
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Б р. 6 Новв Сад, 30 јуни 1939 Год. III

Одговорност власника моторних возила
Ни на једном домену приватног права није искрснуо толики 

Gpoj проблема као на домену накнаде штете. Огромни технички реиз- 
Битак последњег столећа учинио је да разна покретна и непокретна 
машннска постројења, са којнма долазимо свакодневно у додир, 
значе за нас са једне страие повећану удобност живота, a на другој 
страни исто толико нових извора опасности по људски живот и 
стварање штете своме ближњем. Право има задатак да и у том 
лавирннту животних односа, које нам данашњица пружа, нађе пра- 
вилно II правно решење.

Хоћемо да овде, по могућности, у главним потезима дамо прво 
један летнмичан поглед на историски развитак главних начела 
Јстанове накнаде штете у приватном праву уопште; да, прела- 
зећи на наше право, расмотримо поједине важеће законске одредбе 
гледе накнаде штете, које су проузроковала моторна возила; да, на 
крају, прикажемо најновпЈе законско регулисање овога питања у 
нноземству, нарочито у Немачкој н Француској, које ,,de lege ferenda” 
може да служи за путоказ и нашем законодавцу у нормирању овог 
новог домена приватног права.

Према Јерингу: („Schuldmoment im rdmischen Privatrecht”) у рим- 
ском праву одговорност за накнаду штете заснива не факат учи- 
њене штете, него искључиво кривица за извесно дело и, ирема 
lex Aquilia, свака кулпозна или долозна радња којом је туђи иметак 
или лице противправно повре^но, повлачи за собом обавезу на 
накнаду штете, која се остварује са actio injuriarum.

У почетку установа накнаде штете још је везана са кривично- 
правнол! санкцијом, но касније, све више се одваја и пробија пут 
GHo становиште, да и без долозне, чак шта више и без случајно, не- 
иехатом проузроковане радње, има оштећени право на накнаду. Ово 
право не остварује се више у кривичном, него у грађанском по- 
ступку. Али и у тим случајевима кривица се једноставно прет- 
поставља, јер према тадашњим законским нормама накнада штете 
без субјектнвне крнвице није се уошпте могла ни замислити. У 
каспијем развптку ове правне установе, за извесне случајеве отпада 
п ова пресумпрана, фиктивна кривица, на пример штета учињена у 
несвесном стању, нлп штета почињена од животнња — те преостаје 
само објективна одговорност без сваког субјективног елемента.

У прошлом столећу, нарочито појава железпице, створила је 
читав ред нових животннх односа, као и нових могућних начина 
за стварање штете, који су постепено захтевали да буду правно ре- 
гулисани. Тако је у колевки железнице, у Енглеској, донет Lord
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Cambell statut, Viktoria cap. 93, закон којп je служио као узор при 
сличном законском нормирању 1869 у Аустрији, a 1871 године у 
Немачкој. Немачки Reichsgesetz од 7 јуна 1871 године већ предвиђа 
да железннца, рудник, творннца т. ј. њихов предузимач, одговарају 
за накнаду штете због проузроковане смрти или телесне повреде и 
онда, ако нема њихове сопствене крнвице ннти крнвице in eligendo, 
custodiendo или inspiciendo, те je тнме створена основа за данашњу 
установу накнаде штете која је лроузрокована оиасним погоном. У 
Мађарској, пак, услед поразног утицаја једне велике железннчке 
несреће 1874 године, донет је познати Зак. чл. XVIII из год. 1874 којп 
на ш дручју бквше Војводине и данас важп.

У овим законима створено је једно ново правно начело, начело 
објективне одговорности, без субјективне кривнце, или кривице вла- 
сника железнице, које је у својој доследности и до данас одржано. 
Из законског образложења Зак. чл. XVIII из год. 1874 излази, да 
законодавац жели да доношењем овога залона да у руке судије једно 
ново средство, које не ствара толико нова правна начела, колико 
поставља извесна доказна правнла, која, с обзнром на нарочпте тех- 
ничке моменте, олакшава суду установљење чшвеничког стања 
ствари. Да се при томе ишло нарочито на руку ономе којп од желе- 
знице тражп накнаду штете, то је разумљиво већ из тога практичног 
разлога, што he настрадалн оштећенп бити скоро увек у немогућ- 
ности да докаже неку крпвнцу код органа железнице. На овоме 
лежи управо тежиште целог питања — на доказном правилу. Насу- 
прот освештаног начела да ко трвди тај пма и да докаже — у овим 
случајевима железннца се мора екскулпнратп, јер ако то није у 
стању да уч1ши т. ј. не може да докаже да је несрећнн случај на- 
ступно из крнвице самога оштећеног, нли услед vis majora, већ са- 
мпм тнм се проглашава кривим н обвезује на сношење накнаде 
штете.

Железничко предузеће одржава свој погон путем многобројних 
чиновшша II намештеника, који дејствују у оквнру добивеног ман- 
дата. За њнхов пропуст или крнвпчно дело у званнчном раду од- 
говара железница. To важп п за привремене намештенике, јер и код 
њих настаје мандатнп однос. Једна бнтна одлпка тога закона јесте, 
да он нормнра право на накнаду штете због телесних повреда илн 
за проузроковану смрт у оквиру грађанске парннце ii то по forum-y 
comissionis, док сви остали приватно правнн захтеви, захтевн за нак- 
наду уништене ствари и томе сличнн, потпадају под редован суд ii 
на њпх се примењују опшгн пропнси грађанског права. Накнада 
штете у случају телесне повреде простнре се на трошкове лечења, 
но када је наступило н умањење радне способностн, има се ii ово 
накнадптн. У случају смрти имају се накнаднти још н погребнн 
трошкови, као н нздржавање оннх лпца које је настрадалп био об- 
везан издржавати. Внснну штете има да установп суд, a Лхелезннца 
може да буде обвезана да пружн обезбеђење за будуће рате издр- 
жавање корпсника.

Подвозна средства усавршавају се н почетком двадесетога века, 
поред железнице, појављује се ii аутомобил н тпме ствара један 
нов пзвор разних замршених правних односа. Судска пракса се је,
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међутим, и ту брзо снашла и начело објективне одговорности про- 
ширила и на водиоца и власника аутомобила. Ако власник ауто- 
мобила — материјална одговорност у иретежној већини сдучајева 
терети његов иметак — не може да се екскулиира, кривица остаје 
на њему иако он није имао ни најмањег додира са аутом или га, 
ваљда, није још уопште ни видео. Та одговорност проширује се како 
за штету из несреће, тако и за сваку другу проузроковану материјал- 
ну штету. Ако власник свој ауто устуни другоме на стални погон и 
сталну употребу, на пример фабрика уступи аутомобил гаражи, 
онда ова одговара за штету исто тако као и власник. Одговара н 
онда, ако је водилац аутомобила, шофер, због противправног рада и 
ирекорачења добивеног мандата кулпозно или долозно поступао, iia 
због тога у својој особи кривично одговара, јер терет објективне 
одговорности лрати власника, односно држаоца погона, у сваком 
случају.

Ова одговорност допуњена је Куријалном децизијом бр. 84 из 
1917 Г0Д1Ш6, која, међу осталим, каже: „Ко извршење неког посла 
иовери другоме, одговара за штету коју повереник у оквиру нове- 
реног му посла противправно трећем лицу учини. Но ако мандант 
докаже да је при избору повереника опрезно поступао, те уколико 
постоји потреба за давање упутстава, или одржања надзора, или ако 
би штета наступила н при потребној пажн>и самог манданта, он није 
крив и не сноси одговорност". Но ни ово олакшање не припада вла- 
снику аутомобила, јер децизија бр. 84 у наставку навађа, да ово 
иравило не важи за оне случајеве, где посебан закон или због опасног 
вогона, или опасног занимања, предвиђа објерстивну одговорност без 
икакве кривице. У одређивању појма опасног погона нпак та кури- 
јална децнзија значи велики напредак, јер је, међу осталим, из- 
рекла, да се власник иогона те одговорности ослобађа, ако докаже 
да догађај icojii је проузроковао штету не стоји у кауза-лној вези са 
оним околностима, које баш погон чине опасним. По изградњи ове 
лравне идеје Начелна куријална одлука бр. бб 1/1918 већ изриче 
лравило, да ако л1тета пастаје из деловање два оласла логона, онда 
се одговорлост за лпету равла лрема крлвлци једле л друге страпе, 
коју залнтересована странка има да докаже.

Последлце објектлвле одговорлости, како видимо, лриличпо су 
телрке, a ло техллчкој лриродл самог аутомобила далеко теже, него 
Л1ТО је то предвиђено у лрвоблтном извору те лраксе, Зак. чл. 
XVIII из 1874. Све већом моторлзацлјом аутомобилског саобраћаја, 
ларочито у заладлим земљама, као реакцпја лојавила се је лотреба 
.за лормлрањем овлх односа пе влл1е на ослову технлчке п лравле 
ларалеле са железнлцом, лего у једном слел,лјаллом закону, којл 
лма за лредмет сам ауто. Ауто којл се креће па уллцл, па луту, 
као једло модерно лодвозло средство, које ллје влше чудесло ство- 
рен>е двадесетога века, него једпа техдичка лојава као л стотила 
друглх, са чнјим оласплм особлнама мора да рачула сваки лешак 
ла улилд1. Стварају се обимлл саобраћајпи лролисл, и ко ове лреко- 
рачује, водллал, аутомобила лли лешак, једпако слосе лиетне лосле- 
дил;е, те се тако једнострапа строгост л крутост пачела објектлвле 
одговорлости лостепено ублажује.
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После осврта на наше право, биће корисно ако се сада укратко 
шзабавимо и са страним законодавствима, немачкпм ii франц}^- 
ским, где је моторизација далеко развијенија, и нстакнемо њпхове 
главне карактеристике.

Немачки Грађански законик у §§ 823—853 предвнђа правила 
за нормпрање накнаде штете слично нашим пропнсима, a у погледу 
моторних возида донет је специјалан закон „0 саобраћају моторним 
Бозилима од 3 маја 1909 годнне“. У том закону предвиђена објек- 
Т1шна одговорност пскључена је ако предлежи несретан случај, којн 
је проузрокован неодољпвим догађајем такве врсте, којн се не за- 
снива на некој мани возила, ннти на неком квару уређаја, или ако 
једно треће лице без з н а њ а  н в о љ е  власника возило стави у по- 
roH. (К. F. G. § 7 од. 2) Према томе власшша не екскуллира сваки vis 
major, него само квалификоваш!, који није у зависности од својствене 
мане сваког моторног погона. „Одговорност власнпка и водилаца мо- 
торног возила је према немачком закону делом прнватно-правне, де- 
лом јавно-правне природе. Ова је одговорност делом нз кривнце, a де- 
лом нз опасног погона, те је искључена само лри солственој кри- 
влци (Alleinverschulden) повређелика и знатно је ограннчена ако и 
њега теретп крлвлл;а у смлслу § 254“.

Према лемачком законлку појам моторног возила је ограли- 
чен на такве налраве, које по свом техличком саставу могу развнтл 
брзлну већу од 20 км. на сат. Дакле трактори већ не сладају у домен 
ових лролиса. — He власплк, пего држалац, т. ј. оло лице које фак- 
тичпо располаже са моторллм возллом, одговара за лроузроковану 
лхтету у његовом логону. Услед „pactum reservati dominii” може влас- 
плк аута да буде јол1 творллл,а, која га је лиферовала, али he за 
H^eroBo погон већ одговаратл држалац. Може, Л1та влл1е, блтп од 
споредног зпачаја и та околност, ла члјем лмену се ауто води. 
Према сталовил1ту Reichsgericht-a држалац је оно лице, које не 
само фактлчло, него л лравно раслолаже са уплтнпм моторннм 
возллом. Alory, лрема томе, баш услед међусобног лравног односа 
бити држаоцл л више ллца т. ј. класнлк л лпце које стварно 
улравља возилом.

Одговорлост лостојл само за време када је моторно возлло у ло- 
голу X. ј. у локрету, a обавеза за накладЈ^ Л1тете отлада ако бл до- 
гађај којл је лхтету лроузроковао и без логола моторлог возлла ла- 
стулно, којл, дакле, са члњеллцама које стварају ту оласпост ле 
стојл у каузалној везл. Ово лачелло сталовЈПлте је у развлтку суд- 
ске лраксе усвојлла и 84 Курлјалла дел;лзлја пз 1917 годлне л тлме 
дала лел прлмер могућности лзградње основнлх лдеја те установе.

Према лемачком заколу, даље, „Ллце које моторло возило без 
знања л лрлстанка његовог власника улотребљава, стула ла његово 
место л одговара лрл евентуаллој несрећл за сваку лиету. Оваква 
улотреба „Schwarzfahrt” настула опда, ако власлпк наређује свом 
шоферу да тера ауто у гаражу, a овај лре тога палравл још једну" 
лхетњу у обллжњо село, a нарочнто је „Schwarzfahrt” ако без дозволе 
власллка шофер узнма у ауто туђа лица за вожњу“.

Услед недостатка таквог нормирања лаши судовл су обвезлвалн 
на накнаду доживотне влсоке ренте једну фнрму као власника ауто-
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мобпла, јер је гаофер, насупрот њене забране, узео туђе лпце у ауто, 
Kojii је каснпје на блатњавом путу исклизнуо и преврнуо се, прп 
чему је ово туђе лице претрпело озледе са последицама ума1веп,а 
радне способностп. Beh је из овог једног прпмера видљиво, да недо- 
статак позитпвнпх прописа у нашем законодавствУ, може врло 
кобно утицатп на власнике аутомобпла.

Једна даља одлика немачког закона јесте, да дели и посебно 
иормира одговорност водиоца, шофера и посебно власника аутомо- 
бпла. Одговорност шофера настаје при субјективној кривици. док 
власник одговара објективно, по принцппу опасног погона. Шофе- 
рова обавеза гшак је пооштрена тиме, што мора у саобраћају мо- 
торнтгх возила показати потребну опрезност преко мере коју пред- 
виђа Грађански законик т. ј. једну концентрисану пажљу, која нпје 
помућена могућннм опасноствгма. Извесна дела шофера стављена су 
под кривпчну санкцију, тако на прпмер по §-у 22: Шофер којп се 
после несретног догађаја даје у бегство, кажњава се затвором до 2 
месеца и новчано, a ако повређено лице оставља у немоћном стању, 
прети му казна од 6 месеци.

Фрапцуског законодавца карактершпе позната конзервативпа 
црта да тешко и рет?:о мења своје законе, али да нм еластичном 
прпменом у пракси увек даје нов полет и жпвотну снагу. Општи 
прописи 0 одговорности за накнаду штете §§ 1382— 1384 Code civil-a, 
који су сасвим слични законадавству других држава, нашли су 
примену у пракси француских судова за саобраћајне несреће. 
„Свако лице одговара не само . . .  за своја дела, него и за дела дру- 
гих лпца, за које нма да се стара, или за ствари које су у њего- 
Бом чувању", гласи § 1384 Code civil-a. Оштроужом применом, до- 
душе, доста често у противвечнпм одлукама, овај пропис Je служио 
као једини основ у просуђивању тпх односа све дотле, док nyiia 
седница француске Касације нпје на дан 13 II 1930 године у лепој 
правној синтезп изрекла начело објективне одговорности: ,,В̂ 1аспик 
аутомобила не може се ослободити од претпоставке одговорности из
§-а 1384 ........ изузевшп вишу силу, илп кривицу самог оштеће-
ш ш а ___У везп са овом децпзпјом француска пракса је домен при-
мене п појам више спле свестрано изградила. тако да је тежиште 
нитања пребачено на либерално тумачење овог појма и тиме уједно 
дата могућност екскулпацнје за власника моторног возила. Фран- 
цускп законодавап; се такође стара п о регулисању односа у саобра- 
ћају моторних возила.

После свега што смо овде кратко рекли о овом питању, указује 
се штреба хитких законодавнпх мера. Граде се у нашој државп с 
дана на дан све више аутомобилски путевн, повећава се са огром- 
ннм полетом моторизација, a на правно-законодавном пољу још не- 
престано не вндих1о знаке упореднога развптка.

Како смо видели, немачкп законодавац тражн лека против уче- 
станих несрећа у самом пзвору, у непажњи н често лакомислености 
једне и друге странке, па отвара један нов видик у правном оцењи- 
вању тпх односа. Земаљска уредба о улпчном саобраћају од 28 V 
1934 год. у свом §-у 25 прописује: „Свакп учесннк јавног саобра- 
haja пма де се понаша тако, да шшоме не шкоди нити кога ограни-
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чава нити смета, више него што је према околностима неизбежно 
потребно“. „Долази време када се неће више питати да ли је у да- 
том случају оштећени пешак (био је на пример наппт илп не чује 
добро) према свом шдивидуалном стању могао ценнти последице 
свога држања, него да ли је показао пажњу п обазривост у вртлогу 
уличног саобраћаја, што саобраћај и тиме људска заједннца објек- 
тпвно (а не инднвидуално) од сваког учеснпка у  саобраћају са пра- 
Бом може захтеватн" (Dr. Schieckel).

