако је тужитељ са тужбом ради и-зрицан>а неваљаности уго- 

вора правоснажно одбијен, јер  је суд нашао да до ва.љаног кулопро- 
дајног уговора није дошло, онда. таква пресуда ч ш и  за доцнију 
парницу, у  којој тужитељ траж!г предају некретнина у  посед, пре- 
суђену ствар. Шресуда Касационог суда у Новом Саду од 11 апр. 
1938, бр. Н. г. II 329/1934).

Касациони суд услед реви-зије 1узкнтел)ице пресуду признвног суда пре- 
иначује, ту'жбу уважава и оСвезује тужене да су у року од 15 дана под прет- 
Н.ОМ оврхе дужнн испразниги кућу са баштом у С. и предати их тужитељицн 
у посед.

Осуђују се тужени да су тужителнди, у  року оД 15 дана под претњом 
оврхе, дужнн платитн 203 днн. (динара две стотине и три) првостепених, 320 
дин. (динара трн стотине и двадесет) признвних и 160 днн. (динара сто и  шесде- 
сет) ревизаоних трошкова.

Р А З П О З  И:
Тужитељица је у тужбн навела да. је марта месеца 1930 год. I р. туженом 

усменим купопродајним уговором продата своју кућу у С. за своту од 2900 
дин. Како је тај уговор без пнсмена у  см. Мин. нар. бр. 4420/1918 неваљан, 
дужан је I р. тужени, као и II р. туженн, кога је I р. тужени пустио самовласно 
у посед, посед куће и баште јој предагш н платити парничне трошкове. Тужени 
су у своју одбрану навелн да уговор није склопљен усмено, како то  тврди 
тужнтељица, него писмено, т« с у  у дрепису прикл»учили „привремени купо- 
продајнн уговор“ , према коие би испграву тужитељида у својству продавца 
снабдела рукознаком, a име јој ј е  погашсао J, П.
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Првостепени суд је као чињеницу установио, да је тужнтељица ради изри- 
цања неваљаности уговора водила против I р. туженога спор пред Срескнм 
судом у Сомбору под бр. Г. 475/1933, и да је Срески суд у  тој парници као 
чињеницу установио, да тужитељица исправу својим рукознаком није снаб- 
дела. И, како купопродајни уговор уопште не постоји,' да је било сувишно да 
тужитељнца ради обеснажења уговора покреће парницу те да ју је са тужбом 
у тој ранијој парници одбио. Како та пресуда чини за ову доцнију парницу, 
којој је предмет право на посед, у погледу постојања уговора пресуђену ствар, 
првостепени суд је тужбу уважио и осудио тужене да су кућу тужитељици 
дужни предати у посед. Услед призива тужених призивни суд је првостепену 
пресуду преиначио и тужитељиду са тужбом одбио, установљавајући на основу 
исказа преслушаних сведока као чињеницу, да је тужитељнца купопродајни 
уговор рукознаком снабдела, a да пресуда у  парниди бр. Г. 475/1933 за овај 
доцнпји спор не чини пресуђену ствар, јер је у тој парници Срески суд само. 
у образложењу пресуде установио да уговор тужитељица рукознаком није снаб- 
дела, a да образложење пресуде не стаје на правну снагу. !

Основана је жалба тужитељичина да је призивни суд, одбијајући је са 
тужбом, повредио правне прописе. He стоји изрека лризивнога суда да је у 
парници бр. Г. 475/1933 само- у образложењу пресуде устанрвљено да тужите- 
љица уговор није потписала, него је суд, установл.авајући то као чињеницу, 
тужнтељицу са тужбом одбио. Према томе је то питање: да правоваљан писмени 
уговор не постоји, решено и самим диспозитивом пресуде. Како, пак, та пресуда, 
донесена у ранијој парницн, чини за ову доцнију у питању непостојања купо- 
продајнога уговора прејудицијелно пресуђену ствар, призивни суд је погрешио 
када је у овој доцнијој парници поново спроводио доказ у томе погледу, да ли 
је тужитељица прнвремени уговор својим рукознаком снабдела и да ли је до 
ваљаног писменог купопродајиог уговора дошло или није.

Како је тужитељица са ревизионом молбом и тужбом успела, ваљало јој 
је досуднти трошкове у све трн судске инстанције у см. §§-а 143 и 152 Грађ. 
парн. п.

236
Рок за предају утока у бракоразводним парницама ,је 8 дана. 

(Решење Касационог суда у Новом Саду од 2б марта 1938, бр. Рек. 
II 316/1937).

Касацпони суд у Новом Саду уток из службене дужности одбацуЈе.

Р А З Л О З И ;
Решење Апелационог суда у  Новом Саду од 30 септембра 1937 г. бр. Пл. 

11S4/1934/2 по гласу списима приложене доставннце уручено је Д-ру J. П., адво- 
кату у Марнбору 22 октобра 1937 године. Према томе крајњи рок за предајуутока 
по §-у 552 ст. Гр. п. п. —  који се има примењивати у брачним стварима — био 
је 30 октобар 1937 године.

Како је уток стигао Окружном суду у Новом Саду 6 новембра 1937, дакле 
закашњено, ваљало га је из службене дужности одбацити.

237
Навод туженога да његов дуг потиче од пре 20 апрнла 1932 год. 

новум је, који се код ревпзискога суда први пут не може износнти. 
(Пресуда Касацноног суда у  Новом Саду од 7 маја 1938, бр. Н. г. 
351/1934).

Касациони суд ревизију туженика одбија и осуђује га да тужитељу, у 
року од 15 дана под претњом оврхе, платн 392 дин. ревизионих трошкова.

Р А З  Л О З И :
Туженом је меннчним платежним налогом наложено да тужитељу плати 

своту од 8720 динара мен. главнице с прип. У приговорнма тужени је приго- 
ворло да потраживање није доспело, јер је камату исплатио до 7 окт. 1933. 
Како је, међутлм, меница утужена већ Јулија 1933, она је утужена прерано.
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Меница је истављена непрописно јер гласи: „по наредби мојој“ , што би зна- 
чило да акцептант има да плати по својој рођеној наредби. Туисени је, иапо- 
слетку, земљорадник, који ужива заштиту, те меница ни због тога није могла 
бити утужена.

