


[
О Р Г А Н  У Д Р У Ж Е Њ А  П Р А В Н И К А  У Н О В О М  С А Д У

УреЂу/с
'Р е д а к ц и о ш ш  о д б о р

1939

Н О В И  С А Д

В р . 1-12 Г о д . III



r  f e  ■•-.'

‘\-. i

- ) V u V ’-

ш
:»■

-•Ч-.



Садржај Правничког гласника 
за год. 1939

ЧЛАНЦИ:

* * *: Још 0 §-у 120 Закона о адвокатима........................................................ 305
Д-р ВИДАН 0 . БЛАГОЈЕВИЋ: По § 507 Гр. п. п. пресуде су правоснажне

у границама тужбеног захтева о коме је с у ђ е н о ......................................33
Д-р ЕМИЛИЈАН БОГОСАВЉЕВИЋ: Јудикатура Касационог суда у Новом

Саду у Судском кривичном п о с т у п к у ...............................................................97
Д-р РАДИВОЈ ЂИСАЛОВИЋ: Исцрпљење права странке на улагање

правног лека и оправдањ е......................................................................................... 241
МИЛОШ Е. КАРАКАШЕВИЋ: Да ли припада право на инвалиднину

удовицама ратних инвалида ако живе у конкубинату? . . . 245
Д-р ЛзУДЕВИТ КЕКС: Одговорност власника моторних возила . . 161
РАДИВОЈ КОРАЋ: О потреби измене и допуне Гр. п. п. по тужбама

због сметања п о с е д а ............................................................................................202
ТИБОР КОРШОШ; Грооље и спорови који су у вези са гробљем . . 198
Д-р ЈОВАН МИЉКОВИЋ: Како треба таксирати уговор о усвојењу 8 
ЛзУБ. МИРКОВИЂ: Бонификација у корист трећих у трговини као дело

нелојалне у т а к м и ц е .................................................................................................. 208
Д-р ЂОКА ПАВЛОВИЋ: Г л о се ...............................................  38, 135, 211, 279

Заложно право по нашој П р ед о сн о в и ............................................................... 72
ЈОВАН ПИВНИЧКИ: Градња на туђем земљишту по Предоснови и срод-

ним З а к о н и м а .................................................................................................................1
Правни положај ванбрачне д е ц е .......................................................................193
Ни крив ни д у ж а н ...................................................................................................276

Д-р ИВАН ПРУДАН: Постанак и смисао §-а 547 Гр. п. п................................273
Жалба због ништавости из тачке 2 чл. 5 Уводног закона у Гр. п. п.

и побојна тужба из тачке 3 истог ч л ан а ............................................................... 65
Д-р СТРАХИЊА СУБОТИЋ: Укидање истражног затвора после изре-

чене првостепене пресуде .....................................................................................  129
Скупштина удружења судија Краљевине Југославије . . . .  215 

НИКОЛА ТИНТИЋ: Изјављивање замерке против закључка суда којим
се одбијају понуђени д о к а з и ................................................................................205
О отказивању порабних уговора и о трошковима отказног поступка 307 

ЛАЗАР ХАЏИЋ; Обустава извршења у вези са Уредбом о ликвидацији
земљорадничких дугова .......................................................................................... 134



ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ:

Д-р РАДИВОЈ ЂИСАЛОВИЋ: Слободан Јовановић; Амерички федера-
лизам. Библиотека „Политика и друштво", св. 26. Београд, 1939. 107
Д-р Мил. Ч. Марковић: Правна држава, Београд, 1939. Библиотека

„Политика и друштво" св. 2 7 ..........................................................................312
ЈОВАН В. КОШТУНИЦА: Сава М. Шапчанин, касациони судија у пенз.:

Да ли се према § 950 Грађ. зак. може уговорити краћа застарелост 
од оне коју Закон предвиђа, a нарочито код послова осигурања.
Библиотека часописа „Правосуђе" св. 1 2 .............................................. 249

Д-р ЈОВАН САВКОВИЋ: Д-р Божидар С. Марковић; Реформа нашег 
грађанског законодавства. Библиотека „Политика и друштво“.
Београд, 1939, св. 2 5 ................................................................................................... 74
Стварни регистар грађанских судских одлука објављених у „Прав-
ничком гласнику“ за год. 1939........................................................................... 337

РЛАДИМИР К. ХАЏИ: Нови немачки Закон о браку од 6 јула 1938 год. 166 
Азбучни регистар и други регистри грађанских и кривичних суд- 
ских одлука објављених у „Правничком гласнику" за год. 1939. 348

Грађанска пракса Касационог суда у Новом Саду 10, 41, 76, 108, 138
169, 217, 253, 281, 313

Из рекурсне праксе Окружног суда у Новом Саду . . . . 8 8 ,  236
Из рекурсне праксе Окружног суда у Петровграду 26, 56, 84, 154, 186

265, 323
Из рекурсне праксе Окружног суда у Суботици 119, 157, 234, 268, 325
Из Удружења правника у Новом С а д у ......................................................................125
Исправка......................................................................................................................... 32, 336
Јудикатура из области индустриске св о ји н е............................................................ 326
Кривична пракса Касационог суда у Новом Саду 29, 59, 89, 121, 158

189, 237, 268, 297, 331
Нове к њ и г е ...............................................................................................................................96
Пракса адвокатско-дисциплинског већа Касационог суда у Новом Саду 95



ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 1 Нови Сад, 31 јавуар 1939 Год. 111

Градња на туђем земљишту по Предоснови 
и сродним законима

Градња, као нарочити случај спајања покретних ствари са зем- 
љиштем, чинн обично са сађењем к сејањем, те спајањем, мешан>ем 
II прерадом покретних ствари, једно поглавље у грађанскнм зако- 
гашима. Овн се тнм случајевима ннтересују само утолико, уколико 
су предмети спајања ii мешања власништво разних лица, или уко- 
лико је неко т у ђ у  ствар прерадио, те уколико су ти поступци чисто 
фактичке природе и не оснивају се на неком правном послу.

Сукоб интереса разних влаошка Ј>ешавају законици на један 
компромисан, иако не истоветан начнн. Прн том {)е111авању долазе у 
обзир ови моменти: да лн се помешане стварн могу разлучити? Да 
ли сс нова ствар може повратити у првобитну? Да ли једну од 
спојених или помешаних ствари ваља сматрати главном или као 
ствар од веће вредности? Да ли је поштење онога којн је ствари 
спојно, помешао или прерадио од важности или није? Да ли је 
одлучујући моменат у  раду или у мате1)ијн?

Услед спајања, мешања или прераде ствари су изгубиле само- 
сталност, a самим тим чином престало је на њнма и право својиие 
(extinctae res vindicari non possunt) појединих власннка, којима ћемо 
Еа новопосталој ствари признати сувласништво у сразмеру вред- 
HocTii саставних делова (немачки Законик § 947; Огз. § 41б; Г1Ј)ед- 
основа § 435), илн ћемо невином власннку признати право и зб о р а  
да нову ствар задржи или препусти другоме, дајући овоме, односно 
тражећи од њега накнадЈ-. (Огз. и Предоснова исти §§-и, док нем. 
Зак. ово право избора не лознаје.)

Нем. Зак. (§ 950) даје у случају прераде превагу раду, док Огз. 
и Предоснова материјалу. Туђе дрво поса^но, туђе семе посејано, iio- 
стаје (с обзиром на превалентну вредност земљншта) у  сваком слу- 
чају својина власшша земл>е, — по становшпту ием. Зак. (§ 94) 
одмах, a no становишту Огз. (§ 420) и Предоснове (§ 440) дрво тек 
онда, када је пустило жнле и тако дошло у органску везу са тлом.

Ако једну од спојеннх нлн помешаннх ствари ваља сматрати 
гл авн ом , њен he власнпк постати искључивнм власником целе 
новопостале ствари. „Prindpali cedit accessio.”

Решавања овнх случајева, као аналогних, биће од интереса и 
при решавању напред истакнутог пнтања; градње на туђем зем- 
љишту.
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У CBiiM 0В1Ш случајевима радн се о стварима сложеннм из 
више саставних делова, те је с тога потребно дефнннсатп појам „са- 
ставш1Х делова“ н појам „пр1шадности“ те установлти у чему је 
разлика међу њима.

Упада у очи да наша Предоснова није уопште дефинисала по- 
јам „саставнпх делова“, како то Ч1ше не само правна наука, него и 
сви модерни закондци. Сам нзраз „саставш! делови“ сретамо (ако се 
не варамо) само два пута: у §-у 329 у везн са дефиницијом при- 
датка ц у §-у 1029, којп, говорећи о размени, обвезује размењиваоце 
да размењене стварп предаду и преузму са љиховим „саставннм де- 
ловима“ ц „прила1Џ1ма'‘. Међутнм шта пам вал>а разумети под „са- 
ставшш деловнма" то нам П. нигде не каже. (Израз „саставни де- 
ловн“ срета се, додз’ше, и у §§-нма 805 н 806, али ту не у техннчком, 
iiero у обдчном значењу).

Ово упада у очи тим више, што је комиснја која је на П. ра- 
дила, уочила мањкавост Огз-а. Г. Иван Мауровић на 28 странн свога 
„Извештаја“ о П. истиче „да је дефиннција старога §-а 294 „о при- 
падности" недостатна, те проузрочује у теоријн н у пракси велике 
сметње, те је зато промењена. Новому §-у 329 Предоснове служио је 
као узор немачки закон (§ 94).“ Овај § гласи:

„Под припатком разуме се оно што није саставан део главне стварн, али 
је одређено да служи њеној господарској сврси, и према главној стварн стоји 
у  просториом односЈ  ̂ који томе одређењу одговара.

Ствар није припадак ако се у промету не сматра припатком.
Пролазна употреба Једне стварн за господарску сврху друге ствари не даје 

јој својство припатка. Пролазнам одвајањем главне ствари припадак не губи 
сЕоје својство."

Ово је дослован превод не §-а 94, него §-а 97 нем. Зак., алп ује- 
дно сва позајмнца из односног поглавља. Бојимо се да је дефнницнја 
„прнпадности" н нада.л>е остала „недостатна", јер се она дефннише 
као протнвност „саставнога дела“ („оно што н и је  саставни део“), a 
шта је саставни део то нам П. ннгде не казује.

Мишљења смо да је П. требала пренети не само § 97, него и 
§§-е 83—98 нем. Зак. Тн су §§-и начелне вредности, те их овде све у 
вреводЈ’ цитнрамо:

,.§ 93. Саставнн деловп једне ствари, којн једно од другога не могу бити 
одвојени a да прн томе једна нли друга ствар не буде уништена или у својој 
бвтности измењена (битни саставнн делови), не могу бити предмет посебних 
права.

§ 94. У битне саставне делове земљншта спадају оне стварн које су са 
тлом чврсто спојене, поглавито зграде, као и производи земл.ишта, док се од 
зем.ге не одвоје. Се.ме чим је посејано, би.гка чим је посађена, постају битним 
саставним делом зе.м.Ђишта.

У битне саставне делове зграде спадају ствари углавл>ене у сврху поди- 
зања зграде.

§ 95. У саставне делове земл.ишта не спадају ствари које су само у про- 
лазну сврху са тлом спојене. Псто важи н за зграде н друга здања, која је у 
вршењу некога права на туђем зем.Ђишту овлашћено лице спојило са тим 
зем.Ђнштем.*)

*) За ово један леп пример из Водног закона (§ 2);
„Водоводи (канали, јендеци, цеви и слично), којн воде воду у здања 

плн зем.Ђишта, илц је оданде одводе, заједно са водоводним правом, јесу при- 
падност оне некрешине којој су намевени да служе.“



Ствари, које су сбмд у проЛазну сврху у зграду умављеае, не спадају у 
саставне делове зграде.

§ 96. Права спојена са власништвом на земљишту важе као саставии де- 
ловн земљишта.

§ 97. (§ 329 Предоснове садржи дослован превод овога §-а, којн је иапред 
днтиран).

§ 96. Економској сврси главне ствари ваиењсие су да служе:
1) Код зграда које су за занатски погон трајно намештене, поглавито код 

млина, ковачиице, пивоваре, фабрике, за погон одређене м а ши н е  и други а.зати;
2) код пољскога добра за привредни рад одређене справе и стока, иољо- 

привредни производи, уколико су потребни за вођење привреде до онога вре- 
мена када he се вероватно добити такови или слични производи, као и на имању 
добнвено ђубре."

Последња дефиниција припадности пољскога добра („fundus 
instrudus”-a) углавном се поду^дара са §-ом 296 Огз. те пада у очи да 
II. ову дефиницију није ниуколико преузела, ма да би то у пол>о- 
цривредној земљи, каква је наша, било оправдано, док је, напротив, 
у свом §-у 330 дословно преузела текст §-а 297/а Огз. (§ 10 III Но- 
веле), којн садржи наређење о заштити власника, уз придржање 
ирава својине продатнх н у  зграде узиданих м аш нна. Значајно је 
да је наша П. у заштитн индустрнје пошла дал>е него иапред под 1) 
цитпраЈШ § 98 нем. Законика.

Пзмеђу саставних делова и лрипадака, упркос њиховом срод- 
ству, постојн битна разлика, те се јако разликују и правне после- 
дице саставног дела с једне, и прнпатка с друге стране. Док саставни 
део већ по овој својој каквоћи учествује у правној судбини зем- 
љишта, те се између појединих делова целе ствари тачно може го- 
ворити само 0 координацији, дотле се суштнна припадности може 
самнслнтн само у односу субординације, и она појмовно свагда прет- 
поставл>а главну ствар. Beh сама та околност, да у  односу две ства- 
рн једну називамо главном, a други припатком, указује на то, да 
овде веза није потребна и да ]една ствар није битни предуслов 
другој.

Када је предмет уговора сложена ствар, на пр. кућа, неће бнти 
потребно (ннти he то увек бити и могуће) побројати 1вене саставне 
делове, док he у погледЈ’ припадака бити саветно то учинити. Да се 
врата, прозори, огњишта, шпалетне, продају заједно са nyhoM, то је 
свако.ме јасно, но да ли је то случај и са гвоздени.ч nehnMa, није у  
истој мерп јасно. У случају сумње, претпоставка је да се оту1^ње 
односи II на припадност (нем. Законик § 926).

Аустриска јудикатура је у  вези са §-ом 1047 (П. 1029) изрекла, 
да продавца теретн доказнвање да „пертиненције“ т. ј. припаци 
(ђубре итд.) ннсу бнлн предмет продаје у случају продаје пољскога 
1гаања. A  у везн са §-ом 297 изрекла је да се намештај, у  случају 
сумње, не сматра као прнпадност пољскога добра или кафане, али 
се сматра као припадност виле која се летн издаје гостима под 
најам.