Академија за немачко право на својоЈ седници од 7 марта 1935 
годпне једнодушно је заступала становнште, да је досадашњим про- 
лисима сувише једнострано штетно погођен власник и водплац мо- 
торног возила, a стварна промена у том правцу може бпти спрове- 
дена тек када свест о одговорности и пажња сваког учесника у сао- 
браћају буде у толикој мерп васпптана п тако рећи увежбана, да се 
овај захтев и инд1шидуално према свакоме може поставпти. Данас 
још важи начелно становиште Reichsgericht-a број 464/1934: ,,Све оно 
што при несрећи једног пешака остане необјашњено, иде по доса- 
дашњоЈ пракси на терет шофера“, но у литератури се већ нагове- 
штава да предстоји промена п у том правцу.

Упоређујући сада немачкп и францускп систем с обзпром на 
наше животне прилпке, треба дати предност немачком систему т. ј. 
изградњи овог начела и установе законодавшш путем. На ово упу- 
ћује и околност разлпчптпх правних подручја п неједнаких прав- 
них схватања, која се могу само законодавно унифицирати, а, 
осим тога, само законско нормпрање при неједнакој правној струк- 
тури тнх области може обезбедптп једнообразно прнмену тпх прав- 
них начела. Иначе одговорност власнпка аутомобнла, којп полази 
из Сарајева у Новп Сад, на овом путу, у случају саобраћајне iie- 
среће, бпла би на три разна начина третпрана.

Све дотле док ова ушгфпкацпја, коју треба желетп, нпје спро- 
ведена, у праксп на нашем правпом подручју могу начела из 84 
Курпјалне децпзије у духу лпбералне интерпретацпје пноземних 
аналогних npomica пружптп онај темељ, на којем судска јуднка- 
тура може и даље успешно радитп. д .р  Љ удевит  Кекс

Оцене и прикази
Нови вем ачки  З а в о в  о  бр ак у  о д  6  |у л а  1938 год . Не.мачки Грађански 

законик (BGB.) од 1900 изједначно је, поред осталога, и цело брачно право 
немачкога Рајха, које је у многобројним државицама било до тога вре- 
мена веома разнолико. У главном, његови прописи ко.ји се односе на брак 
веома су слични прописима нашега Закона о браку (Зак. чл. XXXI из год. 
1894), јер су оба донесена скоро у исто време. У њима је немачки законода- 
вац, као и наш, одредио, међу осталим, услове за склапање и престанак 
брака, палазећи, у главном, једно средње решење између начела неразре- 
шивости и пачела слободног брака, јер иако у начелу одобрава развод 
брака, BGB., као и наш Брачни закон, настојава да га разним строгим 
прописима и препрекама одржи колико је год то могуће.

Најновије немачко, национал-социалистичко законодавство, обратило 
је велику пажњу установи брака, сматрајући с правом да она највише за- 
дире у темеље народне и државне заједнице. У почетку оно посебним зако- 
нима мења поједине прописе BGB., који се односе поглавито на склапање
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брака. Тако на пр. Законом од 23 новембра 1933 год. забрањује злоупотребе 
код склапања брака и код усвојења деце. Томе служе и познати „Нирн- 
бертики закони“: Закон о заштити немачке крви и немачке части од 15 сеп- 
тембра 1935 год. и Закон о заштити потомства немачког иарода од  18 окто- 
бра 1935 год. О овим законима у своје време је у светск:ој јавностк много 
расправљано и писано како по политичким тако и по стручним листовима, 
па зато мислимо да није потребно да овде улазимо у појединости тих 
закона, него помињемо само толико, да их је нови немачки Закон о браку 
у целини прихватио.

Према овоме закону, за склапање брака, поред општих услова, слич- 
них условима нашега Закона о браку, или условима Закона већине других 
европских земаља, потребни су у смислу 4 и следећих чланова и посебни 
услови, у смислу којих на пр. брак не могу склопити лица ако нису оба 
немачке или које сродне крви, нити болесна лица. Пре склапања брака 
сваки брачник дужан је подастрти државном матичару уверен>е о томе да he 
брак имати важности, јер се без таквог уверења склопЛ)еии брак може по 
тужби поништити. Но поништени брак сматра се ипак путативним, јер деца 
рођена у њему остају законита. Ако су брак, међутим, склопила болесна 
лица, или ако је брак „штетан по расу“, ништавост је апсолутна, те се 
деца рођена у таквом браку сматрају незаконитом. Немачки држављани 
који брак склапају у иностранству, морају такође приказати уверење о 
пуноважности брака. Страни држављани који желе склопити брак у Не- 
мачкој, морају уверењем својих домаћих власти доказати да  у смислу за- 
кона њихове земље не постоје сметње за склапање брака, Тај пропис исто- 
ветан је са прописима нашега Брачног закона (Зак. чл. XXXI из 1894 год.).

У погледу развода брака, нови немачки Брачни закон донео је низ 
нових мера и прописа, које досадашње законодавство није познавало. Не- 
мачки закон дели бракоразводне узроке у две групе. У прву спадају узроци 
које се темеље на к р и в и ц и  једног или оба брачна друга. Ово су „апсо- 
лутни“ бракоразводни узроци, по којима суд м о р a разрешити брак ако се 
докажу тужбени наводи, односно ако се установи к р и в и ц а  једног од  
брачних другова. У овој групи Закон у чл. 47 предвиђа као бракоразводни 
узрок браколомство, који одговара §-у 1565 BGB., или §-у 76 нашег Брачног 
закона. У чл. 48 предвиђа се као бракоразводни узрок када други брачни 
друг тврдоглаво и без оправданог разлога неће да обезбеди потомство, 
или ако употребљава, или пусти да се употребљавају, недозвољена сред- 
ства која служе за спречавање порођаја. Једна новина коју као самосталан 
и безуслован бракоразводни узрок није познавало ни једно досадашње 
законодавство, иако је судска пракса на основу истога разлога разводила 
бракове, сматрајући га као тешку повреду супружанске дужности (код 
нас на основу т. а) §-а 80 Брачног закона). Поред ова два нарочито важна 
бракоразводна разлога, немачки Брачни закон не набраја посебно ни један 
други а п с о л у т н и  бракоразводни разлог. него све остале подводи под 
опште правило изражено у чл. 49 које гласи: „Један брачви друг може тра- 
жити развод брака, ако је други брачни друг својом кривицом, огрешивши 
се тешко о брачне дужности, или својим нечасним или неморалним пона- 
шањем тако ду^боко упропастио брачну заједницу, да се више не може 
надати да би успостављање брачног живота одговара.то суштини брака. 
Онај ко је сам починио кривицу', не може тражити развод брака ако се 
његова тужба темељи на неморалној основи, која је у супротности са 
достојанством брака, a нарочито не на основу кривице другог брачног друга, 
ако је ова последица његове кпивице.“ Као што се види, нови немачки 
Брачни закон, за разлику од BGB. и од нашег Брачнор закона, прилично 
је упростио цео бракоразводни систем, јер не предвиђа више на пр. бига- 
мију, рад о глави, блуд против природе, тешко злосгављање, кривичне 
казне итд. као посебне бракоразводне разлоге. Шта виае и „неверно на- 
пуштање“. олнпсно неуспостављање брачне заједнице после судског позива 
из §-а 1565 BGB., или из §-з 77 нашег Брачног закона, не спомиње се више 
појединачно и самостално и са посебним судским постуиком, већ је и оно 
садржано у овом 49 члану. Исто тако и све остале бракоразводне разлоге 
које је услед сталне компликованости животних односа тешко или немогуће 
предвидети, немачки Закои о боаку подводи под овај 49 чл. Тај чл. 49, иако 
у многоме потсећа на § 1568 BGB., односно на § 80 т. а) и ц) у вези §§-а 81
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и 85 нашега Брачног закона, ипак се од истих битно разликује, По нашем 
Закону о браку све су то р е л а т и в н и  бракоразводни разлози, због чијег се 
постојања брак м о ж е  али не мора разрешити. (Може се разрешити „ако се 
суд, уз брижљиво оцењивање личних и животних прилика брачних другова, 
уверио о томе, да је брачни живот мећу брачним странкама толико раз- 
ривен, да је даљи заједнички живот по брачног друга који тражи развод 
постао н е с н о ш љ и в ) .  По чл. 49 новога немачког Брачног закона, суду 
је одузето свако право оцењивања случаја јер он је брак, уколико се до- 
каже к р и в и ц а  једног или оба брачна друга, дужан развести. Тако су од 
већине по нашем Брачном закону р е л а т и в н и х  бракоразводних узрока, 
у немачком Закону постали апсолутни, јер је немачким судовима одузета 
слободна оцена о томе да ли и поред учињене к р и в и ц е брачних дру- 
гова брак може и даље постојати или не. Такво схватање стоји, уосталом, 
у складу са целим осталим новим немачким националсоцијалистичким зако- 
нодавством, које је својим строгим одредбама уперено, пре свега, против 
сваког поремећаја социјалнога реда и установа, међу које првенствено 
спада брак. У другом реду, немачки законодавац оваквим омогућењем раз- 
вода брака жели да што пре ослободи недужнога брачног друга немогуће 
брачне везе и тиме му омогући да у интересу државе и друштва оснује 
нову породицу.

За разлику од те прве групе а п с о л у т н и х  узрока, који се оснивају 
на кривици једног или оба брачна друга, немачки законодавац у другу групу 
ставл>а оне бракоразводне узроке, који се не темеље на кривици брачних 
другова. Код ових је немачки законодавац блажији, јер бракоразводне 
узроке сматра само р е л а т и в н и м  бракоразводним узроцима. Док по BGB. 
(§ 1568) и по нашем Брачном закону (§ 80) релативни бракоразводни узроци 
нису сви посебно побројани, по новом немачком Брачном закону, будући се 
они сматрају изузетком одопштег правила, они су каорелативни бракоразводни 
узроци сви таксативно побројани. Овамо спадају: душевне болести (чл. 51), 
душевни пролазни поремећај (чл. 50), заразне или одвратне болести (чл. 52), 
стерилост (чл. 53) и фактичко развргнуће брачне заједнице које траје дуже 
од 3 године (чл. 55).

По нашем Брачном закону душевна болест, па ма и неизлечива, није 
бракоразводни узрок, већ се на тој основи може тражити само поништај 
брака, уколико се докаже да је болест постојала још пре склапања брака. 
И француски закон, a и судска пракса су у том погледу врло строги, јер због 
душевне или било какве друге болести не дозвољавају развод брака чак ни у 
случају, ако би оне биле и неизлечиве, или трајале дуги низ година. Шта 
више, ако оне претстављају и известан терет, или чак и опасност по другога 
брачног друга, француска судска пракса не дозво.Ђава развод, сматрајући 
да дужност узајамне супружанске помоћи која произлази из брака у првоме 
реду намеће обавезу лечења болесног брачног друга. па ма оно било скоп- 
чано и са највећим теретом и тешкоћама. Немачки BGB. био је у том либе- 
ралнији не само од француског, него и од нашега законодавца, јер је у §-у 
1569 предвидео развод брака услед неизлечиве душевне болести која је 
могла трајати најмање три године. Ово је био једини бракоразводни узрок 
по BGB. који није условљавао кривицу ни једног брачног друга. Данашњи 
немачки Брачни закон отишао је још много даље, те је ублажио и ову 
можда строгу одредбу тиме, што у чл. 51 не захтева више да душевна бо- 
лест мора трајати извесно време, већ као разлог за развод сматра доволјним 
да услед болести не постоли и да нема изгледа да ће постојати било каква 
луховна заједница мећу брачним другови.ча. Но што је  још занимљивије, 
брак се на основу чл. 50 може развести и због пролазних поремећаја, као на 
пример „хистерије“, ако би се изгубила нада да ће дзљи заједнички живот 
бити сходан суштини брака. Поред тога, разво.д брака може се тражити на 
основу чл. 52 и услед заразне или одвратне болести, уколико се у једном 
кратком року не би .могло очекивати оздравл>ење, или бар нестанак опа- 
сности преноса заразе. Исто тако на основу чл. 53 може се тражити развод, 
ако је за време трајања брака други брачни друг пре времена постао сте- 
рилан. Но стерилни, или онај брачни друг коме здравствени уред услед оп- 
штег здравственог стања није хтео издати препоруку за склапање дпугога 
брака, не .могу тражити развод на тој основи. Исто тако развод се неће до-



зволити ако брачни другови имају заједничко законито здраво потомство, 
или ако су заједнички усвојили једно здраво дете.

Но ипак, поред већ изнетих ограничења, немачки законодавац је у чл. 
54 још даље ублажио ове прописе друге групе бракоразводних узрока, који 
не условљавају кривицу ниједног брачног друга, на тај начин, што омогу- 
ћује суду да не дозволи развод брака (као код релативних бракоразводних 
разлога по нашем Брачном закону) из тих узрока, па ма исти били у целости 
доказани, ако би бракоразводна тужба имала неморалну подлогу, или ако би 
развод брака могао имати за другог брачног друга и сувише тешких после- 
дица. При својој одлуци суд мора узети у обзир многе околности, a наро- 
чито трајање брака, старост брачних другова и анализу болести односно 
стерилности.

Поред ових, веома су карактеоистичне и многе друге новине немачког 
Брачног закона. Тако на пр. по BGB. као и по нашем Брачном закону, само не- 
дужни брачни друг може тражити издожавање од  оног брачног друга који 
је проглашен кривим. У случају да се брак разведе кривицом обеју странака, 
нн једна од њих нема право тражити од доуге издржавање. Нови немачки 
закон је ово правило потпуно преиначио. У смислу 66 и следећих чланова, 
закон одређује да he муж, акојесам, илиакојеуслучајуобостранекривице про- 
глашен нарочито кривим, бити дужан давати издржавање CBO.ioj жени. Веома 
је занимљиво и то, да ће у случају да жена буде проглашена сама, или у 
случају обостране кривице наоочито кривом, бити дужна давати редовно 
издржавање своме мужу, ако би овај био у тешком материјалном положа.ју. 
Најпосле, ако су оба брачна друга проглашена кривим, али ако један од ших 
није у стању да обезбеди своју егзистенцију, може тражити од другог издп- 
жавање под условом, да имовинско стање другог брачног друга то 
дозвољава.

И у погледу додељивања деце овај закон је прилично одступио од до- 
садашњих правила тиме, што је потпуно напустио начело кривице. Суд о 
томе не доноси никаква расположења, a туторске власти могу доделити децу, 
без обзира на њихову старост и пол, и оном брачном другу који је прогла- 
шен кривим, уколико то не би било штетно по саму децу.

Из свега што смо рекли види се да је овај закон, у  поређењу са BOB. и 
нашим Брачним законом, донео доста значајних новина. Највећа ефикаеност 
његова, међутим, лежи у томе, што је хитно, бар у погледу брака. уједначио 
законодавство Рајха, и бивше Аустрије, где је био на снази О гз./дакл е, 
Католичко канонско право. Овако ie ово питање, које је  за државу од иајве- 
ћега знача|'а. брзо решено, док је уједначење осталих грађанско-правних 
прописа BGB. и Огз. остављено за даља времена. Зато би и ми ово по нашу 
младу државу важно питање требало већ једном да решимо на јединствен 
начин што хитнијим завођењем граћангкога брака, koi'm би услед много- 
бројних признатих вероисповети у namo.i земљи нама на.јвише одговарао, a 
да озакоњење „Поедоснове" или неко целисходније изједначење осталог дела 
материјалних грађанско-правних прописа оставимо такође за боље времена.

Ила/Ј,имир К. Хаџш
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Старател>ска власт је и по службеној дужностп дужиа ставитп 

ван крепостн своја решења, допесена под погрешном претпоставком 
да једно лнце боравп на неиознатом месту. Зато ннје нп од каква 
значаја да лн рекуренту прппада право на подношење рекурса или 
не. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 28 апр. 1939, бр. 
Рек. 2/1939).



Касацнони суд оба закључка доњих судова укида и  предмет враћа Спро- 
Ч8 ДСК0М столу у Оомбору на даљи поступак.

Р А З  Л О З И :
Снрочадскн сто бачки у Сомбору својом оллуком од 14 априла 1938 бв. 