Срески суд је меничнн платежни налог оставио на сназн, a Окружни суд 
је првостепену пресуду у целини потврдио.

Ревизионе жалбе туженога пису основане. Навод туженога да његов дуг, 
пако је меннца истављена 23 априла 1932, потиче пре 20 априла 1932, новум је, 
који туженн првн пут износи сада у ревизионој молби, те се већ из тога раз- 
лога није могао узети у расмаграње. Како дуг по установљељу Аиелационога 
суда ннје земљорадиички, беспредметна је жалба туженога какву је он камату 
имао да плаћа као земљорадник. Према томе било је непотребно да призивни 
суд спроводи преслушање странака које је тужени предложио.

Туженога, који са ревизијом није успео, ваљало је осудити да плати тужи- 
тељу трошак за одговор.

238
Није ревизија састављена у см. прописа §-а 597 Грађ. п. п., 

ако жалилац не наводи у чему би се састојале повреде које је по- 
чинио призивни суд, него ако понавља само наводе које је дао код 
доњих судова. (Пресуда PiacapiioHor суда у Новом Саду од 21 марта 
1938, бр" Н. Г. II 265/1934).

Касациони суд ревизију тужених одбија и осуђује их да тужитељици, у 
року од 15 дана под претњом оврхе, плате у име ревизионих трошкова 407 дин. 
(динара четири стотина и седам).

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да је она сувласница у 9/i2 некретнине од 

2 јутра уписане у гр. ул. општине В. Кикинда бр. 10760 под парц. бр. 14319—  
14321; да је прворедна тужена сувласница исте некретнине у 3/13 дела, a да 
другоредна тужена има на половину некретнине право доживотног плодоужи- 
вања које је и грунтовно укњижено. Како читаву некретнину држе у поседу 
тужене, тужитељица је тражила да се тужене обвежу да су јој дужне предати 
9/12 делова у супосед, јер је другоредна тужена њеној правној претходници, 
својој кћери. a тужитељичиној .матери, некретнину била предала у посед уго- 
вором од 25 марта 1925 године. Тужене су у своју одбрану навеле да је друго- 
редна тужена својој пок. кћери уговором склопљеним у току 1921 године пре- 
дала у име њеног наследног дела неке некретнине, али да joj некретнине које 
чине предмет парнице том приликом није предала. Доцније, 25 марта 1925 год., 
сачињен је писменн уговор, прикључен спнсима, према коме тужена предаје 
матери тужитељице и некретнине које чине предмет парнице, на основу кога су 
оне и грунтовно биле укњижене на њено име, али тај уговор не садржи праву 
вољу уговорних странака, јер она, тужена, том ириликом те некретнине није 
хгела кћери предати; према томе власна је да их задржи у поседу.

Првостепенн суд је тужби дао дели.чично места и тужене осудио да су 
тужитељици као сувласници дужни предати у супосед половину некретнине 
која чини предмет парнице, будући је на једну половину некретнине 
укаижено доживотно удовичко право плодоуживања у корист другор. 
тужене. Навод тужених у погледу уговора од 25 марта 1925 суд није узео 
у расматрање, јер тужене вал>аност уговора нису оспоравале противтужбом, ко- 
јом би се он према стајалишту Срескога суда могао једино оспоравати. Окр. 
као призивни суд одбио је призив тужених као неоснован и у целини потврдио 
првостепену пресуду.

Ревизију тужених ваљало је одбити, јер се оне не жале онако како то про- 
писује § 597 Грађ. п. п. Тужене не наводе у чему би се састојале повреде које 
је починио призивни суд, него понављају само своје наводе које су дале код 
нижих судова; да уговор од 25 марта 1925 не садржи праву вољу странака, a 
таква ревизија не одговара прописима Грађ. п. п.

Како је ревизија одбијена, ваљало је тужене осудити да плате трошак 
ревнзионога поступка у см. §-а 143 и 152 Грађ, п. п.
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Ревизија се може подноснти само једанпут, иако странку за- 
ступа више адвоката. Право на подношење ревизије исцрпено је 
поднеском који је предат раније. (Закључак Касационог суда у 
lioB O M  Саду од 23 маја 1938, бр. Рев. II 299/1938).

Касациони суд обе ревизије тужене по службеној дужности одбацује.

Р А З Л О З И :
Прву ревизију тужене, поднесену по лравозаступнику д-ру J. Е., ваљало 

је одбацити, јер је према доставницн он пресуду лризивнога суда примио 24 
дец. 1937 год., док је ревизиско писмено предато на пошту 10 јан. 1938 год., 
пако је лоследњи дан за предају на пошту био 8 јап. 1938 год. Како ни странка, 
тужена, нити њен правозаступник нису православне вере, то у см. Уредбе 
Министарства правде о празницима, нитн тужена, нити њен лравозаступник, 
нису се могли користити православним Божићем као празником и ревизиско 
писмено предати тек по истеку празничних дана, т. ј. 10 јануара о. г.

Ревнзију предату по правозаступнику д-ру J. Ч. 13 јануара 1938 год., иако 
благовремено поднесену, ваљало је одбацити, из разлога, јер је процесуално- 
правни лролис да се ревизиско писмено може лодносити само по једном право- 
заступнику, и онда ако странку заступа више лравозаступника. И, како је 
тужена своје право на ревизију подношењем ранијег ревизиског пнсмена по 
правозаступнику д-ру J. Е. исцрпла, то се доцнија ревизија, уложена по другом 
правозаступнику д-ру J. Ч. није могла узети у обзир.

Како су ревизије одбачене, тужитељу се за одговор на ревизију није могао 
досудити трошак. ■

239

240
У см. §-а 509 старога Грађ. п. п., тужба радн обнове парнице 

мора садржавати пменовање пресуда основне парннце и одређен 
захтев у погледу пресуда чије се стављање ван крепости тражи. 
Ако то не садржи, тужба се у см. §-а 571 мора по службеној ду- 
лшости одбацитн. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 21 
фебр. 1938, бр. Г. II 340fl934).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља обновне парнице одбија.