Француски су судови недавно донели врло зпачајну одлуку у  
погле;^’ пршадности зидних hiLiiiiioBa, зидних огледала, библио- 
теке(!), купатпла итд. једноме замку. Власник тога замка пао је под 
стечај, пошто је претходно поменуте предмете отуђио. Стечајна маса 
је ову продају напала на основу тога, да се ове покретнине имају
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сматрати припадностима зграде и да се не могу посебно отуђитн. 
Суд је ценно да ове стварн по начпну смештаја н употребе, по 
своме декоратнвном карактеру, по своме стилу н пропорцнјама, до 
евиденције доказују ннтенцију п вољу сукцеснвних власника да те 
стварн стално остану у замку; да оне допрнносе хармош1Ји пред- 
мета у којнма се налазе, која би хармоннја бпла нарушена када би 
се оне уклонпле са свога места. Суд је према томе тужбу уважио и 
упитне предмете окарактерпсао као „immeubles par destination” (L’ 
illustration од 20 маја 1937).

Наш Нзвршнн закон у §-у 211 наређује да се на припадак зем- 
љншта не може воднтн извршење одвојено од главне стварп. Шта се 
у  смпслу тога закона нма сматратп прнпатком земљншта, каже нам 
одлнчан коментар г. Стевана Бранковића, суднје Окр. суда у Петров- 
град\', на којн упућујемо.

Све што смо довде навелн о правној природи и правшш после- 
днцама „саставннх делова", од важностн је за решавање пптања 
градње на туђем земљншту.

Рпмски правници су то пнтање решилн оном познатом форму- 
лом: „Superficies solo cedit”, нли како то лепо каже Богншнћ у свом 
Законику: „чија земља онога н двори, чија њнва онога п усјев“.

Тај прннцнп значп да земљиште u саставнн му делови не могу 
бнтн предмети посебне својпне, да дакле ннје могуће стећи својину 
на саставном делу земљншта без својине земљншта. Разлозн томе су 
поглавпто економске прпроде. Наиме, саставнн делови редовно само 
у  заједннцн са земљшитем налазе свој економски цил>, као што н 
земљнште без саставннх делова губп своју економску намену u ве- 
лпкп део сразмерне вредности, a такав се резултат противн народно- 
економскнм интереспма, док је један од главних задатака приватно- 
правног законодавства да те ннтересе чува.

PuMCKo правнло „Superficies solo cedit” следн нем. Гр. зак. у  свом 
напред већ цптнраном 94 §-у, у поглавл>у „Стварн", као н у 946 §-у 
у поглављу „Спајање, мешање ii нрерада“. Овај последњи § гласн;

„ако покретну ствар са земљиштем тако спојимо, да она постане битним 
гаставним делом зем.гишта, протегнуће се својина на земљишгу и на ту по- 
кретну ствар."

Ту нсту мпсао, пако не тако прегнантно, нзражава Огз. у  §-у 
297 (у поглављу „0 стварпма п њиховој правној поделн") и у §-у 
419 (у поглавл.у „Вештачкн прнраштај нарочито прн грађев1шп“) 
којнм §§-нма у нашој Предосновп одговарају §§-и 331 и 439. Овн 
§§-и гласе:

„§ 331. . . .  Псто су тако непокретне ствари п оне, које су на зем.гишту 
саграђене у намери да ту за увек остану, као куће и друге зграде. . . “

§ 439. . . .  Зграда саграђена на туђем зем.Ђишту и туђим материјалом прн- 
пада као прнраштај у власннштво власнику земл>ишта.“

То се правнло, дакле, не односи на оне конструкције које су 
иреноснве са места на место, као нв на градње које су подигнл’те на 
туђем земљушту у намерн да ту не остану увек. Ипак П. у свом 
454 §-у допушта обезбеђење пос^ног права власништа и л а  таквим
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грађевпнама на тај начин, да се исправа која одговара захтевима 
§ 452 мора положити суду у чијем подручЈу лежи чемљитте.

Горње правило, садржапо у §§-има 331 н 439 П., сп[)ечава по- 
себну својину н на просторијама, спратовнма једне згаде (етажна 
с-војнна). Ипак, уколико је таква етажна својина у поједнннм покра- 
ЈЈшама пре доношења Гр. законнка већ постоја.ла, она је у  Немачкој 
§-ом 131 Уводнога закона одржана. Сличан случај постоји и код 
иас. §-ом 74 Закона о уређењу земљшшшх књига одржапи су на 
снази правни одногааји који се оснивају на физичким деобама 
зграда. које су установљене пре ступања на снагу тога закона. (Тај 
закон познаје у следећем, §-у 7б, на аналопш начип и дрвета као 
с а м о с т а л н е  имовинске објекте.)

Док нем. Законик у напред цитираном §-у 946 садржн јодно 
опште правнло за све могуће случајеве градње, дотле Огз. у  §§ 417—
4 19 Ш. 437— 439) рашчлањује нсту матернју 1) на градњу на свом 
земљишту туђим материјалом, 2) на градњу на туђем земљишту а) 
својнм, б) т>фим материјалом, —  комбинујући још сваки тај случај 
поштењем или непоштењем градиоца односно власника.

Исто тако док нем. Законик у §-у 951 поставља једно и о п т т е  
правнло, по коме онај који у овим случајевима, као и у случаје- 
вима прераде те спајања н мешања уошпте (§§ 946—950), губи неко 
своје право, може од онога, који се тим koi)hctiio, захтевати пакнаду 
у новцу по прописима о неоправданом богаћењу, те у случају зло- 
намерног му пост\’пка још и отштету, — дотле Огз. познаје: обичну 
н највишу цену, преко које join и сваку другу штету, затим обичну 
II иајвигау вредност — према степену поштења једне или друге 
сггране.

Ии нем. Законик нн Огз. не предвиђају рушење већ подигнутих 
зграда, све када бн то и било могуће, јер се таково рушетве п[К)Тиви 
јавним интересима. Богишићев Имовински заКоник, којн се у врло 
разговетној редакцијн (чл. 35—39 ii 69—73) подудара са Огз., ов.да- 
mhyje у чл. 37 невинога власника земљишта да може iio свом нахо- 
ђењу тражити од градиоца, ,.да уклони здање са земл>е и да је очи- 
сти, као што је прије бпла”. Једнаку одредбу садржи и 1) ст. чл. 555 
Code civil-a.

Од опгатега пр)авила, iio коме власник земљшита стиче својину 
оне покретне ствари, коју је неко други са његовим земдЈИШтем 
спојно, то јест постаје власником грађевнне коју је неко други на 
његоЕом земљншту подигао, садржн Огз. (§ 419) једини изузетак. 
Тај § гласи;

,Дко је власник земљишта знао за грађење, па то поштеном градиоцу није 
сдмах заЛранио, онда може тражити само обичну вредност земљишта",
које према томе пада у својину поштеноме градноцу.

Уступање земљишта у својину градиоцу допуштају неки прав- 
нн снстеми и у таковом случају, када је градилац, градећи на свом 
оемљишту, ненамерно и нехотично njieinao границу, a да ни сусед 
то није знао, пли je то са-знао н томе се успротивио тек онда, када 
бн напуштање градње било спојено са великим трошком и губитком 
Ередности.
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Део зграде на суседном земљиштЈ’- за суседа нема практнчне 
вредности, јер се он не би могао њнме користити, a рушењем тога 
дела разградпла би се цела зграда, која ипак својим претежним де- 
лом стоји на градиочеву земљишту. Због тога неки законици са гле- 
дншта општег интереса налазе оправданим да ублаже п модификују 
строге последице права својине нсто онако као н у правнлима која 
се односе на спајање, мешање п пpepaдJ^

Нем. Зак. (§ 912) наређује да у таквом случају сусед п надаље 
остаје власшгком ограђенога земљпшта, алп је дужан градњу трпети. 
У име отштете, пак, закон му признаје новчану ренту. Ово решење 
не пзгледа целисходно.

Нацрт уг. Грађ. законпка из 1900 садржп у §-у 578 следеће ре- 
шење, које бпсмо бплп слободнп и за Предоснову препоручпти:

„Ако је приликом градње граднлац градио н преко границе свога земљишта, 
a при томе га не терети ни намера ни тежак нехат: он може, уз накнаду вред- 
ности из времена градње преко границе, захтевати пренос права својине град- 
К.ОМ заузетог дела земљишта.

Алн II сусед ииа права захтеватн накнаду те вредности уз устЈ'пак права 
СЕОјине.

Градилац не може захтевати пренос права влаеништва, ако се сусед про- 
тнвио градњи када се ова могла напустити без несразмерно великог трошка п 
губптка вредности."

Правила садржана у  Огз. §§ 417— 419 важе на велнком делЈ’̂ 
наше државне терпторпје. Она важе не само тамо где је у  важности 
Аустрнскн грађ. закошш, него п на подручју новосадског Апела- 
ционог суда, па п на територпји бивше Црне Горе.

С обзиром на ту ошпту важност тих правила навешћемо овде 
неколико одлЈжа впшпх судова;

„Грађењем на туђем земљишту етиче градилац право својине земљишта, 
иоред осталих законских пред.услова, само онда, ако је он сам био у доброј вери. 
Из тога произлазн да сувласник, знајући однос сувласништва, све ако је са 
знааем сувласника градпо на заједничкој некретнини, није стекао право својине 
на делу свога сувласника п не може тражити да му се то право досудн на 
основу'§-а 418 0гз.“ (Курија 10 маја 1905).

„Кућа, коју су тужитељ и правни претходннк туженога на тужител>евом 
земљишту заједно сазидалп, постала је, као саставни део земл>лшта, тужите- 
л-евом својином.“ (Курија 8816/1893).

,Дко је закупац некретнпну закупио у сврху градње, али се није могло 
установитп да лн за градњу подрума или куће за становање, онда из тога што 
је власнпк зем.гишта знао за градњу куће, a није противу тога протестовао, 
правно следи, да је закупац бпо градитељ у доброј вери, којн пма права захте- 
ватн да му се накнади вредност зграде." (Курија 671/1904).

Огз. у §§ 357—360 делп право власншптво на nj'Ho (неподе- 
љено), када је право на супстанцпју са правом на нскорншћавање у 
TicToj особп сједпњено, п на непотпуно (подељено), када једном лнцу 
прштада право на супстантџтју, a другом нскључиво право на иско- 
рпшћаваље. У таквом случају, који одступа од напред наведеног оп- 
штег правила „Superficies solo cedit”, право власншптва је подел>ено н 
за обе особе непотпуно. Одвајање овпх права може постати по наре- 
ђењу закона нлп власшгка; a добра, на KojiDia се такова одвајања 
врше, .јесу феудална, наследно-закупна н наследна добра уз пла- 
ћање најма, којима Огз. у  везн са уговорпма о шрабп посвећује §§ 
1122— 1150. Овн правнн "ннститутн стоје увезп са рашцим устрој-



ством државе, када је властеллн био власнпк земљитпта, на коме су 
били насаљени кметови, којима је властелкн, уз придржаље права 
власшпптва, предао одређена земљишта на трајпо нскоршпћавање, 
са правом да то искоришћавање смеју отуђити и на наследнике пре- 
ПОС1ГГП, a кметови су у  пме тога бплп дужни давати извегне чинидбе.

Наша Предоснова је добро урадила када је ове §§-е Огз. изоста- 
впла, пако се овн застарели ннститјчи могу можда ii код нас join no 
негде наћи. Тако н Богишићев законпк у чл. 35. допутта да се за- 
конптим путем може утврдити да оно гато је на земљи не бива онога 
чија је земља, па додаје: „0 зидању на црквеној, државној, општш1- 
ској п агинској земљи, вреде особита правила.”

II у Војводшш скоро у сваком месту деле општине своја зем- 
л.пшта становнпцнма у сврху нзградње домова. Оштнна остаје и на- 
даље власннком земљишта. док на истом саграђене куће могу бити 
предмет отуђења н наслеђа. У погледу ових ошптинских земљишта 
важе посебнн прописи, те таково уступање опшшског земљишта 
пада донекле пзваи оквира приватпога права.

У смнслу швајцарског Гр. законика од 1907 (чл. б75ј грађевине, 
које су са земљипггем трајно спојене, могу имати посебног власшша, 
ако су као сервитут у  земљшпну књигу убележене. Етажну својшгу, 
међупш, псти члан искључује.

Исти закон садржи у погледу градње на туђем земљишту једну 
парочиту одредбу у свом 673 члану. Ако, наиме, тако гласи тај 
члан, вредност грађевине очигледно премагаа вредност земљишта, 
може поштен градплац захтевати за себе својину земљишта уз при- 
мерену отштету. (Овај се приншш слаже са постхедњом реченицом 
435 §-а name П{)едосцове, по коме право избора нову ствар задржати 
пли другом препуститп прнпада, ако ннједна страна није крива, 
ономе чпјп удео више вреди).

Code civil одстлша од правила „Superficies solo cedit” и допушта по- 
себну својину na земљншту н по<м?бну својину на грађевшш. У чл. 
553 поставл>а псти Кодекс претпоставку, по којој су све конструк- 
ппје. сви насади и радовп на или у неком зем.д>ишту сачињени тро- 
гаком власника земљшпта коме и припадају, док  п р о т и в н о  пије  
д о к а за н о . Из тога правила повлачи закопик правну конзеквеи- 
1шју којом допушта етажну својину. Данас, када је пнтан>е етажне 
својине истакнуто на дневни ред, од ннтереса је указати иа то, да је 
већ Code civil 'у свом 664 чл. етажну својину предвидео и њене 
главне услове поставно. Тај члан гласи; „Када разни спратови неке 
куће прппадају разним сопственшџгаа, и када исправе о својшш 
пе прописују начин оправл>ања п обнове, ове се имају врпшти на 
следећп начпн; Главни зидовп и кров иду на терет свпју сопстве- 
пика, на свакога у сразмеру вредностн спрата који му прнпада. 
Сопственнк гвакога спрата прави патос по коме пде; сопственик 
првога спрата прави степенице које воде до првог спрата; сопстве- 
пик другога спрата прави степенице које воде од првог до другог 
спрата птд.”



Правила, о којима смо овде говорили, могу бити од интереса и 
у  н а с л е д н о м  п р а в у  на подручју новосадског Апелационог суда, 
где, као што знамо, наследно право разликује између наслеђеног или 
на дар прпмљенога пмања (нмање по гранн) п стеченог нмања. И 
сада, aivo се деси да снн од оца прими на дар или наследи празно 
обмљиште, a затнм на пстом земљишту сазида кућу, настаје питање 
ко да наследи ту некретнину ако је њен власник умро без пото- 
мака ц без опоруке?