6651/1938 поставио је на основу д) т. §-а 28 XX Зак. чл. из год. 1877 М. К. 
као лнцу наводно непознатога боравншта за старатеља Б. Фр. из Н. Врбаса. 
Исти старатељ склоппо је 21 марта 1938 у име свога стараннка списима при- 
кључену нагодбу, која се односи на оставину оца стараникова пок. М. Р„ која 
је од стране Сирочадског стола 21 јуна 1938 год. правоснажно одобрена. Услед 
рекурса М. К., сестре стараникове. која је такође учествовала као један од 
наследника у еклапању пагодбе, Оирочадски сто је ставио ван снаге како 
СБОју одлуку KoioM 1е М. К. као отсутном поставио старатеља, a тако и ону 
којом је потврдио нагодбу коју је у његово нме склопио именовани стагатељ, 
са образложењем да је доказано да М. К. у време склапања нагодбе ннје бно 
на иепознатом месту и јер постоји основана сумња да је љегов законитн део 
окраед. Друтостепрни, рекурснн суд, Окружни суд у Сомбору, одбио је рекурс 
уд. М. Р. рођ. Ц. К. п потврдио закључак Сироч. стола.

Жалба уд. М. Р. да је Окружни суд повредио правне прописе основана је 
делпмично. Неоснована је 5'толико, што не стоји тврдња рекуренткиње да Сир. 
сто своје одлуке о постављању старатеља и о одобрењу склопљене нагодбе није 
могао стављати ван снаге услед рекурса сестре М. К. — М. К., као незаинтере- 
соване, iep је те своје закључке Снр. сто, уколико би добила доказа чињеница 
да М. К. у време склапања пагодбе miie био на непознатом месту, могао ста- 
витн ван снаге и по службеној дужности, како то умесно нстиче рекурсни суд.

Како, међутим, Сир. сто у своме закључку каже само толико, да је дока- 
заио да је М. К. у време решавања о оставпни пок. М. Р. био на непознатом 
месту, a не наводи у чему бп се ти докази оаптојали, као ни то уколико бн 
нулгни део М. К. пагодбом био окрњен, ваљало је оба закључка доњнх судова 
укинути и предмет вратпти Спрочадском столу да те чцњенппе установи и 
'довољно образложн п донесе нову одлуку; према томе да ли ie f̂. К. у време 
склапаша нагодбе био стварно на непознатом месту и ако јесте, да ли му је 
нужнп део склапањел нагодбе окрњен и у чему се то окрњење састоји.
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Недостојност за прнвремено супружанско издржавање не 

може се сматратп опроштешш ако је увреда почпњена после усмене 
измире II поравнања међу супружш1цнма. Шресуда Касационог 
суда у Новом Саду од 20 фебр. 1939, бр. Рев. II 743/1938).

Касацнонц суд ревизију тужитељице не уважава, прссуду признпног суда 
одобрава и т>-житрл.ицу ocyb.vje да туженом у нме трошка ревизискога по- 
ступка, у року од 15 дана под претњом оврхе, плати 544 дннара (пет етотина 
четрдесет н четири динара).

Р А З  Л О З И :
Тужитељпца је у тужби напела да ју је туженн, њен муж, од себе отерао, 

рекапши да му она внше пе треба и да he је, ако не оде, са жандармима из 
куће пзбацити. Како је без нметка, a тужени има 12 ланаца земље и салаш, 
туж1гте.4>11ца је тражила да се туженн осуди да jo,i у пме привременог излржа- 
ваља плаћа месечно своту од 333 динара. Тужени је признао да је тужитељицу 
113 Kyhe истерао, а.лн је то учинно зато, јер га је тужитељица поткрадала, имаљс 
му развлачила и шнла за тпм да га материјално потпуно упропастн. Тужи- 
тељпца се н пред другима хвалила да ће га упропастнти, тако да he моратн 
iiiiu да служи н да код другнх ради. Навео је тужени, даље, да је тужител,ица 
већ била покренула једанпут против њега парницу ради привременог издржа- 
ван>а код Среског сула у Суботиди под бр. 3200/1932, која је парница услед 
пораввања које су склопнли обуетавл>ена. To поравнање склопљено је пред 
субогичкнм јавним бележником д-ром Мпладпновнћем Раднвојем, и у њему 
ее ТЈ»жнтел>ица обвезала да кућу туженога Hehe више напуштати, да имовн- 
ном аеговом неће располагати и да, ако због неиспуљења тих обавеза дође до



поновог рааиаза, неће имати право да од туженога тражи издржавање. Тужи- 
тељица, међутим, своје обећање није одржала, него га је н даље поткрадала.

Првостепепи суд, Срески суд у Суботишг, одбио је тужитељицу са тужбом 
н осудио ју да плати трошкове, јер да се тужнтељнца у поменутом твнобележ- 
ничком акту одвекла права на привремено издвжавање. Окружни као пгшзишш 
СЈ'Д у Суботици укинуо је као ништаву пресуду и поступак Срескога суда, 
јер да је у см. §-а 46 т. 3 Грађ. п. п. за расправљање спорова ради привремс- 
irora издржавања стварно надлежан искљушво Окружни суд. Пошто је спровео 
доказ преслушањем сведока, Окружни је суд донео пресуду којом је тужепога 
осудно да у име привременог издржавања плаћа тужитељици месечно 100 
динара. Услсд укидања пресуде по Апелационом суду, који га је упутио да 
поступак допуни, Окружни је суд донео нову пвесуду, којом је тужитељичу са 
тужбом одбио н осудио ју да плати трошкове. Апелациони суд је призив тужи- 
тељице одбпо и у свему потврдио првостепену пресуду.

Није оспована ревизиона жалба тужитељичина да је Апелациони. суд 
повредио правне проппсе. Апелациони суд је примио као исправно чињенично 
стање ствари установљено по пввостепеном суду: да ,1е тужитељипа после 
разпаза са туженим, октобва месепа 1934 године. рек.ла за туженога: „ни1е 
он мој мулг. . .  га отац, срећан је он само што ме је тшганка одала, иначе бих 
ја дала њему да бн он крепао. Ja имам доста мушких, и он мепи мора и 
тако круха дати“. Из те изјаве тужитељичине Апелациони сул је извео iipa- 
вилан закључак. да је тужитељица грубо повредила супружаиске дужности и 
постала недостојном да од туженога тражи издвжаван>е, чак и у случају ла ,ie 
до одвојенога лсинота дошло кривицом туженога. Да је тужитељица такву 
изјаву одиста учинила, установио је Апелациони суд примајући без повреде 
правних прописа чињенично стање ствари установљено по првостепеном суду. 
ГГрема томе, ннје било потребно да Апеладиони суд поново ппвслушава iio 
првостепеном суду преслушане сведоке, iep он од оцене коју је нзвршио пвво- 
степени сул ниЈе ниуколико отступио. Према исказу, пак, оведока Матковића 
Николе II Мађара Беле, тужитељииа је паведену изјаву дала октобра месаца 
1934, дакле после учињоне нзмнре н повавнања, које је уследило априла ме- 
сеца 1902, те је неоснована п тврдња тужнтељичина да би joi тужепи услед 
поравнања ii ту кривицу био опростио. Зато је жалбу тужитељнчину као iie- 
основану ваљало у целпни одбити.

■ Тужптељицу, која са ревизијом није успела, ваљало је осудити да плати 
трошак ревизискога поступка у см. §§-а 143 и 152 Гр. п. п.
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Није бракоразводнп суд решио о питању незаконитости рођеља 

тужпте.Ђнце, ако је у пресуди о разводу брака пзмеђу матеро и оца 
тужнтељпце нзрекао да ретаваље по том пнтању отклања, јер oiio 
не спада у оквир бракоразводне парнице. (Регаење Касационог суда 
у Новом Саду од 8 маја 1939, бр. 0 . рев. 471/1935).

Касациони суд услед ревизноие молбе тужитеља пресуду пгтзииног суда 
разрешава и суд упућује на да.л>и поступак и доношење нове одлуке, у којој 
ће имати да реши и о сношоњу трошкова овога ревизнскога поступка, 1:ојн 
се за тужнте.вицу установљавају у своти од 900 дин. Гдинара девет стотина), a 
за тужене у своти од 410 дин. (дннара четири стотнне и десет).

Р А З Л О З И :
Тужитељица је у  тужби навела да је љен отац, пок, Г. Б., 28 августа 

1931 год. умро у Фекетићу без опоруке и да су нза њега остале некретнипе, 
упнсане у земљ. кн>. улошку општине Фекетић бр. 1905 и 2050, које су наследилц 
тужени у овој парници, оптерећене удовичким правом плодоуживаља удове 
остављача Г. J. рођ. Б. Како је она, тужитељица, која је кћи оставл>ачева, у 
своме наследиом праву повређена, тражила је да се тужени осуде да су јој 
дужни призпати право наследства на половину поменутих некретнина и трпети 
да се право власништва на ту половину на њу и грунтовно укњижи. —  Тужени 
су у своју одбрану навели, да тужитељица нема права на оставину пок. Г. Б.,
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јер она није његова законита кћи, будући је њена мати у бракоразводној пар- 
ници коју је Бодпла са Г. Б. прпзнала да ју нпје родила са њим него са дру- 
гим, што је суд у пстој бракоразводној парннци и установио.

Првостепени суд, Окружнн суд у Оуботици, одбио је тужбу са образло- 
жењем, да је суд у бракоразводној парници установио да тужитељпца нпје 
рођена у зак. браку Б. Г. и њене пок. матере и да, према томе, нема права 
на наследство. Апелациони суд је ту пресуду у цепини потврдио.

Жалба тужитељичина да је Апелациони суд повредио правне прописе осно- 
вана је. Према прикљученој пресуди Окружног суда у Суботици, суд је изрекао 
да решавање по питању незаконнтостп детета, будући оно не спада у оквир 
бракоразводне парнице, отклања. Како, дакле, не стоји изрека Апеладнонога 
суда да би бпло правоснажно решено да тужитељпца није законита кћи пок. 
Г. Б., ваљало је предмет вратити Апелационом суду да га мериторно решн. — 
Расположење о трошковима оснива се на прописима §§-а 543 и 508 Гр. п. п.
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Некретнине је оставптељ за жпвота правоваљаннм купопродај- 

HTiM уговором продао тужитељима, зато оне нпсу могле сачпњаватп 
његову оставпну. — Нпсу моралп тужптељн тражпти тужбом да се 
некретнше прешшху непосредно на њпх, него су могли тражитн 
да се оне препигау прво на оставитеља, a после тражитп код земљ. 
кљ. суда да се оне на основу правоваљанпх купопрод. уговора пре- 
пшпу на њпх. — На неаустрпском правном подручју нпје потребна 
пзхава наследника да наследство прима. (Пресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 23 јан. 1939, бр. Г. 185/1934).

П Р Е С У  ДА:
Касационп суд прикључењу тужитеља даје места и, пвеиначујућп делп- 

мичпо пресуду призивног суда, обвезује тужене уд. Хес Петра мл. Марнју 
рођ. Валтер, те малол. Хес Јелисавету и Хес Марију, да су дужни трпетн да 
се у погледу парцела бр. 455, 456, 457 и 2058 уписаних у гр. ул. општпне ,Свн- 
лојево бр. 224 успоставн пређашње стање, те да се брише укњижба права вла- 
сннштпа тих некретнина под Б. 6 и 7 у корпст мал. Хес Јелнсавете и Марије, 
као и укњижба права удовичког плодоуживања у корпст уд. Хес Петра мл. 
Марије рођ. Валтер.

У осталом пресуду прнзивнога суда оставља нетакнутом и осуђује тужене 
да тужитељима, на руке њнховог правозаступнпка д-ра Берлековића Јоснпа, 
плате, у року од 15 дана под претњом оврхе, у нме првостепених трошкова 
13.459 дпн. (тринаест хнљада четирп стотине педесет п девет), у име призив- 
них 1868 дпнара (хп.гаду осам сто шесдесет и осам), a у пме ревпзноних на 
руке Др. Горше -Jociraa 1034 динара (хиљаду трпдесет н четири).

Р A 3 Л 0  3 И;
ТужптеЛ)Н су у својпм тужбама навелп да су купопродајннм уговорнма 

од 1 септ. II 31 дец. 1926 купили од пок. Хес Петра мл. из Свнлојева некрет- 
нпне упнсане у гр. ул. општнне Свилојево бр. 224 под парц. бр. 2058 у повр- 
шннн од 5 кат. ј., те некретшше под парц. бр. 455, 456 и 457 у површнни од 
од SOO кв. хвати са кућом, за куповну цепу од 50.000 и 32.000 дин., коју су 
продавцу псплатнлн и одмах ступили у посед нвкретннна у коме се н сада 
налазе. Удова Хес Петра мл. Mapiija рођ. Валтер, тужена, међутим, иако је 
знала за ову купопродају, ипак је тражила накнадну оставпнску расправу за 
ово продане некретнине, тврдећн да н оне сачињавају оставпну н.енога пок. 
мужа, услед чега су оне на основу решеаа оставинскога суда преппсане грун- 
товно на име њезине деце, тужене малол. Хес Јелисавету и Марију, a у корист 
тужене уд. Хес Петра мл. укњижено право удовичког плодоуживања. Како те 
нокретнине не сачнњавају оставину пок. Хес Петра мл., јер су још за живота 
аегова продате тужитељима, тражили су тужитељи да се туженп обвежу да су 
дужнн трпети да се успостави пређашње гр. стање, те да се брише право
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власништва, односно удовичко право плодоуживања, укњижено у корист ту- 
жених.

Тужени су порекли иравоваљаност купопродајннх уговора iia које се 
тужитељи позивају, јер да се они односе на некретнине које су у В[)еме шш- 
даје Оиле гр. власништво Државног ерара наше КраЈвевине и као насеобинске 
земље стајале под забраном отуђивања и оптерећења у см. §-а 17 Зак. чл. V 
из год. 18У4, као и свака насеобина коју је Државни ерар уз противре;џ1ост iipo- 
давао поједннцима. Те некретнине, тврде тужени, биле су од страие Државног 
ерара продате иок. Хесу Јовану, брату Хеса Иетра мл., иза кога их је наследио 
Хес Петар мл., a иза овога његова деца, тужени у овој парници. Како све до 
смрти Хеса Иетра мл. откупнина Државном ерару није била исплаћена, тужеил 
су откупнину сами исплатилн и исходили од надлежног Министарства дозволу 
да се некретаине препишу на Хес Стевана Јована, са овога на Хес Петра мл., 
одиосно његову оставину, a после иа тужене као љегове наследнике. Дврдили 
су тужени, напослетку, да се оригиналним насеобеником спорних некрстнина 
нма сматрати Хес Стеван Јован, који је земљу од Ерара добио 1918 год., те да 
се од тога времена има рачунати и рок од 1б година у којем постоји право 
Државног ерара иа првенствени куп цекретпива. '1их 15 година ne могу се 
иикако рачунати од првога насеобеника Хутфлус Јована, који је иекретиине 
од Ерара добио 1908 год., јер је исти 1913 год. умро без погомака и, пошто је 
насеобина 6 година остала празна, она је 1913 год. поновно додељена Хесу Jo- 
вану, Tri се ирвим и оригиналним васеобеником може само он сматрати. — 
Дигли су тужени и противтужбу и тражили су да се тужитељи осуде да су им 
некретнине које чине предмет парнице дј’жни предати у посед.

Првостепени суд, Окружнн суд у Сомбору, дао је тужбама места и од- 
редио успоставу пређашњег грунтовног стања, a противтужбу одбио, док је при- 
зивни суд првостепену пресуду у погледу тужбе преиначно и тужбу одбио, a у 
погледу противтужбе пресуду потврдио. Усвајајући иначе чињенично стање 
ствари установљено по првостепеном суду, призивни је суд тужбу одбио из 
разлога, јер да би се и после успоставе пређашњег грунтовног стања које се 
тужбом тражи т. ј. укњижбе на оставину пок. Хес Петра мл., некретнине по 
службеној дужности имале преписати поново на тужене као његове наследнике.

Основана је жалба тужитеља изнесена у прикључењу да је то стаја- 
лшпте Апелационог суда погрешно. Тужитељи су били власни, додуше, тражити, 
да суд изрече да се некретннне које чине предмет парнице имају непосре;џш 
грунтовно преписати на њихово име, али су могли тражити и то, да се уз успо- 
ставу пређашшег грунтовног стања он€ препишу на Хес Петра мл. односно 
његову оставину, после чега тужител>има припада право да на основу право- 
каљаних купопродајних уговора склопљеним са Хес Петром мл., као и на основу 
правомоћне судске пресуде, траже грунтовни преиис некретнина на своје имс. 
оато је у том делу ваљало пресуду призивног суда преиначитн н тужбе уважити.

