
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНЖ
Бр. 6 Новн Сад, 30 јуни 1940 Год. IV

Размишљања о праву
У почетку је бнла сила! Н сила је могла бпти од Бога, када је 

служила општем добру. Алн она ннкада нпје ираво, ма да говорнмо 
11 0 ,,праву“ јачега. Снла п право јесу и остају протнвиостн. Ila ипак 
је снла нлн прпнуда („Rechtszwang”) једно од бптнпх обележја 
права, које се баш по томе разлпкује од морала. Иза морала не 
стоји санкцнја силе, њему се драговољно поко{>авамо.

Како је спла еволуисала ПЈ)ема впсоком п за увек недостиж- 
ном идеалу правде н права, како се она пробнјала кроз таму ка 
светлостн, на то је позвана да даде одговора исторпја права, која то 
интање гтално 110ставд.а.

Русо у „Друштвеном уговору" пита: Како се на место само- 
вољне снле, коју смо у исторнјн до сада без престанка доживља- 
вали, може ставнти разумно мотивнсано правно стање? Те одговара, 
да he TO бити могуће, ако врховну мнсао права схватнмо у смпслу 
друштвеног уговора. Дабогме да друштвени уговор Русо-а не треба 
прнмнти као нсторнјску чнњеннцу, него као начело да прн дона- 
шању закона вал>а имати пред очнма опште добро; a да бп се то 
опште добро остварпло, потребно је да сви другови нмају удела у  
врховној власти: онп треба да у нсти мах буду владари н поданици.

Та Miicao је нмала великога утнцаја на устав Сједињених аме- 
ричкпх држава и на франц\ску револуцпју. И у  правној теорији 
стоје многн впђенн духовп, iipe свнју Кант, под н^чпгм утицајемР)

Постоје многа н разна схватања о постанку права, али у једном 
су сви сагласнн, да је, нанме, право соцнја-лна појава и да се оно 
1>однло онда, када н људско друштво. (,,Ubi societas ibi jus”).

Љ уди cy мо1)алп врло рано увндети користи п прпјатностп 
друштвенога живота. Борбу са днвљом прнродом могао је човек 
водитп само у заједнпцп са другнм људнма. Дарвнн је у свом eiio- 
халном делу „Постанак врста“ прнказао борбу за опстанак као 
главну полугу еволуције ii напретка. Ту су теорију многи, не само 
ланцн, него ii стручњацн погрешно схватнли као бруталну борбу 
свију са свнма, као што оно Хобес каже: „Bdlum omnium contra 
omnes”. Међутим, сам је Дарвин у Т[>ећем поглављу своје књиге 
упозорно на то, да израз „Борба за опстанак” вал>а схватнти у пш- 
роком II метафорном смнслу, т. ј. да he човечанство ту борбу нај- 
усиепганје водити удружено, те је имао намеру да пптању узајамне 
iioMohii посветн једну посебну књпгу. Он ннје доспео да то учпнп, 
али је место њега то нзвршио руски пнсац књаз Петар Крапоткин

’) Rudolf Stammler: „Das Wesen des Rechtes.”
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y својој књлзн „Узајамна помоћ у жнвотињском ii људском свет>"“, 
указавшн у њој на солндарност као основнн бнолошкп прннцип, на 
коме заправо почива васколнки живот, н на узајамну помоћ као 
онај нерв наше културе, са којнм заправо стојнмо и падамо.

He може се порнцати да је људска историја нспуњена многнм 
II крвавим борбама, али нас, iio речима Фнхтеа, природа кроз све 
борбе ипак водп правпом поретку н миру. Људској солндарностп н 
пагону друштвеностн (Gesellschaftstrieb) има, дакле, н право да за- 
хвали свој опстанак.

Првобнтни задатак права јесте разграничење ннтереснпх сфера 
појединаца и појединих група, те општнх ii нндивидуалних инте- 
jieca, — a no том на основу исторнјског искуства стварање новнх, 
савршенијих облика друштвених установа (пнстшута), помоћу 
којпх he људска заједннца лакше да постнгне свој цпљ: морално и 
матерпјално поднзање своје и својнх чланова.

Право уклања или бар ублажује сукобе н тнме допрпноси да 
друштвене снаге, ослобођене негатпвне борбе, буду упућене позн- 
TjiBHOM раду.

Само собом право ннје мотор људске друштвене машнне, него 
би се оно пре могло сравнити са ул>ем, које својом отпорношћу и спо- 
собношћу да поравна неравне поврпшне, отклања трењем проузро- 
ковани губнтак снаге. Право је као замајни точак, ко.ји тежином 
својнх заповести потенцпра н уравнотежава ефекат игашпне, и тпме 
сно постаје пндиректнпм пзвором енергије.

На његовом бескрајном н неравном путу псторија је забеле- 
жила своје светле стране у  епохама када је в.ладало право, a нап^х)- 
тпв мрачне стране у доба безвлашћа п безакоња.

Зато су народи веровали да је право као ii релпгија божанског 
порекла, да га је Бог непосредно открпо својпм нзбраннцима, те су 
свештеницп уједно бплн п први тумачи права п закона.

I. Сам Бог је на Горн Синајској предао Мојснју заповеди верске 
и правне еадржине, п дао му оне мудре савете којп важе за сва вре- 
мена, како ваља народом својим управљати.“)

Грчкп мудрац Хераклпт каже: ,,С в и људскн законп хране се 
113 ј е д н 0 г божанског закона.“

Цар Јустпнпјан у својпм Дигестама каже да ,је право постало 
,,Deo auctore” т. ј. да га је дао 13ог.

На челу ранијег швајцарског устава стајале су речи: „У пме 
Бога Свемогућега!"

И модерни немачкн правник Колер верује у Промисао, која, 
иама сампма несвесно, управља људском судбином, те наводи сле- 
дећи прнмер; „Сигурно је отмпца жена ствар сурова, па нпак је 
онај, којп је првп жену отео, изврпшо једно од највећпх дела, ство- 
рпвпш тнме основу брака.““)
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-) „Пч спега нарола пзбери људе поштене, којп се боје Бога, људе пра- 
иедне, којп мрзе на мито, па их поставн над њима за поглаваре" . . .

„Онн нека суде народ,у у свако доба, па сваку ствар велику нека јављају 
refiir, a сваку ствар малу нека расправљају сами, тако he бити лакше кад п шш 
стану HOCHTii терет с тоГ>ом.“ (П. is гл. 21—22).

’) Josef Kohler: „Moderne Rechtsprobleme.”



II. Дошла су друга времена и друга схватаи>а, која су на место 
(мЈжанства поставнла као нзвор права људски 1>азум, у иочетку, 
додуше, стндљпво тврдећи да кроз наш разум ипак 1>јг говорн. 
Хуго Гроциус је iioiiiao даље, смело узвнкнувтн: „Све н да нема 
Бога, на разуму засновано прнродно право („ius naturale”) бнло бн 
ипак ту!“‘)

To прнродно право одговара прнроди која нас окружујеД, прн- 
родн која је у  нама, као и природи права. To право не иостаје iio 
некој заповести, оно се, као што каже Цнцерон, р а ђ а :  „Est haec non 
scripta, sed n a t a lex, quam non dididmus, sed ex natura ipsa arripuimus.” 
Кант je тврдо веровао y људскн разум, који је сам у стању да нам 
каже шта је право.

III. Дошли су iio TOM позитпвпсти, који су п разум дет[)онпзн- 
ралп, изрекавшн да је Држава она која је позвана доноснти законе. 
ОЈто је у закону, то је право. „Forma dat esse legi.” Закон je суверен, 
којн, међутим, може ту суверену моћ пренети на вољу странака, на 
њнхов слободан уговор. „Contractus contrahentibus legem ponit.”

Тако je бнло до рата. Још 1901 године могао је претседник Ми- 
нпстарског савета Валдек Русо, без анахроннзма, нз|)ећи у сенату 
следеће речи: „II у a dans notre droit un principe c o n s t a n t ;  c’ est 
qu’ une loi ne peut rien ajouter ni retrancher a un contrat intervenu entre les 
parties.”* *)

Али je дошао рат. За време рата и после рата законодавац се 
у више махова нашао побуђен да пнтервенира, те су многа наређења 
позитивних закона (на пр. закона о извршењу) ставл>ена ван снаге, 
a мпоге странке ослобођене обавеза које су уговорпма на себе при- 
миле. Сетимо се само кућевласнпка, чпје је право ii{)eMa станарпма 
па.10 , такорећи, на нулу.

IV. И протнву познтпвиста јавпла се крптика, која каже да 
закон не треба да в.лада само својом чисто форма.лпом силом, него 
силом своје унутрашње в1)едностн, сплом одјека који налазн у  на- 
роду. Извор II мерпло права јесте ттравно убеђење, из кога често 
може да настане обичајно право.

To 11{)авно убеђење народа креће се понајвшпе у велпкпм лнпи- 
јама. Народ оставља својнм школованпм људима да формулишу 
појединачне пропнсе. Ти су npomicii технпчке прнроде. Можемо, 
према томе, сву масу нормн, којима су правни субјектн дужни по- 
кораватп се, поделнтн на две велике групе: на правне норме и на 
техннчке норме. Само правне норме потичу пз правног убеђења. 
Техничке норме, нако апсолутно потребне, не допиру у напш срца. 
Само правннк може да прегледа њнховнх хиљаду појединости. Зато 
је правннк данас у првом реду техннчар права.

Бојатп се да правно уверење народа под TejieTOM безбројпнх 
rsaKoHa не заспп н да народ у областп права не пзгуби стваратачку 
снагу, као што, на жа.лост, изумнре ii народна иесма. To болно га-

1 6 3

*) Hans Fehr: „Recht und Wirklichkeit.” Orell Fiissli-Verlag, Zurich. (Овом 
саличном књиго.м .много са.м се корнстио н нека места дослопно пренео.)

*) Beh је Монтескнје у својој славној књши ,,De 1’esprit des lois” ука.зао на 
Д'ску везу државе и природе.

•) Gaston Morin: „La loi et le contrat. La decadence de leur souverainetž”.
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шење народног душевног живота оставља празипну, коју сва блага. 
цнвплнвације не могу ннкада испунити.

Ипак је утеха да наш народ на целом своме подручју данас пма 
судство, које му је тако блиско н које разуме народну душу. Веру- 
јемо зато да he на пољу где је то могуће, т. ј. на пољу прнватнога 
права, до гранпца могућности доћп до речн правно убеђење нашега 
народа.

*

Мало је запажено да приватно-правна јудпкатура, (уколико 
нпје чнсто формална, него начелна), добрпм делом почпва на прав- 
iroM убеђењу народа, којн се у својнм споровпма обраћа судовима.

Странке, нанме, чине то тек пошто еу своју ствар саме добро 
пспптале, стекле правпо становнште које потом заступају пред 
судом.

Без тога судови не бн уопште нп долазнлп у положај да се баве 
правнпм пнтањима п по њима заузнмају правно становнште. Пред 
сталним ударнма онпх којп траже правду, судовп често напуштају 
већ устаљену праксу ii заузимају свом ранпЈем посве протнвно ста- 
повшите.

Тако на пр. доскора судови нпсу лпшавалн права плодоужп- 
вања удовицу, која је, не склапајући формалан брак, ступала у  
конкубинат, — CTojehii на становшиту да жена дугује мужу верност 
еамо док је овај у животу.

Нако је такова судска пракса трајала деценпјама. странке (које 
у овом случају претстављају народно јавно мњење) ннкако се нису 
хтеле с тпм помприти, него су увек пзнова нападале то правно ста- 
новнште, тврдећи да је неморална удовица постала недостојна да 
илодоужпва мужевљеву оставпну.

Најзад то правно мншљење поколебало је судску праксу, cj'* 
дови су своје становпште променнлп и данас иеморалну удовицу као 
недостојну стално лншавају тога права. (Овде нстпчемо као једну 
неподобност, да чпновничкп закон од l апрпла 1931 —  у протнв* 
ностн са старим законом — у  свом 152 §-у не лишава удовнцу иен- 
зпје у случају иеморалнога жнвота!)
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Сад наведеш! прпмер доказује нам ii то, да се народно осећање 
не Kpehe само у великнм потезпма, него да оно може да буде н у тој 
мерн конкретно, да бп се дало право пренети у грађански кодекс.

Правннци, којп су са народом у сталном контакту, имају при- 
лнке да чују такова народна мишљења н познају правне обнчаје, те 
бн добро учшшлп када би своја искуства н опажања бележнли и од 
времена на време објављивалн.

Прнмера ради наводимо да народ пма своје правно убеђење у по- 
гледу сељачког наследног права, у погледу наследног права од оца 
ирпзнатог ванбрачног детета, као ii у погледу наслеђнван.а стеченога 
иметка.

И када бисмо нешто на прикладан начин, a без сваке апггацнје 
i[ уплпвисања од стране непозваннх, пустнли наш се.1>ач1ш на1К)Д 
na гласање, уверенн смо, да бн то гласање пскључило женско дете



из наследства куће и земљишта као ii пољопршзредног шшентара, a 
да би прнзнатој ванбрачној деци призназо псто наследпо право као 
и брачној.