Р А З  Л О З И :
У см. §-а 571 старог Грађ. парн. поступка суд мора тужбу одбацити по слу- 

жбеној дужности, ако она није састављена у см. зак. прописа. У см. §-а 509 тужба 
ради обнове мора садржавати именовање пресуде основне парнице које се об- 
ловом нападају н одређен захтев у погледу пресуда чије се стављање ван кре- 
пости тражи. Тужител. у своме тужбеном захтеву не помиње нити пресуду 
првостепеног, нити пресуду призивног суда чије би став.л>ање ван крепости мо- 
гао тражити, него тражи само да суд да места обнови и осуди туженога обновне 
парнице да му врати своту од 7.495 динара, на чију је исплату у основној пар- 
ници осуђен и да плати ларничне трошкове. Такав тужбени захтев, међутим, 
не одговара пропнсу §-а 509 старог Грађ. парн. пост., те је Апелациони суд пра- 
вллно поступио када је обновну тужбу одбацио, иако из других, не чисто фор- 
малних разлога.

Како је ревизиону .чолбу из горњих разлога ваљало одбити, непотребно је 
бнло рас.чартарти Ј1евизиону молбу и у том погледу, да лн су разлози Апела- 
ционог суда, услед којих је тужбу одбацпо, на закону основанн.

241
He може се одредптп нампрна оврха на основу потврђујуће пре- 

суде призпвнога суда коју је ревнзискп суд укпнуо. (Закључак Ка- 
f'aiiiioHor суда у Новом Саду од 7 маја 1938, бр. Рек. 265/l'937). 

Касациони суд рекурс одбија и потврђује закључак Окружног суда.
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Р А З Л О З И :
Тужитељица је тражила да суд на основу пресуде Окружног суда, којом је 

првостепена пресуда потврђена, a којом је тужени осуђен да плати 21.450 ди- 
нара главнице и прип., одреди намирну оврху до своте од 2685 дин. Срески суд 
је оврху и одредио, док је Окружни суд услед рекурса туженикова првостепени 
закључак преиначио и молбу ради одређења оврхе одбио. Рекурс тужитељичин 
није основан, јер се из решења Апелационога као ревизионога суда од 26 нов. 
1932 год. бр. Г. 1310/1929 видн, да је Апелациони суд пресуду Окружнога суда 
разпешио и призивни суд упутно на даљи поступак. Према томе у време кала 
је Срески суд оврху одредио, већ није постојала пресуда призивнога суда на 
основу које би се намирна оврха могла одреднти. Неоснована је и жалба тужи- 
тељичина да је у њену корист требала бити одређепа оврха ради обезбеђен>а 
на основу првостепене пресуде која није разрешена, јер тужитељица такву 
молбу није уопште била ставила, па се оврха по службеиој дужности није могла 
одредити.

242
Некретнине су на дражби правоваљано продате, стога ивршв- 

ници немају никаквог правног интереса да напада1у да.љу прода.ју 
некретнина од стране дражбеног купца. (ТТресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 4 априла 1938, бр. Г. II 284/1934).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђује их да туже- 
ном, у руке правозаступника му, плате, у року од 15 дана под претњо.м оврхе, 
1577 дин. ревизионпх трошкова.

Тужитељи су у тужби навелн да су на захтев њиховог веровника, Трго- 
вачке и обртне банке д. д.. на јавној дважби пводате њихове некретниие, упи- 
сане у гр. улошку Града Н. Сада бр. 2313; да је те некретнине на дражби ку- 
пила фирма Б. и Б. из Новог Сада, и да су оне на њено име и гпунтовно ciipo- 
всдене. Како је, међутим, у спору, који су тужитељи кренули против исте 
фирме код новосадског Окружног суда бр. 1192/9.30 правоснажно изречено да 
фирма Б. II Б. није ни правно ни физичко лице, иије право власништва могло 
битн грунтовно ни укњижено на име фирме. Како .је фирма некретнине продала 
даље, туженом у овој парници, што такође није могла учинити, тужени има да 
трпи да се гр. укњижење права власништва на његово име брпше и успостави 
пређашње грунтовно стање, т. ј. некретнине поново грунтовно укњиже на и.че 
тужитеља. Тужени је у сво.ју одбрану навео да је тужитељима ретење о укњи- 
жењу права власништва на дражбенога купца прописно уручено 25 марта 1931 
год. које они рекурсом нису нападали. Како данас немају у грунтовници ни- 
какво право на којем би могли заснивати неки правни интерес, не могу тужи- 
теЛ)И стављати тужбени захтев који.м траже успостављање гр. стања, нити тра- 
жити забележење парнице. Он, тужени, је некретнине купио од дражбенога купца 
у доброј вери, те тужитељи могу најмање против н>ега, као трећег добронамер- 
ног лица, тражити успостављање пређашњег гр. стања.

Првостепени је суд тужитеље са тужбом одбио и осудио их да туженом 
плате трошкове. Апелациони суд је у свему потврдио првостепену пресуду, 
усвајајући чињенична установљења као и правне разлоге Окружнога суда.

Жалба тужитеља да је Апелацишш суд повредио правне пропнсе није осно- 
вана. Апелациони суд је као чињеницу установио: да некретнине на дражби 
није купила фирма Б. и Б., него убележена новосадска фир.ма „А. А., генерални 
застулник фир.ме Б. и Б., техничко електрично предузеће", a да су некретнине 
само погрешко.м гр. власти укњижене на и.ме фирме Б. и Б.,; да је 1>ешење гр. 
власти 0 укњижењу тужитељи.ча уручено, против кога се они нису жалили; да 
је некретнине од дражбенога купца вал>аним купопродајним уговоро.м купио ту- 
женн, на чије су име оне и грунтовно укњижене; да тужитељи иису тражили 
да се и сама дражба огласи ништавом и да је она постала правоснажном. На 
основу свих тих установљених чињеница Апелациони суд је правилно изрекао; 
да је некретнине које чине предмет парннце на дражби купила постојећа ново-



садска фирма „А А., ген. заступник фирме Б. и Б. техничко електрично преду- 
зеће“ ; да је иста фпрма некретнине продала даље ваљаним купопродајним. уго- 
вором туженом и да тужитељи, према томе, немају никаквог правног интереса 
да нападају гр. укњижење на дражби продатнх некретнина на име туженог.