Жалба тужених, пак, да је Апелациони суд примајући чињенично стаље 
(тварн установљено по првостепеном cy,iy ловредио правне прописе, није осно- 
вана. Апелациони суд је без повреде правних прописа установно, да је први 
насеобеник спорних некретнина био Хутфлус Јован, што потврђује и списи.ма 
ириложени акт Насеобинске управе од 5 августа 1915, те да се према томе 15 
годишњи рок за право првенственога купа Државнога ерара има рачунати од 
1908, a не од 1913 год. A како су тужител.и некретнине купилн 1926 год., да је 
право првенственог купа Државног ерара у то време већ било престало. Но кад 
бп се рок од 15 година ниао рачунатн и од 1913 год., када су некретнине доде- 
љше Хесу Стевану Јовану, Апелациони суд је правилно установио, да се 
Држ. ерар права на првенствени куп, све ако га је и имао, одрекао, јер је дозво- 
лио укњижење права власништва на име Хеса Јована, a није у своју корист 
осигурао право пречега купа његовим једновременим грунтовним убележењем, 
на чега је у см. прописа §-а 17 Зак. чл. V из год. 1894 имао право. Правилио 
је установно Апелациони суд да су некретнине које чине предмет парнице до- 
дељене бнле после Хутфлус Јована Хесу Јовану (то, између осталога, потврђује 
и иапред поменути акт Насеобинске управе) и да је иза овога наследио их брат 
му Хес Петар мл. (Решење Среског као оставннског суда у Апатину од 21 јулија 
1928 којим су некретнине предате у корист оставине Хеса Петра мл.). Сама, пак, 
оставннска нагодба, према којој је Хес Петар мл. изјавио да завештаване му не- 
кретнине Ержма, сачињена је још јуна месеца 1923 год., за његова живоха. На
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неаустриском Еравном подручју није, пак, за стицаае наследних права иотребна 
изјава наследника да наследство прима, те је сасвнм без основе жалбени навод 
тужених да Хес Петар мл. без изјаве да наследство прима наследником нцје 
иогао постати. Апелациони суд је без повреде правних иропнса установио и ту 
чиљеницу да је некретнине за сина Јована купно отац му Хес Петар старији, a 
да их је Јован опоруком оставио брату Хесу Петру мл. И како их је овај још 
за живота правоваљаним уговорима продао тужитељима, правнлно је изрекао 
Апелациони суд да оне нису смеле бити преписане на тужене као аегове на- 
следннке, јер оне у тренутку смрти Хеса Петра мл. нису могле сачињавати ње- 
гову оставину.

Како су тужитељи са тужбом као и са прикључењем успели, ваљало је 
тужене осудити да плате трошкове у све три инстанције, према пропису §§-а 
543, 508 U 425 Гр. п. Н.
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Призивни је суд правнлно установио да је даровни уговор са- 

стављен у смислу споразума странака и да га је тужена лотпнсала 
знајућн и одобравајући његову садржину. (Пресуда Касационог 
еуда у Новом Саду од 17 апрнла 1939, бр. Рев. II 661/1938).

Касациони суд ревизију тужене не увагкава, нападнуту пресуду призивнога 
суда одобрава и тужену осуђује да тужите.%нма у име трошкова ревизискога по- 
ступка плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, (550 дин. (.динара шест 
стотина педесет и шест).

П Р Е О У Д А :
Тужнтељи су у тужби навели да је другоредна тужител.ица даровнпм уго- 

вором од 12 нов. 1928 даровала туженој, својој кћерн, некретнине уписане у 
земљ. књ. улошку бр. 1190 општине Каравуково, које су решеаем земљ. књ. суда 
у Оџацима бр. 5141/1928 пренесене у земљ. кн>. уложак општине Каравуково на 
кме тужене. Иетнм уговором тужитељица је како за себе тако и за прворедног 
тужитеља задржала на дарованнм некретнинама право доживотног илодоужи- 
вања, које је и грунтовно укњижеио под С 3 и 4. Тужител>и су позивали тужену 
да им некретнине изда у посед да би их моглн искоришћавати, или да им плаћа 
уобичајену годишњу ренту, но како она није вољна да учини ни једно ни друго, 
тражнли су да се тужена осуди да им је некретнине уписане у земљ. књ. 
улошку оиштине Каравуково под бр. 2516, под у тужбн наведеиим парц. бро- 
јевима дужна предати у иосед и платнти парничне трошкове. Тужена је у своју 
одбрану навела да не стоји навод тужбе да се са тужитељицом споразумела тако 
да она на дарованим некретнинама задржава себи доживотно право плодоужи- 
вања, него да су се, напротив, приликом склапања уговора погоди.ли тако, да 
она, тужена, издаје ТЈ^житељици годишњу ренту од 3 мерова пшенице, 3 мерова 
окруњеног кукуруза, Уз хвата тврдог дрвета у цепаницама, 1 хват поздера, 100 
снопова кукурузовине и 1 воз сламе. Ако је у даровни уговор ипак унесен услов 
да тужитељи задржавају себп доживотно нраво плодоужнвања, то је могло ући 
само против пзрично склопљеног споразума и тако, што је даровни уговор био 
састављен на српском језику који тужена не разуме, и што јој овај на њеиом 
матерњем, немачко.м, језику није био протумачен.

Првостепени суд, Окружни суд у Сомбору, пошто је спровео доказнн посту- 
пак, донео је пресуду којом је тужену осудио према тужбвном захтеву, a Aiie- 
лациони суд је лризив тужене одбио и првостепену пресуду у целнни потврдио.

Жалба тужене да је Апелационн суд повредио правне пропнсе није осно- 
вана. Апелациони суд је установио као чињеницу, коју тужена ревизијом не на- 
пада, да је на исправи о даровању, којо.м су тужитељи задржали за себе дожи- 
вотно право плодоуживаља, наведено да је она туженој прочитана и проту- 
мачена. Туженој, према правнлној изреци Апелационог суда, ннје успело дока- 
зати да тако није поступљено. Апелационн суд је установио, даље, да је тужена 
примила у своје руке орнгннал уговора и судску одлуку о грунтовном укњи- 
жењу права плодоужавања у корист тужитеља и да никада, све до покретања 
ове парндце, није тврдила да би право тужитеља на плодоуживање било у уго-



Eop унесено против споразуа. Из свих тих чињеница Апелациони суд је извео 
правцлан закључак, да је даровии уговор састављен у смислу споразума стра- 
нака ц да га је тужена потписала знајући и одобравајући његову садржииу.

Тужену, која је са ревизијом одбијена, вал.ало je осудити да плати тро- 
шак ревизионога посгупка у см. §§-а 143 и 152 Гр. п. ii.
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Није одговоран продавац покретних ствари за то што су неке 

од њих нестале за време док су биле под управом судски имено- 
ванога старатеља, ако због овршне заплене дредмета иродавца не те- 
рети шшаква одговорност. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
од 24 априла 1939, бр. Рев. 229/1935).

Касациони суд ревизиону молбу тужител.а одбија. Ревизионој молби ту- 
исене места даје и, лреиначујући пресуду Апелационог суда, тужитеља са 
тужбом одбија и осуђује га да туженој, Стечајној маси Ађанско-молске уједињене 
штедионице д. д. плати, у року од 15 дапа под претњом оврхе, на руке д-ра Л. 
М., адв. у Суботици у име трошкова цред првостепеним судом 2520 (.две хнл.аде 
пет стотина и двадесет) динара, пред призивним судом 600 (шест стотииа) ди- 
uapa, a пред ревизионим судом 962 (девет стотнна шесдесет и два) динара.

Р A 3  Л ОЗИ:
Тужитељ је у тужбн навео да је од Б. Б., адвоката из Суботице, као кура- 

тора стечајне масе Ађанско-молске уједињене штедионице д. д. куиио цео q>a- 
брички погон и покрешине бивше Индустрије кишобрана „Викторија" из Аде, 
за куповну цену од 75.000 динара, коју је у целнни исплатио. Ствари му је ту- 
жена и предала и оне су пренесене у његов, тужител>ев стан, али када је други 
дан, 19 јуна 1931 год., хтео да их иренесе у Бачку Тополу и почео их товарити 
у вагон, дошао је на лице места чиновник (Јреског суда у Сенти, са iio суду име- 
нсваним старатељем секвестра, П. Л., те су му све ствари одузели и одиели. 
Један део ствари му је доцније враћен, док је други део нестао и међу оввма се 
налазе: један лотор у вредности од 4000 дин., једна кружна тестера у вредиости 
од 6000 динара, 1 машнна за федернрање у вредности од 2500 дин., 42 комада 
готових кишобрана, чија вредност износи 2520 динара и 28 метара смеђе свиле 
у вредности од 588 динара. Сем тога тужите^г је имао трошкова око npeuoca 
фабрике и путних трошкова у износу од 1300 динара; за три месеца, за које 
време фабрика није радила, изгубио је дневно по сто динара, тако да му та 
штета износи 34.980 дин., те је тражно да се тужена стечајна маса осудн да му 
1:ако ову своту, тако и своту од 15.608 дин., као противредност несталих стеари, 
исплати, заједно са 5% камате од дана тужбе и парничне трошкове.

Тужена је у своју одбрану навела да она за нестанак стварн не може сно- 
сцти одговорност, јер су оне од тужител>а одЈ'зете услед судскога решења о од- 
ређеној забрани (уском затвору), и ако су оне нестале док су биле под управом 
судскога старатеља, за то одговорност мора сносити по суду именовани старатељ, 
односно Државни ерар. Куратор стечајне масе тужене ннје ни у ком иогледу 
узео нарочиту одговорност за нестале предмете, што се види и из потврде ту- 
житетвеве од 16 септ. 1931 год., којом признаје да је један део предмета од кура- 
тора стечајне масе натраг при.мио без икакве да-Ђе његове одговорности. КуратоЈ) 
стечајне масе је, шта више, против старате.Ђа који су предметима руковалн учи- 
нио и кривнчну прнјаву, a уложио је н уток против решења о одређењу секве- 
стра са којим је и успео, те је тако са своје стране учинио све да тужитељ до 
својих ствари дође.

Првостепенн суд, Окружни суд у Суботици, одбио је тужитеља са тужбом 
н осудио га да плати трошкове, док је Апелацнони суд услед призива тужите- 
љева првостепену пресуду' преиначио и тужби делимнчно места дао, осуђујућн 
тужену стечајну .масу да тужитељу преда у посед један мотор у вредиости од 
2000 дин., 40 комада кишобрана у вредности од 2520 дин. и 20 метери свиле у 
вредности од 588 днн.

Жалба тужене да је Апелациони суд повредио правне прописе основана је. 
Цстша да постоји правни пропис да продавац јамчи купцу да предмет купо-



р.ине неће бити од њега са стране трећпх лица одузет, али тај правни прошс 
не може у конкретном случају добити дрииену. Из приложених иарничних списа 
бр. 4357/1331 видљиво је, да је Орески суд у Оенти својим решењем од 20 јуна 
1У31 на основу молбе S'. В. одредио, додуше, на иредмете KOje је тужитељ од ту- 
жене купио забрану (.уски затвор) и ове предао на чување именованом стара- 
тељу, али се из истих списа види и то, да je Окружни суд у (Јуботици оаш 
услед утока старатеља стечаЈне масе Б. Б., решењв дрвостепенога суда својим 
решењем од 29 јуна 1931 год. 1’нд. 1495/6/1931 дреидачио, молбу ради одре- 
ђсља забране одбио, које је решење Касациони суд својим решењем од 27 Јуна 
1932 бр. Бд. 436/1932 у целини дотврдио. Из истих је сдиса видљиво, даље, да 
је Окружнд суд у (Јуботици својим решењем од 8 седт. 1931, бр. 1нд. 1495/11/1931 
уиутдо дрвостедени суд да додесе решење о довратку одузетих дредмета тужи- 
тељу, и да иу тужитељу, дрема овршном заддашку од 16 седтембра 1931, изузев 
дредмета Koje тужитељ дотражује, остали дредмети и довраћени. дада се, дакле, 
из напред наведених спнса вддд да су туждтељу дредмети које дотражује билд 
досле кудовине од стране куратора стсчајне масе уредно дредати, што je, уоста- 
лом, међу странкама несдорно, и да су оне од тужитеља одузете и дредате на 
чување судски именованом старатељу на основу једнога догрешдог судског ре- 
шења Koje је од стране Окруждог, односно Касациодог суда, као дезаконито 
стављено ван сдаге, онда је догрешан закључак Аделационог суда да за одузи- 
мање кудљених дредмета на осдову таквог погрешног решења Среског суда 
дка одговорност да донесе тужена стечајна маса. Утолико внше, jep куратор 
стечајне масе не само да није исходно то догредшо судско решење, двго je оно 
баш услед његовога угока стављено ван снаге и дрвостеденом суду наређено да 
узадћене дредмете тужитељу доврати. A када стечајна маса не може сносити 
одговорност за то што су ствард од тужитеља незаконито одузете, она дсто тако 
де може сносити одговорност нд што су неки дредмети за време док су били дод 
уиравом судски именованога старатеља дестали, јер и тај нестанак са кривицом 
стечајне масе, оддосно љенога куратора, не стоји ди у каквој каузалдој вези.

Ревнзиона молба туждтеља достала је услед овакве дресуде Касациодог 
суда бесдредметна, те ју је ваљало одбити и тужитеља осуддтн да туженој длатд 
трошкове у све три судске идстанције у см. б§-а 425, 508 д 543 Гр. п. л.
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Управннк Рибарске централе државног добра „Беље“ није 

овлашћен да склапа уговоре у име државног добра радн продаје рнбе. 
(Иресуда Касацноног суда у Новом Оаду од 3 апрнла 1939, бр. Рев. 
352/1936). . I _

Касацдони суд ревизнју тужлтеља не уваагава, лресуду призивлога суда 
одобрава н тужитеља осуђује да тулсеном у име трошкова ревизлскога постулка 
длати, у року од 15 дана дод лретњо.м оврхе, 1549 (хлљаду лет стотина четр- 
десе и девет) дилара.
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Р А З Л О З П :
Тужитељ је у  тужбн навео да је од Рибарске целтрале у Алатлну државног 

добра „Беље“, 12 јула 1933 г. писменим закључди.м листом кулио 93.000 кг. 
слане рибе, од које количине му је Рибарска централа излнферовала 52.765 кг., 
док му количину од 40.235 кг., и лоред тога што ју је у више махова позивао, 
дкје излиферовала. Како је рибу дродао, даље, скупље, a није ју својнм кул- 
цима могао лзлиферовати, лретрдео је штету у износу од 110,710 днн. те је 
тражио да се тужели Државнд ерар као власник Државног добра „Беље“ осуди 
да му ту своту са 5% камате од дана тужбе исллати. Туженд Државнн ерар 
ставио је међулредлог у см. § 354, односло 331 Гр. п. л., да суд изрече да при- 
лсжени оригинални закључнн лист, на коЈн се тужитељ лозива, нема за Држ. 
ерар важностп, јер га је потллсао блвши управник Рибарске централе пок. II. Д. 
који није био овлашћен да такве закл>учне листове лотлисује, већ је на lo  
овлаштен само директор држ. добра „Беље“ у см. чл. 9 Закона о организацијн 
држ. добра.



Првостепени суд, Срески суд у Апатину, изрекао је да закључнн лнст има 
важности, док је призивни суд, Окружни суд у Сомбору, првостепену пресуду 
преиначио и изрекао да закључни лист нема обавезну сиагу за Државии ерар.

Жалба тужитељева да је призивни суд иовредио правне прописе није осно- 
вана. Према уговору закљученом између Дирекције државног добра „Беље“ и 
пок. Н. Д., он је за време од једне године лостављен за уиравиика Рибарске цси- 
трале државиог добра „Беље“. Ирема т. 1 истога уговора ou се цма старати да се 
риболов на територијн Централе искоришћује најрационалније и да се улов- 
л.ша риба пдасира под најповољнијим условима. Како, међутим, у см. чл. 9 
Закона о организацији и уређењу државног добра „Беље“ од 31 дец. 1921 г. 
(Службене новине од 24 марта 1922 год.) нродају ради искоришћавања повољних 
цена путем лицитације, иди на начин којц буде најповољпији, врши Дирекција 
имања; како у см. з ст. истога члана све протоколе продаје иотписује дирекција, 
шеф односног одељења и шеф трговинског одељења, a затим се они шаљу iia 
иреглед и одобрење Генералној днрекцији државних добара; и како нитц исти 
закон не садржи таквога провиса да би на закључнваље уговора о продаји био 
ОБлашћен и директор Рибарске цевтрале, нитн је овом таково овлашћење дато 
yiOBopoM 0 служби који је Дирекција добра „Бел>е“ са њиме склопила, иризивии 
суд је правилно изрекао да вок. U. Д. на склапање конкретног уговора о иродаји 
рнбе није био овлашћен. Да ли је, пак, сама Рибарска централа, без знања и 
одобрења Дирекцнје добра „Беље“, делимично извршила овај уговор, није од 
значаја за решење спора.