У смислу закона бнла би позвана на наслеђе његова ло оцу 
браћа II сестре гледе земљшпта, a гледе куће у првом реду удовица, 
a ако ње нема, у  половини мати, a у половинп иста браћа и сестре 
по оцу. To би могло бнти решење када би закон познавао посвбно 
ираво својине на тлу, a посебно на грађевинн. Али како закон то 
нскључује, ва.ч>а тражнтп неко друго компромисно решење. У недо- 
статку кодифпкованог права меродавна је пракса вишпх судова, 
која одлучују према томе, да ли вредност грађевине знатно пре- 
маша вредност земљншта нлп не? У првом случају наследнће и 
кућу п земљшпте удовпца, која he бнтп дужна (по престанку удо- 
вичког права плодоуживања које јој прнпада на целом пмању) пз- 
датп гранскпм наследннцнма новчану протувредност земљишта. 
Ако је, пак, вредност земљпшта већа, (или само незнатно мања), 
наследцће п кућу п тле гранскп наследницн уз обвезу да удовнци 
накнаде вредност зграде, ii то из времена оставиочеве смрти. (Ку- 
piija 4549/1911.)

Алн коју he вредност бнтн д\'жна удовица накнадитн гранскнм 
паследнпцима за тле? Да лн вредност коју је тле пмало на дан 
оставпочеве смрти, плп пз времена када је оставилац земљнште на 
дар примно односно наследио? Впшп судови стоје на становншту да 
ваља накнадитп такођер вредност нз времена оставночеве смртн, јер 
међувремена промена у вредности иде на добро, односно на штету, 
гранског нас.леднпка (Курнја 5378/1910).

Д-Ј> Јо-ваш ПиЋкВШЧкш

Лптератлра: Мотивп уг. нацрта Гр. Законпка пз 1900; Explica
tion du Code Napoleon par V. .Marcade; Dr. Stubenraach; Commentar zum 
Osterreichischen allg. burg. Gesetzbuche; L. Wenger; Das Recht der Grie- 
chen und der R5mer.

8

Како треба таксирати уговор о усвојењу?
Како судовп ii спрочадскп столовп у  Војводинп нпсу сагласни 

у томе, колнку таксу треба платптп за уговор о усвојењу, јер једни 
'траже да се та псправа такспра са два, a други са сто дпнара, 6nhe 
корнсно да се псппта, чнје је становиште правнлно и које одговара 
законима којп су у том погледу данас на сназн у Војвод1ши.

Пре тога, међутпм, треба да напоменемо да је пре ступања на 
снагу Закона о судском ванпарннчном поступку од 24 јула 1934 год. 
бнло потребно да се уговор о усвојењу састави у трп оригинална 
прпмерка, a после стл’пан>а на снагу односног дела овога закона до- 
вол>но је да се саставн у једном орпгиналном примерку. To излазн
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из текста 214 §-а овога закона; „а изворник уговора, на који he 
окружнн суд ставити одлуку о потврди, чуваће се код окружног 
суда одвојено од других списа.” Закон, дакле, говорн о једном извор- 
нику и овде he бнти реч о такси на овој изворпој исправи.

За испитивање, колику таксу треба платнти (прилепити) на 
овом изворнику 0 усвојењу, од важности су осим Закона о таксама 
Крал>евине Србије: 1) Правилник за таксе који је издала Делега- 
ција министарства финансија у Новом Саду под бр. 7780/1920; 2) 
Привремени закон о држ. трошарнни, таксама н прнстојбама од 27 
јуна 1920 год.; 3) Акт Министарства финансија, одел>ен>е пореза, од 
22 априла 1936 год. бр. 23089/36/111 и 4) Стари мађарски Закон о 
таксама из 1883 год.

У смислу 80 тарнфног броја старог мађ. Закона о таксама такса 
на уговор 0 усвојењу износила је бО крајцара, a од 1 јануара 1900 
год. једну круну. Ово је према Правилнику споменутом rope под тач- 
ком 1) стална, за време рата неповншена такса, која има да служи 
као основ за израчунавање данашње таксе на изворнику о усвојењу. 
По чл. 14 чл. Закона поменутог под тачком 2) „сви за време рата из- 
узетно неповишени тарифни ставови у Хрватској, Славонији, Ба- 
нату, Бачкој и Барањи за тако зване „сталне бил>еговне пристојбе“ 
повишавају се са 100% (сто на сто). A no члану 1б истога Закона: 
„све сталне пристојбе по законима о пристојбама у Банату, Бачкој 
и Барањи, пошто се пр>етходно изврши повећање по чл. 14 овога За- 
кона, повишавају се на четвороструки износ, уколико те ста.лне 
таксе нису чл. lO овога Закона нарочитом таксом замењене". Треба 
прпметити да такса на уговор о усвојењу до данас нарочитом так- 
GOM никаквим законским прописом није замењена.

Према свему томе, дакле, такса старог мађ. Закона о таксама од 
једне круне има се повисити једанпут са 100%, a то су две круне, a 
ове две "круне имају се повисити на четвороструки износ, a то су 
осам круна или два динара. To потврђује и акт Министарства фи- 
нансија који смо напред споменули под т. 4). Односни део тога акта 
гласи: „Таксе за ппсмени уговор о усвојењу предвиђене су за правно 
подручје . . .  ц) Хрватске и Војводине у тарифном чланку бО/80 при- 
стојбеног закона за Хрватску и Војводину,,. A даље гласи: „За 
правна подручја наведена rope под а) б) и ц) водити Tf>e6a рачуна и 
0 пропису члана 15. Закона о државној трошарини, таксама и при- 
стојбама од 27 јула 1921 год.“. Ради избегавања нејасности овај акт 
пстиче још и то, да такса која је потребна за писмени уговор о 
усвојењу не улазн у таксе нз тар. бр. 27 ii 28 Закона о судским так- 
сама, већ се она има посебно наплатити.

Према свему томе имају се за усвојење, узев у обзир и пови- 
шење од б0% по т. бр. 29) §-а 19 Фин. зак. за 1938/39 год., напла- 
тити ове таксе: 1) за поднесак 60 днн.; 2) .за одобрење 75 дин.; 3) 
такса на исправу 2 дин.

Примећујемо да такса на исправу iio нашем мишл>ењу не спада 
у појам сталне судске таксе, дак.ле по тач. 29) §-а 19 Фин. закона за 
год. 1938/39 не повнсује са са 50%

Д - j i  Ј о в а и  М ш љ к о ћ ш Ћ



Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

1
Према пропису §-а 2 Зак. чл. XXIII из год. 1874, свака жена, без обзира 

на године старости, удајом постаје пунолетном. Тај је пропис остао и до данас 
на снази, што погврђује пропис §-а i l l  Меничног закона. (Закључак Касацноног 
суда у  Новом Саду од 3 маја 1938, бр. Рек. 112/1937.)

2
У смислу §-а 11 Зак. чл. XX из год. 1877, ако дете нема оца дужна га је 

пздржавати мати, a ако је она за то неспособна, онда деда и баба са обе стране. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 4 маја 1938, бр. Рев. II 107/1937.)

3
Роднтељи нису власни да међусобним споразумом лншавају децу права на 

издржавање. (Закључак Касационог суда од 12 маја 1938, бр. Рев. I 162/1936.)

4
У смислу Наредбе бившег угарског Мннистра унутрашњих послова и Ми- 

кистра правде од 4 авг. 1915, има Окружни суд, чим сазна да странке које воде 
бракоразводни спор имају малолетно дете, нзвестити о покретаљу парнице над- 
лежну туторску власт, која he бити дужна да све cirace који се односе на из- 
државање и смештање детета поднесе Окружном суду. Окружни је суд, пак, ду- 
жан да 0 одлуци у логледу смештања и издржавања деце, као и о коначној од- 
луци у пнтању развода брака, извести туторску власт, достављајући јој и при- 
мерак правоснажне судске одлуке. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 7 окт. 1938, бр. Рек. II 119/1937.)

5
Чињеница да деда и баба имају и своје деце коју морају да издржавају, не 

рашава их обавезе да издржавају и унучад, него та околност може бити од ути- 
цаја само на виснну досуђеног издржавања. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 26 септембра 1938, бр. Рев. II 39/1937.

6
Не.«а таквог правног правила по коме се један од родите.га не би могао од- 

рећн да тражн накнаду од другога за издржавање заједничке законите деце; 
уколико је приход родитеља који се одрекао довољан за издржавање деце, a ин- 
терес малодобне деце није угрожен. (Закључак Касацноног суда у Новом Саду 
од 29 септ. 1938, бр. Рек. 220/1937.)

7
Правно је правило да је жена дужна да следи мужа, те грешење о ту ду- 

жност претставља тешку повреду брачних дужности из т. а) §-а 80 Зак о браку. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 6 априла 1938, бр. Рев. II 733/1937.)

8
Жена није дужна да живи у кући мужевљевих родител>а, ако је тамо и-зло- 

жена злоставл>ању ц увредама укућана. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 31 марта 1938, бр. Рев. 68/1936.)

10

Призивни суд је као чпњеницу установио да је отац тужител>а тужену ша- 
марао, те је оправдано извео закључак да је тужена имала разлога да брачну 
кућу напустн и да није била дужна да ее поврати. Ревизиона жалба тужиочева да 
се шамарање у ратарској кући не може тако строго просуђивати као у  грађанској, 
и да то није разлог да тужена тужнте.га напусти, Касациони суд није ногао 
прдхватитц, јер у Брачном закону нема основа да се такви поступци мере разлн- 
чито према друштвеном сталежу парнпчнпх странака. (Пресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 18 маја 1938, бр. Рев. 247/1937.)
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10
Чинлница да је жена ua дан венчања оОолела од акутне реоме, није разлог 

да је муж напусти. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 31 авг. 1938, 
бр. Рев. II 363/1937.)

! 11
Да бн се могао утврдити бракоразводнн разлог из т. а) §-а 80 Закова о 

'i браку, потребно је да је суд установио да је брачни однос међу странкама то- 
' лико ра-зривен, да је брачна заједница за тужитеља постала неизлржл>ива. ..  

(Пресуда Касациоиог суда у Новом Саду од 31 марта 1938, бр. Рев. 880/1937.)

• 12
I Правни је пропис да супружници једнострано и без пристанка другог су- 
I пружника не могу према трећим лицима једно друго обвезивати, али да правне 
I послове могу склапати слободно и независно једно од другог. (Пресуда Касацио- 

ног суда у Новом Саду од 31 марта 1938, бр. Рев. 724/1936.)

13
, Правилно је установио призивни суд да не сачињавају заједничку теко-I внну некрвтннне које су купл>ене за време када су странке брачну заједницу 
< биле већ коначно прекинуле. — Тужена је према установл1ењу п]>изивнога суда 
i још за мужевллва живота почела да живи ванбрачно, зато јој као недостојној не 
] прнпада удовичко право плодоуживања. (Пресуда Касационог суда у Новом 
I Саду од 9 апрнла 1938, бр. Г. 408/1934.)

I
1 У случају доказане недостојности, припада удовици плодоуживање на му- 
? жевллву оставину све до правоснажности, односно извршности иресуде кошм се 
, то изриче. (Пресуда Касационог суда у Новом Са.ду од 14 септ. 1938, бр. Рев. II 
'■ 279/1938.)

/ 15
Бестидан живот проводила је мати ванбрачнога детета када је према уста- 

ковљењу призивнога суда са оцем детињим сполно опћила где је год уграбила 
прилику: на клупи, за дудом, у дворишту и школској авлији, a више пута н на 

•' очнглед сведокиње В. М. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 5 маја 
; 1938, бр. Н. Г. I 218/1934.)

16
Суд се не може упуштати у расматрање да ли је мати ванбрачнога детета 

проводила бестидан живот, ако пре тога није установио да је мати имала полиога 
свошаја са ваводним оцем ванбрачвога детета. Зато је такво установллње из 
образложевл пресуде призивнога суда вал>ало взоставити. Шресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 6 апрвла 1938, бр. Н. г. 311/1934.)

17
На овом правном подручју ве може се у парвииама рали издржамања вав- 

брачног детета ставллти прнговор phirium concurnbenlium, вего само приговор да 
јр матв ванбрачнога детета у време полног опћења са оцем детињим ва бести- 
дан начвв вли професионално проводила блуд. (Пресуда Касационог суда у Но- 
Еом Саду од 12 маја 1938, бр. Рев. 416/1937.)

18
Иствна да у см. §§-а 180—182 Ванп. поступка старатељска власт има да од 

лвда које је означено као ванбрачни отац исходи изјаву да ли се ово таквим 
призваје и да у случају непризнавања штитника упути на парвицу. У конкрет- 
ном случају, међутв.м, тај претходни поступак не би имао никакве сврхе, јер 
тужева* ни код првостепенога ни код призивнога суда није признао да је отац 
вавбрачнога детета, нити се изјавио вољним да се стара о његовом издржавању. 
(Закључак Касациовог суда у Новом Саду од 17 јува 1938, бр. Рек. II 35/1937.)



12

19
Ако, као у конкретном случају, природни отац који је без иметка, у цело- 

сти, или бар у претежном делу, улаже свој рад у газдинство свога оца, који има 
кућу и салаш са 30 јутара оранице, па за тај рад не добива плату у новцу него 
храну н стан; па када би отац, да тога рада нема, морао држати посебног намеш- 
теника и плаћати га бар толико колико је потребно за издржавање ванбрачнога 
детета, онда је за издржавање детета одговоран и отац природног оца, докле год 
овај улаже свој рад у очевом газдинству и док не дође до таквог иметка из ко- 
jeia би могао издржавати ванбрачно дете. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 14 јуна 1938, бп. Рев. I 646/1935.)

20
Правилно је призивни суд изрекао да се право власништва на покретнину 

стиче предајом, док се уговором засннва еамо тражбено-правни однос који купца 
ОБлашћује на то да тражи предају купљеннх покретнина. Према томе, ако је 
Tpehe лице међувремено, док покретнина није предата, стекло добронамерно неко 
стварно право, раније купчево право не може бити ни од каква штетна утицаја 
на ваљаност међувремено стеченог етварног права. (Пресуда Касационог суда у 
Новом Саду од 11 окт. 1938, бр. Рев. I 542/1935.)

21
Тужба због сметања поседа постоји када се њоме тражи само заштита и 

повраћај последњег стања поседа. У конкретном случају тужнтељ је тражио 
предају поседа, те како се радн о самом пваву на посед, призивни суд није 
могао тужбу одбацитц зато јер она у-<и. §-а 548 Гр. п. п. није поднесена у 
року од 30 дана. (Пресуда Касационо? гсуда у Новом Саду од 30 маја 1938, 
бр. Н. г. 613/1934).

22
Давање мпраза јесте у ствари даровање, те је и за ваљаност оваквог прав- 

ног посла, ако се ради о некретаинама, -потребно писмено у см. Мин. нар. бр. 
4420/1918. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 13 маја 1938, бр. Рев. II 
235/1937).

23
Непотребно је било да тужитељ тражи парницом препис некретаина на 

своје име, ако је то могао тражитн оввшним путем на основу склопљене судске 
нагодбе. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 20 септенбра 1938, бр. Рев. I 
608/1937).

24
Право плодоуживања на некретнину је сметња за укидање имовне зајед- 

нице и онда, ако то право на некретнинама није укњижено, алн ако противна 
странка има знања о томе да оно стварно постојн. (Закл>учак Касацноног суда 
у Новом Саду од 25 маја 1933, бр. Рев. II 565/1938).