Када је реч о стеченом иметку, наш народ то разуме иосве рс- 
ално. Ои не може ннкако да разуме да оиај спн, којн је остао са 
оцем у кућн II током 20 н втне годнна овом текао, иосле очеве 
<мртн мора да дели ту своју течевнну са братом или сестром, који 
су 20 н внше годнна ван роднтел>ске куће себи радили п себи теклн.

Чули смо од иарода оваково правпо мишљење:
Власннку вал>а прнзнатн првенствено право да под једнаким 

условнма закупп и сам обрађује земљпшта, ако их плодоужитник 
"iicKopiniihyje нздавањем под закуп. Ко бн смео спорнти оправдаиост 
оваковог правног становишта? Власнпк he обрађпватн н.иву ште- 
дећп њену супстанцију н пазећн на непомнчност складова, до чега 
је туђину закупцу мало стало.

Раздеоба заједннчкнх земљитта од велике је важпости. Том 
иредмету бп у инте[>есу натег сел>ачког иарода требало посветити 
варочиту пажњу. И ту би (између осталог) т[)ебало прнмитп онај 
обнчај, да браћа код цепања честица прпмају своје делове у jie.iy 
старепшнства. Будућн законодавац касни, бнло би похвално када 
би нашп судови прнхватили сад поменута народна схватања и iio- 
дигли их на ранг обичајног права. Ово бн тпм пре било могуће, што 
if тако ми овде пемамо грађанеког законнка, него се владамо iio 
(туђем) обнчајном праву.
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Радовн на једннственом грађанском законику као да су успо- 
ренн. To нма добрпх ii лопшх страна.

Жнвимо у добу великнх превирања. На место човека поједпшш 
19 века све внше ступа колектнван човек. Док је jiaHiije прнватно 
право познавало само слободне уговоре, често на В1тету економски 
слабнјих, дотле данас тамо где постоје великн раднички савези, iio- 
слодавац не склапа внше уговоре са поједннцем, него са савезом. 
Добро је гачекати да се овн односи устале, iia iio том приступнти ко- 
начној редакцијн, узимајућн у обзнр ii све оне многобројие напо- 
чене II сугестпје, које су се чуле поводом наше Предоспове.

Лоша је страна овога кашњеи>а, што на најважннјем правиом 
вољу, на пољу прнватнога права, постоји, ii бојати се да he join за- 
дуго постојатн, подвојеност ii расцепканост, која нма своје peiiep- 
кусије II на једннство државе.

Узмимо на пр. iiiiTaibe застарелости разннх потражпван>а, као 
захтев за накнаду проузроковане штете. На самом подручју пово- 
садског Апелационог суда постоје два правиа система. По једпом 
заста1>елост траје 32 (!) године, a по другом 3 годпне. Г>ар се не бн 
могле те ii друге неједнакостп једннм краткпм законом поравиати. 
Нека време застарелостн, доселостн итд. буде за сву Краљевину 
једно!!

Jep свакн такав закон, којп изједначује право на целој нашој 
државној TepiiToi»iijii, јесте један обруч впше на згради нашег држав- 
ног II народног једннства. Д -р  Ј о в а н  П и -ви и ч ки
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Обим извршеша no старом и новом 
Извршном поступку

Старп П. п. (Зак. чл. LX пз 1881 г. са изменама п допунама, 
Зак. чл. XLI нз 1908 г. н Зак. чл. LIV нз 1912 г.) није предвпђао 
огранпчење 113ВЈ)тења због претераног покрића. као што то чнни 
HOBii И. п. Предвнђао је наставна извршења (§ llG п 117 цнт. зак.) 
и у њнма су садржана огранпчења поглавпто радн тога, да не бн 
тражнлац пзвршења неоправдано узнемиравао и теретпо новим тро- 
шковима нзвршеника. Могао је, пак, тражнлац извршења воднтн 
пзвршење н у оном обпму, којп пружа претерано впсоко покрнће за 
предметну тражбину, не бпрајућп при томе нп средства нзвршења. 
Ово је донекле ублажено пропнсима новог И. ii. који су уведенп у 
жпвот првобитнпм Законом о заттпти земљораднпка. У § 69 пред- 
Бпђено је ограннчење извршења које се водп радн наплате новча- 
нлх тражбпна у погледу дужнпковпх некретнина. Одмах hy нагла- 
cjiTu да су cBii онп пропнси новог II. п. којп су садржани у § 4 Зак. 
0 зашт. земљ. н уведени у живот још пре ступања на снагу новог 
II. п. (као II прописн §§ 2 и 20 II. ii.) посталп саставним делом ста- 
рог II. 'ii. Према томе тп пропнси долазе п да.ч>е до прнмене у оним 
пзвршнн.ч поступцнма, којн се с обзиром на чл. 27 у И. ii. воде по 
ироппспма старог II. п. У жељи да се пружп заштита земљорадни- 
цпма, п[)авплно се је мислпло да he се наведеннм одредбама новог 
И. п. (којн 113 технпчких разлога тада још нпје могао бнтп уведен 
у  живот у целинп) ублажптн проппсп старог II. ii. јер је новн II. п. 
Biiiiie соц11,)алан од старог. Новп II. ii. поставља прннцпп, да у iio- 
гледу обпма извршења не могу бнти меродавни само ннтересп тра- 
жиоца пзвршења. Овај ое нма огратшчитп на онај обнм, којп му 
пружа покриће. Тој сврси служе проппсп §§ 19, 28. 40 ал. 2, 78, 219 
И. II. Нарочнта обазрнвост се препоручује iipii решавању предлога 
за дозволу извршења (§ 19) у  погледу обпма извр1пен.а. Од пред- 
ложенпх средстава пзвршења могу се дозволити само она. која су 
иеопходно потребна за нампрење тражиоца пзпршења. При тој оцени 
треба нматп у впду вшпе околности из којпх се може нзвести потре- 
бан закључак о допуштеноотп кумулпрања више средстава извр- 
шења. Можда неће бнтп сувппшо да се наведе и то, да кумулацнја 
пзвртних средстава постоји не гамо тада, ако се у погледу извр- 
шења .једног те нстог захтева захтевају у једно.м предлогу више 
различитих средстава нзвршења, него ii тада ако се у више пред- 
:!ога, којп долазе један за другим, предлажу различита средства пз- 
вршења. У последњем случају дужност је тражпоца да образложи 
потребу IIOBIIX средстава пзвршења. Ако не погтојп опасност од од- 
■лагања, ако изврпшп захтев нпје знатан. и ако се према п[>едвн- 
ђању iiehe тешко намирнти, онда суд, којп доноси решење по пред- 
логу може спровестн пзвиђаје iipe него што peiiiii предлог. Шта Biiiiie„ 
може одредптп и преслушање тражноца нзвршења, алн дужнпково 
преслушање пре одређења пзвршења је искључено. Извесна обазри- 
вогт iipii одређивању вшпе средстава пзвршеља често служн и ннте- 
ресима ТЈШЖиоца пзвршења, a може битп повол>на ii за адвоката којн 
заступа тражиоца пзвршења. Адвокат је често принуђен да Х1)ажи



iiiTo вшпе покрнћа за захтев којн се пма извршнти, у сврху откла- 
њања од себе сваке одговорностн. Ако суд, у недостатку могућности 
да брзо процеин снтуацију, предлогу удовољи, може се деснти да 
онп трошкови који су проузроковани сувшпним п1)оп1нреН|ем нз- 
вршења, a који су већ установљени накиадно, пропадну за тражиоца 
]1звршења (§ 06 И. п.).

Често се поставља пнтање да ли је потребно донооптн одлуку о 
дозволи намирног нзвршен>а (по узору на iipoiiiice § 117 старог 
II. п.) у  постушсу који се води iio иовом И. п., ако је прва плевидба 
остала безуспешна. нли ако imje нађено довољно покрића. IIi)e него 
што се одговори на ово питан>е треба напоменутн, да се iio владају- 
hoj офнцијелној макспми нзвршење iio званичној дужногти ciipo- 
води до краја, чнм је одређеио по предлогу поверпоца. Досадашње 
извршне ступњеве, који су нзврпшн поступак чнннлн дуготрајинм 
II захтевали нове ИЈ)едлоге странака, иовн И. ii. је укинуо. Тамо где 
је отступљено од офнцнјелног прннгџта, постојао је важан и прину- 
дан разлог. Скрећемо пажњу и на пропис § бО т. 3 у  погледу „г{»ед- 
става нзвршења". Ту се тражн већа п{)ецнзност него у старом И. ii. 
Ипак се не тражн нндивидуално означење дужннковнх предмета 
Kojii бн требали да служе за подмирење нзвршне тражбине. Када је 
то тако, онда безуспешан резултат пленидбе или недовољно покрнће 
нзискује нов предлог и нову одлуку о дозволи извршења само у том 
случају, ако су предметн индивидуално одређенн. У противном слу- 
чају — a то је нормалан случај — довољна је пријава нзвршном 
суду да су проиађенн дужникови предметп, којн могу бнтн запле- 
њени. Овакав предлог, којп стигне суду надлежно.м за дозволу из- 
вршења, нма бнтп што iijie упућен нзвришом суду без доно1пен>а од- 
луке, којн he донетн одлуку п о трошковима. Овако he се поступитн 
под претпоставком да је у пнтању нзвршење које се пма спровестп 
на истој судској тернторијн. Према томе нова пленидба he се спро- 
вести у оквпру iiociojehe одлуке о дозволн изврвшња.

Стеван Б равковвћ
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Пабирци
Од схарина...

Рекурс се предаје у једном примерку. Противна странка и не 
зна да је у његово.м предмету предан рекурс, али ако приватном 
дилигенцијом и дозна, нема права да на њега предаје одговор, a 
ако ra и преда, тај ће се или a limine одбити, или се при решавању 
рекурса неће узети у обзир.

Какве штетне последице из овог могу потећи, навешћу само 
један пример.

На расправама при деоби куповне цене на дражби продатих 
некретнина често су у питању велике вредности — стотине хиљада 
динара. И ту незадовољна странка предаје рекурс против распо- 
редног закључка у једном примерку, остали заинтересовани се о 
рекурсу не извештавају и рекурсни суд решава о тим огромни.м 
свотама без „audiatur et altera pars”. A y парницама o сасвим сићу-



шним вредностима призив се предаје у два примерка, један при- 
мерак се предаје противној странци, која може предмет у одго- 
вору да осветли са свог гледишта, a још следи и усмена расправа.

Уштеда у времену од 3—4 недеље, док се рекурс уручи и 
преда одговор, не може бити разлог за то.

Овакво запостављање рекурса је неразумљиво.
*

Ово ме потсећа иа потписе на меницама —  јеврејским пи- 
сменима.

Аустријски дворски декрети још из 1814, 1842 и 1846 године 
— издани уз 886 § Аустријског грађанског законика —  квалифи- 
ковали су потписе јеврејским писменима као рукознак. Аустријска 
судска пракса применила је то и на менице. На територији угар- 
ског Меничног закона ово је у судској пракси било спорно. 98 § 
јсл. Меничног закона пресекао је овај спор и изрекао да се пот- 
пис јеврејским писменима сматра као рукознак.

Али смо ми од 1814 године дошли у непосредан додир са 
целим светом на истоку и сада турска, јапанска, кинеска или не 
знам каква писмена важе код меничних потписа без оверења, a 
остао је једини изнимак: јеврејско писмено. Наши законодавци 
просто су прихватили старинско аустријско наређење. Наши јавни 
бележници и судови, међутим, свакојако ће се пре снаћи код про- 
верења меничних потписа са јеврејским писменима него на пр. са 
јапанским.

Тако је и са рекурсима. Тако је било од вајкада —  нека тако 
остане и даље.
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На жалбе против решења пореских управа лепимо 20 динара 
таксе. Ова такса нам се не враћа иако успемо са жалбом. Тако је 
то од памтивека, ми смо се измирили са тим. . .  Али је ли то 
право?

Државни ерар користи се на нашу штету и онда када његови 
органи доносе неправилна решења. Кад ко изгуби спор, плаћа 
противнику трошкове поступка. A овде онај ко изгуби спор, има 
и користи из тог.

Овај поступак има још озбиљнијих последица. Пореска 
управа у многим случајевима (на пр. код мањка такса) налаже 
исплату своте —  мање од 20 динара. У таквим случајевима не мо- 
жемо се жалити, јер је такса на жалбу већа него што је вредност 
спора. Ко ће се борити ради принципа, и да још наплати разлику 
између прописане своте и жалбене таксе! Право грађана у таквим 
0 }'чајевима није заштићено.

Кад he се тај ничим неоправдан неправедан поступак укинути 
и изрећи; када странка успе са жалбом против решења финансиј- 
ских власти, враћају јој се све таксе прилепљене на правне лекове. 
Када се иде до  управног суда или Државног савета, ове таксе 
износе замашне своте.

*
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y  наредбама и позивима управног суда и Државног Савета, 
навађа се име само оне странке, која је предлог донела, a име 
противне странке се не исписује.

Ми поштом шаљемо наше поднеске Државном савету, или 
управном суду преко нижих власти, те не добијемо броја под 
којим су наши поднесци код тих власти регистрирани. Број наших 
поднесака можемо набавити или лично код горњих власти, или 
преко посредника —  у оба случаја имамо трошкова који нам се 
неће накнадити.