Расположења у погледу трошкова ревизионога поступка оснива се на про- 
писима §§ 543 и 508 Грађ. п. п.
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

87
§ 273 ОД. 2, 29б ОД- 4, 33G бр. 9 И 337 бр. 1 С. кр. П. — Уколико 

се тпче правне оцене дела, суд није везан за тужиочев предлог. —  
Да се ревизија узме у расматрање довољно је ако ревидент упућује 
па повреду нз § 337 бр. 1 С. кр. п. —  Оштећеник се може са својим 
ирпватно-правним потражнвањем иридружитп крнвичном поступку 
од почетка гл. претреса.

П Р Е С У Д А :
Касационн суд ревизију оптужене одбацује, a њезин призив у оном делу 

којн се односи на одлуку о казни као и призив државног тужноца не уважава.
Међутим, призив оптужене у погледу приватно-правног потраживања ува- 

жава, пресуду Окружног суда у том погледу преиначује и П. К. са његовим 
отштетнпм захтевом упућује на пут редовне грађанске парнице.

Иначе пресуду Окружног суда оставља нетакнуту.

Р А З  Л О З П :
Против пресуде Окружног суда изјавила је оптужена ревизију због iio- 

врсде формалног закона из § 336 бр. 9 С. кр. п., јер да суд ни у днспозитивном 
делу пресуде ни у разлозима није учинио никаква расположења у погледу ква- 
лификације инкримисаног дела по § 178 бр. 3 К. з., па да тако није потпуно 
решио предмет оптужбе.

Ревизија није основана. Предмет оптужбе у случају о коме је овде рет 
јесте радња оптужене, koIom је она у време и на месту у оптужници назначеном 
П К. у телу повреднла. Да ли се та радња има подвести само под пропис § 178 
бр. 4 Кр. 3. нли и под пропис бр. 3 тога параграфа, питање је правне квалифи- 
кације дсла, a у погледу ове потоње према § 273 од. 2 С кр. п. суд није везан 
за тужиочев предлог. Истина да је суд у разлозима првостепене пресуде требао 
да наведе зашто налазн да се на дело оптужене не може применити и бр. 3 § 
178 Кр. 3., међутим, пропуштање у том погледу не значи да суд није решио пред- 
мет оптужбе нити се тај недостатак може сматрати повредом формалног закона 
нз § 336 бр. 9 С. jcp. II. Уосталом, то пропуштање није учињено на штету опту- 
жене, па се ова због њега не може жалити.

Пресуду Окружног суда побија оптужена и због повреде формалног закона 
из § 336 *бр. 4 С. кр. п., коју налази у томе што је на гл. претресу прочитан 
исказ свед. М. И., која је у ствари знала много више да искаже него што је то у 
запнснику 0 њезином саслушању наведено, па ју  је требало на претрес позвати 
и лично саслушати.

Ни овај ревизиски разлог није темељит, јер жалиља у том правцу на пре- 
тресу није уопште никакав предлог отавила, нитц се противнла читању исказа 
поменуте сведокиње, па се у смнслу § 338 од. 3 С. кр п. на ту повреду не може 
ни позивати.

Жали се, даље, оптужена и због тога што ју  Je Окружни суд огласио кри- 
Бом, иако није ничим доказано да је она инкримисано дело починнла с намером 
да П. К. у телу повреди, те нако је дело —  све да се и узме да је радила с 
таквом намером — почпнила, почннила га је у нужно.ј одбрани, бранећн свога 
оца од противправног нападаја од стране оштећеног. Ово излагање упућује на 
то да жалиља напада првостепену пресуду због повреде материЈалног закона из
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§ 337 бр. 1 сл. a) С. кр. п. т. ј. да дело за које је оглашена кривом није кри- 
вично дело, односно због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) 
С. кр. п., да постоји околност због које је искључена одговорност.

Ревизија је и у том делу без темеља, јер према чињеничпом стању како га 
је установио Окружнн суд, a које је меродавно и за овај Касациони суд, опту- 
жена је дело за које је оглашена кривом учинила баш с умишљајем да II. К. 
у телу повреди и хотећи да наступи жељепа последица, која је стварно и насту- 
пила, II јер поступак оштећеног из разлога иаведених у njiBocTeneHoj прссуди 
нема обележја противправности, па следствено не може бити говора о нужиој 
одбрани на страни оптужене. Када оптужена насупрот томе тврди да није де- 
лала са иапред наведеним умишљајем и да оштећени њеног оца није само 
1'урао из свога дворишта, него и да га је тукао н у телу повредио тако да га је 
била крв облила, она не износи повреде материјалног закона, него у ства|)И 
побија судиску оцену на гл. претресу изнесених доказа, која је у оквиру § 274 
С кр. п. слободна и не може бити предмет ревизије. Повреде материјалног 
закона, пак, треба да извиру из оних чињеница које је установио првостепени 
суд, a не из чињеничног стања које је оптужеиа по својој оцени доказа искон- 
струисала у противности са чињеницама утврђенима по суду.

Како је према томе ревизија оптужене у свему очигледно неоснована, Ка- 
сациони суд ју је на темељу § 345 од. i бр. 2 С. кр. п. одбацио.