25
Правнн је пропнс да укидање имовне заједниде може тражити и лице које 

није грунтовни власник, односно које нема за грунтовни препис вал>ану исправу, 
ако је, као у конкретном случају, решење о предаји оставине већ донесено, само 
грунтовни препис некретнЈша на наследнике није још спроведен. (Пресуда Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 24 јуна 1938, бр. Рек. II 256/1936).

26
Када је потраживање веровника исплаћено, веровник је дужан издати 

дужнику брисовну дозволу ради брисања укњиженога заложног права. Пспла- 
том дуга престаје н јемство као обавеза акцесорне природе, па према томе и 
хипот. заложно право укњижено на некретнинама јемчевим, као и подзаложна 
крава која то заложно право терете. Како је заложно право нсплатом дуга пре- 
стало, није оно могло бити ни цедирано на сујемца. (Пресуда Касационог суда 
од 29 марта 1938, бр. Г. 608/1934).
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У CM. § 68 Закоиа o земљ. књигама, брисовну тужбу власно је да покреће 
оно лнце, које је уписом у своме земљ. књижном праву повређено, a то је лице 
'■ије је право у земљ. књизи Гшло уписано још пре уписа који се иобија, илн 
ако н није било уписано, али ra је оно. стекло доселошћу или универзалним 
правним следништвом. Како забрана отуђивања и оитерећења терети велике 
поседе општина иако она није на иекретнинама забележена (чл. 3 Закона од 
20 маја 1922), властан је био Држ. ерар да креће брисовну парницу против 
■гуженог, који је нскретнину купио и ушао у грунтовницу упркос забрани оту- 
heita и оптерећеша. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 23 маја 1938, 
бр. Рев. II 717/1937).

28
У см. чл. 3 Правилника о вршешу права првокупа од 21 августа 1933, 

бр. 54415/VI б, има се уз извештај о продаји иекретнине Аграрној банцн при- 
ложити и купопродајни Ј-говор и то у изворнику. У см. чл. 4 истога Правил- 
ника, има -4грарна банка своју изјаву да се жели користити правим првокуиа 
ставити на изворни уговор, те га по том вратити подносиоцј' што пре како би 
га овај могао спровести у земл>ишној књизи. Није, према томе, основаи ра-злог 
подвосноца рекурса да бн се Аграрна банка правом првокупа могла послужити 
u на темел>у овереног преписа уговора и да би задржавањем оригиналнога могла 
да му продају некретиине онемогући. (Закључак Касационог суда у Новом Саду 
од 9 септ. 1938, бр. Рек. II 41/1938).

29
Привилегована аграрна банка има у см. чл. 4 Правилника о вршењу лрава 

првокупа од 21 августа 1938 да се у року од 3 месеца од пријема изворног уго- 
Еора изјасни да ли xohe да се правом првокупа користи или не, и, ако се за та 
три месеца не изјасни, има се сматрати да се тим правом не жели користити. 
(Закључак Касационог суда у Новом Саду од 20 окт. 1938, бр. Рек. I 40/1930).

30
Правнлно је призивни суд осудио туженога да куповнину тужитељу 

исплати, јер туженн куповнниу није положио у благајну Снрочадског стола, како 
ji" био упућен, него на руке члана истога Р. Л., који ју је проневерио. (Пресуда 
ICacaoHOHor суда у Новом Саду од 14 септ. 1938, бр. l l  497/1934).

31
Правилно је установио призивни суд да кудеља, која је почела цветати 

половнном маја a сазрела крајем jj-на или почетком јула, није никла из семена 
добре врсте бачке куделл, него да је то дегенерисана цветајућа кудеља, из чега 
јс нзвео правилан закључак да тужени није лиферовао бачко селектирано ку- 
дељно семе; a како је -за такво семе приликом предаје узео гаранцију, одговораи 
jf- за штету која је тужитељу настала. Правилно је призивни суд установио да 
с<- добро ссме од дегенерисаног оком не може распознати, него тек када кудеља 
цвета, те да, према томе, и рок застаре за покретање туж(^ почиње тећи од дана 
Еада је купац имао могућности да установи да ли роба одговара Јтоворним 
условима. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 19 фебруара 1938, бр. Г. I 
571/1934).

32
He може бити речи о -зајму када правни претходник тужител»ев даје туже- 

ној 5000 дин. из сопствене побуде, да 6и туженој притекао у помоћ у тешким 
материјалним приликама. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 17 маја 
1938 Г. бо. Н. Г. 552/1934).

33
Правно је правило да јемац-платац, ако платн уместо непосредног дуж- 

нвка, ступа на место веровника и да и без посебног споразума на јемца прелазе 
сва праза и осигЈ'рања која је нмао веровник. .Јемац-платац има, према томе, 
п право да преузме на терет сујемца укњижено заложно право. (Пресуда Каса- 
цноног суда у Новом Саду од 29 марта 1938, Бр, Рев. 172/1936).

a
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У CM. §-a 1416 Аустр. грађ. зак., ако се намера ДЈ'Жника прв исплауи дуга 

иориче, онда се прво имају одрачунати камате, a затим главница. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 10 маја 1938, бр. Н. г. I 493/1934).

35
Дужник је властан депоновану своту повући све дотле док веровник не 

мзјави да депоновану своту прима; у конкретном случају утолико внше, јер 
дужннк није нн у молбн за депозит, a нн каеније, тражио да суд депоновану 
своту упути веровнику на исплату, веровник је, пак, такву молбу предао тек 
пошто је над нмовнном депонента отворен стечај. (Закључак Касационог суда 
у Новом Саду од 10 јуна 1938, бр. Рек. 15/1938).

36
Стари власник (продавац) може после отуђења некретнине отказатн најам 

само онда, ако је од новога власника на то нарочито овлаштен. (Пресуда Каса- 
дионог суда у Новом Саду од 31 авг. 1938, бр. Рев. II 361/1937).

37
Није de тужени вбогатио на штету тужитеЛ)а, (овај је у купл>ену некрет- 

1гину инвестирао 7000 дин.), ако је некретнину услед неодобрен>а уговора од 
стране аграрних властн продао даље, a прим.Ђену куповнину тужитељу повра- 
■ 1ИО. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 12 .маја 1938, бр. Рев. I 62/1936).

38
Тужена општнна бнла је поверила т\жител>у, који је уиировл>ен водилац 

зсмљитних књига, да јој уз награду од 3000 дин. реши све поднеске, који се 
односе на некретннне парцелпсане по општини, ii да донесена решења спроведе 
у земљишним књигама. Оправданс је призивни суд досудио тужнтељу уговорену 
ваграду, иако је внша управна власт решење општнне о пуномоћству из фор- 
малних разлога поништала, јер се тужена општцна тужител»евим радом кори- 
стила и обогатила. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 2 маја 1938, 
бр. Н. г. II 433/1934).

39
Главни задатак тужнтељнце био је да дете води у забавиште н да га за- 

бавља; за обавл>ање тога посла тужите.Ђица је добивала стан, храну и 700 дин. 
месечно. Забављање детета од 5 година такође је нека врста васпнтања, које је 
било поверено тужитељици уместо матерн. Тужите.Ђица није, према томе, бнла 
служавка, него „бона“ (забавиља) и васпитачица, те је правнлно упутила тужбу 
редовном суду. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 5 септембра 1938, 
бр. Рев. I 792/1937).

40
Ако намештеник приликом иступав>а из службе, без приговора и придр- 

жања права да тражн даље принадлежности, принадлежности које му посло- 
давац нуди прими, онда више нема права да такав захтев став.Т)а накнадно, јер 
се ни друга страна у погледу својих наводних обавеза не може у бесконачност 
оставити V неизвесности. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 26 авг. 
1938, бр. Рек. II 157/1937).

44
Изјава опоручитеља да he мировину добити само онп његовн чиновниди, 

који су у његовој служби били непрекидно п фактично 10 година, значи да се 
време проведено у ратној војној служби не може сматрати фактичном службом 
код опоручител>а. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 11 маја 1938, 
бр. Рев. II 114/1936).
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Правилно je нзрекао призивни суд да тужитељ познвом у војску, дакле 
услед акта државне власти коме је био дужан да се покори, своју службу није 
напустио, те да се време пре и после војне службе има сматрати непрекидном 
службом. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 4 октобра 1938, бр. Рев. I 
104|1937).

43
У см. §-а 12 Зак. чл. XXV11 из год. 1900, за ваљаност отказа којим посед- 

ник отказује службу своме економском чиновнику, потребно је да он буде учн- 
н.ен напнсмено. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 14 фебруара 1938, 
бр. Рев. 671/1936).

44
У см. §-а 78 Закона о чиновницима од 31 марта 1931, држава одговара за 

штету коју почнни државни службеник у вршењу своје дужностн супсидијарно, 
тз тужба мора бити управљена како против извршиоца тако и против државе. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 20 окт. 1938, бр. Г. 26/1934).

45
Неспорно је да је главна скупштина тужене Водне задруге смањи.за при- 

надлежности својих службеннка, па н тужител>еве са 20% н да је то смањење 
одобрило надлежно Министарство на основу §§ 99 и 117 Зак. чл. XXIII из год 
1885. Према томе, иако није expressis verbis укинут или преиначен чл. 20 Пра- 
вилнвка 0 принадлежностима задружних службеиика, већ сахим тим што је 
надлежпн орган Задруге закл>учио сма1вење прннадлежности н што је тај закл>у- 
чак надлежно Министарство одобрило, потврђена је н промена чл. 20 Правнл- 
ннка 0 принадлежностима. Преиа томе Касациони суд налази да су принадлеж- 
иости тужителл правова.1>ано снижене и да у одлуци скупштине тужене Задруге 
вема повреде стечених права. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
25 маја 1938, бр. Рев. II 459/1937).

46
Ако једно лице прими некога у своју кућу са обећањем да he га посинити 

н учинпти својнм наследником, па то не учини, онда овај има право тражити 
од наследника да му накнаде вредност о6авл>енога рада и то и у случају ако је 
у законсков наследном односу са даваоцем o6ehaiba, a вредност добнвеног закон- 
ског наследства не стојн у саразмеру са обав.л>ени)1 радом. У том случају при- 
пада му разлика између нас.чедног дела који је добио и вредности обављеног 
рада, од кога се имају одбити све предности које су овај и његова породица од 
оставнтел.а ужцвали. (Решење Касационог суда од 11 маја 1938, бр. Рев.224/1934).

47
Према пропису §-а 331 Закона о радњама, службени однос на пробу може 

се закл>учитв највише за време од месец даиа, a no §-у 338 то се право службо- 
примчево не може уговором о службн ставити ван снаге или ограничити. Према 
тсме, време проведено у служби након истека пробпог времена од месец дана 
нма се сматрати сталним и дефинитнвним, иако је пробно време уговорено иа 
дуже од месец дана. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 19 априла 
1938, бр. Рев. I 572/1937).

48
У см. §-а 246 Закона о радњама, захтеви због превременог отпуштаља морају 

се путем суда остварнвати за шест месеци по истеку дана када су се могли 
шнети, јер су иначе искл>учени. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 
12 априла 1938, бр. Рев. I 692/1937).
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48
У CM. §-a 9’ cT. 1 8ак. o осиг. радника, послодавац je ДЈ-жан дати раднику 

Еоји потпада под oca^’̂ paae отштету која премаша своту коју му плаћа Уред 
само у случају, ако је за несрећан случај пресудом кривичног суда оглашен 
кривим, или ако пресуда кривичног суда није могла бити донесена због узрока 
који леже у личности онога који је проузроковао повреду. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 12 априла 1938, бр. Г. 508/1934).

50
У см. §-а 97 сг. 3 Закона о оснгурању радника, право на накнаду оштеће- 

кога према трећем лицу прелази до износа стварно издатих потпора и накнада 
на Средишњи уред. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 25 септ. 1937, 
бр. Рев. I 372/1937).

51
ТЈ'жено предузеће (Електрична централа) је индустриско, a не саобраћајно, 

и у таквом предузећу у см. § 6 Закона о заштити радника радно време не може 
трајати више од 48 часова недељно. Раднн однос између власника предузећа и 
noiioiuior особља не сме се косити са одредбама Закона о заштити радника (§ 5) 
и власници су предузећа за сваки прековремени рад дужнн платити најмање 
50% више од редовног (§ lO). (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 17 
маја 1938, бр. Рев. I 708/1937).

52
Удовици припада отштетна мессчна рента због губитка мужа само до 

преудаје. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 12 априла 1938, бр. Г. 
705./1934).

53
Док стечај није ликвндиран, не може се знати да ли штета тужитељева 

постоји и у којој висини, стога је призивни суд правилно изрекао да је тужба 
превремена. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 25 октобра 1938, бр. 
Р рв. I 2/1935).

54
У CM. прописа §-а 72 Зак. чл. VIII из год. 1871 о одговорности судија, 

дужна је странка да тужбу радн отштете покрене против судије у року од 30 
дана по уручењу одлуке дасцнплинскога суда којом је овај установио право 
на отштету, јер иначе од тога права отпада. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 19 маја 1938, бр. Рев. I 289/1937.)

55
У погледу отштете саобраћајног желе.зничког особл>а Државних железница 

због претрпљеног несрећног случаја, меродавни су прописи Наредбе Министар- 
ства саобраћаја о оснгурању државног саобраћајног особља за случај болести 
V. несреће од 30 маја 1922 бр. 16276/22. Од стуцања на снагу те Уредбе (1 јули 
1922), за суђење о отштети коју тражи железннчко особл>е није више надлежан 
редован суд, него надлештва која су предвнђена у  §-у 63 поменуте Наредбе. 
Шресуда Касационог суда у Новом Саду од 20 септ. 1938, бр. Рев. 360/1935).

56
Тужитељу је штета настала услед тога што је један пливајући подводни пањ 

ушао у точак брода, услед чега је брод постао неспособан за маневрисање, те га је 
водена струја нанела на воденицу тужнтељеву и оштетила ју. — Правилно је 
признвнн суд случај квалификовао вишом силом, Jep улаз подводњака пања у 
точак брода није управЈвач брода био у стаљу предвидетн и спречитн ни поред 
највеће пажње; исто тако није могло бити спречено ни кретање брода према 
воденици, јер је крма услед застоја машннерије отказала послушност. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 7 нов. 1938, бр. Рек. II 325/1937).
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Ha подручју угарског приватног права не иоже се тражити наквада за 
претрпљене болове коју признаје Аустр. грађ. заковик. (Пресуда Касацвовог 
СЈда у Новом Саду од 15 јува 1938, бр. Н. г. 885/1934).

53
У см. 567 Начелае курвјалне одлуке, само даровање joBi ве доказује да 

је даровавв вметак ввоввва од предака, јер је потребво да даровавв аметак, 
да бв се iiorao сматратв имовивом од граве, вотвче од једвог заједвичког претка, 
a да је даровав лицу, које бв и као васледвак по закоау учествовало у васлеђи- 
ван>у тога иметка вза дароваоца. (Решев>е Касацвовог суда у Новом Саду од 
12 апрн.1а 1938, бр. Рев. 661/1935).