По пословном броју наредбе или позива ми апсолутно не зна- 
мо на какав се предмет они односе, особито ако једна странка има 
више ствари код тих власти. Ми адвокати долазимо у неприлику 
која може имати фаталних последица, кад на пр. за 8— 15 дана 
треба каквом налогу удовољити под теретом законских последица 
— a не знамо о каквом се предлогу ради . ..

Надлежни би требали да измене досадању праксу, те да не 
само обе странке именују на својим отправцима, него да и пред- 
мет тачно означе. Д -р  Ј о ц а  Маио$лови%

Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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Правнп је пропис да се не може досуднтн прнвремепо издржа- 

вање женн нз чнје је крнвице међув1)емено брак разрешен. (Пресуда 
Касацноног суда у Новом Саду од 3 0  марта 1940, бр. 1̂ ев. II. 
3 4 3 /1 9 3 9 ).

Ксасациони суд реннзију туженога уважава, пресу.дЈ' причнвнога суда пре- 
нначује, тужитељнцу са туж6о.м олЛија и осуђује ју да тужено.ч, у року од 15 
.чана под претнлм оврхе, плати у н.че првостепених трошкова 2«2в (две хи.гаде 
шест стотина двадесет шест), у и.че причивинх 674 (шест стотина седамдесет и 
четири), a у име 1>€визискпх 310 (три стотине десет) динара.

Р А З Л  ОЗИ;
Тужитељнца је тражнла да се туженн осуди да јој у име привременог су- 

пружанског илдржавања ii.iaha зоо динава .чесечно, јер је крпвицом туженога 
Оила прнморана да ra напусти и да оде својим ро.дитељнма. 'Ружени је у своју 
одбрану навео да ои ннје дао тужитељнцн повода да ra напусти, иего да је, 
напротив, тужнте.гнца своји.м понашањем допринела ра-зводу брачне заједнице 
II пока.зала се недостојно.м суп1)ужанског нздржавања.

Првсстепенн суд, Срескн суд у Новом Кнежевцу, ,дао је тужбп мегта и ту- 
женога оеудно у см. тужбеног .захтева, a причипнн суд, Окружнн суд у В. Ки- 
1.ИНДН, ту је ппесуду потвпдио, осуђујући туженога да тужител1ици плати н 
трошкове прц.зпвног поступка.

Тужени се у својој ревизијн жалн, н-змеђу осталога и због тпга, што прп- 
аивнн су.д није уважно његов предлог којим је тражио ла се набаве списи брако- 
ра-зволне парнице, ко;а се води и-змеђу њега и ТЈ'житељице, у којој је брак jiaa- 
веден из крнвнце тужитељичине и ,ia она већ ни -зато нема право на супру- 
жанско издржавање. Касациони суд је, набавнвши спнсе бракоразводне париице, 
установио ,да је Окружни суд у В. Кпкинди ра.зрепшо брак из кривнце тужнте- 
љичине, да је ту пресуду Апелациони суд у Новом Саду потврдио н ,ia је она, 
Оудући је тужитељица ревизнону .молбу повукла, решење.м Касацноног сула од 
23 јануара 1940, бр. Вев. 697/1930 постала правоснажном.
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Како је, пак, прапни пропнс да се не може досудити привремено издржа- 
иање женп из чије је к|>ииице брак рачрешен, то је, уважаиајући ревизију туже- 
пога, iij)ecy,\v прнчивнога суда ваљало препначити, тужбу одбити и тужитељицу 
осудитн да плати трошкове у све трп судске инстанцпје.

198
Накнада трошкова лечења женп, које су у њену корпст трећа 

лпца предл'ј\шла. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 
‘2 марта 1940, бр. Рев. II. 407/193G ).

Касацнонц суд ревизиону молбу тужнте.га одбија.

Р A 3  Л ОЗП:
Пошто је брак правоснажно разрешен нз кривице тужнтеља, тужена је тра- 

жила да суд реши н о њеннм имовииско правним захтевнма; да јој је тужител> 
дужан вратити мираз од 5000 динара, платнтн 7000 дннара које је она издала у 
н.че трошкова лечења и нздати у молби наведене покретие ствари у вредности 
од 1400 динара. Тужител. је порицао наводе тужене, наводећ}! да су нмовннска 
питања из.чеђу њих нзравната, у доказ чега је поднео изјаву тужене од 20 маја 
1922 године.

Првостепени суд, Окружни суд у Панчеву, обвезао је тужитеља да плати 
туженој 5000 динара у име повратка примљенога мираза, док ју је са осталим 
захтево.ч одбно. Апелацнонн суд у Новом Саду, као признвни суд, одбио је прн- 
знв тужене и у нападнутом делу првостепену пресудЈ’ одобрно. Услед ревизионе 
молбе тужене Касациони суд у Ново.м Саду ра.зрешио је пресуду Апелационог 
суда и унутио ra на даљи поступак, у коме he имати да установи да ли стојн 
иавод тужене да су трошкове лечења за њу отац u брат јој ппедуј.мили и, пошта 
је она тај предујам, радећи у кући, вратила, да су јој потраживање које би 
имали према тужитељу уступилн п да на тој основн нма право да га од тужи- 
те.Ђа потражује. У погледу покретннна упућен је Апелациони сул да установн 
које је ствари тужеиа донела у кућу тужнтел>еву и да лп их је тужптел. прнли- 
ком њеног одласка из куће издао пли није. Пошто је поступак спровео, донео је 
Апелацпонн суд своју другу пресуду, којом је тужител.а осудно да туженој у 
име накнаде трошкова лечења платц 3loo динара и изда у днспозитиву iipe- 
суде побројане покретшше, у вредности од 1400 динара.

Жалба тужнтељева да је Апелаиионн суд поврелно правне прописе ннје 
основана. Апелациони суд је као чињеиицу установио, коју тужитељ ревизиоиом 
молбом не напада, да су туженој досуђену своту за трошкове лечења исплатилн 
за њу брат н отац, и како су је овластнлн да ту своту може од тужите.га убратн 
за себе, она је оправдаио туженој досуђена. Како је та свота била, међутнм, на 
терет тужнтеља само пред>’јмл>ена, није од значаја чињеннца да ли је тужена 
за пренос тога предујимања на њу д.чла оцу и брату какву противредност или 
ннје. У погледу покретннна није Апелацнони суд нзвео потешан закључак када 
јо изрекао да је тужнтел> ДЈ’жан ствари издати односно платити њнхову про- 
тивредност, јер је прнзнао да их је тужена у кућу донела, a ннје доказао да их 
је доцније поклонила својн.м сестрама.

199
Нспадп тужнтел>а према женн, који претстављају тешко гре- 

шење 0 брачне д>’жногти. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду 
ОД 17 фебр. 1940, бр. Рев. II. 128/19.37).

Касацноин суд ревизиону молбу тужите.га одбија.

Р А З Л О З И :
Тужите.Ђ је у тужби навео да се тужена тешко огрешила о брачне дужности 

тн.че што је одржавала .губавне односе са J. М. из Д. Тражио је да се брак раз- 
веде из кривице тужене на основу а) т. §-а 80 Закона о браку. Тужена је по- 
рекла тужбене иаводе и тврдила је да се, напротнв, гужител. тешко огрешио о 
супружанске дужности. Месеца авгл'ста 1930 године, када се тЈжена тешко раз- 
болела, тужитељ се није бринуо о њој и .чесецн.ча није са њом говорио. Тражна 
јс од тужнте.Ђице да пред Општнном' кзјавн да са њи.ме неће живети, a када је
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она TO одбила, грдио ју је најпогрднпјим речнма и претио јој да he тако нсшто 
учинитн што још ссло нпје видело. Једном приликом почео је тужнтс.Ђ да Лесни, 
ДОХ1ШТНО је са огњишта лонац са врелом супом н посуо ју њоме, a латнм је 
истерао из постеље болесног сина тужитељичиног, тако да је морала да са 
дететсм из куће nofierae. Тражила је да се Лрак разведе т  КЈшвице тужитеља iia 
основу а) т. §-а 80 Закона о Ллаку.

Првостепени суд, Окружни суд у Панчеву, дао је места н тужЛи и протип- 
тужбн II брак разрешио из кривице обе брачне стране на основу а) т. §-а 80 За- 
копа 0 браку, a Апелацнони суд у Нопом Саду својом пресудом од 15 дец. 1932 
год. одбио је оба призива и првостепену пресуду у целипи одобрио. Услед раз- 
решавајућег решења Касационог суда, којим је упућен да у погледу криннце 
тужитеља поступак допуни, Апелациони суд је донео своју другу пресуду, којом 
је призив тужитеља одбио ii приостепену П1)есуду потврдио.

Жалба тужитељева да су повређени правни прописи није основаиа, јер је 
Апелациони суд правилно изрекао да се тужитељ тешко ог1»ешио о брачне ду- 
жности када је на примедбу тужене да је шугав бацно за њом лонац са врелом 
супом н попрскао ју, бацио за тцм и столицу и викао за н>ом да одмах напусти 
његову кућу. Нема у исказу сведока Ч. J. помена о том да би тужеиа иазвала 
тужитеља „шугавом, смрдљивом свињом", него само да је рекла „ти си шугав, 
Tu ми HiicH требао нити ми требаш“, те је, према томе, неоснована жалба тужите- 
;вева да је чињенично стање стварн установљено у противности са списима, н 
да би се његов rjiy6 испад према туженој могао правдати грубим испадом тужене 
према њему. Како је самнм овим поступком тужитељевим правилно установл>ено 
да се он грубо orjieinao о супружанске дужности, није одлучно за питање ње- 
гове кривице да лц је изјаву да тужена иде из његове куће и да he направити 
нешто да he се чудити цело село учинио непосредно после догађаја од 7 дец. 
1930 год., те је ii предлог да се у том правцу обреди доказивање беспредметан.

200
Ограннчење удовнчког права плодоуживатва, ако је оно угово- 

рено у облпку месечних дава1ва, a не откупљено у једној своти, 
може се, уколико су се прнлнке променнле, нзвршнти и внше пута. 
(Закључак Касационог суда у Новом Сад>’ од 13 апрнла 1940, бр. 
Рев. l i .  С4б/1936).

Касационн суд услед ревнзије тужитеља пресуду како првостепенога тако 
и призивнога суда укида и предмет Đpaha првостепеном суду, Окружном суду у 
Новом Салу, на дал>и поступак.

Р А З Л О З И :
Тужител. је у тужби навео да је тужена, његова Mahexa, после смрти 

његовога оца, док је тужитељ бно још малолетан, дала укњижити удовичко право 
плодоужнвања у своју корист на целу оставину његова оца, Kyhy и двоЈ)ИШте у 
Новом Саду, нако на то није имала права. После навршене пунолетности тужи- 
тел> је покренуо парницу ради ог]1аничеН)а удовичког права плодоуживања ту- 
жене, у којој је склопио судеко пораинање у см. кога се обвезао да he ТЈ'женој 
V име ограннченог плодоуживања ^iahara тромесечно унапред, почев од 1 нов. 
1925, доживотно 4500 дннара. Осим тога задржала је тужена право на стан у 
нстој KyhH, који се састојн нз 3 собе и дворишта, кухиње и шпајза, са употребом 
тавана, дворишта и коморе за дрва. Та свота од 4500 динара тромесечинх уста- 
новљена је према тадашњнм приходима Kyhe, која је у оно време доносила 4500 
лин. кирије месечно и одговарала тадашњим животним потребама тужене. Како 
је међувремено жнвот појефтинио еа 50 %, a и Kyha доноси сада кнрије свега 
2000 дин. месечно, од које половина иде на оправку, у судској нагодби уста- 
новл>ена свота, на чије iKiahaifce се тужитељ обвезао, превисока је, услед чега је 
тужитељ тражио да се она смањи тако, да је дужан туженој тромесечно плаћати 
своту од 240(1 динара.

Тужена је у своју одбрану навела да парнични поступак не познаје таквог 
правног прописа, по коме би се могла једнострано тражити промена правовал.ане 
судске нагодбе на тој основн, што су се међувремено прилпке промениле. Тужби 
за обнову у см. §-а 624 Гп. п. п. има места еамо у случају, ако је поступак за- 
вршен пресудом, a нема обнови места ако је поступак завршсн, као у конкрет-
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иом случају, поравиањем. Ограннчење удовнчког права илодоуживања, уколико 
ограпичењу има уопште места, може се само једанпут тражитн, a како је тужи- 
тељ ограинчење једанпут тражио и ово извршено, поновном ограннчењу не.ма 
места. Поричо, напослетку, тужена, да су приходи тужнтељеви од куће сада 
маљн него што су Гшли у времену склапања нагодбе (1925), него тврди да су 
■онп још II већи, те је тражила да суд на ове околностн одреди спровођење пред- 
ложенога доказа.

Првостепенн суд, Окружни у Новом СадЈ', одбио је тужитеља са тужбом ii 
осудно да плати т])ошкове, a пЈтчнвнн суд, Апелационп суд у Новом Ca,\v, одбпо 
је признв тужнтеља и одобрио првостепену пресудЈ-, осуђујући тужитеља да 
платн и трошкове прнзивног поступка.