Узевши по том у рас.матрање призив државног тужиоца, који је овај из- 
јавио због благо одмерене казне ради пооштрења, као и иризив оптужене, који 
је ова уложила због строго одмерене ка-зне ради ублажења и због одлуке о при- 
ватноправном потраживању, Касациони суд је нашао:

да се оптуженој, поред олакшица које је правилно установио Окружни суд, 
имало узети за олакшицу и узрујано стање у којем је дело починила услед на- 
сталог сукоба између њезинога оца и оштећенога;

да се поред овако установљених олакшица, a с обзнром на то да отежнца 
нема, те с обзиром на тежину дела и степеи кривичне одговорности оптужене, 
досуђена казна указује примереном;

да Окружни суд о отштетном захтеву П. К. није уопште ни могао донети 
одлуке, с разлога што се он придружио кривичном поступку са своји.м приватно- 
правним потраживањем тек на гл. претресу, дакле после рока предвиђеног у § 
295 од 4 С. кр. п., будући да је у току истраге на записнику од 23 нов. I93fi 
изјавио само толико да he отштету ставити на гл. пветресу, која се изјава не 
може сматрати придрЈ’жењем, будући да не одговара § 275 од. 3 С. кр. п., —  

па призив државног тужиоца и прнзив оптужене у оиом делу који се од- 
носи на одлуку о казни на темељу §§ 334 од. 2 и 353 С. кр. п. није уважио, док 
јс призив оптужене у осталом делу на основу нстих законских прописа уважио, 
пресуду Окружног суда у погледу приватноправног потраживања преиначио и 
оштећеног са његовим захтевом на основу §-а 297 С. кр. п. упутио на пут ре- 
довне грађанске парнице. (Број Кр. 229/1937).

88
Квалнфпкацијн iio § 31б Кр. з. не.ма места када је дело крађе 

квалификовано по § 31G бр. 1 Кр. з. и истодобно прнмењен iipoiiiic 
§ 76 од. 2 Кр. 3. Када је при одмеравању казне примењен § 76 од. 2 
Кф. 3., не творн отежид^' та околност што је оптуженн три пута био 
ироглашен крти м .

П Р Е С У Д А :
Касациони суд ревизију државног тужиоца одбацује, призив не уважава. 

Међути.м призив оптуженог III. Ф. уважава, те овог оитуженог на основу 
законскнх прописа, наведених у нресуди Окружног суда, осуђује на казну ро- 
бије у трајању од 1 (једне) године и 1 (једног) месеца; иначе пресуду Окружног 
суда оставља нетакнтту.

РАЗЛОЗИ:
Против пресуде Окружног суда као зборног суда изјавио је ревизију 

државни тужилац у погледу оптуженог Ш. Ф. због повреде материјалног закона 
из § 337 бр. 2 С. кр. п.

Ту повреду државни тужилац налази у томе, што се је та крађа имала 
квалификовати не само ло §  316 бр. i Кр. з., него и по § 315 Кр. з., јер је опту-
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жени већ три пута кажњен због крађе, и то два пута на строги затвор, a један 
пут на затвор. Овај ревизиски разлог није основан, јер у конкретном случају 
нема те повреде коју истиче државни тужилац

Установљено је, додуше, из приложених кривичних списа да је опту- 
жени Ш. Ф. правомоћном пресудом Окружног суда у Б. Ц. од 26 фебруара 1931 
Бр. К. 836/1930 осуђен због преступа из § 314 Кр. з. на месеца затвора; да је
правоиоћном пресудом Окружног суда у Б. Ц. од 30 I 1933 Бр. Кзп. 517/1932
осуђен због злочинства из § 316 бр. 1 Кр. з. на 6 меседи строгог затвора и да је
правомоћном пресудом Окружног суда у Б. Ц. од 21 IV 1935 Бр. Кзм. 16/1930
ссуђен због преступа из § 314 од. 1 ст. 2 Кр. з. на 2 месеца етрогог затвора и, 
Јгрема томе, како је двапут осуђен због крађе на казну строго? затвора, могла би 
доћи у пнтање и квалификација по § 315 Кр. з., која предвиђа казну робије до 10 
година исто као и квалификација по § 316 бр. 1 Кр з.

Алн по становишту овог Касационог суда у конкретном случају ква,лифи- 
вација по § 315 Кр. з. не може доћи у обзир, Jep је Окружни суд уз кваллфи- 
кацију по § 316 бр. 1 Кр. 3. истодобно применио и npoinic § 76 од. 2 Кр. з., који 
предвиђа двоструку казну прописану у закону за односно кривично дело, a 
који се пропис не би могао применити у конкретном случају кад би се поред 
квалификације из § 316 бр. 1 Кр з. установила и квалпфикацнја из § 315 Кр. з. 
како у ревизији истиче државни тужилац.

Кад је, пак, Окружни суд дело оптуженог III. Ф. квалификовао по § 316 
бр. 1 Кр. 3., применивши истодобно и пропис § 76 од. 2 Кр. з., он је то дело ква- 
лкфиковао по оним прописима, који предвиђају тежу казну, па тиме није повре- 
дио материјални закон из § 337 бр. 2 С. кр. п.

Како је, дакле, ревизија државног тужиоца неоснована, ваљало ју је на 
основу § 349 од. 2 Ć. кр. п. одбацити. Против пресуде Окружног суда изјавили 
су призив оптужени Ш. Ф. због превисоко одмерене казне и државни тужилац 
због прениско одмерене казне.

Решавајући о овим призивима у смислу § 334 од. 2 и § 353 С. кр. п., Ка- 
сациони суд је нашао, да је призив оптуженога Ш. Ф. основан, јер је по нахо- 
ђен>у овога суда оптуженику приликом одмерења казне требало узети у обзир 
као олакшавну околност и пезнатну вредност украђене ствари, док се је морала 
отклонити отежавна околност да је оптужени три пута био кажњен на казну 
лишења слободе због крађе, јер је та околност узета као квалификативна (§ 76 
од. 2 Кр. 3.).

Узевши у обзир у смислу § 70 Кр. з. и остале олакшавне околности уста- 
новљене по Окружном суду, Касациони суд је морао уважити призив оптуже- 
пога II осудити га на казну робије у трајању наведеном у диспозитиву, сматра- 
јући да та казна одговара како тежини крпвичног дела, тако и степену оптуже- 
никове кривичне одговорпости, a остављајући у свему осталом пресуду Окружног 
суда нетакнуту.