Тужитеља, који са ревизијом није успео, ваљало је осудити да илати тро- 
шак ревизискога постуика у см. §§-а 143 и 152 Гј). в . п .
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Прнзивни је суд на основу конклудентних дела туженог iipa- 

внлно установио да је он купац робе за коју тужитељида тражи 
противредност. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 17 априла 
1939, бр. С. рев. II 452/1935).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија.

Р A 3  Л 0 3 И:
ТуЖитељица је у тужби навела да су тужени имали ортачку радљу са 

брашном, за коју су из њенога млина купили два вагона брашна. Противредност 
овога брашна у своти од 28.020 динара остали су јој дј’жни, те је тражи.та да 
да се осуде да су joj ту своту са трошковима дужни исплатити. Тужени су ста- 
вили приговор месне ненадлежности суда и да тужитељица нема парничне леги- 
тимације, јер је право име мдина тужите.гцчинога „Пеић Тукулац Стеван моторнн 
млин СЈ'ботица“, док тужите.1>ица тужи под фирмом „Пеић млин из Суботице“, 
a таква фирма у Суботицн уопће не постоји. У .черитуму су тужени навели да је 
брашно (два вагона), за које тужитељица тражи противредност, наручио муж 
БласнЕце радње М. ц др. прворедне тужене, М. М., од којих је један вагон усту- 
пио радњи, док је други вагон предат другоредном туженом, али не као купцу, 
itero је био смештен у његов магацин у корист М. М., који је са њиме располагао 
н даље га продао.

Првостепени суд, Окружни суд у Суботици, дао је тужби места и тужене 
осудно да су тужите.л.у дужни утужену своту солидарно исплатнти, док је прн- 
зввни суд, Апелациони суд у Ново.ч Сад, првостепену пресуду у погледу прво- 
редне тужене преиначио и тужите.-вицу са тужбом одбио, док је у погледу друго- 
реднога туженога првостепену пресуду потврдио и овога туженога осудио да 
тужЕте.гици плати трошкове призивнога поступка.

Пресуду призиБнога суда напада ревизионом молбом само другоредни 
тужени, али му жалба није основана. Призивни је суд на основу исказа преслу- 
шаних сведока, без повреде формално-правних прописа, установио као чињеницу, 
да је са једним вагоном брашна који је смештен код другореднога туженога овај 
располагао као са својим; да га је продавао, изјавл>ивао да he ra, када но- 
вац од својих купаца убере, тужитељнци исплатити и да је у својству купда 1000
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динара тужитељици већ исплатно. Према томе је с правом осуђен да тужите- 
љицн исплати остатак куиовнине. Неоснована је и жалОа гледе парничне легити- 
мације тужцтељичине, јер је признвни суд иравилно изрекао да je тужитељица 
догрешан наслов своје фирме, као формалну грешку, могла у току поступка 
исправити. __ ^
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He припада посреднику посреднпчка награда ако је купопро- 

дајни уговор склопљен под сусиензивним условом, па се тај услов 
не испунн. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 1 маја 1939, 
бр. Г. II 173/1934). _

Касациони суд ревизиону молбу тужиов,а одбија и осуђује га да туженом, 
на руке правозастуиника му, плати, у  року од 15 дана под претњом оврхе, у име 
ревизионих трошкова 881 дин. (осам стотина осамдесет и један динар).

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео да је тужени маја месеца 1925 год. продао ње- 

говим посредоваљем 2 ii  ланаца земл>е, која лежи у србобранском атару, за цену 
до 4,220.000 динара, за чега му у име 1% провизије припада 42.200 динара. Од 
те своте тужени му је исплатио 4600 дин., a 37.600 динара му је остао дужан, 
те је тражио да се осуди да му је ту своту са 5% камате од дана тужбе д>'жан 
исплатити. Тужени се бранио да није тужитеља опуномоћио да нађе купце за 
земљу, него Н. U. из Старога Бечеја, али да је и овом провизију од 1% обећао 
само у  случају ако се посао перфектуише. Но како је земл>а узета под удар 
аграрне реформе, привремени купопродајни уговор је раскинут, капара туженом 
враћена, те зато ни прави посредник, Н. И., не може у име провизије ништа тра- 
жити. ,

Првостепенц суд, Окружнн суд у Суботиди, пошто је спровео доказни по- 
ступак, осудио је туженог у смнслу тужбеног захтева, a Апелациони суд је ту 
пресуду у целини потврдио. Услед ревизионе .чолбе туженога Касационн суд 
је пресуду Апелационог суда разрешио и упутио га на даљи поступак, услед 
чега је Апелацнони суд донео своју другу пресуду, којом је тужитеља са тужбом 
одбио н осудио га да плати трошкове.

Није основана жалба тужите.Ђева да је Апелациони суд повредио правне 
лрописе. Апвлациони суд је као чнњенпцу установио да је туженн опуномоћио 
као посредника за продају зем.Т)е не туженика, него Н. II., a овај да је узео ту- 
житеља за свога помагача и обећао му награду од провизије коју he он, Н. И., 
добити од тужепога; да је прнвремени купопродајни уговор склопљен н да је 
туженн примио u капару, а.ли под условом да Министарство за аграрну ре- 
форму уговор одобрц. Но како Мшшстарство уговор не само да није одобрило, 
uero је на исте некретнане забележило забрану отуђивања и оптерећења, капару 
је тужени вратио, те је уговор коначно раскннут. Апелациони суд је устано- 
вио, да.ге, да продата земља у време преговора око продаје није, додЈ’ше, бнла 
још издељена аграрним интересентима, алн да је по на.логу Аграрног уреда 
већ била парц&лисана и спремна да се преда у посед, што је после склапања 
привременога купопродајног уговора и учињено. Установио је Апелацнопи суд, 
напослетку, да је туженц нсплатно, додуше, тужитељу 4500 динара, али по 
захтеву посредника Н. И., који тврди да је то био његов новац.

Тужени то чињенично стање сгвари делом уопште не напада, a делом га 
нс напада онако како то прописује Гр. п. п., уколико га, пак, напада, оно је 
установжено на начин Koiii не подлежи реви-зијц у см. §-а 534 Гр. п. п. Да је 
земља бпла парцелисана и спремна да се преда аграрним интересентима, како 
је то Апелацнони суд установио нарочпто на основу исказа мерника Б. Е., ту- 
жени ревизноном молбом уошпте не напада, те је то чињ. стање стварн меро- 
давно и за Касациони суд. Да су странке привременн купопродајни уговор 
склопиде иод сусиензивним условом, ако земља не буде узета под удар аграрне 
реформе, установпо је Апелациони суд нарочито на основу исказа сведока Н. II., 
a та оцеца Аиелационога суда ннје таква да се с успехом може нападатн на 
осиову §-а 534 Гр. п. ц. Како је, дакле, према правилном установ.Ђењу Апела-



1?9

ционога суда купбпродајни уговрр скЛопЉен под суспензивним условом, који се 
није нспунио и тако до перфектног купопродајнога уговора није дошло, и да 
уз то туигитељ није уопште био ни опуномоћен да посредује, тужитељ је без 
повреде правних прописа са тужбом одбијен.

ТЈ'жнтеља, који са ревизијом није успео, ваљало је осудити да плати 
трошкове ревизискога поступка у см. §§-а 543 н 508 Гр. п. п.

265
И iio старом Закону о осигурању радника (Зак. чл. XIX из год. 

1907) могла су осигурана лица, која од Уреда за оснгурање радннка 
уживају ренту, тужнти поелодавца за отштету која прелази ову 
ренту само онда, ако је он пресудом кривичнога суда оглашеп 
кривнм. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 3 априла 1939, 
бр. Рев. 450/1935).

Касационн суд ревизиону молбу тужиоца одбија и осуђује га да туженом, 
у руке правозастугшика му, платн, у року од 15 дана под претљом оврхе, у 
име ревизионих трошкова 1696 (хиљаду шест стотина деведесет и шест) дииара.

Р А З Л О З И ;
Тужитељ је у тужби навео да је као млинарски шегрт радио код тужене 

ii да га је 20 јануара 1920 год. захватио каиш главне трансмисије и откинуо му 
руку. Тужена га је и даље држала у служби као вратара са месечном платом 
од 1000 дииара, станом, огревом, осветлењем и давала му, сем тога, и 30 кг. 
брашна месечно. Тако је као вратар био у службн код тужене све до 31 марта 
1931 год., када му је место отказано. Како је тужена, која тера опасан погон, за 
несрећу која му се десила одговорна, тужитељ је тражио да се тужена обвеже 
да му Je дужна плаћати почев од 1 априла 1932 lOOO месечно, издати му стан 
у натури од 2 собе и кухиње са споредним просторијама; издавати му 4 мц. 
1'оривог дрвета, те за осветлење 50 динара и, напослетку, ЗО кг. брашна или 
иротивредност од 60 динара, или уместо свега тога пдатити му једном за свагда 
200.000 динара, са 5% камата од i априла 1931 год. Тужена Je у своју одбрану 
навела, између осталога, и то, да тужитељ као радник осигураник прима и 
дапас од Уреда за осиг. радника у Вел. Вечкереку месечну ренту од 135 динара 
и да, будући uiije no среди кривично дело послодавца, у см. g-a 97 Закона о 
осигураау радника власник предузећа није дужан дати осигуранику накваду.

Првостепени суд, Окружни суд у Вел. Бечкереку, одбио је тужитеља са 
тужбом и осудио га да плати трошкове, a призивни је суд ту пресуду у целости 
потврдио.

Није основана ревизиона жалба тужитељева да је призивни суд повредио 
правие прописе када га је, потврђујући првостепену пресуду, са тужбом одбио. 
Није, истина, основана наведена изрека вризивнога суда да би тужитељев случај 
имао да се просуђује према прописима Закона о осигурању радннка од 14 маја 
1922 год., јер се иесрећни случај десио за време важења старога Закона, те би 
он имао н да се просуђује no његовим прописима, али је стари Закон о оси- 
гурању радника (Зак. чл. XIX из год. 1907) у своме §-у 82 садржавао идеп- 
тичан нроиис са прописом §-а 97 новога закона, у см. кога по закону оснгу- 
рана лица, која од Уреда уживају ренту, могу послодавце тужити за отштету 
која прелази ову ренту само онда, ако је послодавац пресудом кривичпога суда 
01лашен кривим. Како у конкретном случају ни тужитељ не тврдн да таква 
крнвица пресуде постоји, a неспорно је да од Уреда за осигураље радпика вуче 
ренту, правилно је пј1ИЗивш1 суд поступио кад је првостепену пресуду потв])дио.

Тужитеља, који са ревизијом није успео, ваљало је осуднти да плати 
трошкове ревизискога поступка у см. §§-а 543 и 508 Гр. п. п.

266
Ако тестаменат нпје тестатор својеручно писао, него га је 

написало треће лпце, a он га само потписао, тестаменат има бити
12*



*
сачињен у см. §-а 5 Зак. чл. XVI из год. 1876. У том случају бнтан 
је услов за ваљаност тестамента да сведоци у клаузули потврде да 
је тестатор тестаменат пред њима потписао, или да је изјавио да га 
је већ раније својеручло потписао. (Пресуда Касационог суда у Но- 
вом Саду од 24 априла 1939, бр. Рев. II 597/1938).

Касациони суд ревизију тужених не уважава, нападнуту пресуду при- 
зивпога суда одобрава и тужене осуђује да тужитељу у име ревизионих трошкова 
ллате, у року од 15 дана под претњом оврхе, 675 дин. (динара шест стотнна 
седамдесет н пет).

Р А З  ЛОЗ И;
Тужитељ Je у тужби навео, да је његова пок. жена 11 августа 1936 год. 

сачинпла писмени приватни тестаменат, којнм је својим наследницииа имено- 
вала кћер своје сестре J. В. М. и своју сестру b. J. рођ. Т. Тај тестаменат је, 
међутим, без правне ваљаности, јер се у кдаузули тестаментарних сведока ие 
потврђује да је тестаменат тестаторка потписала, нити да је пред сведоцима 
дризнада да га је већ раније својеручно потписала. Оем тога тестаменат је не- 
ваљан и због тога, јер је тестаторка дан лред сачињење тестамента, a два дана 
лред смрт, 10 августа 1936, попнда већу коллчину масне соде и лренета у 
болннцу, тако да је на дан састава тестамента била већ потпу^но неслособна да 
изрази своју вољу. Туженн су у својој одбрани навели да оставшски иметак 
сачшвава нмовину од грале, коЈу тужитељ не би могао наследити и да нема 
тестамента, па да већ и зато не.ча легитнмације да тестаменат напада; да за 
ваљаност тестамента није било потребно да сведоци лотврде да га је теста- 
торка својеручно лотписала, јер тестаменат није имао бити састављен према 
пропису §-а 5 Зак. чл. XVI из год. 1876 и порекли су да тестаторка за састав 
тестамента није била духовно слособна.

Првостепени суд, Окружни суд у Суботици, одбио је тужитеља са тужбои 
и осудио га да плати трошкове, док је Апелациони суд првостепену пресуду 
преиначио, тестаменат огласио неваљаним и тужене осудио па плате трошкове.

Жалба туженнх да је Алелациони суд ловредио правне лролисе није осно- 
вана. Неспорно је међу странкама да тестаменат који тужитељ напада није 
тестаторка својеручно написала, него да га је саставило и наиисало треће лице, 
a да га је тестаторка само својеручно лотписала. У таквом случају, према 
правилној изреци Апелацлонога суда, тестаменат има бити сачињен према про- 
пнсу §-а 5 зак. чл. XVI из год. 1876 год.

У см., пак, 270 Начелне куријалне одлуке ту битну потрешптину §-а 5 
ко.ченутог Зак. чланка, да тестатор мора пред сведоцима тестаменат потписати, 
или лзјавити да га је раннје већ потиисао и да то сведоци морају у клаузулл 
потврднтн, не надокнађава ни то да је тестатор другом приликом пред сведо- 
цнма показанл тестаменат пунзнао за свој, нлтл да потлнс тестатора на теста- 
м(нту није доведен у сумау, као ни то да је тестатор, остављајућн тестаменат 
код јавнога бележника, признао да је потпис његов. Како, дакле, ни у клаузули 
сведока па cnopiioii тестаменту нема лотврде о томе да је тестаторка тестаменат 
својеручно иотписала, нити да је лзјавила да га је раније потписала, Апелациони 
суд је лравилно огласио тестаменат неваљаним.

Тужене, који са ревпзијо.м нису успели, ваљало је осудитл да плате тро- 
шкове ревизионог поступка у см. §-а 143 и 152 Гр. п. п.
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Тужитељ приликом преслушања сведока, који је противзако- 

нпто ускратно да сведочи, није ставпо замерку, зато се у ревнзији 
због те неправилностн не може жалити. (Пресуда Касационог суда 
у Новом Саду од 13 априла 1939, бр. Рев. II 262/1935).

Касациони суд ревизију туженог не уважава, нападнуту пресуду призив- 
нога суда одобрава.



Р А З Л О З И :
Тужител. је у тужби навео да је његова мати, уд. Ч. pob. М. Р„ умрла 

у Говњој Мужљн 20 априла 1933 год. Према правоснажном оставинском решењу 
бр Гн. 2820/1932 он, тужитељ, њен је искључиви наследник. Пред смрт неколико 
месеци мати му је становала код туженога, код кога је и умрла и код кога су 
остале н>ене у тужби побројане покретнине и готов новац, у вредности од 29.065 
дин. Како све те покретнине и вредности као искључивом наследнику љему 
припадају, тужитељ ie тражио да се тужени осуди да му у тужби наведене 
покретнине и готов новап заједно са каматом иада, или да му плати проти- 
вредност покретнина. — Тужени је признао да се у тужби наведени пведмети 
2— 11 налазе код њега, али Je тврдио да је краву тужитељ одиео; да је јелно 
теле продала пок. мати тужитељева, a друго он, тужени, аа цену од 252 дин. 
50 пара; тврдио је ла је пок. мати тужитељева донела, истина, њему у кућу
4 мет. центе жита, али да ie то жито птшпало њему, туженом, јер се он обвезао 
да ће је издржавати и да је жито за њено издржаваље и потрошио, као и куку- 
руз ко.га је појело прасе које siy је покоша донела. Порекао је да је примио 
од Чанадн Апдпаша 930 динара и да му је тужитељева мати предала 23.000 
дин. у готову. Пвистао је да тужитељу и.зда у тужби под 2—9 побројане покрет- 
иине, ако му тужитељ у име твошкова око погреба плати 2600 дин. и 930 днн. 
по њему исплаћеног дуга пок. Р., те је .до тид износа дигао противтужбу.