Основана је жалба тужнтељева да је призивни суд на конкретан случај iio- 
грешно применно правпло на које се познва, да се удовпчко право плодоужи- 
вања може споразумом огранпчити само једанпут п да је прн томе неодлучно 
,да ли су се економске ii друге прилпке међувремено у тој мери променпле да 
обвеза коју је тужитељ према туженој примпо претстав.га за тужену знатно 
г.ећу погодност, a за њега несаразмерно већн терет него у време када ју је он 
па себе узео. Према неспорном чињеничном стању стварн тужеиа је на чнтаву 
некретнину, која је остала иза пок. оца тужитељсва (кућа у Новом Саду на 
Књегиње Зорке тргЈ' бр. 11) дала укњпжитп своје право плодоужнвања, ii тл-жптељ 
је, пошто је постао пунолетним, нагодбом, склопљеном у парннцн коју је водио 
иротив тужене, пскупио то право тужене па тај пачпн, што се лпчно обвезао да 
he туженој плаћатп тромесено по 4500 дннара н што he тужена у кућн, која 
чнни власпнштво тужнтељево, дожпвотно ужпватн стан од три собе, са според- 
iiiiM просторијама. Очевидно је да је тужитељ, као наследнпк и власник i;yhe, 
склопио са туженом такво поравнање не без везе п без обзнра на оставину коју 
је нза оца наследпо, него баш с обзиром на прпходе које је наслеђена кућа у то 
време доносила, као н на мннпмум прихода који је туженој као удовн остав- 
л>ача био у то време за жнвот потребан. II како је матернјално-правни проппс, 
Kojii је добно био израза ii у §-у 413 ст. Гр. п. п., да је обвезаник, који је дужан 
даватн нздржавање у месечним оброцнма, властан тражити сннжење тнх оброка, 
уколнко успе да докаже да су се међуверемено прнлике које су бнле од одлучног 
утицаја на висину једном примљенпх нлн судом признатнх обавеза променнле; 
како се у конкретном случају не ради о примптку протнвредностн за право пло- 
доуживака тужене у једиој паушалној свотп, него о алиментацнји тужеие у ме- 
сечној реитп чпја је виснна и на странн тужнтеља ii на страни тужене према 
ириликама променљнва, погрешпо је niuiaiiBHii суд када је нзрекао да та ме- 
сечна давања па подлеже нпкаквој промепн само зато што она претстављају 
сквиваленат за тужителЈНчнно удовичко право плодоужнвања и што се огранн- 
чење удовнчког плодоужнвања може тражити само једанпут.

Зато је обе пресуде доњих судова вал><гло укпнути п предмет вратитп прво- 
•степепом суду да установн, да ли одговарају стваЈШОсти паводп тужитељевп, да 
су се прилпке под којпма је нагодба склопљена међувермено тако промениле, да 
Va промена оправдава сннжење алнментаппје на начнп како то тужнтељ пред- 
лаже.

201
Т у ж ен а  је  ж пвела ванО рачно. аато је за  удовн ч к о  п л одоуж и вањ е  

постала недостојном . (П р есуд а  К асац и он ог суда  у  Н овом С аду од 
11 м аја  1940, бр . Рев. II. 710  1930).

Касацпони суд ревпзнју тужсне не уважава, пресуду прц.зивнога суда одо- 
брава и тужеиу осуђује да тужнтељица.ма у нме трошкова ревнзпскога поступка 
платп, у року 'од 15 дана под предњом оврхе, зоб (tihi стотине шест) динара.

Р A 3  Л 0 3  II:
Тужитељпце су у тужбц навеле да је у корист тужене, њпхове бабе, на 

нскретнина.ма које чнне њнхово власннштво, a које су оне наследнле нза своје 
■матере, укњнжено доживотно право плодоуживања. Kai:o је, међутим, тужена 
живела у конкубннату са М. Ст. нз П., постала је она за удовичко плодоуживаље 
иедостојно.\1, II како неће да својевол>но прнстане да се оно са њнхових некрет- 
шша брнше, тужнтељпце су т])ажнле да ју суд на то обвеже ii да ју обвеже да 
плати трошкове. Тужена је порпцала да је са М. Ст. жнвела у конкубннату.
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кего je тврдила да је код њега служнла као служавка и да је тужнтељице зло- 
намерно тет1ете.

Првостепенн суд, Срескп суд у Г)ачкој Паланцн, уважио је тужЛу и одредио 
(^рисање удовичког права, осуђујућп тужену да плати трошкове, a иризпвни суд, 
Окружни суд у Новом Саду, одбно је прилив тужоне, одоЛрио првостепену пресуду 
н осудио ју да платн и трошкове призивног постуика.

Ннје основана ревнзнска жалГ)а тужене да је прнзнвии суд повредно правне 
пропнсе, јер је признвни суд делом на ослову признања саме тужене датог у 
париици I a П. 89/1935, a делом на основу исказа сведока М. Ст. правнлно уста- 
ноови да је тужена са пстим сведоком живела ванбрачно и на тај начни, прсма 
сталној пракси овога суда, постала за удовнчко плодоужнвање недостојна.

Расположење у погледу трошкова признвнога поступка оснива се на iipo- 
нпснма §§-а 152 и 143 Гр. п. п.

202
Правнло је да трошкове аемљпшнокњпжног ociirypaiM подмн- 

Iivje дужннк. — Није Ппло потребно да туженом, којп зна читати и 
ппсатп п којн је оОвезнпцу CBojeji.vMHO потппсао, она буде прочитана 
II протумачена. (Пресуда Касацпоног суда у Повом Саду од 13 апри- 
ла 1040, бр. Рев. II. 572/1030).

Касациони суд реви.зију туженога не уважава, пресуду прнзивног суда 
одобрава.

Р А З  Л 0 3  П:
Тужнте.Ђица је у тужби навела да јој ТЈжени на основу пг1икључене оЛве- 

зннце дугује на и.ме зајма 52.000 динара, са &% камате од 1 јан. 1933 го,д. Како- 
је туженн нрестао плаћатн ка.мату, тужнтел>нца је на некретниии туженог, упи- 
саној у .зумљишнокњижно.ч улошку општнне Нови Сад 6р. 4357, спровела укњн- 
жење права залога, те јој тужени у нме трошкова -за ово укљижење дугује н 
гвоту од 1260 динара. Како туженп дуговање неће да јој исплатн, тужител.ица 
је тражила да га суд оОвеже да јој плати своту од 52.260 динара са 8% ка.мате 
од 1 јан. 1933 II да је д\-жан трпети да се за досуђено јој потражнван.е може на- 
мирити нз некретнине на којој је оно укњижено и да се тужени осудл да јој 
плати све проузроковане парнпчне трошкове.

Туженн је порицао да' 6и тЈ’житет>нцн што дуговао у нме -зајма, него је 
тврдио да је од ње купио кућу .за своту од iTS.ooo динара, од које је остао ,дј’- 
жан свега 52.000 динара. 1 сктоОра 1930 године тужени је на захтев тужитељице, 
н ради осигурања њенога потраживања, потпнсао бланко оОвезницу, у којој ка- 
мата није бнла испуњена нитп је она прилнком предаје обвезнице била угово- 
рена. После тога исплатио је тужите.гици своту од 21.220 дин., на коју тужите- 
•Ђица камату може рачунати у оној мери. у коликој јој је лозволлно да је ра- 
чуна према заштићеном земљораднику какап је ои — тужени. Према томе дужан 
је тужитељнци да плати само своту 'од 41.390 дин., па и ту у iiaiaMa предвиђе- 
ним у .заштптаој Уредби која је на снази.

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, уважно је тужбу и туженога 
обве-зао да тужите.Ђици плати своту од 52.000 динара са 8% камате од 23 окт. 
1934 п парннчне трошкове. Признвнн суд, Апелацнони суд у Новом Саду, одбио- 
је призив туженог и одобрпо првостепену пресуду, обвезујући ТЈ’женог да плати 
II трошкове призивног поступка.

Није основана ревнзијска жалба туженога да је призивни суд повредио 
правне прописе. Призивни је суд без повреде правни.х прописа установио да је 
тужени на рачун ненсплаћенога .заостатка куповнине за купљену кућу дао тужи- 
тиљу добровољно обвезницу на утужену своту; лд тужени са толиком свотом ду- 
гује; да čy ка.мате од 8% упнсане у обвезницу по прнстанку самога туженога, 
који је пре тога плаћао камату од 12%, Правило је ла трошкове зем,л.ишнокн.и- 
жног оснгЈ-рања подмирује дужнпк, a тужени није пружно доказа -за то да је 
са тужитељем друкчије уговорно. Како је туженн обвезницу својеручно потпи- 
сао, дакле зна пнсати a н читати, ннје било потребно .да му обвезница буде 
прочнтана и протумачеиа. Како се ту.жнтел> обвезницом оЛве.зао ла плаћа камат}' 
од 8%, није ол значаја каква је камата била уговорена на остатак дуга у купо- 
продајном уговору, који туженн, непропнсно, прикл>учује тек сада у ревн.зиско>г
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писмену. Туженн не напада оно устаноиљење призшшога суда да је некретнине, 
на основу којих је оглашен земл>ОЈ1адником, продао; да је то и сам прнзнао па 
тго признаје и у ревнзнском пнсмену, због чега није нетачна нзрека призивнога 
суда да се тЈ'женн нема сматрати земљорадником.

203
Цеснја је двострани правнп посао којн је закључен тек оида, 

ако друга страна понуду о цеспјп прнми изрпчно пли конклудент- 
внм чиннма. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 13 апрпла 
1040, бр. Рев. II. 523/1936).

Касацишш суд ревизију туженога не уважава, пресуду прнзивнога суда 
<|Добрава и туженога осуђује да тужнтељу у року од 15 дана под претњом оврхе 
ллатн у и.че трошкова рсвнзискога поступка 420 (четири стотине двадесет) дин.

Р А З  Л О З И :
Тужитељ, Државни ерар Крал>евине Југославије, навео је у тужбн да је 

Минерска команда у Кумбору (Бока Которска) 29 марта 1934 год. склопнла са 
туженом фир.мо.м уговор, по којем се тужена обвезала да he најкасније до 14 
јуна 1934 годнне пспоручитн Команди, франко жел. станида Зеленика, 50 ко- 
лада дрвеннх мотки из боровог дрвета, уз цену од iio  дин. по комаду н 36 
комада дрвеннх п.дутача, за цену од 1170 днн. по комаду. Како испорука пору- 
ченог матерпјала није у уговореном року извршена, тужена је затражила да јој 
■се у СМИС.ЛУ т. 7 уговора рок испоруке продужи за два .месеца, што јој је н 
■одобрено. Како тужена нпје испоруку извршпла ни у продуженом року, решила 
је Команда .морнарице да се са туженом уговор раскнне, о чему је фирма ceii- 
тембра месеца 1934 год. била и обавештена. Услед непспоруке материјала са 
стране тужене, била је Минерска команда прпморана да склопн нов уговор са 
Првим трговачкпм друштвом у Зеленикп ради пспоруке истога материјала ii под 
истим условнма, али .за цену од 57.900 динара. Како је, пре.ма томе, за набав- 
љени материјал плаћено 10.280 дннара више, тражно је тужитељ да се тужена 
осуди да јој је ту своту са 5% камате од 14 јула 1934 године дужна исплатити 
II накнадитн све парничне трошкове.

Тужена је у своју одбрану навела да лнферовање порученог матернјала 
пије могла пзвршнти услед више снле, јер није могла у нашим планпнама наћн 
дрвепих објеката онаквих димензпја какве су биле уговором предвиђене. Твр- 
дила је, даље, да је отштетни захтев исплаћен тужнтел>у на тај начнн, што му 
јв цедирала своје потражнвање од нншког казненог завода у свотн од 03.327 
дннапа.

Првостетгени суд, Срески суд у Новом Саду, уважно је тужбу и тужену 
осудио да тужитељу утужену своту нсплати и да јој платп парничне трошкове. 
Призивни суд, Окружни суд у Ново.ч Саду, одбпо јв призив тужене и осудно ју 
да плати и трошкове призивног поступка.

Није основаиа ревизнска жалба туженога да је признвни суд поврсдио 
вравне пропнсе, јер је призивнн суд правилно установно да туженн ннје успео 
да докаже да га је внша сила спречнла да својпм уговорним обаве-зама удо- 
во.Ђи. Код првостепенога суда тужеин је као разлог више снле навео, да у 
нашн.м планннама није могао nahn дрвених објеката онаквнх размера какви су 
уговором предвиђвни п да испоруку затх) није могао извршнтн. У ревизнјн. пак, 
тврди, да се виша сила састојала у томе, што је у време када је нспоруку требао 
да извршн постојала забрана сече н експлоатације шума. Како, дакле, туженн 
ту о.дбрану изноен тек сада у ревизиском поступку, она се већ из тога разлога 
пнје могла узети у расматрање. У погледЈ’ цеснје призивнн је суд као чињеницу 
установио ,да тужител) није никада пвнмио никакву цесију од туженога за 
намн1)ен>е свога потражнвања. Навод туженога да га тужптељ није нпкада изве- 
стио да понуђену цеснју не прима, ннје ни од каквога значаја. јер је за цесију 
као двостранн уговор, напротнв, потребно, да је тужнтел. цеснју изрнчно илп 
бар конклудентннм чинима прпхватпо, док се из ћутања тужпте.Ђева то нп у 
ком случају не може известн. Нарочито не онда, када према установл.ењу доњпх 
судова туженн ирема Нншком ка-зненом заво.ду нпје нн пмао пикаквога потра- 
жнвања, iia га ннје могао uii тужнте.гу цедирати.