Према напред изложеној одлуци овога суда поводои призива оптуженика, 
Касациони суд призив државног тужиоца није могао уважити. (Кре. 125/1938).

89
Покушај потстрекавања по § 34 од. 2 Кр. з. кажњава се само 

тада, када ко неког умишљено покуша навести илн подстрекнути 
на учињење каквог злочннства, a не преступа. Када неко другог на- 
говара на то да пред судом нешто лажно искаже —  алн без наго- 
варања да на тај нсказ положи заклетву —  није у пнтању дело из 
§ 144 Кр. 3., већ оно 113 § 146 Кр. 3.

П Р Е С У Д А :
Касациони суд ревнзију државног тужиоца одбацује, међутим ревизију оп- 

тужених 0. А. и К. М., изјав.ч>ену због повреде материја.тног закона из § 337 бр. 
1 сл. а) С. *кр. п., уважава, те, поништавајући пресуду Окружног суда на основу 
§ 350 бр. 5 С. кр. п. позивом на § 280 од. 1 ст. 1 С. кр. п., ослобађа нсте опту- 
жене од оптужбе због дела из § 344 од. 1 у везн са § 34 од. 2 Кр. з.

Решеве у погледу осгалих правних лекова отклања.
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Трошкове кривичног поступка сноси државна благајница У осталом 
оставља пресуду Окружног суда нетакнуту.

Р А З Л О З И :
Против пресуде Окружног суда као зборног суда изјавили су ревизију 

државни тужилац у погледу ослобођавајућег дела пресуде и то на терет опту- 
жених 0. А., Д. А., И. J., К. М. због повреде формалног закона из § 336 бр. 6 
С. кр. п., a оптужени 0 А. и К. М. у погледу осуђујућег дела пресуде, и то први 
због свих повреда формалног материјалног закона из §§ 336 и 337 С. кр. п., a 
други због повреда формалног закона из § 336 бр. 4, 5 и 6 С кр. п. и због iio- 
вреда материјалног закона из § 337 бр. бр. 1 сл. а) б) г) 2 и 3 С. кр. п.

Даље у погледу осуђујућег дела пресуде изјавили су призив државни ту- 
жилац на штету оптужених 0. А. и К. М. због благо одмерене казне и због при- 
мене § 71 бр. 4 Кр. 3., a оптужени 0. А. и К. М. због строго одмерене казне.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. државни тужилац гледе 
оптуженог 0. А. налази у томе, што постоји противреченост између онога што 
суд наводи у разлозима о садржинн исправа које се налазе у списима, и између 
самих тих исправа, a у погледу осталих оптужених у томе, што у пресуди 
иису наведени разлози о тим одлучним чињеницама, каква је храна давана 
болесницима, да су гладовали и, следствено томе, да ли је мања количина жи- 
вотних намирница била примљена, него што је то у рачунима наведено.

Државни тужилац налази исту повреду и у томе, што Окружни суд није 
установио, да ли дело 0. А . и К. М. из §-а 144 Кр. з., због којег су осуђени, има 
везе са делом из §-а 397 од. 2 Кр. з., a то је једна важна чињеница ради уста- 
Еовљења дела из §-а 397 од. 2 Кр. з.

Узевши у оцену наводе истакнуте у поменутој ревизији,- Касациони суд 
налази да су истн неосновани, јер нема те противречности коју државни тужи- 
лац наводи. Иначе је уконкретном случају ирелевантна чињеница какву су хра- 
ку болесници примали, јер н из евентуалне лоше исхране не би се могао извести 
доказ о постојању злоупотребе приликом лиферовања и исплаћивања, a ако је 
мања количЈша животних намирница била примљена него је то у рачуиима 
наведено, зато немају да одговарају оптужени лиферанти, јер, како је Окружни 
суд утврдио, они су испоручивали ону количину намирница, која им је требо- 
вањем тражена, a комисија је те намирннце уредно примила.

Та, пак, чињеница да ли је дело из §-а 144 Кр. з. имало везе са §-ом 397 
од. 2 Кр. 3. није одлучна ради установљења дела из §-а 397 од. 2 Кр. з.

У осталом државни тужилац напада судиску оцену на главном претресу 
изнесених доказа, која је у оквиру §-а 274 С. кр. п. слободна и која се ревизијои 
нападати не може.

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

У погледу ревизија изјављених од стране оптужених 0. А. и К. М., гледе 
ссуђујућег дела пресуде, Касациони суд је, пре свега, узео у мериторно расма- 
трање онај део, који је изјављен због повреде материјалног закона из §-а 337 
бр. 1 сл. а) С. кр. п. па је нашао да је исти основан.

Из чињеничног стања како га је Окружни суд установио, a које је меродавно 
и за овај Касациони суд, оптужени Б. А. и К. М. су дана 18 јуна 1936 наго- 
ворили Б. М., кад је добио позив од истражног судије ради саслушања, да у 
овој кривичној ствари лажно искаже да је Државној болници за душевне бо- 
лестн у К. излиферовао киселог купуса у количини од 4880 кг., наведеној у 
рачуну бр. 13780 од 19 новембра 1935, иако ову количину фактично није изли- 
феровао и да тај рачун није потписао бианко, иако га је фактичкн бианко пот- 
писао.

Међутим, у првостепеној пресуди није утврђена та битна околност, да су 
ови оптужени подстрекавали Б. М. да на тај лажни исказ положн заклетву. 
Када су, дакле, оптужени наговорилн Б. М. само на»то да пред судом нешто 
лажно искаже, њнхово покушавање на лажно исказивање може се односитп 
само на дело из §-а 146 a не из §-а 144 Кр. з.