59
Правво је вравило да је тековава овај вишак вредвости која вадмаша вред- 

исчгг нмовине од граве; све дотле док иман,е од граве ввје вотпуно успостав- 
-■вено, тековнва ве востоји. (Пресуда Kacaiuioaor суда у Новом Саду од 5 апрнла 
1938, 6р. Рев. 39/1935).

60
У ведостатку десцевдевата врежнвели брачвн друг има враво да васледи 

не само заједанчку тековиву, вего сваку тековнау. He бв арежавелом брачвои 
другу прввадало супружавско васледно право само у случају, ако је до дава 
свртн умрлога сувруга постојао разлог за вокретан>е бракоразводве варваце, 
Ј!'>ракора.)Водва тужба и подаесеаа, вли ако је умрли сувруг био у томе свречеа. 
(Пресуда Касадноног суда у Новом Саду од 18 октобра 1938, бр. Рев. I 906/1935).

61
За одрвцав>е од права ва услуге које су потоњим ааследаицима валожеве 

•воруком, вије вотребво да одрацав>е наследнак да у облику тесгамеатарвом. 
4Приесуда Касациоаог суда у Новом Саду од 16 фебр. 1938, бр. Г. II 299/1934).

62
 ̂ И удовнчко право влодоужвван>а засвоваво је ва заковскои васлеђивању, 
де в уловица остав.1>ачева одговара заједво са васледвицвма за дугове остав-
^ лчеве. (Пресуда Касацвоаог суда у Новон Саду од 4 каја 1938, бр. Рев. II 

33/1936).
i

63
I Оставина је вредата васледввцвма, a у решев>у о пр>едаја ввје изречеао да 
be дожнвотво враво влодоуживања тужител>аце, које јој је оворуком завештаво, 
има ва векретвивама освгуратн. Тужитељица је власва да тражи тужбом то 
оснгурав,е, уколвко докаже да је оврховодитељ, који је међувремеао стекао 
овршво заложво право, гледе тужвте.гвчввог права плодоужвван>а био у злој 
вери. (Закл>учак Касацновог суда у Новом Саду од 4 ваја 1938, бр. Рев. II 
693/1937).

64
Малолетвик, пошто је постао пуволетввм, има право да тражв обесважење 

оставнвске вагодбе коју је Сврочадскн сто одобрво, али којон ои узима ва себе 
теретне обавезе. Из чињевнце да је малолетвн постао пуволетвим 24 апрала 1931 
год., a ттжбу вскревуо 23 марта 1933 год., ве може се взвести закл>учак да се 

;ОК одрекао права да вагодбу вапада. (Пресуда Касацвовог суда у Новои Саду 
1од 25 маја 1938, бр. Рев. II 223/1936).

65
Ако је оставвнска раправа довршева и решенл о предајв оставине востало 

правосважво, овда претседвик Окружнога суда вије био властан да у својству 
надзорве властн ваређује Среском суду да предмет ради пововаог вођења оста- 
вввске расправе устуви другом јаввом бележаику. (Закл,учак Касациовог суда 
у Новом Саду од 9 апрвла 1938, бр. Рек. 100/1936).

2
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66
y  наследним парницама потребно је учешће свик сунаследника онда, ако 

се без очувања интереса свих наследника сворно питање не може решити. Кад, 
иак, тузкитељи, као у конкретном случају, траже допуну нужног дела само од 
обдареннх сунаследника, онда се то питање може решити без повреде права оних 
сунаследника који у парници не учествују. Установљења која таква пресуда 
садржи нису меродавна за евентуалне доцније парнице које би тужнтељи кре- 
нулн против осталих наследннка. (Решење Касационог суда у Новом Саду од 
2 маја 1938, бр. Г. II 499/1933).

67
Озпака „код плавог кон>а“ није трговачко име у см. §-а 10 Трг. зак., под 

којим трговац води своју радњу, него је то назнв за трговачки етаблисман (на- 
стан). Под тим именом трговац не склапа трговачке послове, па оно н не ужива 
заштиту Трг. зак. Такав назив може узетн свако, уколнко за то нема сметње 
у пропигпма Закона о радњама (§ 128), односно ^-има 58 и 157 Зак. чл. XVII 
из год. 1884. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 2 маја 1938, бр. Г. II 
762/1933).

68
Пуномоћ у и.ме деоничарског друштва у ,ликвидацији имају потпнсатн сва 

три ликвидатора који друштво колективно заступају. Ако су неки од ликвида- 
тора, као у конкретном случају, лично заинтересовани, јер се ради о њиховим 
потраживањима пре.ча друштву, онда пуномоћ имају потписатп њихови заме- 
ницц које за то буде овластила скупштина друштвена. (Закл>учак Касационог 
суда у Новом Саду од 26 августа 1938, бр. Рек. II 7/1938).

69
У см. 621 Начелне куријалне одлуке, за време постојања јавнога друштва 

могу његови чланови своја потраживања из друштвених односа остваривати 
само протнв јавног друштва, a не и против појединих чланова друштва. (Закљу- 
чак Касационог суда у Новом Саду од 1 септ. 1938, бр. Рек. I 126/1937).

70
Ако су чланови управе деоничарског друштва проглашенн кривпма н пре- 

судом кривпчнога суда правоснажно осуђени, онда ови за штету, проузроковану 
кривичним делом, одговарају оштећенима и непосредно, што је истакнуто у 
§-у 189 Трг. зак. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 15 септ. 1938, 
бр. Рев. 601/1936).

71
Купац је извршио право нзбора из §-а 353 Трг. зак. тиме што је тужбом 

тражио испуњење уговора, без придржавања права на отштету. Ако се досуђени 
предмети прилнком спровођења оврхе код продавца не могу наћи, к}'пац нема 
право на покретање нове тужбе ради отштете, него он може једино поступити 
по прописима §§ 214 и д. Зак. чл. LX из год. 1881. (Пресуда Касацноног суда у 
Новом Саду од 28 маја 1938, бр. Н. г. 634/1934).

72
Правни је пропис да се једном исправним признати рачзгн може нападати 

само на основу заблуде и преваре. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
9 априла 1938, бр. Н. г. I 348/1934).

73
Ако је продавац робу задржао за себе, има се сматрати да је већ самих 

тим од уговора одЈХтао, те му не припада право на отштету. (Пресуда Касациног 
суда у Новом Саду од 10 марта 1938, бр. Г. 260/1934).



74
Из саме чињенипе да је тужитељ после отказа улога примао и делимитае 

Ртплате, не следи да је он на такав начин отплате пристао, одустајући од права 
да добије цео улог наједанпут. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 13 
иаја 1933, бр. Н. г. II 687/1934).

76
Према последњен ст. §-а 4 Зак. чл. XXV из год. 1900 „без важностн су 

npeua поручиоцу правни послови склопл>ени упркос забрани из §-а 1 („занат- 
*ијс и трговци могу ван свога места становања потражити ради скупљаља на- 
руџбина caiio оне занатлије н трговце, који се баве продајом или потрошњом те 
po6t-“). Такав правнн посао није, међутим, апсолутно ништаван него сам рушљив. 
П[>оглашен>е његово неважнии не ноже поручилац тражити ипак у неограниче- 
впм врсмену, ако постоје чињенице из којих се може известн да се права да 
ц<ажц обеснажење уговора одрекао. У конкретном случају тужител. је са туж- 
вом одбпјен јер је установл^но да се вршалицох и трактором служио читаве 
Tpu године и да је од куповнине неколико рата исплатио, a није навео никакав 
врнхватл>ив разлог што уговор није побијао раније. (Пресуда Касационог суда 
j  Новом Саду од 24 августа 1938, бр. Г. 286/1934).

76
Није повредио призивии суд материјално право када је нзрекао да се на 

ЈпапЈ1̂ д установл>енн отштетни износ за случај неизвршења уговора има приме- 
•нвати пропнс који вре.ди за сторио, према коме суд на молбу обвезане странке 
жте из правичности снизитн уговорени износ сторна на износ који одговара 
стварном интересу веровника. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
18 маја 1938, бр. Рск. 29/1938).

77
Према §-у 98 Меничног закона само неписнена лица, илн лица која не могу 

Впсати, морају давати меничне нзјаве рукознаком овереиим од суда или јав- 
Вога бележннка ва мениаи или на алонжу. Из тога излази да писмена лица могу 
Давати пуномоћије за потпис на иеници по општиа правним прописима, дакле 
Жнсмено и усмено, изричво и прећутво, Ј-вапред као в ваквадвим одобрењем 
вЕојнх вотпнса. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 7 септевбра 1938, 
вр. Н. Г. 799/1934).

78
У cii. §-а 98 Менвчвог Закова, ко даје мевичву взјаву за вепвсмено лице, 

мора од таквога лица иматв пувомоћ оверену од суда влв јавног бележвика. 
(Шресуда Касациовог суда у Новом Саду од 22 септ. 1938, бр. Н. г. 582/1934).

79
; Мевнчнв закон не одређује вајкраћн рок доспелости менице, те услед тога 
iiBje у противвости са законом ако је као дан из,дан>а и доспелости менипе озва- 
чен једав и вств дан. (Пресуда Касациовог суда у Новом Саду од 26 септембра 
1938, 6р. Рев. II 65/1937).

80
Ималац мевице властан је да меницу домицилира, алв не противно спора- 

зуму. Ако споразума вема, онда ве протввло обичају који постоји у меничвом 
промету. Ннје вмалац мевиие у конкретном случају поступио против обичаја 
када је менвцу домицнлнрао у месту седишта суда вадлежног за обвезаввка у 
време пздан>а ненвце. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 1 априла 
1938, бр. Рек. 327/1936.)
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SJ
Тренутак када је за потписнике бианко менице настала меннчва обавеза 

иије тренутак испуњења менице, него тренутак када су они на меници ставили 
своје потписе. — Есконтна листа не значи споразум у погледу доспелости ме- 
нице, нити да се н>ена плативост имала означити баш тим даном, него значи 
само то, да ималац менице нема право да означи доспелост меннце пре тога 
дана, али да ју са касниЈим даном може означнти. (Пресуда Касацноног суда у 
Новом Саду од 7 јуна 1938, бр. Н. г. 834/1934.)

82
Неваљаност меничног протеста може суд узети у обзир само услед приго- 

вора, a не и по службеној дј*жности. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
31 ОКТ. 1938, бр. Н. Г. 541/1934.)

83
У CM. ст. 3 Стечајнога закона, разлучна права јавних дажбина не престају 

важити услед отварања стечаја, иако су стечена извршењем ради намирења или 
обезбеђења у време последних шездесет дана пре отварања стечаја. A како су и 
тражбине Уреда за осигурање радника Јавне дажбине, то ни разлучна права сте- 
чена аа ове дажбине не престају. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
25 маја 1938, бр. Рек. 6/1937.)

84
На решењу Окр. суда, којим је у корист туженога одређена оврха, судски 

извршитељ је потврдио да је у име главнице, камата и трошкова прнмио 10,454 
динара. Како је, дакле, извршитељ поступио као заступник туженога, има се 
сматратн да је о спроведеној оврсн и.мао знања и тужени. (Пресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 3 маја 1938, бр. Рев. 78/1937.)

85
У см. §-а 50 Закона о принудном поравнању ван стечаја, поравнан>ем се не 

двра у право веровника против садужнпка или порука дужникових, нити про- 
тив регресних обавезаника, оснм ако на то веровннк нзрично пристане. (Пре- 
гуда Касационог суда у Новом СадЈ' од 27 септ. 1938, бр. Рев. I 684/1936.)

86
У см. §-а 8 Закона о побијању правних дела ван стечаја, на побијање је 

ОЕлагатен веровник чија је тражбина нзврпша, без обзира на време њеног по- 
станка, укачико извршење на имовини дужниковој нпје довело до потпуног на- 
мврења веровниковог, илн уколико се има узети да до намирења не би довело. 
(.Закључак Касационог суда у Новом Саду од 7 јуна 193S, бр. Н. г. 878/1934.)

У см. §-а S Закона о лнквндацији аграрне реформе од 19 јуна 1931, аграрна 
власт установл>ава које се имање има сматратн великнм поседом, при чему је за 
установл,ење права власннштва меродавно стаље у земљишним књнгама на дан 
27 фебр. 1919. Утврђивање објеката Аграрне реформе бнва путем расправе коју 
одређује Банска управа (§ 52). Према §-у 1 Закона о нзменама и допунама За- 
кона 0 ликвпдацијн аграрне реформе од 24 јуна 1933 „земљшпта која су зем.т>о- 
радинцн купц.ти од великог поседника или су стекли доселошћу или заменили са 
cBojiiM зем.Ђиштем пре 27 фебр. 1919, те ова трајно несметано поседују и на дан 
ступања на енагу овог закона, a промене власности ннсу проведенс у зем.вишним 
вњигама, нису објекат аграрне реформе. Промене права власности у зем.впшним 
књнгама одредиће саме странке по односним законскнм прописима". Према 
томе и у погледу доселости нма Банска управа као првостепена аграрна власт 
да утврди да ли је неко треће лнце на основу доселости стекло право власни- 
штва илн није, те да ли се на истн посед има применити последња реченица 5 
ст. §-а 1 Закона о измеиама и допунама од 24 јуна 1933. Питање права власни- 
штва на основу доселости и питање поседа спада, дакле, п у конкретном слу- 
чају у стварну надлежност аграних власти, услед чега је пресуде доњих судова 
ваљало укинути и поступак обуставити. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од*14 јуна 1938, бр. Рев. I 492/1937 као и закл.учак од 14 јј-на 1938, бр. 
Рев. I 498/1937.)
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Чнњевица да су некретнине на које је укљижеиа тужитељева траж(5ина 
јгзете под удар аграрне ре^рм е, није ни од каква утицаја iin тражбину веров- 
зика, него веровнику остају и надаље сва пвава која vy припадају према ду- 
кпицнма по општим правнии пропнсима. (Пресуда Касационог суда у Новом 
?адЈ' од 17 марта 1988, бр. Г. 501/1934.)

89
При решавању спорова којнма су предмет земљораднички дугови, меро- 

laBHH су прописн Уредбе која је на снази приликом решавања спора. (Пресуда 
iacaauoHor суда у Новом Саду од 20 апр. 1938, бр. Г. II 221/1934.)