Расположен.е у погледу трошкова рсвнзнскога поступка осннг.а се на про- 
iiHce §§-а 143 н 152 Гр. п. ii.
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Тужитељ услед тога што тужени уговорној оОвешг iiiije удово- 
љио, ннје властаи да тражн оглашење уговира о цеспји иеважећим, 
него iBeroBo нзврешен>е. (Пресуда Касацпоног суда у  Новом Саду од 
11 маја 1940, бр. Рев. II. 711/1930).

Касациони суд реви.зију тужитеља не унажава, пресуду ПЈппивнога суда 
одобрава и тужитеља осуђује да туженоме у и.ме реви.знских т|)ошкова »латн, 
у року од 15 'даиа под претњом оврхе, 544 (иет стотпна четрдесст и четнрн) дпн.

Р А З Л и З И :
Тужите.Ђ је у тужби навео да је тужени према оставннн Радовнћ Гојка из 

Марадика имао потраживање у своти од 10.651 динар, -за које је имао на оста- 
винским некретшшама укњижено и овршно заложно право. Јула месеца 19,32 
године споразумео се са туженим да .чу овај то своје потраживање устуии н да 
he о то.ме сачинити и ваљану исправу, како бн могао доћи у онај 1>анг зем.т>п- 
шнокњижие укњижбе којн је према оставинн имао тужени. Очекујући да he .му 
тужени олмах иставити уговорену цесиону исправу, тужите.Ђ је туженом читаву 
своту од 10.651 динар исплатио. Тужени, међутим, не само да му ннје обећану 
исправу иставио, него је шта више обратио се молбом .зем.Ђишнокњижној власти 
и дао у своју корист укњнжено овршно заложно право брисати. Како је тужени 
таквим својим поступком oHeiioryhao да тужител, дође до наилате своте од 10.651 
дннара, уговор о цесији изгубио је сваку важност, те је тужитељ тражио да се 
тужени осуди да му је од њега прим-т>ену своту дужан вратити н накналитн све 
парничне трошкове. Тужени је порнцао да се био обвезао ла тужите.Ђу изда 
цесиону исправу на основу које би се он могао и укњижнти, и како тужите.т> 
ннје претрпео никакву штету, да му је тужба, којом тражн повратак Hcn.iahene 
своте, већ из тога ра-злога неоснована.

Није основана' ревизија ТЈ’жнтел,ева ла је призивни суд повредио правне 
прописе, јер је призивни суд правилно нзрекао да тужите,Ђ услел тога, што 
тужени својој уговорној обавезн није удовољио, ннје властан да тражи огла- 
шење уговора нeвaжehим, него, напротив, н-звршење уговора т. ј. иставлЈање такве 
цесионе исправе, о каквој се са туженим, наводно, споразумео u која је спо- 
собна за убележење цесије у грунтовницн.

Расположење у погледу трошкова ревизионога поступка оснива се на про- 
писима §§-а 152 н 143 Гп. п. п.

204

205
Нема у Конвенцији од 22 фебр. 1928 склопл>еној између наше 

Државе п Мађарске о 1>егулпсању дуговања у п]>едратним аугтри- 
CKiiM и мађарским крунама таквога пропнса, да бн дужннк заосталу 
амортизацнону главннц.у Mojiao двапут илатити: једанпут у укуп- 
ној своти II други пут у ненсплаћешш амортнзационнм ратама. (За- 
кључак Касацпоног суда у Новом Саду од о априла 1940, 6j). Pen. 
II. *573/1930).

Касациони суд услед ревизије тужених пресуду иразивиога суда укнда и 
ствар Bpaha нстом судЈ' на дал>ц поступак.

Р А З Л  ОЗ П:
Тужите.гица, будимпештанска убележеиа фирма „Хнпотекарна кредитна 

банка мађарских штедионица", навела је у тужбн, да је на некретнина.ма туже- 
Ш1Х у корист Ход.че.зевашархе.ЂСке пучке банке с наслова аморти.зацноног зајма 
укњижено заложно право до своте од 15.700 бивших аустроугарскнх круиа, која 
је читаву укњижену своту цедирала на тужите.Ђицу. У смислу Конвенцнје, 
склонљене између наше Државе и Крал>евине Мађарске од 22 фебр. 192S год. о 
регулисању дуговања и потражнвања у пређашњим aycTjiHCKUM или мађарским 
круна.ча, тужени су бнлн дужни исплатитн потраживање тужите.гичнно у року 
од 180 дана т. ј. до 17 септембра 1930 годиие, рачунајућн 4 аустро-угаргке Kjiyne 
у 1 динар. Како тужени нпсу во.ђнп да ii.\i дуговање исплате, тужнте.Ђица је
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тражкла да их суд обвеже да су јој у име заостатка главнпце, \%  сторно прн- 
стојбе, заосталих ануитета, камата н осталих прппадака према оОве-знпци дужнн 
илатити 41.477 круна 97 потура (10.89G динара и 50 пара), односно да су дужни 
трпетп да се тужитељица до те своте може на.мнрити пз некретннна туженнх 
уписаних у зем.Ђ. књ. ул. општине Моноштор i5p. 51.

Првосгепенц суд, Срески суд у Новој Кањижн, услед укидања његове прве 
иресуде iio призивно.м суду донео је своју другу пресуду у см. које је тужене 
осудио да су дужни трпстп да се тужите.Ђица из њихових некретнина, на којнма 
је укњижено њено амортизационо потражпвање, намирн до своте од 10.828 ди- 
iiapa и 41 пара са 6% ка.мате од 30 марга 1930 год. и да су јој дужнн накнадитн 
све парннчне трошкове. Признвни суд, Окружнн суд у В. Кикиндн, одбно је 
прнзпв тужених и одобрно пресуду првостепенога суда, повншавајући тужите- 
л>ицн досуђене ПЈ)востепене трошкове на своту од 4150 динара и 50 iiapa, н осу- 
ђујућц тужене да плате и трошкове призивнога поступка.

Основана је жалба тужених да је прпзнвни суд пресуду донео са повредом 
правних прописа. Исправно је стајалиште призивнога суда да је дужнику у см. 
чл. 2 ст. 2 rope поменуте Конвенције дат рок од 180 дана — рачунајући од сту- 
пања на снагу Конвенције — у ко.ме је могао остатке свога дуговања средити и 
да је веровнику дато право да истиче последице које су скопчане са закашње- 
шш плаћање.м само у случају, ако дужнпк у том .законском року својој дужно- 
сти исплате не удовољи. У конкретном случају неспорно је да тужени у року  ̂
предвиђеном Конвенцнјом сво,ји.м платним обаве.зама нису удовољнли, те је 
спорно питање само то са коликом и каквпм свотама тужени тужитељици још 
дугују. Тужени иападају нарочито ону изреку пресуде призивнога суда којом 
су осуђени да плате еем главнпце, која је остала после већ извршених ануитет- 
скнх'отплата до i .чарта 1914 (13.254 круне 27 потура 3313 дин. 57 п.) још и у  
име заостала 34 ануитета своту од 16.204 кр. (4051 дкн. 01 пара) и тврде да су 
они таквом изреком призивнога суда обвезани да једну псту своту двапут платл. 
Једанпут као преосталу главннцу после већ пзвршеннх ануитетских отплата, и 
други пут поново онај део те главнице која се има сматрати отплаћеном са 
тужитељици досуђене 34 аиуитетске pare, које садрже и одговарајући део глав- 
пице која је њнма отплаћена. Како, пак, у см. т. i списима прнкл>учене обве.з- 
ннце веровник и.ма само то право да у случају неплаћања анунтета сматра цео 
дуг отказаннм н да га од дужника наплатп, a у напред цитираној Конвенцији 
нема помена о томе да би веровннк у случају ненсплате имао права да дужн.у 
главиицу двапут убере: једанпут као укуггау своту ненсплаћене главнице, a 
другн п'ут исплато.м заоста.лих ануитетских рата у којима је садржана и одгова- 
pajyha отплата главнице, ваљало је предмет вратитн пуизивном суду да образ- 
ложи, на основу кога законскога проппса, илп на основу кога уговорнога усло- 
ва, је тужител>ицп главннцу двапут досудио.

206
Према nocTojehiiM девнзним прописпма потражпвања аустрн- 

скпх држављана не могу се исплатнти у шнлпнзима, него само на 
тај начнн да се онај део пшлннга којн Народна (занка не преузме 
претворп у дннаре и плаћање изврпш у динарпма. (Пресуда Каса- 
шшог суда у Новом Саду од 20 апрпла 1940, бр. Рев. II. 623/1936).

Касацнони суд ревизпју тужптел>а не уважава н пресуду призивног суда 
одобрава.

Р A 3 Л 0 3  II:
Тужнтел. је у тужбн навео да је за бсчку трг. фпрму G. Д. и комп. у 

сезонн 1934 године преко тужене шпедитерске фирме нзвозно шл.шге. Бечка 
(Ј)ирма, која је била тужитељев комисионар, слала је по прнмитку робе за 
рачун тужител>ев туженој аустрнске шилннге, које је ова по ТЈ'жител.евом налогу 
иродавала на берзи и динаре у одговарајућем износу псплаћивала тужител.у. 
Псследњи транспорт ш.Ђнва прпмио је комисионар тужнтел>ев lO септембра 
1934 годнне, a противредност 'у аустрпским шплинзима дозначен је туженоЈ 
за рачун тужнтел>а 13 п 18 септ. 1934 годнне. Ипак зато тужена је за ра- 
чун тужител>а продала последњу количину шнлинга Општем југословенско-м 
банкарском друштву а. .д. филпјали у Новом СадЈ- још 31 августа 1934 године
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н TO 7486,60 шнлинга no курсу од 7,87 дин., за чега је примила своту од 58.090 
дннара. Тиме што је тужена продала шилинге раније него што нх је смела ni)o- 
датн, тужитељ је на курсу претрпео штету од 0212 динара. те је тражио да се 
тужена осудн да му је ту своту дужна накнадити, са 6% камата од дана тужбе 
и платитц све парннчне трошкове. Тужена се између осталога бранила тиме, да 
не стоји павод тужитељев да је њсгов комнсионар слао њој, туженој, шилннгс 
да их претвара у динаре, него да су пшлпнзи слатп увек путе.м Општег југо- 
с.1овенског банкарског друштва а. д. у Ново.м Саду, i;oje их је у смислу постоје- 
hnx девизних прописа понудила свагда Народној банци и да је само оиај део 
шилинга који ова није преузела, Општс југ. банк. д. д. претварало у динарс и 
ставл>ало ux тЈ'женој на расположење. Навела је тужена и то, да је она join исти 
дан када су шилинзн продати, 31 авг. 1934 године послала тужител>у извештај 
о продајн, на којн он није учинно ннкакве приговоре, као што није учипио ни 
на све раннје извештаје којн су му слати.

Првостепенн суд, Срески суд у Новом Саду, одбно је тужитеља са тужбо.« 
и осудио га да плати трошкове, a призивиц суд, Окружнц суд у Новом Саду, 
одбио је призив тужитеља u потврдио првостепену пресуду, осуђујући тужител.а 
да плати и трошкове прпзивнога поступка.

Ннје основана ревизнска жалба тужитељева да је призивни суд повредио 
правне прописе. Призивни је суд као чињеницу' установно да одговара нстинн 
навод тужене, да је комиснонар тужител.ев у Бечу противрелност за послату 
робу слао у шилинзима не путем ТЈ’жене, него путем Опште југословенског бан- 
карског д. д. у Новом Саду, које је по постојећи.м девнзним прописи.ча претва- 
Ј.ало шилннге у динаре, којпма је исплаћивана противредност робе тужитељевом 
ко.мисару у Бечу. Установио је призивнп суд као чињсннцу, дал>е, да је између 
тужене и њенога комисионара био склопљен споразум у том смнслу, да тужена 
псплаћује тужитељу протнвредиост послаге робе у дина{>нма, када јој се onaj 
легнтпмише дупликатом товарних лнстова о испоруки робе, и то дпнарнма које 
добнје од Општег. југосл. банк. друштва, коме су, пре.ча напред нстакнутом, 
шплннзи једино дозначнвани. Установио је, напослетку, призивнн суд, да је 
тужена, пошто је примала извештај о продатим шнлинзима, овај одлах слала 
тужноцу; да је то учинила и у конкретноЈ! случају, али да тужитељ томе нзве- 
штају ннје никада прнговарао. Та чињеннчпа установљења, која су за неодго- 
BojtHocT тужене од одлучне важности, тужнтељ ревизијом делом уопште не на- 
пада, a делом не напада у см. пропнса Гр. п. п., јер не наводи у чему би чшв. 
стање ствари бнло установљено са повредом процесуално-правних протшса. И 
како оно остаје непромењено, пресуда призивнога суда, која се оснива на том 
чињ. сгању ствари, јесте на закону основана.

207
Нема таквога правног пјкшиса да би се новчани вавод који не 

ужива законску заштиту могао ослободити нсплате отказаног улога 
(■амо зато јер је лошег матернјалног стања. (Пресуда 1гасационог 
суда у  Новом Саду од 20 апрнла 1940, бр. Рев. II. 627/1936).