Покушај подстрекавања по § 34 од. 2 Кр. з. кажњава се само тада, када ко 
другог умишљено покуша навести или подстрекнути на учињење каквог зло- 
чинства, a не на преступ, iia како се у предметном случају покушај подстрека- 
вања односи на дело из §-а 146 Кр. з., које је преступ, јер је за ово дело пред- 
виђена казна строгог затвора, то суд није могао оптужене огласити кривима за 
покушај подстрекавања.
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Кад је, пак, Окружни суд исте огласио кривим и осудио на казну, починио 
је довреду материјалног закона из §-а 337 бр. 1 сл. а) С. Кр. п., па је зато 
Касациони суд ту ревизију морао уважити, пресуду Окружног суда поништити 
на основу §-а 350 бр. 5 С. кр. п. и исте ослободити због дела из §-а 144 од. 1, 
у вези са § 34 од. 2 Кр. з., од оптужбе и последица јој на основу §-а 280 од.. i 
ст. 1 С. кр. л., остављајући иначе у свему осталом пресуду Окружног суда 
нетакнуту.

Услед ове одлуке Касационог суда остали део ревизије оптужених 0. А. 
и К. М. као и изјављени призиви постали су беспредметним, те је решавање 
њихово отклоњено. Одредба о снашању трошкова кривичног поступка оснива 
се.на пропису §-а 311 од. 1 С. кр. (Кре 74/1938).

90
Постоји застара за дело из § 301 Кр. з. када је од почињења 

iicTor до доношења призивне одлуке протекло више од 4 године.
П Р Е С У Д А :

Касациони суд уважава захтев за заштиту закона, те установљава, да је 
решењем Окр. суда у С. бр. Кпр. 291/1933 од 30 априла 1937 год. повређен 
законски пропис из § 79 од. III Кр. з.

На основу § 371 од. III 0. кр. п. Касациони суд поништава rope означено 
решење Окр. суда, као и пресуду Среског суда у 0.. бр. Кпс. 99/1933 од 21 
фебруара 1933 год., те оптужену П. В. ослобађа од оптужбе на основу § 280 
од I ст. 3 С. кр. п.

Р A 3  Л О З И :
Главнн државни тужилац поднео је овом суду под бројем Кнс. 520/1937 

захтев за заштиту закона, у којем наводи, да је Окружни суд у С. као при- 
зивни суд својим решењем од 30 априла 1937 године бр. Кпр. 291/1933 повредио 
материјални закон у § 79 од. III Кр. з. јер је П. В. проглашена кривом за дело 
клевете из § 301 Кр. з., које је починила 7 фебруара 1933 године; па иако је 
од почењења дела до доношења решења Окр. суда прошло 4 године, није при- 
менио пропис § 79 од. III Кр. з. и није установио, да у конкретном случају 
ностојц апсолутна застарелост, с обзиром да је за дело из § 301 Кр. з. предви- 
ђена казна затвора до једне године.

Овај захтев за заштиту закона је те.мељит. Касациони суд је на основу 
списа Среског суда у 0. бр. Кпс. 99/1933 и списа Окр. суда у С. бр. Кпр. 
291/1933 установио, да је П. В. инкрпминисано дело починила дне 7 фебруара 
1933 године, па како право на гоњење у смислу § 79 од. III Кр. з. у  сваком 
случају застарева ако прође два пута онолико времена колико се по закону 
за застарелост права на гоњење за то дело тражи, a у с.мислу § 78 у погледу 
пнкриминисаног дела право на гоњење застарева за две године, то је Окр. суд 
у С., када је дне 30 априла 1937 године решавао у овој ствари по призиву 
оптужене, требао установити апсолутну застару у смислу § 79 од. III Кр. з., 
јер је од почињења дела било прошло четирн године, колнко се у конкретном 
случају за апсолутну застару тражи.

Када то Окружни суд није установно, остварио је повреду материјалног 
закона из § 79 од. Ill  Кр. з. па је Касациони суд уважио захтев за заштиту 
закона Гл. држ. тужиоца и установио, да је решењем Окр. суда у  С. бр. 291/1933, 
повређен законски пропис из § 79 од. III Кр. з.

Како је П. В. пресудом којом је повређен закон осуђена на казну, a требала 
је бити ослобођена, то је Касациони суд на основу § 357 од. Il l  С. кр. п. по- 
ништио нападнуто решење Окр. суда у С., a следствено то.че и пресуду Среског 
суда у 0. од 21 фебруара 1933 год. Бр. Кпс. 99/1933 и оптужену ослободио од 
оптужбе на основу § 280*од. I ст. 3 С. кр. п., у вези са § 79 од. III Кр. з. (Број 
Кно 22/1937).

91
Није остварена повреда закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. тиме што 

суд нпје дао разлоге зашто не верује сведоку, ако је тај исказ при 
утврђењу чињеничног стања од споредне важности.
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П Р Е С У Д А :
Касациони суд ревизију А. А. одбацује, a призив не уважава.

Р А З  ЛО З И :
Против пресуде Окружног суда изјавио је оптужени А. А. ревизију због 

повреде формалног закоиа из § 336 бр. 6 С. кр. п. и призив због строго одме- 
рене казне ради ублажења.

Наведену повреду формалиог закона жалилац налази у томе, што је пре- 
суда Окружног суда у противности са списима утолико, што се у њој, између 
осталог, наводи да је он (жалилац) упитне згоде видео да је пао шамар, иако 
та чињеница не произлази из ciiuca, a и иначе да је оно што човек види уну- 
трашња душевна чињеница и према томе да се не може установити. Али и 
поред тога сведок К. J., очевидавац догађаја, за кога је Окружни суд —  наводи 
даље жалилац -— такође противно списима установио да је још слуга код К. П. 
м.д. —  iia према томе заинтересован — категорички је изјавио да упитне згоде 
није пала ћушка са стране К. П., но Окружни суд да је и поред тога установио 
да је ћушка пала и да ју  је оптужени видео.

Пресуда Окружног суда је по нахођењу жалночевом, најзад, још и нејасна, 
јер да се у н>ој установљава као чнњеница „да је претпоставка да сви л>уди 
говоре истину ван суда“ , иако је тако установљење нетачно и без основа, 
односно непотпуно, јер да Окружни суд није образложио зашто не верује сведо- 
Енњи А. Р., док да је исказима Л. М. и М. поклонио веру, иако су ови само 
признали да су са њиме у непријатељству, те иако њихови искази дати на гл. 
претресу дивергирају од онога што су исказали пред полицијом, код Среског 
суда у К. и на ранијим претресима.