Првостепени суд, Окружни суд у Вел. Бечкевеку, дао је тужби делимично 
места и обвезао туженог да тужитељу изда дрвени кревет у вредности ол 50 
днн.; 3 столипе у вредности од 40 лин., један дрвени сто у введности од 25 дин.,
5 јастука пев.јаних у вредностн од 400 динара, 2 дуње перјане у вредности од 
300 динара, 14 порцеланских тањира у вредности од 30 динара, 4 порцсданске 
чиније у вредности од 20 динава и једно ог.ледало у вредности од 80 динара, или 
да му плати њихову противредност, те да му плати 15.475 дин. са 5% камате 
од 10 маја 1933 и парничне трошкове. Призивни је суд одбио призив туженога 
и потврдио у целинн првостепену пресуду.

Жалба туженога да је Апелапиони суд потврђујући првостепену пресуду 
повредио правне прописе није основана. Ни.је основана, пре свега, жалба, да 
jfi Апелациони суд погрешком у рачунању признао му у име погребних трошкова 
300 динара мање него што их је он стварно имао н рачунима исказао, јер је  
тужени, преслушан лично, признао да погребни трошкови износе скупа 1847 
динара II да је за н>их толико издао. Да ie пок. мати тужитељева однела туже- 
ном у готовом 18.000 днн., установио је Апелациони суд на основу исказа пре- 
слушаних сведока и исказа тужитељева под заклетвом, и то установл>ен>е није 
такво да се с успехом може нападати на основу §-а 597 Гр. п. п. — Тужени 
прнликом ускраћпваља сведочења од стране К. J. није ставио своју замерку, 
те се у см. прописа §-а 260 Гр. п. п. доцније у ревизији, иако исти сведок није, 
можда, могао ускратити да сведочн, већ не може жалити.

268
Услед нзостанка странке са рочишта које суд одређује у  по- 

рабном поступку после поднесеннх приговора, иресуда зГк»г из- 
останка има се донети у см. § 49Г>, односно ст. 2 §-а 538, a не у см. 
§-а 492 Гр. п. п. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 24 
апрп.ла 1939, бр. Рев. II 1050/1939).

Касациоии суд ревиз1пу туженог не уважава, пресуду признвног суда одо- 
брава и туженог осуђује да тужител>ици у име трошкова ревизискога поступка 
п.лати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 209 дин. (динара две стотине и  
девет).

Р А З  Л О З И :
Тужител., Школска општина у Јаша Томпћу, молбом предатом код Срескот 

суда у Јаша То.мићу 19 окт. 1938 отказала је путем претседника школског одбора 
тужено.« стан који овај држи у школској згради црквене оиштине за 1 дец. 1938 
год. и тражила је да суд нареди туженоме да јој је тога дана стан дужан пре- 
датн. Тужени је поднео благовремено приговоре у којима Je тражио да сс

I8i

I.J



отказпи налог стави ван снаге, јер је зграда у којој станује власништво Црквене 
општине, те му стан не може отказати претседник школског одбора; што отка- 
зивач нема прописно овлашћење за отказивање стана судскпм путем ii да зато 
не може ни претстављати школски одбор у см. §-а 128 Закона о народним 
школама; да школска општина у Јаша Томићу правно не посгоји; да је школ- 
ска општина треће лице, које није уговорна странка (уговорна странка је 
Црквена општина), па да и зато стан не може отказиватн; што тужени за стан 
редовно плаћа кирију.

На расправи коју је Срески суд одредио за 3 новембар 1933 год. тужитељ 
се није појавио, док је туженп изјавио да за стан плаћа месечно кпрнје 200 
динара II прикључио је уговор о закупу кош је 7 јула 1938 год. склопљен 
између Правосл. цркв. општине у Јаша Томићу и тамошњег школског одбора, 
којим су овом издате у закуп две зграде од 6 соба и 6 нузпросторија до 31 
марта 1939 год., уз годишњу закупнину од 7200 динара.

Првостепени суд, Срески суд у Јаша Томићу, донео је пвесуду због пзо- 
станка на штету тужитеља на основу §-а 492 Гр. п. п., стављајући отказни налог 
ван снаге, док је призивни суд, Окружни суд у Петровграду, првостепену пре- 
суду преиначио, отказ оставио на снази и туженог осудио да плати трошкове.

Нпје основана ревнзиска жалба туженога да је призивни суд повредио 
правне прописе. Правилно ie призпвнн суд изрекао да се у случају изостанка 
странке са рочишта за усмену спорну расправу у порабном поступку, које суд 
одређује услед благовремено подносенпх приговора у см. i ст. §-а 666 Гр. п. п., 
пресула због изостанка има донетп не у см. §-а 492, него у см. §-а 495, односно 
2 ст. §-а 538 Гр. п. п. Али без обзира на тај законски пропис, призивни суд је 
на основу прнзнања туженога, датог у приговорима, да му је стан уступљен 
од стране школског одбора л да, према томе, стојн са њнм у уговорном односу; 
да за њега плаћа 200 дин. кирнје месечно: да је ппема прикљученом изводу из 
записника седнице месног шк. одбора од 10 окт. 1938 претседник пстога одбора 
овлаштен да туженом стан откаже, правилно прнговоре одбно и отказ одржао 
на сназн. Све остале жалбе тужепога су за спор неодлучне, те их Касацнони 
суд не узима у расматрање.

Тужени који са реппзијом није успео, осуђен је да платп трошак ревизи- 
скога поступка у см. §§-а 143 ii 152 Гр. п. п.
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Рок за иредају правног лека почиње тећп од дана када је судска 

одлука уручена правозаступнпку, a не његовој странцп. (Закључак 
Ј^сацпоног суда у Новом Саду од 28 апрпла 1939, бр. Рек. 7/1939).

Касациони суд рекурс М. Л. одбвуа и потврђује закључак рекурспога суда.

Р A 3 Л 0  3 П;
Рекурсни је суд рекурс предат против закључка Сн1)очадскога стола 

оправдаио као закашњеп одбацно, јер 1)0K за предају рекурса, ако је странка 
заступана iro правозастушшку, почиње те1ш од дана када је нападнути закљу- 
чак достављеп правозаступнику, a не странцп.
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Католичкп Божпћ нпје за страпке п њихове правоваступнвке 

православне вере празппк у см. Уредбе Мин. правде од 1 фебр. 1930. 
— Расправно веће Касациоиог суда је у см. §§-а Г)47 п 490 старог 
Гр. п. п. ревнзпону молбу туженог као одоцн>ено предату одбацпло, 
пако је рекурсна'молба у претходном поступку (§ 529" Гр. п. п.) 
огла1пена благовремено предатом. (Решење Касацпоног суда у Но- 
вом Саду од 10 јан. 1939, бр. С. рев. II 37/1935).

Касационн суд ставл.ајућн своје решење од 3 септ. 1935 бр. Рев. 37/93/1935 
ван креиости, ревизиону молбу туженога по службеној дужности као одоцњено



предату одбацује п осуђује га да тужитељпци, на руке прапозаступника јој, у 
року од 15 дана пол претњом оврхе, плати у Т1ме трошкопа нагталнх после пре- 
да.1е ревиаионе молбе ианос од 970 дннара (девет стопша седамдесет ,iiiHaiia), 
и Држ. ерару у име идеалних такса 15 дннара (петнаест динара). _

Р A 3 Л 0 3 П:
Молбом предатом 29 августа 1935 год. тражила је тужитељипа да Касапиопи 

суд ревпзиону мо.абу туженога као одоцњено прелату олбапи, услед чега је Ка- 
сациони суд донео 3 севт. 1935 год. решење бр. Рев. 37/93/1935, којим је молбу 
тужитељице одбпо, налазећи да је тужени ревизиону молбу пррдао на вррмо; 
да је пресуда Апелапиопог сула уручена туженом lo дед. 1935 год. и ла ie реви- 
знона молба твебала битп предана. исттша. 25 дец. 1935 год., но како је 25 и 20 
дец. био католички Божић, да је она блатовремено могла бити ппедата и 27 дец. 
исте годипе, када де стварно и предата.

Како се, међутим, у см. Уредбе Министра правде од 1 фебв. 1930 за 
странке п љихове правозаступнике православне вере католички Вожић не 
сматра празнпком, a у конкретном случаду су и тужени п његов правозартутт- 
ник православне веве. ваљало ,ie решење од 3 септ. 1935 у см. прописа 547 
и 490 Гр. п. п. гтавити ван снаге п ревизиону молбу туженога као одоцњено 
предату по службеној дужности одбацити.

Расположење v погледу тпоткова насталих у ревизионом поступку оснива 
се на прописима §§-а 543 и 425 Гр. п. п.
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Претставља опасност у см. §-а 320 И. п., ако је дужник, чим је 

сазнао да га веровнпк хоће да утужи, тражио купце за свиње, нако 
ови још нису бплп зрели, ако, уз то, пма join и многобројну породиду 
коју је дужан да издржава. (ГЗакључак Касацноног суда у Новом 
Саду од 28 априла 1939, бр. Рек. 1/1939).

Касадиони суд услед рекурса предлагача привремених паредаба М. J. за- 
кључак Апеладионог суда укида и дредмет враћа истом суду па даљи постулак.

Р A 3 Л 0 3 И:
Жалплад се у своме рекурсу жали дротив закључка Аделационог суда, 

којим га је овај, лреидачујући закључак Окружног суда, одбио са молбом ради 
олпеђеља дрнвремених наредаба. Наводи да је тужели, чнм је сазнао да га он 
хоће да утужи, тражпо кулде за свиље, иако ови још нису били зрели; да ту- 
жени сем лродатпх 60 комала свиња другог иметка нема, a да лма жену и троје 
деце, снају д унука, Koie је дужан да издржава; да би услед разрешења лри- 
времелих ларедаба које је првостелени суд одредио, услед којих је тужени ста- 
вио у судскн полог 40.000 дин., лаплата љеговог лотражнвања које тужбом 
остварује била једлом за свагда олемогућена.

Како би чињенпда да је тужени, иаводно, чдм је сазнао да га рекурент 
дамерава утужити тражло кулде за свиље и ове лродао, пако онп нису били 
још зрели, у вези са чињеницом да тужени има многобродну породиду ко,ју 
дздржава, за случај да буду доказале, претстављале разлог за олређење лри- 
времелих наредаба у см. §-а 330 Извршног лост., ваљало ,је лредмет вратити 
Алелационом суду да установи, да ли ти наводи рекурелтовн одговарају ствар- 
ности.

Упозорава се Алеладнонн суд да се пуномоћ правозаступника рекурен- 
тсва д-ра А. Л. код слиса не налази н да услед тога истога лравозаступника 
дозове да лоднесе дролисно лстављену лупомоћ од своје странке.
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Постојаље услова из т. 8 §-а 209 новог И. п. (Закључак Ка- 

сацпоног суда у Новом Саду од 28 априла 1939, бр. Рек. 403/1938).



Касациопи суд рскурс одбија и потарђује закључак Окружног суда, јер је 
суд на оснопу исказа преслушаних стручљака правилно установно, да овртенпк 
као штампар са словима која су му ocranw êHa no ирвостепеном суду не бн 
могао зарађиватц толнко колико му је најнужније noTiiefino за издржаваље своје 
н СБОЈе породице, како то пропнсује т. 8 §-а 209 Пзвршног поступка.
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Трећа лпца, коЈа су у пооеду таквога уговора, којпм стичу 

тграво власшшттва на некретапне. на које је оврховодптељ доп[нш’е 
злонамерно стекао овршно заложно право, могу тражнтп тужбом 
на основу §-а 168 старог Изврганог закона да се некретнине нгпод 
оврхе пзузму само ако им се у уговору даје дозввла да некретшгае 
могу и грунтовно укњижпти на CBoie тгме. Швесуда Касаштоног 
суда у Новом Саду од 2 јуна 1939, бр. С. рев. II 884/1938').

Касадпоии суд ревизпону молбу тужитеља одбп'а и ocvbvle их да тужепој. 
на руке правозаступника joi, плате у пме ревизионнх трошкова, у dokv од 15 
дана под претљом оврхе, 1915 дин. (динара хиљаду девет стотпна u петнаест).

Р А З  Л ОЗ И:
Тужитељп cv у CBoinM тхжбама навели да cv о,д Тхвско-бечеЈске ттотповие 

п кредитне задпуге v Новом Be4eiv д. л. -бебпуара меоепа 1926 гол. купили 114 
јутара 225 кв. хватп земље: ла су земљу одмах узели и у посед и да iv ол 
тада двже стално л’ noce.iv. Већи лео куповншта су нсплаттгли. a за остали су 
да,ли продавпу мепнде Koie 1е ова.ј и уттжио. Како ie, ме^уввемено, пподавад 
пао лод стрчад a мениде им ппсу вгаћене, нису могли остатак кудовнпп*? 
дсллатпти. Стадалад стеча1ле масе остатак куловнлче нп1е хтео пч да ллпмт1. 
дего ,ie тражло дпажб^ па све некдетнпне, алл ie obv na молбу тужите.'ва 
Окружнп суд у Вел. Бечкереку гхслендпвао. Ла бп ллак слвовела npo.iaiv, 
Српска тлговачка балка д. д. у Новом Салу, тужеча, тважлла је на ословх 
табеладлог стечашог лсказа овдху пдотпв лдодавда, Тудско-бечејске потлорле и 
кредлтпе задвуге, л забележпла па некрстнлне овдшно заложно лваво до своте 
од 414.188 дллада. Како ie тужела пмала знања о томе да су тужитељи некрет- 
нппс кулплл раплЈе (фебруала 1926), док је овлшло залождо чпаво тужепе 
забележено додпи1в (па основу решења Окружног суда у Вел. Блчкевеку ол 
2 аплчла 1930 го.д.), тужптељн су тлажллн да се оввха ла основу §-а 168 зак. 
чл. LX лз 1881 год. обустави л некретлнле испод оврхе пзузму. — Тужена ie 
своју главну одбрапу оснпвала па томе, ла не стојп павод тужитеља ла је ona 
оврпгно заложно лраво стек,ла лосле склопљеног купоплола.1лог уговора тужл- 
теља са Турско-бече!ском потпорном н кредитном задругом д. л. Пстпна да је 
оврпшо заложно лраво забележено на некретнппама лосле фебруара меседа 
1926 год. (дал склапања кулолродајнога уговора), алл ,1е чшвеллда. да је у 
корист тужеле још децембра меседа 1925 год.. дакле ппе 1;уполпода,шога уго- 
вора, укњижрно заложно лраво до своте од 500.000 дип. за ослгугаље мелич- 
нога кделлта којн ће се тужлтељима датл. Када ,ie тужела, дакле, стекла лдаво 
да се у оквлру те своте за своје потражпвање нампри, онда и оврха Ko.ia је у 
корлст тужеде одређена де.1ству1е са рапгохг л даном када ie у н.ену дорист 
заложно лрапо до своте од 500.000 динара укљпжено, a то ie 28 децембар 1925 
годлне. Како је, дакле, овршно залождо лраво рани1ег датума од кулопводај- 
лог уговола тужлтеља, пе може бптп говора пл о злонамрлцостл тужеле. што 
Je у гм. §-а 16S старог Овршног закопа лредуслов за успепшо папалање стсче- 
пог овршног за.ложпог права.

Првостелсдл суд, Окружнп суд у Петровграду, уважно ie тужбу. док је 
.\пелаллолп суд услед прлзпва тужепе првостелсну пвесуду преллачло, тужл- 
теље са тужбом одбло п осулно да плате трошкове. Алелацлопн суд ,ie овакву 
своју пресулу осповао на члљелпци, да ,ie лрема псказу преслушанога струч- 
њака ту;кена власллку п лродавцу по тужлтељима купл>еплх пекретдипа на 
пмв зај.ма, a у оквиру укн>лженог меничпог кредпта, стварно лпквлллрала своту 
од 235.000 длд., п то .до дала када је тужена са-знала за кулолродајди уговор 
којл су тужлтељд склопллц. II како је, на тај начлн, тужена етекла заложно
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право пре купопине тужитеља, да се у конкротном случају пи onpnino чаложно 
ираво, које дејствује унатваг, са рангом н даном стеченог хипотмсариог залож- 
пог прааа, тужбом на осиову §-а 168 старога Овршног закопа не може нападати.