Касациони суд ревизију туженог не уважава, пресуду призивнога суда 
одобрава и туженог осуђује да тужитељу у име трошкова ревизискога поступка 
плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 472 (четирн стотине седа.мдесет 
два) динара.

Р А З Л О З И ;
Тужител. је у тужби навео да код туженог новчаног завода има на улож- 

ној књижици улог од 10.000 дин. који је на 15 дана отказао и који је отказ исте- 
као 28 септ. 1935 године. Како nehe да му улог исплати, тужител. је тражио да 
се туженн осуди да му је дужан исплатитн 10.000 дннара у и.ме главнице, у 
име 'доспеле камате 500 .динара, од дана 29 септ. 1935 год. на целу своту 5% 
камате, као и накнадити све парничне трошкове. Туженн је у своју одбрану 
иавео, између осталога, да је са тужител>ем уговорио да му улог нсплати у ме- 
сечним ратама од по 200 динара, камату, пак, коју тужнтељ рачуна од 500 
дпнара није му ДЈ-жан платнти зато, јер је тужитељ већ прпмио камату од 2% 
све до 1 ј.ула 1935 год., колико тужени на улог п.таћа.

12
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Првостепени суд, Срески суд у Ст. Бечеју, дао је сниженој тужби места п 
туженог осудио да тужитељу плати у име главнице lO.OOO дцнара са 2% камата 
од 1 јуна 1935 год н парннчне трошкове. Призивни суд, Окружни сј'Д у Новом 
Саду, одбио је призив туженог, одобрио првостепену пресуду н туженог осудио 
да плати трошкове призивног поступка.

Признвни је суд на основу исказа преслушанога сведока, без повреде про- 
цесуално-правннх проииса, устансвио као чињениц.у, да тужитељ није прнстао 
да му се улог псплаћује у месечннм ратама. — Тужени пе тврди да у погледу 
исплате улога стоји под законском заштнтом и да је заштиту уопште тражно. 
Како нема, међутим, таквога правног прописа да бп се н новчани завод, којн не 
ужипа заштиту могао ослободити дужности нсплате улога само зато, јер је, на- 
водно, лошег материјалног стања, призишш суд није погрешио када тај разлог 
туженога ннје узео у обзнр и првостепену пресуду потврдио.

Расположење у погледу трошкова ревизнскога поступка оснива се на про- 
г.нснма §§-а н з  u 152 Гп. п. п.

208
За примену матернјалнпх наследно-правнпх проплса меродавно 

је на којем је правном подручју оставитељ пмао последње стално 
место становања. (Преоуда Касацпоног суда у Новом Саду од 11 маја 
1940, бр. Рев. II. 1)75/1936).

Касационп суд ревизију тужител>а не уважава п пресуду призпвног суда 
одобрава.

Р А З Л О З П :
Тужнте.г је у тужбн навео да је 2i јуна 1932 год. умро у ЧуругЈ' малолетни 

Д. Ст., иза кога је остала некретнина упнсана у земл>. књ. улошку општнне 
Чуруг бр. 5310 н 3200/21416 дела некретннна уписане у земљ. књ. улошку 5311. 
Ч тава оставшш предата је у см. njionuca Аустр. грађ. зак. матери умрлога, 
прворедној туженој у овој парници, као његовој јединој наследници. Како је, 
међутн.м, последње стално место становања у.чрлога било у Бачком Градишту, 
дакле на подручју важења мађарског наследног права; како је оставинскн 
и.метак у.мрли наследио бно од свога деде, који као и.метак од гране припада 
н>егови.ч крвни.м сродницима, од којнх је један н он, тражно је тужител> да то 
суд устаиовн п да пзрсче да су тужени дужни трпети да се оставпна т. ј. на- 
пред поменуте некретннне брншу са пмена прворедне тужене н препишу на на- 
следнике умрлога у одговарајућнм деловпма и да се осуде да плате трошкове. 
Тужеин су порицалн да бц оставитељево последње место становања бпло Бачко 
Градиштс, пего су тврдилн да је оно бнло општина Чуруг, куда се мата оста- 
BiiTewT>eBa преселила још 1915 годнне ii где је, продавши некретнпне малолетнога 
у Бачком Градпшту, купн.ча некретнине које чине предмет парнице.

Првостепенп суд, 'Окружнн суд у Новом Саду, одбио је тужите.Ђа са тужбом 
н осудио га да плати ТЈ>ошкове, a признвни суд, .\пелацнонп суд у Ново.м Саду, 
одбно је ПЈ)нзнв тужитеља, одобрио пЈјВостепену пресуду ii осудно га да плати 
Л11>цзивни трошкове.

Ннје основана ревнзиска жалба тужпте.Ђева да је признвнн суд повредио 
правне проппсе, јер је тужител) код призивног суда тражпо преслушање пону- 
ђеннх сведока на околност. ла .му је последње стално место становања бнло Бачко 
Градцште. Исправно је, давле, поступио прнзншш суд када преслушање пону- 
ђеннх свелока није олредио, и како тужнтељ нпје успео ла оповпгне увереље оп- 
штннскога поглаварства у Чуругу ла је оставитељ још од 1915 годпне стално 
становао у Чуругу, правнлно је установио признвнн суд да је после.џве стално 
место становања оставитеља бпо Чуруг и ла је .за прнмену наследно-правннх 
прописа меродапан Аустрнскн грађански законнк, a не .мађарско право. Неод- 
лучно је прс.ма таквом установл.ењу признвнога суда, шта је био мотнв просе- 
Л)'ен>а прворелне тужене нз Бачког Градишта у Чуруг, н да лн се пре.ма нзбору 
сталног .честа становања матере као прнродне и законите тЈ'торнце управ.га н 
стално место становања њенога .малолетнога детета које стојп под њеном влашћу. 
Jep и onaj послелњи разлог признвнога суда, све када бн бпо ii нетачан, не бп 
пмао утнцаја на правилиост решења прнзнвнога суда.
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Истављање новнх полпца mije склапање нових послова, пего 
лродужење старнх. (Пресуда Касацноног суда у Нов(јм Саду од 20 
апрнла 1940, бр. Рев. II. 024/1930).

Касациони суд реннзију тужите.га не уважапа, пресуду причиииога суда 
одобрава и тужнтеља осуђује да туженом платн у нме трошкова рсвн.зискога 
поступка. у 1)Оку од 15 дана под претњом оврхе, 223 (две стотиие двадесет три) 
динара.

Р А З Л О З Н :
Тужитељ, „Југославија опште осигуравајуће друштво у Београду“, навео 

ј<' у тужби, да је са туженим склопио впше послова оснгурања против пожара 
ировалне крађе и против ломљења и разбнјања. 0  овп.м пословима истанљено је 
(■ило у свему 10 полица, све са првобитним роком трајања осигурања ол 10 
10дина. Како су сва та оснгуран.а престала пре истека рока од 10 година, и то 
кривнцом туженога, тужите.гу у име повралка уговореног трајног попуста прн- 
вада свота од 3520 динара, те јс тражио да се туженн осуди да му је ту своту 
са 5% ка.чате од даиа тужбе дужан платитн ii да му је дужан накнадити све 
иарничне трошкове. — Тужени је у своју о.дбрану навео да оу, истина, постојала 
■осигурања, које тужитељ помиње, алн како су oiia сва престала, делом још i 
HOB. 1931, делом 1 фебр. 1932 год., a једно 1 феор. 1934 год. a тужба поднесена 
тек 1 јуна 1935 годпне, тужите.гево је потраживање застарело, јер се оно у см. 
S-a 487 Трг. зак. имало остваривати у року од године дана од дана од када је 
Сило постало плативо. Тужитељ је на то приговорио да сс сва осигЈ’раша која је 
са туженим склопио н.мају сматрати јединственнм правнвм послом, јер су сва 
аамешена новим полицама, тако да су на сназн оста.ле, напослетку, само ti)H 
полице; две од 5 јануара 1935 и једна од 1 фебр. 1932, и како је тужени ова 
последња оснгурања отка-зао тек писмом од 1 ij)e6p. 1935 год., застарни рок од 
једне године има се ]>ачунатн од тога дана.

Првсстепени суд, Срески суд у Ново.м Саду, уважио је тужбу и туженога 
осудио да тужите.гу плати 3520 динара. са 5% камате од дана предаје тужбе u 
нарннчне трошкове, док је призивни суд, Окружни суд у Новом Саду, првосте- 
дену пресуду преиначно, тужите.Ђа са тужбом одбно и осудно га да платн 
трошкове.

Није основаиа жа.лба тужнтељева да је прпзивни суд повредио правне про- 
иисе, јер је призшши суд правилно нзрскао да се истав.Ђа1Бе иопнх полнца ие 
можс с.чатрати продуже№е.м првобитннх осигурања, него склапањем новнх прав- 
них нослова, којима су раиији ставл.ени ван енаге. Да је стајалиште признвнога 
су.да правнлно, дока.зују и парничним списи.ча прнкл>учене полице, iijieMa ко- 
јнма се рок трајања осигурања од 10 година рачуна од дана истав.гања нове 
нолице, у који није урачунат иити му је додат ии један дан од рока осигурања 
ноји је бно предвиђен полицама које су сторниране, a који је међувремено бно 
протекао. Пре.ма томе је основан приговор тужеиога да је потражнван>е тужсиога 
на рачун повратка трајног попуста гледе свих ранијих сторнираннх послова осн- 
rypaiba застарело. Основана је и нзрека признвнога суда да тужнте.Ђ за раннја, 
сторнирана осигурања, не .чоже тражитн исп.лату трајнпх попуста ни зато, јер 
се они, као отштетно потраживање, могу у см. §-а 4S0 Трг. закоиа тражити само 
ако је за раскид уговора крив осигураник, док се не могу тражитн ако је на 
гторнирање осигуравајуће друштво као у конкретноч с.лучају пристало.

Расположење у погледу трошкова ревизискога поступка осиива се на про- 
Ш1си.ча S§-a 143 н 152 Гр. п. п.

209
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Адвокату, ако је са страиком уговорно хонорар у једној свотн, 

не припада ii она награда коју на његов вахтев суд установн, сем 
ако то ннје нзрнчно уговорно. (Пресуда Касационог суда у Новом 
Саду од 4 маја 1940, бр. Рев. II. lOi0/1939).

Касацпони суд ревнзију туженога делнчично уважава и пресуду прнзив- 
itora суда .делимнчно пренначује тако да тужитеља у ногледу своте o,i 2501 ,лин.,

12*
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која му је у име адвокатске награде установљена у napiumu По 261/1936, са 
тужбом одбија. У осталом делу пресуду призивног суда одобрава.

Осуђује туженога да ту^житељу плати у име делимичнпх првостепних тро- 
шкова*1008 (хнљаду осам) дннара, признвннх 492 (четири стотине деведесет и 
два) динара, све у ' року од 15 дана под теретом принудног извршења, док се 
ревнзнош! трошак међу ст|>аикама пребија.

Р А З Л О З П :
Тужнтел. је у тужби навео да му је у име адвокатских трошкова у двема 

иарницама у којима је туженога засгупао установљена евота од 7104 дин. 50 
iiapa, н то у парницн бр. По 261/1936 4513 дин. и 50 пара, a у парници бр. По 
207/1936 2561 дипар. Како тужени aehe да му ту свогј- нсплатн, тражио је тужи- 
Тбл> да ra суд иа то обвеже н да га обвеже да плати трошкове. Туасени је у 
своју одбрану навео да је са тужнтељем уговорио да му у нме хонорара платн 
своту од 1500 динара, ако парннцу добије, a ако је изгуби да нема да му плати 
иишта. Он се са противником нагодио и тужбу повукао, са тужитељем се, пак, 
изравнао тако што му је од погођенога хонорара од 1500 динара нсплатио 700 ди- 
нара, зато тужитељ 'нема од њега да потражује ништа вшпе.

Првостепенп суд, Окружнн суд у Белој Цркви, уважио је тужбу и тужитељу 
досудпо своту од 7164 дин. 50 пара, са 5% камате од 18 септ. 1937 и осудно га да 
да платн трошкове. Прнзивни суд, Апелациоии суд у Новом Саду, одбио је при- 
знв туженога. првостепену пресуду одобрио и туженога осудио да плати тро- 
шкове прнзнвнога поступка.