Ревизија жалиочева је неоснована. Окружни суд је у пуној сагласности са 
СЕисима и на основу свестрано прикупљених доказа установио чињенице које 
жајшлац у свом правном леку побија, и та своја установљења је темељито и 
образложио. Што се, пак, тиче навода жалиочевог, да се околност да ли је неко 
нешто видео или не не може установити —  он је нетачан, јер ако и не непо- 
средно, a оно бар посредно, из других чињеница, постоји могућност да се такове 
чињенице установе, као што је то баш и у предметном случају.

Но неосновано је и оно што жалилац истиче у свом правном леку у по- 
гледу сведока К J., јер што се тиче самог исказа именованог, Окружии суд је 
дао темељите разлоге зашто му није поверовао; по питању, лак, да ли је тачно 
установљење суда у погледу околности да је овај сведок слуга код опт. К. П. мл., 
у том правцу извршена установљења налазе оспова баш у самом доказном 
материјалу прикупљеном током гл. претреса, јер је сведок К. на том претресу 
при казивању својих личних података — нрема записнику о гл. претресу (§ 245 
од. 1 С. кр. п.) — исказао као у ранијем записнику од 16 маја 1935 године, у 
iKOM је,. пак, наведено да је К. J. слуга.

Што се тиче оног наводног установљења суда да сви људи говоре истину 
ван суда, у том правцу учињене замерке жалиоца засноване су на погрешном 
извођењу смпсла и садржаја одговарајућег дела нападнуте пресуде, јер логич- 
ким закључивањем из истог даје се извести само то, да је Окружни суд тиме 
желео рећи да је очигледно да је оптужени А. истину рекао непосредно иза 
•догађаја, a не касније пред судом, имајући при томе нарочито у виду и његов 
однос према К. П. мл.

Најзад што се тиче околности да Окружни суд у својој пресуди није пру- 
жио разлоге зашто није поверовао исказу сведокиње А. Р., иако је то требао 
учинити, самим тим Окружни суд још није починио истакнуту повреду фор- 
малностн, јер исказ ове сведокиње при утврђењу чињеничног стања од спо- 
редне је важностн, a иначе као што се то види из образложења нападнуте пре- 
суде, А. Р. је кћи овог оптуженог, па је већ донекле и сама та околност оправ- 
давала стајалиште Окружног суда када њеном исказу није поклонио веру.

Како је ревизија жалиочева према свему rope изложеноме очигледно не- 
основана, Касациони суд Ју је на темељу § 345 од. 1 бр. 2 С. кр. п. одбацио.



Узевши потом у расматрање изјављени призив А. А., Касацнони суд је 
нашао да је неоснован, те га на основу §§ 334 од. 2 и 353 0. кр. п. није уважио, 
јер казна коју је Окружни суд за дело оптуженог одмерио, у  свему одговара 
тежини дела и степену кривичне одговорностж окривљеног, будући да су по 
Окружном суду установљене олакшице: сиромашно стање н недовољно образо- 
вање оптуженог, као у предметном случају нрелевантне, по овом Касационом 
суду отклоњене. (Број: Кре 275/1936).
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Аутентично тумачење Уредбе о ликвидацији 
земљорадничких дугова

На основу чл. 56 ст. 2 Уредбе о ликвидацжјж земљорадничких дугова, a 
у споразуму са мжнистром пољопривреде, мжнистром фжнансжја и министром 
трговжне ж индустрије жздајем следећа аутентжчна тумачења поменуте Уредбе:

1. Аутентично тумачење ст. (1) чл. 2 у вези чл. 5 Уредбе о ликвидацжјж 
земљорадничких дугова које гласи;

„Шуме се сматрају зиратним земљиштем и код примене чл. 5 Уредбе о 
ликвидацијж земљораднжчких дугова."

2. Аутентично тумачење ст. (1) чл. 2 Уредбе о ликвидацијж земљораднич- 
кжх дугова које гласи:

„Породжчне задруге које постоје до специЈалном закону, уживају заштиту 
по Уредби 0 ликвидацжји земљорадничкжх дугова само уколико опорезовани 
приходи задруге заједно са ошрезованжм; приходима свжх шених чланова про- 
истжчу претежно из пољопривреде."

Бр. 89558
29 септембра 1938 годжне Министар правде,

Београд М. Симоновић с. р.

На основу става 2 чл. 56 Уредбе о ликвидацнји зеиљорадничких дугова, 
a у споразуму са министром пољопривреде, министром финансија и министром 
трговине и жндустрије, издајем аутентжчно тумачење става 6 чл. з Уредбе о 
ликвидацији земљорадничких дугова које гласи:

„Уколико суд утврди да је веровнжк жз Главе VI Уредбе после 20 априла 
1932 годжне дао зајам дужнику земљораднику једино ради исплате заштићеног 
дуга, тај дуг he се смаграти старим дугом.“

Бр. 100233
1 октобра 1938 године Министар правде,

Београд U. Симоновић с. р.

На основу става 2 чл. 56 Уредбе о ликвидацжји земљорадничкжх дугова, 
a у споразуму са министром пољопривреде, мжнистром финансија и миннстром 
трговине ж индустржје, издајем следеће аутентжчно тумачење става 8 чл. 2 у 
вези са чл. 24— 26 поменуте Уредбе:

„Доношење судске одлуке по чл. 24— 26 Уредбе о ликвидадији земљорад- 
ничких дугова не спречава заингересоване стране да на основу ст. 8 чл. 2 
Уредбе траже од суда да испжта истинитост земљорадничког уверења. Уколико 
суд по таквом тражењу поништи земљорадничко уверење, он he истом одлуком 
поништити к одлуку 0 смањењу дуга.“

Бр. 102416
7 октобра 1938 године Министар правде,

Београд М. Симоновић с. р.

Власник „Правничког гласника": Владимир Хаџж, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник: Владлмир Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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