90
Прена Уредби о -заштитн земљорадника од 23 нов. 1933, тужитељ је био 

ужан да свој дјт нсплатн у 12 годишњих рата. Према томе 2% у см. чл. 3 
[сте Уредбе могу се у корист тужителл одбити од сваке рате н за сваку годину, 
килнко је рата раније исплаћена него што она доспева. A како само поледња 
»ата доспева после 12 година, могу се у корист тужителл само код последње 
ате одбити свих 24%, уколико је иста 12 година рапија плаћена. Код сваке 

ipyre pare могу се одбити по 2% мањв са колико година поједина рата ваније 
доспева. Шресуда Касацноног суда у Новом Саду од 31 Jiaja 1938, 6р. Рев. I 
345/1935 и пресуда од 29 авг. 1938 бр. Рев. II 295/1937, npeiia којој смисао је 
'рвдбе тај, да се преостали и.знос главнице, који би остао сваке године после 
?сплате поједине pare, снижава са 2%.-)

91
Према чл. 2 т. 4 Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веровника 

д 23 нов. 1934, кад новчани завод поднесе Министарству молбу ла му се одобри 
длаган>е плаћања, те кад завод подношење молбе лријавн надлежном суду, 
нда од дана пријаве суду па док се не донесе одлука по поднесеној иолби, не 
ОГЈ’ се против завода предузиматн никакве мере за изврше&е и обезбеђен>е, 
нти се над имовином новчаног завода може отворитн стечај. Како се у том про- 
нсу не каже да новчани завод којн је поднео молбу ради одлагања плаћања не 
оже бити ни утужен, није погрешно призивни суд када је тужитељу лраво на 

тужбу прнзнао. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 13 окт. 1938, бр. 
Н. г. I 194/1934.)

. 92
Како су ло чл. 16 Уводног закона за Заколик о судском поступку у грађ. 

парницама прописи из §§ 588—605 Зак. чл. I нз год. 1911 о ллатлим налозима 
остали на снази, оли се илају примењнватл ла цео поступак, па и па ларниле 
које настају услед поднесене контрадикције. (Закл>учак Касационог суда у Но- 
вом Саду од 29 марта 1938, бр. Рек. 368/1936 и Закључак од 8 алр. 193*8, бр. Рек.

; I 251/1937.)

1 93I Лржавна свилара у Новом Саду није лравно лице нитл флрма, него једап 
! Д«ч> држапне имовиие, те зато ле може лред судом фунгирати као странка, пего 
i сс тужба пла управитн против Државног ерара. (Закључак 1Сасационог суда у 
ј Новом Саду од 9 септ. 1938, бр. Рек. II li/i938).

94
Иако вредност лредмета лрелази 12,000 дпн., Срески суд је постао стварно 

, надлежан, јер се туженп у расправл.ан>е упустно ие приговарајући надлежности.
 ̂ <3акл>учак Касациопог суда у Новом Саду од 1 јуна 19.38, бр. Н. г. 631/1934.)

95
Правпи је пролис да у делокртг редовпих грађанских судова спадају само 

спорли лриватпо-правни односн, a други само утолико, уколико су посебпим про- 
писима упућени у делокруг редовних судова. Релзавање о питању да ли тужн- 
тељу, додел>еном на рад код Школског надзорништва, лрнпада огрсв и припо- 
voh на скулоћу, спада у делокруг управних власти. (Пресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 3 siaja 1938, бр. Рев. I 380/1936.)

88



2 2

Ако тужилац тужбу код Срескога суда ограничи на парничне трошкове, 
предмет постаје маличан. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 7 окт. 
1938, бр. Рек. II 89/1938.)

. 97
Меница се може утужити код суда надлежног по месту испуњења и онда 

када се ради о послу на отплату. (Пресуда Касационог суда у Новом Оаду од 21 
августа 1938, бр. Рев. 297/1936.)

98
За рачунање рока од четири недвље за подношење одговора на тужбу меро- 

даван је продис §-а 320 Грађ. п. п. т. ј. тај се рок продужује за цело трајање 
судског одмора од 1 јула до 15 августа. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 24 јуна 1938, бр. Рев. II 65/1937.)

99
Није било места изрицању пресуде због изостанка када је на прво рочиште 

за Речну пловидбу, као државно добро, пристунио опуномоћеник Државног право- 
браниоштва, јер нема таквог законског прописа да би и директор Речне пло- 
Бидбе, односно њезип правни референт, могао водити парнице за Државу пред 
зборним судовима. (Закључак Касационог суда у  Новом Саду од 10 јуна 1938, 
бр. Рек. 215/1937.)

100
Ако је тужбом тражено да се тужени обвежу да су остатак куповнине дужни 

платити солидарно, вреде прописи о обичном (§ 112 Грађ. п. п.) a не о једин- 
ственом супарничарству (§ 115 Грађ. п. п.), јер је могуће да пресуда против су- 
парничара различито гласи. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 22 јуна 
1933, бр. Рев. II 465/1937.)

101
Ако суд у см. §-а 251 новог Грађ. п. п. споји више парница у заједничку 

расправу, те парнице не губе своју самосталност, те се у погледу допуштености 
правних лекова имају применнти прописи који важе за сваку поједину парницу 
посебице. (Закључак Касационог суда у  Новом Оаду од 3 маја 1938, бр. Н. г. 
600/1934.)

102
He може бити предмет парнице ради установљења пнтање да ли је пра- 

вилник и статут мировинског фонда некога предузећа на снази или није, јер се 
то питање има решитн у оквиру кондемнаторне парнице. (Пресуда Касационог 
суда у  Новом Саду од 30 окт. 1938, бр. Рев. 738/1935.)

103
Преглед крви, да би се на основу њега установнло да ли је тужени отац ван- 

брачнога детета, није према данашњем стању медицинске науке још сигурно до- 
казно средство, па када тај доказ призивни суд није одредно, није починио ни- 
какву формалну правну повреду. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 14 
јуна 1938, бр. Рев. I 414/1936.)

104
Није могао прокуриста Деоничарског друштва бити преслушан као странка, 

јер је прокуриста у см. §§-а 37 и 38 Трг. зак. заступник друштва по пуномоћ- 
ству, a законскн је заступник друштва у см. §-а 180 управни одбор. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 13 априла 1938, бр. Рев. II б4з/1936.)

105
Правилно је призивни суд изрекао да постоји случај пресуђене ствари, јер 

је против тужитеља раније био издат менични платежни налог који је постао 
Јфавоснажан, док у конкретиом спору тужитељ тражи натраг оно што је на 
основу платнога налога, заједно са трошковима извршења, исплатио. (Закључак 
Касационог суда у Новом Саду од 15 апр. 1938, бр. Рек. 291/1937.)
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Православни свеци у  погледу рока за лредају правних лекова нису од ути- 
цаја на припаднике других вероисповести, странака и њихових правозаступника. 
Ако је, пак, судска канцеларнја на други дан православног Ускрса била затво- 
рена, тужител. је био дужан призив предати поштом, чиме би очувао законски 
рок за улагање призива. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 30 септ. 
1P38, бр. Рек. II. 319/1937.)

107
Нпје јавни бележник властан да у оставинској ствари подноси рекурс, јер 

ои у таквој ствари није странка, аего судски орган. (Закључак Касационог суда 
у Новом Саду од 4 окт. 1938, бр. Рек I 274/1937.)

108
Правни је пропис да се, када странка има у парници два опуномоћена ад- 

воката, па је судска одлука уручена обојици у разно време, рок за улагање прав- 
ног лека има рачунати од ранијега уручења. (Закључак Касационог суда у Но- 
вом Саду од 29 авг. 1938, бр. Н. г. II 639/1934.)

109
У см. § 566 Грађ. п. п., странке се могу одрећи призива само после објављи- 

вања, односно после доставе, првостепене пресуде. (Закључак Касационог суда у 
Новом Саду од 20 маја 1938, бр. Рек. 247/1937.)

110
У см. §-а 594 ст. 3 последња реченица, утврђивање вредности спорног пред- 

мета у  призивном степену не може се побијати правним леком, a веже и реви- 
зискн суд. (Закључак Касационог суда v Новом Саду од 5 маја 1938, бр. Н. г. I 
682/1934.)

23

106

111
Ако суд првога степена пропусти да у см. §-а 601 Грађ. п. п. по службеној 

дужности одбаци ревизију која је недопуштена (као и ону која је уложена пре- 
касно), то право припада и призивном суду, јер се ради о пропусту дужности 
суда првога степена, који по службеној дужности мора узети у обзир и призивни 
суд. (Закључак Касационог суда у Нсвом Саду од 31 маја 1938, бр. Рек. 30/1938.)

112
Нема места рекурсу у см. §-а 613 т. 1 Грађ. п. п. ако призивни суд рекурс 

није одбацио, него одбио. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 18 јуна 
1938, бр. Рев. I 438/1936)

113
У бракоразводним парнииама, које се расправљају по старом Грађ. п. п., 

Riia се ревизиона молба у см. §-а 527 предати код призивног, a не код првосте- 
пенога суда. (Решење Касационог суда v Новом Саду од 30 септ. 1938, бр. Рев. 
253/1937.)

114
У см. чл. 30 Уредбе о осигурању и принудној наплати порезе од 19 нов. 

1928, бр. 148000, на сву другу имовину дужника, сем оне која је побројана у т. 
1—3 истога члана, може се због пореског дуга водити само судска оврха. Како 
тражилац извршења тражи одређење оврхе на вангрунтовни плодоужитак извр- 
теников, за одређења оврхе надлежан је суд, a не управна власт. Тиме што се у 
см. § 213 Зак. чл. LX из год. 1881 и-звршен>е на грунтовно неукњижени плодоужи- 
так спроводи као на покретну ствар, само је прописан начин и-звршења за суд, 
али п.лодоужитак није тиме постао покретном имовином на коју би се могли при- 
менити прописи 30 чл. поменуте Уредбе. — Како је тражење општине да суд од- 
редн оврху за наплату порезе, приреза и других јавних дажбина службени акт 
власти, ово се тражење може вршити само службеним путем. A како се вршење 
етужбене радње без нарочитог законског овлаштења не може пренети на треће 
лвце, нити вршити преко овлаштенога лица, општина није могла тражити одре- 
ђење оврхе путем адвоката. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 26 авг. 
1938, бр. Рек. II 228/1937.)
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115
У CM. 50 Куријалне пленарне одлуке, хипотекарни поверилац који није по- 

зван на распоредну расправу, нити о н>ој извештен, не може се лишити права 
да путем парнице тражи установљење свога веровничкога ранга према каснијем 
ковериоцу који је из куповне дене добио намирење; утолико ман>е, јер располо- 
жења у судским решењима донесеним у оврпшом поступку немају карактер пре- 
суђене ствари. To стоји нарочито онда, ако се правна повреда тиче лица које у 
извршном поступку није било лично заинтересовано ни као тражилац извршења 
ни као овршеник. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 2 маја 1938, бр.
H. г. 391/1934.)

116
Дражбеном купцу припадају права која му Овршни закон даје да се не- 

кретнина на љега може грунтовно прелисати. To његово право није утрнуло тиме 
што Je он некретнину даље продао, jep је и даље остала на снази његова обавеза 
према купцу да му некретнину у см. уговора преда. Зато дражбеном купцу при- 
пада право да дротив одлука земљишнокњ. власти, које се тичу продате некрет- 
нине, подноси правне лекове. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 30 
авг. 1938, бр. Рек. I 276/1937.)

117
Ако је овршеник већ водио парницу против свога дужника те му је потра- 

живање правоснажно и досуђено, онда именовани старатељ у см. § 124 старог 
Овршног закона није против овршениковог дужника могао поново покретати пар- 
ннцу, него Je против н.ега на основу већ правоснажне пресуде морао водитн 
оврху ради намире. Зато је Касациони суд на основу т. 6 §-а 571 Грађ. п. п. 
због поавоснажно пресуђене ствари пресуде оба доња суда као и поступак уки- 
нуо. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 28 септ. 1938, бв. Рев. II 
753/1937.)

118

Намирно извршење не може се ни на основу пресуде Касационога суда од- 
редити пре него што пресуда буде овршениЕу уручена и пре него што протече 
петнаестодневни рок за испуњење, предвиђен у §-у 397 старог Грађ. п. п. — И 
у см. §-а 12 ст. 2 новога Закона о извршењу и обезбеђењу, извршење се не сме 
дозволити пре него што протече рок који је у  извршном наслову одређен за 
дужну чинидбу. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 18 марта 1938, бр. 
Рек. 75/1937.)

119
За одређење извршења ради обезбеђења, на основу неправомоћног менич- 

ног платног налога Трговачког суда у Београду, надлежан је у см. §-а 18 Зак. 
чл. LX из год. 1881, односно §-а 33 посл. ст. Зак. чл. LIV из год. 1912, суд над- 
■лежан за спровођење извршења. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 
15 апр. 1938, бр. Рек. 305/1936.)

120
У см. §-а 148 Закона о општем управном поступку, као и §-а 100 Зак. чл.I. x из год. 1881, за расправљање о излучним парницама надлежан је срески суд 

п онда, ако је оврху одредила и спровела управна власт у см. §-а 137 Зак. о 
општем управном поступку. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 7 јуна 
1938, бр. Рек. 144/1937.)

121
У см. §-а 42 Зак. чл. LIV из год. 1912, на продужење извршења, у кон- 

кретном случају на одгоду одређене дражбе некретнина, има одгодну снагу и 
она још неправомоћна судска одлука, која је променила, ставила ван снаге, 
разрешила или ограничила одлуку која је служила као основ одређењу извр- 
шења. (Закључак Касационог суда у Новом Сад од 9 oki. 1938, бр. Рек. 303/1937.)
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Овлаштен је био оврховодитељ да тражи намирну оврху против стечајне 
масе, јер се ради о дугу стечајне масе (§ 48 старог Стеч. закона). (Закључак Ка- 
сационог суда у Новом Саду од 25 маЈа 1938, бр. Рек. 246/1936.)

122

123
Поништај дражбе зато јер је продата некретнина која не сачињава вла- 

сништво овршениково, може се тражити само на основу прописа §-а 168 старог 
Овршног закона. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 22 септ. 1938, бр. 
Рек. I 314/1938.)

124
Адвокат је властан да уговори награду за свој труд, али у погодби мора 

бити нарочито изречено да се погодба односи само на награду a не и на тро- 
пткове, јер иначе адвокат има право да поред награде тражи и трошкове. Само 
што закон под трошковима разуме .1едино готове издатке, a не и награду коју за 
адвокатски рад суд установљава. Када је, дакле, тужитељ уговорио да he за 
свој рад у име награде добити паушалну своту, онда нема право да поред те на- 
граде тражи још и награду коју суд установљава. (Пресуда Касационог суда у 
Новом Саду од 19 маја 1938, бр. Н. г. I 531/1934.)

125
Адвокат нема права на награду за вођење излучне парнице ако је знао да 

покретнине нису власништво његове странке. Чињеница да је адвокат известио 
странку 0 погрешно поднетој излучној тужби није од утицаја на одговорност ад- 
воката, јер је његова дужност била да странци да стручне савете у том погледу 
како да се штета отклони; да је упозори на штетне последице даљега вођења 
парнице и тек ако је странка упркос тих опомена тражила наставак поступка, 
смео је тужитељ вођење парнице наставитн. У см. ст. 2 §-а 2l Закона о адвока- 
тима „адвокат је дужан права своје странке бранити против свакога ревносно, 
верно и савесно". (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 4 јуна 1938, бр. 
Н. г. 814/1934.)