Жалба тужитеља да је Апелацнони суд повредио правне пвописе mi'e 
осног.ана. Пресуда Апелационог суда којим се тужитељи са тужбама одбијају 
основана је на закону, али не из оних разлога које истиче Апелапионн cv.i. 
него из разлога које овде даје Касаинони суд. У см. i ст. §-а ins Зак. чл. LX 
нз год. ISSI, треће лицс, које се оврхом вођепом на иекретнине oceha повре- 
ђсно у својим стварним правима, можр код земљиптнокњижпе власти тгажнтч 
да се иекретнине пспод оврхе изузму. У см., пак, Плепарпе курнјалне децизпје 
бр. 55, треће лнце, које је стекло право власннштва на некретнипама ппе пего 
што је оврховодитељ стекао овршно заложно право. може против оврховоди- 
теља покренути тужбу на основу §-а 168 Зак. чл. LX из год. 1881, иако љегово 
стечено право нпје грунтовно укњижено. Пз пропига §-а 168, ла тужбу може 
покренути само такво треће лице које се осећа повређеио у ствојим с т п a р п и м 
правима, као н из распо.ложења КуриЈалне дедизије да то треће лице мора да је 
стекло право власништва; даље из образложења деццзије у коЈем се помиње 
право власпиштва које јс старатељ пропустио да грунтовно укњижн. о.дноспо 
нпје дао укњижитп, излази. да право на тужбу у см. §-а 168 старог Пзвршпог 
поступка могу имати' само она трећа лица, која немају само облигацнони правни 
основ за стицање права која се у том §-у помин>у, него која су у исто време у 
поседу такве исправе, на основу које су у могућиостн да у сваком тренутку 
затраже н спроведу и гртатовно Јтсњпжење права које су стекли. У конкрртном 
случају, MehvTnM. тужитељи тужбу осннвају на привременом купопродајиом 
yiOBopy од 12 фебр. 1929 год. у којем не само да нема дозволе продавчеве за 
грунтовно укњижење права власништва, него се у уговору предви^аЈу и тачно 
фиксирају рокови за исплату куповине и изриче да he се коначан купоплодајии 
уговор имати иставити тек онда, када купци уговорним условима буду у свему 
одговорили. У недостатку, дакле, стеченога стварнога права, какво предвнћа 
§ 168 Овршиога закона, као н Пленарна кур. децизија бр. 55, тужитељи тужбу 
па основу §-а 16.8 не могу кретатн.

Како са ревизионом молбом нису успели. вал,ало је ТЈ’жител>е осудити да 
илате трошкове ревизионога поступка у см. §§-а 543 и 508 Гр. п. п.
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У CM. чл. 4Г) Уводиог закона за Ванп. поступак, на подручју 

Апелацноног суда у Новом Саду данашП)П сирочадскн столови 
вршпће послове старатељске власти у досадашњем делокругу н по 
досадашљим проипснма о њиховом уређењу све дотле, док се У1)сд- 
бом Мпнпстра правде њихова надлежност не пренесе на ])едовне 
судове. У см„ међутпм, ст. 3 пстога члана: Прописи трећега дела 
Ванп. поступка прпмењнваће се п иа поступак пред властнма 
поменутпм у 1 II 2 ст. (сирод. столовнма, окружним судовнма као 
II Касационпм судом), уколико се по прелазппм паређењима ш  
чл. 27 II след. не бп ималп пр1шен.нвати досадагањи прописи.

Како, пак, трећн део Вангг. поступка, на који се поменути § 40 
позива, садржи ii § 140, према коме је за вршење свих послова којв 
спадају у делокруг штптничке и скрбничке власти надлежан онај 
срескп суд K ojii је за лице за које треба да се стара ошпте месно 
надлежан у грађансшш иарницама, то се надлежност снрочадских 
столова у ПЈЈедметпма у којнма шш иоступају према пропнсима Зак. 
чл. XX пз год. 1877 нема просуђиватп по овом закону (§ 198), пего 
по §-у 140 Ванп. поступка. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 9 јуна 1939, бр. Рек. 114/1939).
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Услов за отварање стечаја пз §-а 76 новог Стеч. закона. (За- 

КЈвучак Касационог суда у Новом Саду од 28 јан. 1939, бр. Рек. 
131/1938).

Касациони суд рекурс одбија и потврђује закључак рекурсног суда.

Р А З Л О З И :
Оправдано је рекурсни суд преиначио закључак првостепеног суда којнм 

је против Л. А. из Вел. Кнкинде отворен стечај. У см. §-а 76 Стечајнога закона 
стечај се, поред осталих законских услова, може отворити само онда, ако постоје 
бар два лична веровника, али ако постоји само један лични веровннк, онда само 
у  случају ако предлагач вероватним учинн да постојн који захтев за побијање. 
Како је фирма „Филипс д. д.“ изјавила да Л. А. није њен дужник, a захтева за 
побијање нема, правилно је поступио рекурсни суд када је првостепени закљу- 
чак преиначио и молбу радл отварања стечаја одбио.

Из праксе Окружног суда у Петровграду
276

После одређења „извршења ради претходног нспуњења", на основу пресуде 
којом је тужени обавезан на плаћање издржавања ванбрачног детета, извршеник 
је поднео предлог по §-у 327 И. п. тражећи да се извршење укине, јер је депо- 
новао своту ради које је извршење олређено. Срески суд је одбио предлог, a 
рекурснн суд је поводом рекурса под бр. Пл. 956/938/2 донео закључак којим се 
потврђује првостепенн закључак пз ових разлога: Извршенпк се жали против 
оног дела првостепеног зак.л>учка, којим је одби.јен његов предлог, који је ставио 
у смислу §-а 327 II. п. Поред депоновања одговарајуће своте наводи још као 
рекурсни разлог и то, да закључак којим је дозвољено извршење ради претход- 
иог пспуњења још није постао правоснажним.

Жалбе нису основане. Прави.чно становиште је заузео првостепени суд по 
питању при.чене прописа §-а 327 II. п. на конкветни случај, јер се наведени про- 
Ш!сн прнмењују на извршеље за обезбеђење. Овде је у питању, пак, извршење 
ради претходног испуњења, које је посебно нормнрано у §-у 321 II. п. са изме- 
нама н допунама по Уредбн од 4 јуна 1937 год.

Остали наводи рекурса нису допуштенп јер нису оствариванп код прво- 
степенога суда. a нису испуњени ни законскн услови за њнхово накнадно оства- 
ривање (§ 68 И. п. у вези са §-ом 614 ал. 4 Гр. п. п.).
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Закупац је поднео прнговоре суду протнв отказа стана који му је закупо- 

давац послао препорученнм ппсмом преко поште, a срескн суд је одбацио прп- 
говоре као недопугатене. Поводом рекурса, рекурснп суд је потврдно првосте- 
понн зак.гучак нз овпх разлога;

Жалба Hiije основана. Рекувенткнња се жалн да је првостепенп закључак 
денесен повредом Закона. По § 660 Гр. п. п. вансудско отказивање може се 
вршитн преко јавног бележннка нли „на други којп начин“. По § 22. Фннанс. 
закона за 1934/1935, на подручјима на којима нема јавних бележника, вансудско 
отказнвање може се вршитп преко општих управних власти првог степена. Како 
се, пак, у ст. 3 §-а 660 Гр. п. п. наводи: „да би такво вансудско отказпваље 
нмало дејство судског отказа, мора бити доказано исправама, поменутнм §§-нма 
388 II 389 Гр. п. п.“ дакле састав.венпм од јавног бележника, односно општих 
управних властп, то онда отказнвање „на други којн начпн“, нема великог зпа- 
чаја за праксу. Као што се из горњег излагања види, вансудско отказивање 
бива у нарочнто прописаној формн. Вансудско отказивање које нема овде про- 
ппсане форме, које се вршп усмено или приватаом псправом, није такођер без 
дејства, алп је његово дејство чисто приватноправно. Оно претстав.Ђа само 
једну правну чцњенццу, којом се мењају плн укидају досадашљи приватно-



правни односи a да би се такви измењени односи могли остварити судским 
путем, мора отказивалац најпре прибавити извршни паслов. Странка против 
које се чинн овакав неформалан отказ може остварнвати својс пригово])е у париици 
коју покрене отказивалан за пвибављање извршног паслоиа, пли може вокрс- 
нтти тужбу за утврђење (§ 323 Гр. п. п.). уколико су испуњени законскн услови. 
Према изнесеноме, правилно је одбацио I степени суд лриговоре протнв отказа 
Еоји одговара прописима §-а 660 Гр. п. п.

278
По питању пленидбе привременог супружанског издржавања, рекурсни суд 

је поводом жалбе тражиода извршења под бр. Пл. 160/2/1939 донео одобрава- 
jyhii закључак из ових разлога; Против дела закључка о дозволн извршела, 
кијом је одбијен захтев тражиоца извршења да се извршење одобри и на привр. 
супр. издржавање извршенице, жали се тражилац извршеља и истиче, ла се је 
тгрвостепени суд погрешно позвао на пропис § 242 И. д. приликом неуважгчва 
предлога, јер се у предметном случају не ради о давању издржаваља (ренте) иа 
основу уговора о осигурању.

Рекурс није основан. Предлогом за извршеље тражи се и пленидба своте 
од 100 динара, коју извршенида прнма да име привр. сулружанског издпжа- 
вања. Ово издржавањв изврлЈенице ле може бпти лредметом изврдшња, јер апа- 
логао лролису § 242 П. п. и тражбине које лотичу из Закопа, у којој се убраја 
п супр. издржавање, изузете су од извршен>а до своте од 6000 динара годишње.
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По литању, да лн може бити лредметом оставинског лоступка доброво- 

л.ачка компетелдлја која лије још преведена у земљ. књигама па лиде коме је 
била додел>ена. a после љегове смрти, рекурсни суд је ловодом жалбе иаслед- 
rniKa лод бр. Пл. 171/2/1939 допео закључак којим се то литање негатнвло 
рслхава из ових разлога: Срескн као оставилски суд обуставио ,ie оставилски 
постулак иза лок. оставл>ача, a за обуставу му је лослужио долис Комисије за 
ликвидадију аграрпе реформе, којим је извештен да доб1)Овољачка комлетепии1а 
јол1 ни.је земљилЈнокњижно лренесена на покојпикове паследнике, лрво стога, 
што се ласледниди нису населили на паслеђеној пелокретнипн л лруго, лхто join 
нпје готов материјал према коме би се лредметпа земља могла спровести на 
даследнпке.

Против one одлуке жали се удова покојника и ис-тиче, да је Окр. као 
рекуснл суд већ једанпут регаавао поводом љеног декурса питаље ластављања 
оставинског постулка и да је пввостепели суд улућел да постулак ластавн, 
услел чега је одлука која се налада неумесна.

Рекурс пије основан. Из лописа Комисије за ликвиладију аграрне рсформе 
од 22 X 1938 год. впли се, да пекретпипа која је додељена оставитељу као 
добровољцу. ioni лије лревелепа земљ. кн>. на покојника. пити ла љегове ла- 
следнлке. У смлслу § 3 п 7 Закона о добповол.дима: ко he ласледити лобпово- 
љачку компетеидију за случај да је иадељепи умпо лре лего је земљ. књ. слпо- 
ведена на н.ега, одлучује агратша властг лвема томе у логлелу лпедмстне ле- 
кретнине не може се водити оставински лостулак лпед редошгам судовима. кад 
ie аграној властп стављепо у дужност, л мпмо ласледног права, да одлучи ко 
he битн ласледник покојника.

Пошто се, лак, лз оставинских сллса л рмт1Т01шпце вндл, да лза локојника 
лије остало друге л.човнле сем лредметне добровољачке компстслдије, лгавллнс 
јс лрвостепепи сул обуставио оставипскл лоступак, јео се остав. лоступак н( 
доже наставитн кад се утврдл да остављач лема иметка којп бл бпо лредметом 
наследног лостулка.

He меља на стварн то што се раннјн рекурслн закључак овим лзмсипо, 
јер тај закључак садржи друге разлоге, a лри том су суду прилнком одлучи- 
вања бплл прд руди и други податцл, који су му лослужилн да донесе л другл 
закључак.
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Срески суд је дозволпо принудну управу ради наплате дужног приреза на 

кућу дужника, a рекурсни суд је под бр. Пл. 232/2/1939 поводом жалбе дужника 
потврдио првостепенн закључак из ових разлога: Извршенпца се жали да је
првостепени закључак донесен повредом Закона. Истнче да прнложени исказ о 
дуговаау не одговара условима из чл. 80 Уредбе о принудној наплати пореза, 
јер из њега није видљиво из којег времена потиче заостатак. Тврди да тај 
заостатак не терети њу. Љ. Ф. имао је трговачку радњу која је била опорезо- 
вана течевином. Ова течевина је неосновано стављена н>ој на тевет. Наводн да 
пзвршење на њезином потраживању није остало безуспешно. У ту сврху при- 
лаже акт пореског градског извршитеља о забрани тог потражпвања. Ово потра- 
живање претставља закупнипу од куће на коју је стављена пвинудна управа, a 
та кућа располаже једним локалом, коЈн је издат под закуп Т. Ф., a закупнина 
ксју он плаћа заплењена је.

Жалбе нису основане. Тражилац извршења поступио је у смислу чл. 80 
Уредбе 0 принудној наплати пореза. Постоји дуговински исказ. Истина да у 
љему ниЈе означена година пз кога заостатак повеза потиче, алн постоји уверење 
по коме је заостатак јавнпх дажбина извршан. Приговорн да тај заостатак прп- 
реза не терети извршеницу, има се остварити код пореских власти (§ 34 у вези 
са §-ом 2 т. 10. И. п.). Рекурсом се етранке могу успешно послужити тада, када 
је извршење безразложно било одређено, с обзивом на стање ствари које про- 
лзлази из спнса. Пвиложено је уверење о безуспешном извршењу на „покрет- 
нинама". II за случај да би се нова чињеница која извире из пленидбе потра- 
жпвања могла узети у обзир поводом рекурса, рекурсни суд није могао ту чиње- 
нпцу уважити и тражиоца изввшења одбитп од предложене принудне управе из 
ОБпх разлога: По чл. 83 цит. Уредбе предлози за пвинудну управу могу се ста- 
витн ако се јавне лажбине нису могле наплатити повеским извршењем на „по- 
кретну имовнну“. По чл. 80 цит. Уредбе могу доћи у обзир ,.некретнине“ по- 
реског дужника у том случају, ако нема „покретних пведмета" илн „потражн- 
вања“, која би се могла запленити, или ако се продајом њиховом не покрије 
црло потраживање. Рекурснн суд налази да је основан усвојени предлог за пви- 
нудну управу, јер ie за његово уовојење потребно да је извршење на „покретно,1 
нмовини" остало безуспешно. He може се узети у обзнр то да евентуално 
извршење „на потраживању" пореског дужннка није остало безуспешно, јер 
Уредба чинп разлику између „покретнина" п „потраживања" пореског дужника, 
a у чл. 83 поставља само услов, да је извршење на „покретнинама" остало 
безуспешно. Поред наведенога не може се рекурс уважнти ни са разлога, што 
је даљп услов за нзвршеи.е на ,,некретаинама“ да се продашм покретне имо- 
впне не покрпје цело потраживање. Несумњиво је, пак, да пленидба потражи- 
вања од 150 динара месечно не покрива цело потраживање и да би било про- 
тивно духу наведене Уредбе, ако би се тражилац извршења приморавао да се 
задовол>и са тако мннималним отплатама које му пружа наведено потраживање. 
Пптање да ли одиста постоји закупни однос н према томе и само потражпвање 
113 тог односа, те да ли има још каквих просторија у кућн која је стављена под 
нзвршење, не може се испитиватн у рекурсном поступку протпв дозволе 
пзвршсња.

281
Срескн суд Je установио трошак тражноц.у извршења за предлог радн 

наставка дражбеног посту-пка на покретнннама нзвршениковнм, јер Je дражба у 
недостатку лицитаната остала безуспешна. Тражнлап пзвршења жалио се про- 
тнв висине п рекурсни суд је рекурс одбио под бр. Пл. 145/2/1939 из ових раз- 
лога: Тражилац извршења се жалп што му ннје установљен трошак за предлог 
ради наставка продајног поступка у погледу покретнина по правилнику о адво- 
катскпм наградама.

Жалба ннје основана. Рекурсни суд усваја гледиште по коме није целп- 
сходан трошак за наведени предлог (§ 65 II. п.). Ако не буде постигаута нај- 
нижа понуда (§ 230 ал. 2), пли ако уопште не буде учињена понуда, онда се по 
предлогу има одреднти лруга врста уновчења (§ 232), пли се п.ма олрслити нов 
лражбенн рок, према томе да лн прво пли друго расположење обећава успех 
према околностима датога случаја. Безуспешност дражбеног рока не повлачи
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собом ни обуставу продајног поступка нити извршног поступка. Како је, пак, 
у конкретном случају дражбеиа продаја покретнина остала безуспешна у недо- 
статку лицитаната, и како се по в.аадајућој официјелној максими извршење има 
спровести по службеној дужности чим буде одређено по предлогу овлаштеиог 
лица —  сем изузетака које Закон предвиђа, у којима се за наставак поступка 
нзискује новији предлог — то се за предлог тражиоца извршења ради наставка 
хсродајног поступка нема установљавати трошак, јер се то може одредити и ио 
званичној дужности, па чак и у том случају, ако се примењује § 232 ал. з Н. ii. 
т. ј. када суд, у случају ако дражба остане безуспешна, решава о другом иачииу 
уновчења, a не драж^ном. Истина да је предлог допуштен, али се применом 
§-а 65 И. п. у коцкретном случају нема установити трошак. Из наведених раз- 
лога није се могао уважити рекурс гражиоца извршења, којим се смера пови- 
шење трошка установљеног са стране првостепеног суда.