Ревизиска жалба туженога да је призпвнн суд повредио правни пропис 
само је једннм делом основана. Апелацпонн суд је као чињешшу установио, коју 
туженн ревизпјом не напада, да у парници бр. По 261/1936 странке награду ннсу 
уговорнле и да је тужител> зато имао право тражити да му се хонорар по суду 
установн, који му је туженн д}’жан платити. Нз тога разлога је иресуду прнзнв- 
нога суда вал>ало у том делу оставити иетакнутом, односно одобрити. У погледу, 
пак, награде која тужитељу припада у парннцн бр. По 261/1936, призивни је 
суд правнлно установко да је између странака склопљен' споразум, према коме 
тужени, у случају да парннцу добије, има тужитељу да плати награду од 1500 
динара. 11огрешан је, међутим, закључак призивнога суда да бн тужени зато што 
се са протнвником поравнао и што парннцу ннти је добио ннти изгубио, имао да 
платн сем тужител>у исплаћених 700 динара још и свотј'  коју му је суд на његов 
захтев установио. Касациони суд је већ у впше махова дао израза своме гле- 
дцшту да адвокату, ако је са стпанком уговорно наградЈ- у једној своти, ие при- 
пада н она награда коју на његов захтев суд установљава, сем ако то ннје из- 
рично уговорено. Како, међутпм, у уговору о награди нема помена о томе да бн 
тужител. сем уговореннх 1500 динара прнпадала ii no суду установљена naq>a,ia, 
него се у њему нзрнчито помнње да је и све потребне готове издатке дужан сно- 
ciiTn тужптељ, тужитељу re.v прпмљеннх 700 динара у тој парници не припада 
впше иикаква свота. Истина да је тужитељ у прпзнанкцп којом потврђује пријем 
своте од 700 дннара додао да та свота „не тангнра питање осталнх трошкова у 
погледу установљавања од стране суда“, али се тај додатак не може сматрапг 
допуном ц препначењем хонорарнога пнсма од 2 октобра 1936 године, јер га 
тужени ннје потписао. Зато је у том делу пресуду призивнога суда валлло прен- 
начпти и тужитеља са тужбом одбити.

Како је ТЈ-жител> ипак са тужбом у једном делу успео, ваљало је тужеиога 
осудити да тужитељу накнадн делимцчне трошкове у све трп судоке инстанције.

211
Право на прпнадлежностн општпнскпх службенпка је јавно- 

нравнога карактера и зато спор о њпма спада у стварну надлежност 
управнпх в.дастп, п то како у  пнтању да ли принадлежности општнн- 
ском службенлку уошпте припадају ii у  каквој висннн, a тако ir 
у стварп наплате по управним властима прнзнатнх пм н установље- 
них прпнадлежностн. (Закл>учак Касацноног суда у  Новом СадЈ' 
од 13 јуна 1940, бр. Рек. II. S 3 /1940).
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KacauiioHU суд рекурс тужите.га не уважааа п закл>учак Апелациоиог суда 
одобрава.

Р АЗ Л О З П ;
Тужитељ је у тужЛн навео да је у својству ошитинског бслеилшка служно 

у општинн Старом Лецу од јануара месеца I92fi до 9 септсмбра 193«, али да 
је одлуком Ср. начелства у Вршиу од 15 септемЛра 1930, бр. 14/1930 од дужно- 
стн удаљен и почев од 1 октсХ^а 1930 оЛустављрна му бернва у полопи11и. Одлу- 
ком, међутим, Банске управе ДЈ-иавске Лановине, решен.« Ср. начслства јс пони- 
ттено, чиме је поново стекао право на задржане му прнналлежности у пзносу 
од 1512 днн. 80 пара месечнпх, што укупно износн 47.510 ,шн. 80 пара. Како 
општина неће да му ту свотј' исплати, тужител> је тражио да ју суд на то оЛвеже 
n да ју оОвеже да му платп трошкове.

Тужена општина ставила је приговор да решавањо о спору, јер с« ради о 
принадлежностима општинскога чиновника, не спада у ствариу иадлсжност р<*- 
довнога суда, него у надлежност управних властн. Првостепаии суд, Окружнм 
суд у Белој Цркви, доиео је -заклЈучак којим је приговор туженога одОио, дш: 
је peKj'ftCHH суд, Апелаинони суд у Новом Саду, зак.Ђучак Окружнога суда npe- 
иначио, тужОу одбацно и тужител.а осудио да платн парничне трошкопе.

Жалба тужител>ева да је Апслациони суд nonpp.uio правне прописе пнјр 
основана. Истина да је овај Касациони суд иарочито до гтупања иа снагу новога 
Гр. п. п. водио ту пракеу, да решавање о ПЈрннадлРжностима општинскнх иаме- 
иртеннка спада у стварну наллежиост редовних судова. ако питан.р о н.иховој 
висини није спорно, или ако је оно већ претхолио било на чисто изведено ппаво- 
снажним решењем надлежних управних власти. Та пракса Касационог суда, 
■међутим, била је нарочито .заснивана iia позитивном пропису §-а 27 Зак. чл. 20 
из године 1896 (Закон о управном суду), npesia коме Упрдвнн суд поступа пово- 
;ioM жалбе дигнуте протип одлуке мЈ-ннципалног одбора, која је донесена у 
питању принадлржностн општинских бележника и других ошптинскнх намештр- 
ника, уколико је постало спорно пнтаље, да лн намештсницт1а nimna.ia право 
на принадлежности и колика и.м свота на томе п[1авпом наглову прнпада. Из 
тога закоиског П1К)пнса судови су, па н Касацнони суд, изводилп закл.учак, да 
сва остала спорна питања, a нарочито наплата по управним властима већ утвр- 
ђених и ЛИКВН.1НИХ принадлежности општинских чиновннка, не спада у дело- 
круг управних власти, него у делокруг редовних сулова.

Како је, међутим, Зак. чл. XXVI из тодине 189« био регулисан делокруг и 
<Ј|Јикције мађарског будимпештанског Управног суда, којн у смпслу тога Зак. чл. 
на овом правном подручју није никала Лио основан, ннтн је Функцнонисао; како 
је, напротив, и на ово правно полручјр прошнрен Закои о Државном савету и 
управним суловима од 17 маја 1922 голине и пословин делокруг Управиог суда 
у Београду простирао се и на ово правно полручје и тај сул рално искл.учиво 
у смислу тога нашега јурословенског Закона о управним суловима, a no њему 
he ралити и иовооснованн Управни сул у Новом Салу, јасно је ла је Зак. чл. 
XXVI из гол. 189« припојењсм ових крајепа нашој Држави за ово правно по- 
дручје у целини изгубио снагу, па ла је, према томе, и-згубио енагу и нап()рл 
цптпранн пропис шрговога S-a 27-ог. Па како је престао гам законски основ по 
коме је у погледу стварне наллежности за пресуђивањр спорних принадлежностп 
општинских службрника пазвијрна досала владајућа пракса наших судова. 
престао је и разлог ла се касациони суд и лала; лржи те досала примсњивапр 
праксе у том питаи.у.

Према таквом стаљу ствари лужност је наших судова ла се у поглелу 
ртварне надлежности у споровима о приналлежностима општииских намрште- 
ника при.лржавају иск.гучиво прописа које им налаже наше познтивно југосло- 
венско законодавство. Према, пак, пропнсу §-а 1-ог нашег новог Гр. п. п„ којн 
Зак. чл. I пз год. 1911 изричито није салржавао, Јредовни судови позвани су ла 
суле само по приватно-правннм гпоровима парничних странака, a no јавно-прав- 
Hini само онла, ако су они нарочитнм зак. прописом упућени у стварну нал- 
лржност редовних сулова. Како је, међутим, служба општпнских намештрннка, 
као лица која стоје у служби јавно-правннх самоуправннх тела, јавно-правиога 
a не приватно-правнога карактера, jaBHo-npiannor карактера је и спор о њиховим 
приналлежностима које им из те службе припадају, и то не само у питању да 
ли nv и у коликој мерн прпналлежности припалају, него и у питању саме
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наплате тнх прпналлежности. Ако су управне власти нскл>учиво надлежне да 
ОТ1ШТИНСКОМ намештеннку прнзнају нлн не прианају прано на прннадлежности 
које он тражн, онда су оне свакако надлежне и дужне да створе н могућност 
да се та жихоиа ])сшен»а изврше, јер нема никаквог прихватљивога разлога сма- 
тратп да Г>н се једно потраживање нз јавно-правног о.чноса претварало и могло 
иретворитн у пршштно-правно само зато, што се општина устеже да по управ- 
ннм властнма прнзнате и ликвидне принадлежности своме намештенику исплати. 
Да пнтањо прнзнања iia ц наплате прннадлежности општинских намештеннка 
нпје прнватноправни, него управни ciiop, прописује н чл. 15 Закона о Држав- 
ном саиету н упраинпм судовнма, према коме управни ciiop постојн тамо, где 
је актом управне власти повређено какво право или какав непосредни личнн 
]iHTcpec тужиоца заснован на закоиу. Према, пак, чл. lo истога закона под управ- 
miM властима разумеју се н самоуправне власти.

Зато је ваљало одбитн рекурс тужитеља и потврдитп закључак Апелационог 
сула, којп је правнлно нзрекао да је право на прннадлежностн општннских 
служоеника јавно-правнога a не приватно-правнога карактера, и да ciiop о њима 
спала у стиарну надлежност управннх властн, не само у пнтању да ли принад- 
лежностн општннском намештеннку у опште припадају и у каквој висннн, него 
II у пнтању саме паплате по уаравним властима већ једном прнзнатнх н уста- 
новљеннх прннадлеахности.

212
У см. ст. () §-а 113 новог П. п. суд не мора нзвршпти нову про- 

цену земљшита које пма да се на дражби прода, ако од којег ранн- 
јег дражбеног поступка ннје протекло впше од годпне дана н ако 
није наступпла важна промена у каквоћп илн обиму земљшпта, 
односно његовог прнпатка. (Пресуда Касационог суда у  Новом Саду 
од 13 априла 1940, бр. Рев. II. 580/1930).

Касацнони суд реинзнју тужител.а не уважава н пресуду при.знвнога суда 
одобрава.

Р. А. ЗЛОЗП;
Тужител. је у тужбн навео да је Срески суд у Новој Кањижн, као зем.Ђ. 

књ. суд, продао његове некпетнине уписане у земл.. кн>. .записнику бп. 948- 
општине Санад под топ. бр. 1708/ н 1768/в на јавној судској дражби, одржаној 
први пут 20 авг. 1932, a услед накнадне понуде дпуги пут 5 дец. 1932 год,, 
првом npH.iHKoM за куповну цену од 15.(ХИ) динара, a други пут за цену од 64.670 
дннара, нако су продате некретнине вределе много више. Дражба је одржана 
iipii све.м том што су постојале следеће неправнлности н протнвзаконитостн: 
1) Дражбсин оглас није бно уопште тужите.гу уручен. 2) Дражбени оглас није 
био прописно обнаро.дован. 3) Дражба је била одрвђ^на у року противно плоинсу 
из §-а 151 зак. чл. LX нз 1881 го.д. 4) Спески суд је противно наређењу §-а 153 
Овршног закона нменовао тужнтел>.у старател.а непосредно уочи дана дражбе. 
5) Што процена некретнина није обав.Ђена саслушањем вештака у см. прописа 
§-а 113 новог И. п. 6) 111x0 су некротнине продате иако је тужнте.х. заштићени 
зс.мл>орадник. 7) IIIто је услед накналне понуде друга дражба одржана 5 ,дец. 
19.32, нако прва, о.држана 20 авг. 1932, још није бнла правомоћна. 8) Illto је 
оглас лражбе уручен тужнтеЛЈу учесто 15 ,дана пре лражбе, тек 10 дана након 
одржане драж?>е. 9) Што је поступајући сулија два дана прел дражбу нзјавно 
ла лражба неће бнти одржана, услед чега су купцп из Сенте, који су били вол»Н1Г 
да некретннне купе .за цену од преко 200.000 линара, са дражбе изостали ii 
10) Што је суд увео у посед лражбеног купца иако дражба није постала право- 
снажна. Како му је, на тај начин, настала штета у нзносу ол 2б0.ооо линара, 
тужпте.г је тгажио да сул тЈ'женога осуди да му ју је дужан платнти и накна- 
дитн све парничие трошкове.

Туженн је порнцао ла бн прнлпком олржања дражбе бнле почињене какве 
веправилностн. што се види нз тога, да је вишп сул све правне лекове тужн- 
телл које је овај против лражбе подноспо одбио. Навео је тужени. напослетку, 
да је тужба .застарела, јер је она основана на §-у 25 Закона о судијама редов-
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Hiix судија, 3fior штете коју је нанео сулија при пршењу службене дужности, a 
такпа се тужба према пропису истога члана има П|)едати у |к>ку од 9 мссоцн, 
рачунајући од дана када је ошп-ћеннх за оштећењ« сазнао.

Првостененн суд, Окружни суд у Ноном Саду, одЛио је тужитеља са тужбом 
и осудио га да плати трошкоие, a призшши суд, Апелациони суд у Нопим Саду, 
одбио је призин тужите.Ђа и одоЛрио пресуду П|Ш(х-тепенога суда, осуђујући 
тужитеља да плати и трошкове призивнога поступка.