126
Адвокату не припада награда за рад за који је знао или могао знати да 

itehe бити успешан, сем ако је тај рад извршио на нарочити захтев странке. 
(Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 28 маја 1938, бр. Н. г. 636/1394.)

127
Није у противности ни са којим законским прописом, ако од иностванца 

спуномоћени иностранац адвокат опуномоћи адвоката убележеног код које ад- 
вокатске коморе у нашо.1 држави да га пред нашим судовима заступа. (Закљу- 
чаЈС Касационог суда у Новом Саду од 7 окт. 1938, бр. Рек. II 87/1938.)

128
Није противзаконит уговор адвоката у погледу хонорара којн он углави за 

случај да учини потребне кораке кол Суда за заштиту Државе да се предмет 
уступи редовном суду. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 24 авг. 1938, 
бр. Н. г. 941/1934).

129
Нема таквог правног проппса према коме би одрицање адвоката од права 

на награду морало бити стављено написмено. (Закључак Касационог суда у Но- 
вом Саду од 25 августа 1938, бр. Рек. I 36/1938.)

130
Адвокат није могао унапред знатп да правни лек неће имати успеха и, 

како странка улагање правног лека није забранила, адвокату припада награда, 
јер га у томе не терети несавесност. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 
4 јуна 1938, бр. Н. Г. 708/1934.) ^
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Из праксе рекурсног суда
У правннм часописима објављује се судска пракса апелационнх, a највише 

касационпх судова, али мн држимо да то није довољно. Данас, у доба увоћен>а 
у  живот новнх закона, таква нас пракса не може потпуно задовољнти. Пре- 
лазна наређења поједпних закона не могу да нам пруже јасне одговоре на сва 
питааа која цскрсавају у пракси. Често се погрешно тумаче поједини одређени 
и јаснн прописи прелазних наређења. Законски пропис, ма како био јасан, не 
наилазп увек на правилно схватање код оних који су позвани да закон приме- 
н>УЈУ- To су тешкоће коЈе унификација закона еобом доноси. Поред тога по- 
стоје још II другп разлози којп јасно доказују да није довољно познавање само 
праксе впшнх судова. Многи предмети се коначно решавају код окружних као 
лругостепених судова, јер се у извесним случајевима странке не жале против 
лругостепене одлуке, a у  многим случајевима је даљи правни лек искључен. 
Тим разлозима правдамо потребу објављивања важнијих одлука другостепених 
судова. Но сем тога уверен сам да судовп и на овом правном подручју неједнако 
решавају многобројне неспорне ствари. Та пракса се продужава, a штетне по- 
следице не изостају. Истакао сам баш неспорне ствари, јер у тим стварима се 
ређе може сазнати одлука Врховнога суда. Из ових разлога придајемо већу 
важност објављивању одлука у ванпарнпчнпм стварпма. Желели бпсмо да сазна- 
мо н пваксу осталнх судова, бар са правног подручја Апелационог суда у Новом 
Саду. Држцмо да he на тај начин наша пракеа nohii правилним путем.

Овде се објављују неколико закључака Окружног као рекурсног суда у 
Петровграду, за које држпмо да пх је због њпхове важностп вредно забележпти.

131
По увођењу у живот новога Закона о извршењу и обезбеђењу било је 

спорно да ли he се у случајевпма, у којпма је по старом П. п. било места одре- 
ћењу наетавног намирног извршења, пзвршење дозвољавати по прописима старог 
И. п. илп по пропнснма новог П. п., као ново извршење. Рекурсни суд је по 
жалби тражиоца пзвршења (бр. Пл. 323/93S—2). чији је предлог ради одре- 
ђења наставног нампрног извршења Срески суд одбио са разлога што не салвжи 
податке по новом П. п., првостепени закључак укинуо и првостепени суд упутио 
да nocTvnit no прописпма старог И. п. Своје стаиовиште о пвимени прописа 
старог И. п. рекурсни суд је образложно овако: Прописи чл. 27 У. н. п. пмају 
се тако разумети, да се по прописима старог П. п. имају одређиватн наставна 
памирна извршења, јер тпм извршењпма има места током спровођења извршног 
поступка, a сврха им је да тражнлац пзвршења дође до noKpnha за своју траж- 
бнну. Није од важностп што се у току спровођења извршења тражи ново ре- 
шење, јер са гледишта чл. 27 У. п. п. једпно је меродавно то, да се опо доноси 
током спровођсња извршења. односно после одређеног основног намирног извр- 
шен>а. Ограничења прп одређивању наведеног 11звршен.а постављена су погла- 
главито радп тога, да не би тражплац пзвршења извршеника неоправлано узне- 
мнрнвао и теретио новнм трошковнма. Према томе, у конкретном случап' не може 
бити места покретању новог извршног поступка по проппсима новог И. п.

132
Г)11ло је споршо, a н сада је спорно пптање, да ли се дражбена продаја не- 

кретннна и.ма тражнтп и одреднтн по прописима новог нлп по прописима ста- 
рог II. п., ако је Beh раннје укн.нжено овршно заложно право за предметну 
тражбнну II то на основу намирног извршења које је одређено пре ступања на 
снагу новог И. п. Рекурснн суд је по жалбп тражиопа пзвршења (бр. Пл. 
tOS3/l93S-2), — чији је предлог радп одређења дражбене продаЈе првостепенп 
суд одбпо са разлога што предлог не гадржп податке по новом II. п. — укинуо 
нападнути зак.гучак п упутио првостепени суд да молбу тражиоца извршења 
решп по проппснма старог II. п. Образложеље гласи; Уредба о увођењу новог И. 
п. усвојила је принцпп, по коме се пзвршни поступак спроводи и.лп у целости 
по старом II. п. нли у целостп по новом. Границу претставл>а дан када нови II. п. 
добнје обавезну снагу. У конкретном с.лучају је нампрно извршење, које је обу- 
хватнло извршеникове некретнине, одређено пре ступања на снагу новог П. п., 
,iep је на осиову тога укњпжено нзвршно заложно право под бр. 6879/1935. Како 
се, пак, има сматратп да се тренутком одређења намирног извршен.а извршење
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налази у  току, то се по чл. 27 У. и. п. има започети извршни поступак спвове- 
сти по досадашњим проппсима. Није одлучна околност, што се по новом И. п. 
принудна пподаја некретнина сматра самосталним средством извршеља (§§ 70 и 
171 новог И. п.), јер се започета извршења по усвојеном принднпу једкнства 
имају спровести по досадашњим прописима.*)

133
По предлогу Привилеговане аграрне Оанке одвеђена је и спвоведена пт>и- 

нудна продаја извршеникових некретнина. На дражби је учестповао н пупомоћ- 
ник Банчин и у том својству купио је за Банку извесне парцеле. Ппиказао ie ори- 
гиналну пуномоћ, што је поступајући извршни орган констатовао у дгажбеиом 
затгаснику, a равногласан препис приложен је списима. Према салржини пуномоћ- 
ства, Банчнн пуномоћник био је овлаштен да некретнине купује на дражби за 
Банку. На крају преписа пуномоћи налази се овера од стране саме Банке, a 
испред тога налазе се полаци да су ову пуномоћ пздали Банчини претставчиии 
II да је управна власт у Београду оверила потписе Банчнних претставника. Извр- 
шеник је уложио претставку, тражећи да се дражба поништи из вазлога. iep на- 
ведена пуномоћ не олговара пропнсима §-а 174 Зак. чл. 60 из 18S1 гол. Па како 
се сам пуномоћник у таквом случају има сматрати купцем, повређен је npoimc 
у поглелу полагања одустанице т. ,i. што није положена олустанива; паведеиа 
Банка ослобођена је полагања одустанице, док пуномоћник, који H iiie  исказан 
уредним пуномоћством, није ослобођен. Срески суд уважио је претставку,ЈТс је 
дражбену продају поништио у смислу § 179 сл. е) И. п. Поводом рекурса Паба, 
рекурсни суд је (бр. Пл. 901/1938) поеиначио првостепени закључак, ппеставку 
одбио, стојећи на становишту, ла се Банка има сматрати дражбеним купцем и то 
из ових разлога: Пуномоћник Банке је по гласу дражбеног записника и по гласу 
овереног преписа пуномоћства био легитимисаи да у име Банке учествује у 
лражбовању. Списима приложени оверени препис пуномоћства олговара пуно- 
моћству које се захтева по §-у 174 Зак. чл. 60 из 1S81 г., с обзиром на привиле- 
nije које су признате овој установи, међу којима се налазн и приви.легија у по- 
гледу веродостојности њезнних исправа, a поврх тога поступајућем извршном ор- 
гану приказан је и равногласни оригинал пуномоћства. Имај.ући, даље, у вилу 
сврху прописа §-а 174 цнт. зак.: да се у вези са дражбеном куповином, како 
евентуалним заплетима, тако и злоупотребама учини крај, — рекурсни суд стоји 
на становишту, да у конкретном случају не постојн бојазаи за паступање таквих 
евентуалности, јер је пуномоћник Банчин потпуно легитимисан за дражбовање у 
корист свога властодавца.

134
Пзвршеникове некретнине изложене су биле јавној продаји. Како лраж- 

бени купац дражбеним условима није удовољио, одређена је на захтев заинтере- 
сованог лнца релицитација, која није одржаиа. Након тога сва заинтересована 
.лица поднела су молбу да се дражбена продаја поништи, јер су сви повериоци 
намирени, лражбени купап се одриче дражбене продаје и сви заинтересовани 
прнстају на поништење. Срески сул је молбу олбио са разлога, што се ова 
лражба не може ништити, јер је постала правоснажном. Рекурсни суд је (бр. 
Пл. 1059/938—2) олбио рекурс молилапа Синтересената) са овом мотивацијом: 
Релицитација против намерног дражбеног купца није олржана. Правилно је 
пзрекао првостепени суд ла нема места примени прописа §-а 162 новог И. п. — 
по коме лражба губи своју правну снагу чим лозвола поновне лражбе иостане 
правоснажиом — јер се на конкретни случај имају применити пгоииси Зак. 
чл. 60 из 1881 г„ с обзиром на чл. 27 У. и. п. По поописима стапрг И. п. чиње- 
рицом олређења релицитације још не губи правчу енагу основна диажба. iep 
купац може да се послужи правом из залње ал. §-а 185 цит. зак. Тек спровође- 
Н.ОМ релицитације укида се основна лпажба, с тим ла ранијог купца терете 
обвезе које му налажу прописи §-а 186 пит. зак. На конкретни случа) се не 
може применити Пленарна куријална оллука на ко.ју се позивају рекурентн,

*) Као што се из овога види, рекурсии сул инје ycBonio разлоге Кагационог 
суда у Загребу по овом питању, које садржн одлука бр. Рек. 674/1938 објављена 
j  ,,IIpaBocyby“ бр. 10 из 1938 г.
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jop ce она односи на дражбу која је одређена услед накнадне понуде. Између 
паведене две дгажбе постоји разлика утолико, што се усвајањем накнадне по- 
иуде (натпонуде) ранија дражба одмах ставља ван снаге. У конкрегном случају 
дражбена продаја поводом расписане релицитације ннје одржана, те је тако 
основна дражба остала на снази. У недостатку законских претпоставака нема 
iiecTa поништењу правоснажне дражбе на основу споразума странака (заинте- 
росованих лица), јер се споразумом странака не могу ништитн правоснажне 
дражбе у том смислу, да сам извршнн суд на основу таквнх споразума извршп 
иоништење. Дражбено-извршни поступак остаће у  стању у коме се налази, ако 
странке не нађу начина за постигнуће жељене сврхе, a тај пут и начин, у оквиру 
ог.ог поступка, не може бптн други него онај којн закон предвиђа и регулише. 
Пн околност што су тражбине намирене и што ни извршеник не жели да се 
иослужп својим правом пготив немарног дражбеног купца, и гато дражбени 
купац не желн да се користи својим правом које ттотиче из правоснажне драж- 
бене продаје, (правоснажног дражбеног досуђења) не може служити основом за 
псништење конкретне дражбене продаје.

135
Тужилац, који је исходио правоснажну пресуду против наследника за 

остављачеве дугове, предложио је Среском суду да се одведи нзвршење при- 
кудном управом н дражбом на некретнине пок. остављача које cj' наследили 
туженн-наследницн. Првостепени суд је пррллог олбпо са образложењем да на- 
следници нису још постали земљишнокњпжнн влсниди тпнтаих некретнина. 
ПоБодом рекурса тражиода пзвршења рекурсни суд је закључком Сбр. Пл. 
1087/193S/2) потврдио првостепени закључак пз ових разлога: Увидом у извршни 
наслов. рекурсни суд установљава ла су именовани наследници обвезани пре- 
судом Окружног суда у П. да плате тужбени изпос са прип. „само до внсине 
наследства иза пок. остављача“. На основу таквог извршног наслова не може 
cn предлогу тражиоца извршења удовољити. На основу такве пресуде којом је 
сбвезан наследник до виспне наследства (остављачева оставина). a да при  томе 
није лоблнже означена у пресуди врста п количина наследства (оставина), нити 
наследно својство туженога, не може се олредитп извршење. Околности у по- 
гледу врсте, обима, и наследног својства. не Morv се овде утврћивати ни на 
основу пружених података, јер се прописн §-а 15 Зак. чл. 60 из 1881 год. Гкоји 
важе II после ступања на снагу новог П. п. у поступку по новом П. п., јер су 
чл 12 У. и. п. одржани на снази §§-и 14 и 15 зак. чл. 60 из 1881 год. који 
замењују § 49 новог П. п.) могу применити само у том случају, када се пред- 
лаже извршеае протпв наследника на основу пресуде којом је обвезан сам 
остављач. У овом, пак. случају обвезани су сами наследници пресудом Koia 
служи као litulus executionis, па је требало утврдити напрел наведене околноети 
у пресудц, јер се без њих, на основу такве мањкаве пресуде, извршење не може 
одреднтн.

136
Тражилац извршења обратио се је са предлогом ради оснивања принудног 

заложног права нзвршном суду, алн му је предлог одбијен са разлога, што је 
за одређење таквог извршења надлежан суд iio § 7 ст. 1 бр. 1 и 3 П. п. и то 
у смислу g-a 71 IT п. Поводом рекурса тражиоца извршења, рекурсни суд је 
(бр. Пл/ 673/938) укинуо првостепени закључак са упутством да првостепени 
суд узме у решавање конкретни предлог тражиоца пзвршења н то из ових раз- 
.лсга: Поред иадлежностп за дозволу извршења Окружног суда у П. који је издао 
извршнп наслов, мозке тражилац извршења ставнти предлог и за дозволу извр- 
птења оснивањем принудног заложног права извршном суду, под условом, да 
је извршни наслов снабдевен потврдом о његовој извршности (§ 7 ст. 2. П. п.). 
Како је, пак, тражилац извршења овај услов испунио, неосновано је првостепени 
суд одбацио предлог тражиоца извршења због ненадлежности. Прошгси §-а 71 
li. п. не искључују прнмену ст. 2 §-а 7 П. п., иако се овај став изричито не 
помнње у §-у 71 li. п., јер став 2 §-а 7 И. п. допуњује ст. 1 бр. 1 и 3 §-а 7, на 
који се позива § 71 П. п. — не искључујући примену п другога му става.