Сте-вав Бравкови^

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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Када ревидент назначује повреде закона, a у оправдању их 

пе изводи, Кас. суд их мериторно не расматра. — Ако признаница 
Hiije лажна, ннти је потпис истављача лажан, a није ни лрвобитнн 
текст исправљен или преЈшачен, већ је оптуженик иризнапицу 
само антидатнрао, нема дела из §-а 214, већ из §-а 232 од. 1 
бр. 2 Кр. 3.

Касациони суд ревизију оптуженог одбацује, a признв не уважава. — 
Међутим поништава пресуду Окр. суда у погледу дела описаног у пресуди 
Окр. суда под 2) из службене дужности на основу § 338 од. 5 С. кр. п. због 
повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. у погледу квалификацијо 
дела, те то дело квалификује по § 232 од. 1 бр. 2 Кр. з., остављајући иначе 
пресуду Окр. суда нетакнутом.

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

формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. и због повреде материјалног закоиа из 
§ 337 бр. 1 сл. а), б), в) и 2 С. кр. п., као и призив због строго одмерене казне. 
Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. оптужени налазн у томе, што 
је Окр. суд утврдио чнљенично стање противно садржпни списа, исказима 
сведока саслушаних на гл. претресу и осталим ислеђеним околиостима.

Овај ревизијски разлог иије основан, јер је Окр. суд на осиову савесног 
претреса и оцене свих на гл. претресу прибраних доказа чињенично стање 
правилно установио, a право суда на оцењивање доказа је слободно у oKBajiy 
§ 274 С. кр. II., те не може бити предмет ревизије.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 1, сл. а), б), в) и 2 С. кр. п. 
оптуженик налази у томе, што је Окр. суд из погрешно установљеног чишо- 
ничног стаља извео погрешне правне -закључке.

Касациони суд налази да те повреде материјалног закона оптужени није 
оправдао како је прописано у § 340 од. 1 С. кр. п., нити упућује у чему види 
те повреде (§ 341 од. 1бр. 2 С. кр. п.), па зато нх Касациони суд није ии узео 
у мериторно расматрање.

Како је, дакле, ревизија оптуженога очигледно неоснована, a делом није 
изведена iio закону, то ју је Касациони суд морао одбацити на основу § 345 од. 
1 бр. 2, односно бр. 1 С. кр. п.

Међутпм, поводом изјављене ревизије Касациони суд је нашао, да је 
Окр. суд у иападнутој пресуди остварио повреду материјалног закона из § 337 
бр. 2 С. кр. п. ua штету оптуженога у погледу дела употребе лажне исправе из
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§ 214 од. 2 Кр. 3., a које је описано у пресудн Окр. суда под бр. 2). Дело цз 
§ 214 од. 2 Кр. 3. предлежи када неко исправу за коју зна да је лажна или пре- 
иначена употреби као праву. У датом случају опгужени је неустановљеног дана 
фебруара месеца 1937 г. у В. иставио иризнаницу са датумом од 30 августа 
1936, у којој се наводн да је Г. Ф. од њега као онштинског егзекутора примно 
700 дин., коју је своту убрао од Р. А. на основу решења Среског суда у Б. бр. 
Г. 246/1934 од 12 августа 1936. Овако истављену првзнаницу он је поднео као 
доказ суду, иако му је тај новац предао тек фебруара 1937 г. све ово зато, што 
је од стране држ. тужиоца тужен био за послугу новца у износу од 700 дин., 
па је с том ирнзнаннцом хтео доказатн да је тај новац одмах по убирању 
предао Г. Ф.-у.  ̂ . .

llo становишту Касационог суда та прнзнаница није лажна, није потшхс 
истављача лажан, нкти је у њој првобитнд текст исправљен или преиначен. Та 
окодност што је оитужени ставио на дризнаницу датум од зо августа 1936, 
иако тог дада дије исплатио нздос оздачед у приздаддци, де доказује, с обзи- 
ром да rope дзложедо, да је та дриздадица лажда, па према то.ме кад је исту 
удотребио као доказ у тој кривичдој ствард, дије дочгшно дело из § 214 Кр. з.

Али је Касациодц суд дашао да је оптужеди обмадуо Г. Ф. да такву адтд- 
датираду прдздадицу потцише, који је дсту и лотпдсао, де гледајући дату.ч 
да цриздадици и држећи да ода доси дату.м исплате, те ова радња оптужедика 
садржд у себд све елемедте крнвичдог дела из § 232 од. 1 бр. 2 Кр. з. (J тога је 
Касациоди суд да осдову § 338 од. 5 С. кр. д. д § 346 од. 1 бр. 3, те од. 2 ст. 3 
С. кр. п., морао iio службедој ду’ждости подиштити пресуду Окр. суда у погледу 
квалдфдкацнје дела д оптужпдог огласнтд кривд.ч цо § 232' од. i бр. 2 Кр. з., 
остављајући ддаче дападдуту дресуду детакдутом.

Узевдш у оцеду призив одтужедога због строго одмереде казне, Касацноди 
суд га днје могао уважпти с обздром да само једцу олакшдцу, те нстн у 
смислу § 334 од. 2 ц § 353 0. кр. п. ццје уважио, јер казда одговара тежини 
дела 11 степеду крдвичде одговориостд олтужедика. (Бр. Кре 195/1938.)

283
Пмовна општнна бпвшег српског XIV банатског граннчарског 

пука са седпштем у Белој Црквн, није установа јавно-правног, већ 
приватно-правног карактера, те према томе ннкрнминисано дело 
утаје, које је наводно оптуженик као члан пзвршног одбора те 
заједнице почпшш, не може се лодвести иод § 3l<), већ под 
§ 318 Кр. 3.

Касацишш суд ловодом ревизнје оптужелог, лзјав.геде због повреде ма- 
теријалдог закода из § 337 бр. 2 С. кр. л., лоднлпава лресуду Окр. суда па 
осдову § 346 бр. 3 одел>. II С. кр. п. л удућује ствар нсто.м Окр. суду да довд 
лретрес и одлуку.

Решење у логледу осталих правннх лекова лак отклања.

Р А З Л О З И :
Протнв лресуде Окр. суда изјавио је оптужедп ревизлју, дзмеђу осталог 

због ловреде матернјаллог закола нз § 337 бр. 2 0. кр. п. зато, л1то је суд 
илкрл.чиддсада дела квалдфиковао ло § 319 Кр. з., a де ло § 318 Кр. з., јер 
дмовла оштлна бдв. срлског XIV бадатског градичарског лука са седипием у 
Белој Црквн дије устадова јавло-лравдог, већ лриватдо-лравлог карактера.

Поводо.ч ове ревдзије Касацлодл суд је у првом реду' узео у расматрање, 
да лл је rope оздачепа Пмовда олштнла усталова јавдо-дравде, нлд, лак, 
лрнБашо-лравде природе, јер од тога устадовљења завнсл, да лд се ддкрдмд- 
лисала дела дмају лодвестн лод одредбу § 319 Кр. з., нлд лод одредбу § 318 
Кр. 3. За усталовљење горње чињедпце меродавад је лравдллпк о оргаддзацлјл 
л делокругЈ  ̂ rope наведеде П.мовпе општдле, који је од страде мађарског .мл- 
лнстра улутрашњих дела дде 8 апрдла 1881 год. под бројем 59824. потврђед, 
a да осдову којег лравиллнка се та Пмовда оппгтина оргализовала и врлшла 
сг.оју делатдост. У смпслу § 1 тога правплдика, олштине, даведеде у том 
лараграфу, у логледу заступања како саме себе, тако и њиховог власдиштва, 
сачињавају једду самосталду „Имовду ошптину односно Имовно удружеве" у
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сврху преузимања и рукован.а оних шума и шумских територија, које су им 
припале и прешле у њихову својнну iia основу Закона, означених у том iiai)a- 
графу. И-з ове одредбе правилиика се ue може извести тај закључак, да Имовиа 
општина има јавно-правни карактер, и то тим мање, јер се из правилника не 
види, да би приход или један део истог имао битн употребл.ен у јавне сврхс. 
Сврха оснивања те Имовне општине је била та, да се преузимање и руковање у 
правилнику назначене територије не врши поједииачно, већ да се у иитересу 
власника, iia били они поједине општине или поједивци, врши зајединчки 
радн лакшег и бржег преузимања и целисходнијег руковања. И сам правилиик 
назива тај скуп интересената Нмовном општином „односно имовним удруже- 
њем.'‘ — iia баш тај потоњи назив н обележава карактер ове установе. llpa- 
вилник, истина, одређује, да се руковање шума има вршити у смислу Закона о 
шумама, но та је одредба унесена ради заштите самих шума и рационалиог 
искришћавања истих и односи се на све шуме, па биле оне приватне или 
државне, те се из тога не може извести јавно-правии карактер те установе, као 
ни из те околности, да је Држава задржала себи право надзора над рукова- 
њем иметка Имовне општине, који надзор вршн и путем владиног комесара, 
јер та околиост сама по себн не може дати једном „имовном удружењу" — 
како и сам правилник назива имовну општину — карактер јавно-правне 
установе, већ су захо потребна и друга обележја, којих у конкретном слу- 
чају нема.

Из rope ваведеног произлази, да упитиа имовва општина није установа 
јавно-правне природе, следствено томе дела оптужеиог као члана изврпшог 
одбора нису се могла подвести под одредбе § 319 Кр. з., већ бн се могла нод- 
вести под § 318 Кр. з., уколико би се установило да је оптужени та дела 
иочинио. llo како је за гоњење таких дела потребан предлог, a није рашчиш- 
ћено то питање, да ли је предлог у смислу § 85 Кр. з. благовремено иодиет од 
овлишћеног лица, то Касациони суд није могао по овом предмету доиети мери- 
тоЈшу одлуку, већ је у смислу § 346 бр. 3 одељ. II С. кр. п. поништио iipecy;iy 
Окр. суда и уиутио ствар истом Окр. суду на нови претрес, на којем he Окр. 
суд установити горње чињенице и према резултату доказног иоступка доиети 
нову одлуку, имајући у виду одредбу новелираног § 358 од. II С. кр. п.

Услед горње одлуке остали правни лекови су постали беспредметни, те је 
решавање њихово Касациони суд отклонио. (Кре 330/1938.)

284
Злоупотреба службе из §-а 39б Кр. з. јесте таква радња (ак- 

тпвна нли пасивна) која је посредни узрок кршења или огранича- 
вања права оштећеног лица, али та злоупотреба не сме нмати за 
последицу повреду тела оштећеника. — Суд може исказу сведока 
II делнмично повероватп. — Непрнзнање дела није отежица.

Касациони суд ревизију одбацује, a призиве не уважава.

Р А З  Л О З И :
Против пресуде Окружног суда изјавио је држ. тужилац ревизију због 

повреде материјалног закона нз § 337 бр. 2 С. кр. п. и призив због благо одме- 
рене казне ради пооштрења, док су оптуженици и.зјавили ревизију због iio- 
вреде формалног закона из § 336 бр. 5 и 0 С. кр. з. и због повреде .чатеријалног 
закона из § 337 6р. l сл. а) С. кр. п., те призив због строго одмерене казие ради 
ублажења и радн при.мене § 65 Кр. зак.

Повреду материјалног закона нз § 337 бр. 2 С. кр. п. налази држ. тужилац 
у томе, што је Окружни суд на дело за које су оитужеии оглашени кривим 
погрешио применпо § 181 од. i Кр. з., уместо § 395 Кр. з. како је оптужба 
гласила.

Ревизија није основана. Према правилном тумачењу Закоиа, како га овај 
Касационн суд стално ири.мењује, злоупотреба службе или положаја по § 395 
Кр. 3-, јесте таква радња (активна или пасивна), која је посредни узрок кршења 
или ограничавања права оштећеног лнца, али та злоупотреба iie сме имаги за 
последицу повреду тела оштећецика, јер се у потољем случају имају приме- 
нити, према тежини повреде, провиси §§ 178—181 Кр. зак. Према томе Окр.



С}"Д је дело оптужених правилно квалифнковао, па у toM погледу и овај Каса- 
циони суд усваја разлоге првостепеие пресуде.

Повреду формалног закона из § 330 бр. 5 С. кр. п. виде оптуженици у 
томе, што је Окр. суд, у супрот љиховом противљењу, принустио заклетви 
оштећ. Ф. С., који је исиитан као сведок, иако је његов исказ у противречности 
са исказима сведока К. Р., Г. В., В. А. и Б. Ж.

Вевизнја ннје темељита, јер Окр. суд оном делу исказа оштећеиикова, 
који се односи ua злостављање у општинској кућн 27 јануара 1938 ујутро, 
Hnje поклонио вере — a на ту околност се однисе и искази поменутцх сведока, 
— иа се несумњиво види да у том погледу припуштање оштећеника заклетви 
ннје било ни од каква неповољна утицаја на одлуку суда. Ово тим внше, 
што суд НС1И.З сведока оцењује слободно по своме уверењу, без обзнра на то 
да ли је сведок заклет пли није.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налазе опгуженицц у 
томе, што је одлука суда о одлучннм чињеницама сама са собом противречиа, 
односно што постоји знатна противречност између онога што се наводн у раз- 
лозима 0 исказивању пред судом и између записника о преслушању и о пре- 
тресу. Та противречност имала бц бнти у томе, што је Окр. суд исказу оште- 
ћеног делимично поклонио вере a делимично није, те што је свед. Т. А. на гл. 
иретресу посведочио да оштећеник није био здостављан, a да му суд из неверо- 
ватних разлога ннје поклонно вере.

Ревизија је u у том делу без основа, јер Окр. суд може исказу сведока н 
делимнчно повероватн, a у првостепепој пресудн су потанко наведени разлози 
зашто је Окр. суд нашао да је оштећеников исказ у оном делу који се односн 
на злоставу извршену 26 Јануара 1938 истинит, a да он у иогледу- злоставе 
следећег дана у општинској кући не одговара иитцнн, те што је Окр. суд исто 
тако ваљано образложио зашто сматра да је истинит онај исказ свед. Т. А. који 
је овај дао пред истр. судијом, a којим је потврдио злоставл>ање, a да није 
истинит његов промењени исказ дат на гл. претресу.

Повреду материјалног закона из § 337 1 сл. а) С. кр. п. виде, најзад,
оптужени у томе, што их је Окр. суд огласио кривим иако дело за које се гоне 
није кривичпо дело, односно иако нема доказа да су га они починили.

Нп овај ревизијски разлог ннје темељит, јер према чнњеничном стању како 
га је установио Окр. суд, a које је меродавно п за овај Касациони сул опту- 
жени су инкриминисано дело извршмн, a оно садржи сва објективна и 
субјективна обележја преступа против тела озн. у § 151 од. 1 Кр. з., те Окр. 
суд није повредио материјалнп закон када их је за то дело огласио крцвима. 
Када жалиоци усупрот томе тврде да дело нису починилн, они не износе по- 
вреде Закона, него у ствари побијају судијску оцену на гл. претресу изнесених 
доказа, које је у оквнру § 274 С. кр. п. слободна u не може бнтн предмет 
ревизнје.

Како су према томе ревизије држ. тужноца и оптуженнх неосноване, Ка- 
сацпони с\'д нх је на темељу § 349 од. 2 С. кр. п. одбацио.

Узевши iiOTOM у расматрање изјављене призиве, Касационн суд је нашао:
да се оптуженнма некажњен предживот не може узетн за олакшнцу, јер 

су држ. чиновнпци (§ 14 бр. 3 Кр. з.), код којих се непорочност претиоставља;
да им се исто тако не може узети за отежицу непризнавање дела, јер 

оптуженицц могу слободно да се бране како нађу за сходно, a уколцко дело 
иризнају, то nii се има урачунати као олакшавна околност.

да, међутнм, казна коју је изрекао Окр. суд, ц поред огклона поменуте 
олакшавне односно отежавне околности, у свему одговора тежнни дела н сте- 
пену крнв. одговорности оптужених;

да за примену § 65 Кр. зак. нема законских услова, будућн да оптуже- 
ницн нису дело призналц нити су показали знаке кајања,

па призиве држ. тужиоца ii оптужених на TeMeviy §§ 334 од. 2 н 353 С. 
кр. п. као неосноване није уважио. (Кре 228/1938.)
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Власипк „Правинчкоггласннка": Владимир Хаџи, адвокат, Новн Сад, Соколска 16. 
- •  Одговорнп уредник; Владимир Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70.
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