Стевав Брашкови1ш
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За постојање дела из § 276 Кр. з. потребно је, поред осталога, 
да је навођење на обљубу учињено злоупотребом поверења, т. ј. 
да учинилац девојку са особинама наведеннма у том зак. проиису 
обмањивањем наведе на полни сношај, свестан да обећања која 
чинн не мисли испунити. — Апелациони суд је повредио пропис 
из § 399 од. 2 0 . кр. п. када поводом призива оптужеиика због од- 
луке суда о кривици није поншптио пресуду Окр. суда и ствар упу- 
тио на нови претрес и одлуку.

П Р Е С У  ДА:
Касациони суд установљава да је решењем Апелационог суда у Н. С. од 28 

маја 1937 године бр. Kniia 77/1937 повређен закон у § 399 од. 2 С. кр. п., те, по- 
ншптавајући то решење, a с тии у вези и пресудЈ' Окружног суда као инокосног 
суда У П. од 5. априла 1937 бр. Кзп. 518/1936, наређује овом потоњем суду да 
одржи нови главни претрес и донесе нову одлуку.

Решењз у погледу осталог дела захтева за заштиту закона отклања.

Р A 3 Л 0  3 И:
Протнв решење Апелационог суда у Н. С. од 28. маја 1937 бр. Кпп. 77/1937, 

Главни држ. тужилац поднео је захтев за заштиту закона, тражећи да овај Каса- 
цнони суд установи да је тим решењем повређен закон у § 399 од. 2 С. кр. п. Ту 
псвреду закона види Гл. држ. тужилац у томе, што Апелациони суд није на 
основу тога законског прописа, a поводом признва опт. К. J. изјављеног због iio- 
вреде закона и због одлуке о кривици, поништио пресуду Окр. суда као ино- 
косног суда у П. од 5 априла 1937 године бр. Кзп. 518/1936 и упутио ствар на 
иови претрес, иако је она у погледу утврђења одлучних чињеница непотпуна.

Захтев је основан.
За иостојање дела из § 276 Кр. зак. потребно је, поред осталога, да је наво- 

1>ење на обљубу учињено злоупотребом поверења, т. ј. да учинилац девојку са 
особинама наведеним у том законском пропису обмањнвањем наведе на полни 
сношај, свестан да обећања која чини не мис.1и испунити. У предметном слу- 
чају, према утврђеном чињеничном стању, опт. К. J. навео је оштећ. К. К. да с 
К)Име оде његовој кући и са њиме полно општи тиме што јој је обећао да he с 
њоме склопити брак, a после двомесечног заједничког живота ју је напустно. У 
пресуди Окружног суда, међутим, није уопште расмотрено нити установљено да 
ли је оптуженик, обећавајући женидбу, оштећену само обмањивао, т. ј. био све- 
стан да то обећање неће испунити, нити да уопште намерава да га испуни, или је, 
пак, његово обећање бнло озбиљно, али се касније, после већ обављених полних 
сношаја, из било којнх разлога предомислио. Како о делу из § 276 Кр. з. може 
бити речи само у првом случају, те како је, према томе, за правилну примену 
закона потребно да се ова одлучујућа околност установи, Апелациони суд као 
црнзивни суд био је дужан да поводом прнзива оптуженога изјављеног због по- 
вреде закона, односно одлуке о кривнци, поступи по § 399 од. 2 С. кр. п., па да 
због непотпуног утврђења одлучних чињеница у побијаној пресуди ову поиишти 
и упутн ствар на нови претрес. Када Апелациони суд није тако поступио, по- 
вредио је закон у томе пропису.

Касациони суд је зато захтев за заштиту закона на основу § 357 од. С. кр. 
п. уважпо и пресудио као у диспозитивј\

Поништење решења Апелационог суда, a с тим у вези и пресуде Окр. суда 
као инокосног суда и упућивање ствари првостепеном суду на нови претрес и 
одлуку, темељи се на § 357 од. 3 С. кр. п.



м
Остали део захтева за заштиту закона Гл. држ. ty®илaц је побукао, na је 

Касационн суд отклонио да о њему решава. Нови Сад 7 септембра 1938 године 
(КНО 25/1937).
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Када се у нападнутој пресуди наводи да је лекарско мишљење 

у погледу иолне потенције оптужешша неодређено, суд је имао 
одредитн нредложену надопуну доказног поступка у том правцу, a 
када је тај предлог одбио, остварио је повреду из § 336 бр. 5 С. кр. п.

РЕШЕЊЕ:
Касациони суд уважава ревизију оптуженога изјављену због повреде фор- 

малнога закона из § 336 бр. 5 С. кр. п., те, поништавајући пресуду Окр. суда на 
основу § 346 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар истом Окр. суду на нови претрес и 
одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања.

РАЗ ЛОЗИ:
Против дресуде Окр. суда изјавио је оптужени ревизију због повреде фор- 

малнога закона из § 336 бр. 4, 5 и 6 С. кр. п. због повреде материјалног закона 
из § 337 бр. 1 сл. а) в) бр. 2 н 3 С. кр. п. II призив, a држ. тужилац само призив.

Касациони суд је узео у расматрање првенствено повреду формалног за- 
коиа U3 § 336 бр. 5 С. кр. п., коју жалилац види у томе, што је одбијен његов 
иредлог да се стручно лекарски прегледа у погледу његове полне потенције и да 
се у том погледу преслуша и лекар, с обзиром на то да је он приложио лекарско 
увереше о томе да код њега моћ полног опћења вероватно више не постоји.

Ова је ревизија темељита. Окружни суд је нашао да лекарско уверење од 9 
фебруара 1937 године, које се у ревизији спомиње, не тврди ништа одређено и 
категорнчки, шта внше да је то уверење неодређено, нејасно и противречно. Када 
је, дакле, суд нашао да упитно лекарско уверење није довољно да расветли ону 
битну чнњеницу да ли код жалиоца постојн моћ полног ошптења или не, и када 
је жалнлац у том погледу ставио предлог за надопуну вештачења, суд је требао 
одредити надопуну тог вештачења у смислу новелисаног § 181 одел>. II С. кр. п. 
II то тим више, јер се код суда појавила сумња против тачности датог стручног 
миш.Ђен-а од 9 фебруара 1937 год., па је суд у смислу § 192 одељ. I С. кр. п. 
требао да затражи мишљење другога, или више другнх вештака.

Како је Окр. суд одбио тај предлог жалиоца, остварио је повреду формал- 
иог закоиа из § 336 бр. 5 С. кр. п., јер је одбијање предлога могло бити за одбра- 
ну од неповољна утицаја на одлуку суда, те је зато Касациони суд уважио ову 
ревизију оптуженога, пресуду Окр. суда поништио на основу § 346 бр. 2 С. кр. 
п. II упутио ствар истом Окружном суду на нови претрес, на којем he се расвет- 
лити та бнша чнњеница, да ли код оптуженога постоји моћ полног општења или 
не, II према резултату доказног поступка донети нова одлука.

Услед горњег решења сви остали правни лекови су постали беспредметним, 
те је решавање њихово Касациони суд отклонио. Новн Сад, 13 септембра 1938 
годнне (Број Кре 301/1937).
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Касацпонп суд се ннје упуштао у  расматрање питања да ли је 

оштећепп дужан да се подвргне пластнчној операцнји којом би се 
уклонила трајно унакаженост лица, када оптужени није предујмио 
трошкове за операцпју, a п сам оштећени је надннчар без иметка. 
—  Поврат, узет као основица за прнмену § 76 од. 1 Кр. з., не може 
бити н отежица.
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П Р Е С У Д А ;
Касациони суд ревизију оптуженог одбацује, a његов призив не уважава.
Међутим, призив државног тужноца уважава, пресуду Окружног суда у 

погледу одмеравања казне преиначује, те оптуженог В. С. на основу законских 
пропнса наведених у пресуди Окружног суда применом § 74 К. з. осуђује на 
казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, остављајући иначе првостепену пре- 
суду нетакнуту.

Р А З  Л ОЗИ;
Против пресуде Окружног суда изјавио је оптужени Б. С. ревизију због по- 

вреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. и призив због строго одмерене 
казне ради ублажења, док је државнн тужилац изјавио само призив због бдаго 
одмерене казне ради пооштрења.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. види оптужени у томе, 
што је Окружни суд на дело за које је оптужени оглашен кривим погрешно дри- 
мвнио § 178 бр. 3 Кр. 3., уместо § 181 од. 1 Кр. з., будући да према мишљењу 
лекара унакаженост лица ннје трајна, јер се пластичном операцијом може 
уклонити.

Ревизија није основана, јер у предметном случају — с обзиром на матери- 
јално стање оптуженог и оштећеног, јер су обојица надничари без икаквог 
нметка, a операција би према мишљењу вештака стала до 1.000 ^ н а р а  — опе- 
рација не долази уопште у питање, јер за њу не постоје материјална средства, 
која би, у првом реду, био cau оптужени дужан да оштећеном стави на распо- 
лагање у циљу операцнје. С обзиром ua то, овај Касадиони суд се није ни упу- 
стио у расматрању витања да ли се унакаженост лица може сматрати трајном и 
у оном случају, када се она без опасностн по живот или веће непријатности за 
повређенога може с помоћу операције уклонити, a потоњи неће да се подвргне 
операцијц.

Како је, према томе, ревизија очигледно неоснована, Касациони суд ју је на 
темељу § 345 од. 1 бр. 2 С. кр. п. одбацио.

Узевши потом у расматрање изјављене призиве, Касациони суд је нашао:
да се оптуженоме поврат не може узети за отежнцу, јер је la  околност по- 

служила као основица за примену § 76 од. 1 Кр. з.;
да је Окружни суд напитост оптуженога и држање оштећеног приликом ин- 

кримисаног догађаја већ уважио као олакшавне околности;
да се, међутим, досЈ^ђена казна, с обзиром на то да се оптуженик налази у 

поврату, указује сувише благом, —
па призив оптуженога на основу §§ 334 од.2 и 353 С. кр. п. није уважио, док 

је призив државног тужиоца уважио, пресуду Окружног суда у погледу одмера- 
вав>а казне преиначио и казну повнсио као у диспозитиву, сматрајућн да тако 
нзречена казна одговара тежини дела и степену кривичне одговорности опту- 
женога.

У осталом оставио је пресуду Окружног суда нетакнуту.
Нови Сад, 13 септембра 1938 године (Број Кре 240/1937).
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Да ли се може под § 179 Кр. з. подвести оно дело којим су по- 

вређена три зуба, треба у  сваком поједином случају посебно расма- 
тратн. Када је инкримпнисано дело из § 179 Кр. з., онда се има 
расветлнти околност, да ли је намера оптуженика била уперена на 
взвршење тог дела, a ако нпје, да ли је могао предвидети наступелу 
иоследицЈ'?

П Р Е С У  ДА:
Касацнони суд поводом ревизије, изјављене од стране држ. тужиоца због 

повреде материјалног закона из § 337 бр. С. кр. п., поништава пресуду Окр. суда 
на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. и упућује ствар истом Окр. суду на нови претрес 
и одлуку.



РАЗЛОЗИ:
ПротиБ пресуде Окр. суда изјавио је држ. тужилац, између осталога, и ре- 

визију због повреде материјалнога закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., углавном зато, 
што Окр. суд дело оптужених није квалификовао по § 179 одељ. I Кр. з., јер 
ирема установљењу суда повређена су три зуба од којих је један испао, a  друга 
два се дрмају. Зато је суд требао да установи и то, да је уништен н постао 
трајно слабији мање важан део тела.

Поводом ове ревизије Касациони суд је узео у расматраае нападнуту пре- 
суду Окр. суда, па с обзиром да § 179 Кр. з. не даје директног прописа у погледу 
тога, шта се има сматрати маље важним делом тела, не може опћенито узети да 
уништење једног зуба, или ако су један или више зуба услед озледе постали 
трајно слабији, да се таква озледа има увек подвести под пропис § 179 Кр. з., 
већ се 10 мора увек појединачно просудити. У конкретном случају суд није из- 
вео вешгачење у том погледу, какав је утицај имала упитна повреда зуба на 
фзгнкдионисање варења, јер се оно устаиовљење суда, да није доказано, па да се 
није могло ни утврдити да је способност органа за варење са ловредом зуба сма- 
њена ма у којој мери, a најмање у знатној мери, не заснива на мишљењу струч- 
љака лекара, шта више то пнтање д-р К. 3., преслушан као стручњак дне 3 фе- 
бруара 1937 под бројем 6/6, није ни узео у расматрање. Даље с обзиром да су 
озлеђена три зуба из горње вилице, има се расветлити и та околност, има ли, н 
ако има, какав утицај има та озледа зуба на правилно функционисање говора, 
што се такође мора путем вештачења установити.

Осим тога Касациони суд примећује да у нападнутој пресудн није установ- 
љена та бптна чињеница, каква је била намера оптужених када су ошт. Љ. на- 
нели упитне озледе, наиме, да ли је њихова намера била уперена на оштећење 
зуба (§ 16 одељ. I Кр. з.), или само на то да Љ.-у нанесу телесне озледе, но у 
том случају је требао суд установити да лн су оптужени могли предвидети на- 
етупелу лоследицу, иди су лакомислено држалн да he је моћи отклонити или, 
лак, ако ју нису предвндели, да ли су лрема околностима могли или били дужни 
да предвнде (§ 16 одељ. II Кр. з.), у којем случају би се имао лрименнти § 17 
Кр. 3.

Све ове околности су од битне важности за лравилну лримену закона, јер 
од њнхова установљења зависи квалификација инкримисаног дела, те је зато 
Касациони суд ловодом ревизије држ. тужиоца, изјављене због повреде матери- 
јалнога закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., поништио лресуду Окр. суда и упутио 
ствар истом Окр. суду на нови претрес, на којем he Окр. суд расветлитн горње 
чињенице и према резултату доказног лостулка донети нову одлуку.

Услед горње одлуке сви остали правни лековп су лостали беслредметнн, те 
је релхавање њихово Касациоли суд отклонио.

Нови Сад, 23 септембра 1938 г. (Број Кре 235/1937).
Б.
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И справка : У садржају „Правличког гласника", објављеном у прошлом 
бр.. омашком је изостао чланак г. д-ра Јовапа CaBKOBHha: „Положај стицател>а 
земљишно-књижннх права према вангрунтовном стицатељу", објављен у св. 
„Правничког гласника'* за фебр. 1938, стр. 33.

Власник „Правничког г.ласника“ : Владнмир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
Одговорни уредник: Владимир Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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