Ревизиска жалба тужитељева да је призивни суд повредио правие прописл 
није основана. Признвни је суд, прнмајућн као исвравно чнњенмчно стањс 
стварн установљено по првостепеном суду, правилно мзрекао, да тужит1М> Пјк)- 
дајом његових некретнина на јавној дражби 5 дец. 1932 год. за купоину цену 
од 64.740 динара ннје претрпео никакву штету. Установно је да зем.Ђиишокши- 
жни суд uiije погрешио када је искличну цену у своти од зо.ооо дин. устаповно 
иа оенову општинског уверења о процени од 18 и 2 нов. 1931, a iic на
основу уверења од 15 јан. 1931, коју је тужител> поднео; да се то уве!>сн.е осим 
што је ранијега датума од оног од 2 нов. 1931 односи на згЈ)аде и зе«л.и111те у 
површпнн од 12 јутара 821 кв. хвати, док су п|>едмет продаје Оцле зграде н 
земл>иште у површннн од 4 јутра 1064 кв. хвати и да према томе уверењу није 
Онло .могуће утвр,1ити ни идентнтет п|)оцењсних некретнина н оних којс су сачн- 
њавале предмет продаје. Истнна да је у време када је услед накнадне понуде 
одређена друга дражОа (20 окт. 1932) већ Оио иа сназн § 113 новог Л. ii., али 
став 6 истога g-a допушта да суд не мора извршитн поновну пјиЈцену земл.ишта, 
ако од којег ранијег дражЛеног поступка није протекло више од годнне дана ii 
ако није наступила важна промена у какпоћи или оОиму земл>ишта, о.дносно 
1МГ0В0Г припатка, н да .чоже као вре.шост узети ону која јс утврђена у paiiujeu 
поступку. У конкретном случају земљвшно-књижни суд је прву дражОу одре.шо 
решењем од 6 нов. 1931 год. a другу'. услед накна.дне понуде, 26 окт. 1932 год. 
iiaKO је прва дражба одржана 20 августа 1932 год., a дпуга 5 дец. те нсте годиие, 
Tfi од прве до друге није протекла нн година дана, a ни тужитсл. iie тврди да Ои 
у некретннни настЈ-пила за то време важна промена, земл>ншнокњнжни суд није 
('iiio дужан да врши поново процену путем стручљака, него се могао послужити 
проценом која је била обављена приликом одређене првс ДЈ1ажбе.

У дражбеном поступку установ.гено је да тужитс.Ђ иије Лио земллрадник 
> см. Закона о заштити землЈорадника који је у то преме био на снази, јер да 
сс у претежном делу није бавио .зем.горалжом, будући је био опорезован поре- 
•lOM на ренту у своти од 4436 дин. 24 nape. У см., пак, Закона од 19 апрпла 19.32 
год. само ее оне јавне пролаје одлажу, које се односе iia иепокретна имаља 
зем.горадника. a ннште само оне где је купац иа дражби продате иекретннне сам 
т[1ажплац извршења, или са овнм сродан или у та.збини до другог степена или 
љегов .заступник. a то дражбени купац у конкрстном случају ннје био.

Како је, дакле, признвни суд правилно уггановно да тужител. проценом 
коју је земл>. кн>. суд примио ннје претрпео штету, без важности су све остал<* 
жалбе тужитрл.еве у погледу других, наводних, (1<ормалних r[»eiiiaKa које је суд 
npii одређешу, објављивашу и од['жан.у д(ражбе починно, .зЛог којнх се тужнтељ, 
међутим, инје у признву жалио појединачно те, према томе, ни прнзпвни суд 
није био дужан ла се на све те жалбе поје.диначно оеврће.
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Нема такж)га законског пркшиоа да fm закуппу ПЈтпадала каква 

отштета зато што је услед paapiiieiha закупа по аграрпнм азагтима 
морао екоиомскп инвентар јрфпшпје продати. — Нема ии таквога 
законскога ПЈКшнса да arjiajtne властн. paajieiiiaBajyhn закуине 
односе, биле власне прнсвајатп беч отштете зграде које су закупци 
иодпглн на закуп.-Беном зем.ЂШПту. (Делимнчна ПЈ)егуда Кагацио- 
пог суда у Новом Ca,\v од 30 мау»та 1040, Г»р. Рев. 11. 444/1039).

Касационн суд рекурс тужителл одбија и закл>учак призивног суда у по- 
1леду недопустивости [»едовног правног пута одоб[рава.

Ревизију тужите.Ђа у погледу отштете -за измаклу корист као и накнаде 
за отуђену стоку, живи u мртви инвентар, о.дбија и пресуду признвиога суда 
у том погледу одобрава.
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У погледу, пак, отштетнога захтева за зграде, које је тужитељ подигао на 
земл>ншту које му је одузето, пресуду како иризивнога тако ii првостепенога 
суда укида и предмет враћа Окружиом суду у Новом Саду на даљи поступак u 
доношење одлуке.

Р А З Л О З Н :
Тужитељ је у тужбп навео да је његов пок. отац узео у пролеће 1918 год. 

у закуп до 1 октобра 1918 год. од Српске правосл. црквене општине у Ст. Па- 
ланци 216 кат. јутара 1518 кв. хватн земље. Решењем од 27 дец. 1919 год. узео 
је повереник за Аграрну реформу цео комплекс ове земље под удар Аграра. 
Како су аграрне власти одузеле од њега земљу противзаконито u како му је 
тиме проузрокована штета, тужнтељ диже тужбу и тражп да се тужени Државни 
ерар Краљевпие Југославије, осуди да му је у пме отштете дужап платити 
7,445.250 дпнара, и то па рачун измакле користн 7,161.000 днн.; у име отштете 
за зграде које је на земљи подигао 180.000 дин., a у име отштете за етоку, живи 
н мртвц пнвентар који је морао у бесцење продати 104.250 динара. Тужбу је 
тужитељ оснивао н на томе, што је лишен права закупа и права власннштва 
некрстннна и покретнина „противно основннм законнма домаћнм ii међународ- 
Hii.M и противно наређен.у Устава којн гарантује приватну својнну".

Туженп је ставпо приговор недопустнвостн редовног правног пута, јер да 
редовип суд niije надлежан да испитује законитост одлуке аграрнпх власти. 
којом је земља узета у аграрне сврхе. У меритуму тражио је тужени Ерар да се 
тужитељ са тужбом одбије н осуди на сношење трошкова, јер је одузнмање 
зем.ге уследнло на основу закона н правилннх одлука аграрних власти; да је 
тужитељу отштета за орање, семе и сејање од админнстратнвних власти већ 
лосуђепа ii исплаћена, a да је у погледу осталнх својих захтева правомоћно н 
коначно одбијен.

Првостепенп суд, Окружни суд у Новом Саду, пошто је одбпо приговор 
туженога о недопустивости редовног правног пута, донео је пресуду којом је 
тужнтеља са тужбом одбно ц осудно га да плати трошкове. Призивнн суд, .Лпе- 
лациони суд у Ново.ч Саду, одбио је прнзнв тужител.ев н одобрно пресуду у 
делу у које.м се тужба оснива iia штетн проузрокованој кршшцом н против- 
закош тш  радо.м органа аграрнпх власти. У делу, пак, којии је тужител> Ti>a- 
жно накнад^’ штете, настале лишење.м закупнога права u права власништва 
покретннна н некретннна, прнзнвнп је суд изрекао иедопустивост родовног прав- 
ног пута и ништавост већ проведеног поступка те тужбу у том делу одбацпо.

Рекурс тужптел>ев, поднесен против закл.учка прпзивнога суда којпм му 
је тужба у том делу одбачена н првостепени постЈ'пак поннштсн, пеосиован је 
зато, јер је тужптел> свој други ТЈ-жбенп захтев осннвао на томе, да је лншен 
закупног права и права власништва покретнина u некретннна „протнвно основ- 
iiHM законпма домаћим н међународннм п противно uapebeii>]i.Ma Устава“. Како 
тужнтел. овако формулисаннм тужбенпм захтево-ч напала законитост аката 
управннх властн које су оне допеле у евоме мконско.м делок))\ту и отштету 
тражи на тој основн да су та акта донесена протнвно Устапу и постојећим 
позитивним закони.ма, прнзнвни је суд правнлно поступио када је н-зрекао да 
редоЕни судовн немају надлежности да ревиднрају законитост тих аката све 
дотле, док није доведена у пнтање н лична o.troBoitHOCT управнпх органа којп 
су у конкретном случају поступалп н на чпјн.ч се неправилним поступцнма 
отштетни захтев оснива.

Ревизнју тужител>а у делу којнм напада пресуду прпзнвнога суда што ј" 
одбијен са отштетним -захтевом гледе нзмакле користн ваљало је олбитн, јер она 
такође не.ма осиова. Тужител) у |>евизнјн нпгде не наводи у чему би се састојало 
противправно u неправнлио вршење службе органа arpajmux властн услед којега 
му је настала штета, коју би једнно могао редовни.ч сулским путем остварнватп. 
У.место тога тужител. у ревнзијн истиче да би иекоректност управнога поступка 
бцла у то.ме, што је услед молбе тужигел>еве за обнову поступка био ол стране 
^[^шиcтapcтвa -за Аграрну рефор.чу нзаслат К. Л. да извршп увиђај н пропену 
штете н измакле корпсти, којн је процену нзвршно ii сачннпо о томе записник. 
алн да тога записннка међу списнма не.ча. Да су аграрне власти, благоларећн 
томе ла је тај записник нестао, прпмпле процену опако како је она пзвршена у 
првобнтном поступку и уотановнле укупну штету у пзносу од 358 лин. Међу- 
TiiM, поступак због кога се тужите.Ђ жалп 6ito је спроведен пред управнин
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властима и у њихопом законптом делокругу у погледу отштотног чахтева тужп- 
тељева за орање, семе и сејање, н он нема викакие пезе са отштстинм захтепом 
тужитељевим којн он ставља у овој па||иицн, у погледу штств која прелазн своту 
која му је по управном властнма досуђена. Иа ако је у поступку пред упрапиим 
кластима било какве неправилности, тужите.Ђ је имао могућиости да против тих 
неправилности тражи лека код самнх упраиних властн, a ако са тим прапнии 
леком није успео, тај шегов пеуспех не може бцти нн од каквог повол>ног утп- 
naja на оправданост отштетног захтсва којн он ставља у овој иаришш. — Инје 
ни од какве важности што доњи судови пису пстакли дд је С|ило од[>е1)<ч1о пештн- 
чење путем стручњака и да је штета по н>нма установљена у своти од 5,320.725 
дин., када су судови правилно изрекли да тужите.Ђево iipano на отштету уопште 
не постоји.

У дал>ој својој жалби тужитељ наводи да је прпзивни суд погрошно при- 
менио правнн пропис када се упуштао у расматрањв постојања отпш;тне основе 
iberoBora тужбеиога захтева гледе изаакле користи, јер да m.v је Држалии савет 
у својој пресуди бр. 16019/1935, којов је поништио решељв Министра пол.опри- 
вреде од 15 фебр. 1935, бр. 7S807/1935 већ признао право иа отштвту и да је 
дужност редовнога суда бнла само та да висииу те штете установи и да му је 
досуди. II та жалба тужител.ева је неоснована, јер у пресуди Државиога савета 
бр. 16019/1935 нема помена о томе да бн Државни савет признао тужнтељу право 
iia отштету и за вишак који п|>елазн захтев за орање, семе и сејан.в, него се у 
пресуди Државног савета само упућује на решењв бр. 23126/Via/34, којим је 
тужитељу дато право обнове за целокуппу штетЈ', дакле и ону која се оонива на 
наводно протнвправном раскиду уговора са стране Аграрннх власти. Нн сам се 
тужитељ Huje обратио суду тражећи да му он установн висину штсте, него је у 
тужби, како је нап[>ед изложено, изнсо н оба своја отшт<*тна основа,, a ynyhy- 
јући само узг1>ед на то да је Државнн савет у својој пресуди од 24 фебр. 1937, 
flp. 70/1937 нзрекао „да тужнтел.у остаје могућност да се са Т1)ажеи>ем штете и 
нзмакле добити обрати редовном суду". Та, пак, изрека Државнога савета ие 
г.начн никако да се он упуштао у расматранл оправданости тужбснога отштет- 
F.ora захтева и овај тужнтељу прнзнао, јер се он у то није ни могао упуштата. 
него да је Државни савет, напротив, изричућп ненадлежност управиих властн 
да регаавају по том захтеву, упутио тужителл пред редоваи сул

Жалба у погледу отштете што је ■п-жител. „марву, живи н мрпш нипентар 
морао продати у бесцење", такође је неосноваиа, јер су дон.н судови правнлно 
изрекли ла је тужитвљеп закупни уговор по аграриим властиуа рагкинут на 
^.снову nocTojehiix законскнх arjiapHiix пропнса. A како у тим прописима нема 
iroucHa 0 то«е да би закупцу припа.дала каква отштрта зато тто  је он услрд 
раскида закупа морао иивритар продати, прнзшши је суд правилно по<тупио 
када се није упуштао у расматрање истинитости висиие тога 'П-жб«нога захтева.

Напротив је вал>ало уважити жалбу тужител>ову у погледу отштете за 
зграде које су, наводно, остале на зеул.ишту које је узето у аграрне сврхе, a за 
које тужите.и.у ннје дата никаква отштета. Како нема таквога законскога про- 
пнса да бп аграрне власти разрешавајући закупне односе биле власне присва- 
јати без икакве отштете закупаца зграде које су ови подигли на закупл><‘ним 
зеуљвштима; како доњи судови пису установили чии>«шчно стањр ствари у 
томе погледу, да ли је тужитељ стварно подигао какве зграде iia закупл>«!иом 
земл.11шту и да ли су оне остале иа оном делу земл>ншта које је .Arj>ap узео у 
аграрне сврхе, ва.Ђало је, укидајући обе пресуде доњих гудова, предмет пратапг 
нрвостепеном суд.у да чињенично стан.е ствари у  томе погледу установи и према 
резултату доказа донесе одлуку.

214
У CM. §-а 1 На1)едбе Миннстра п])авде i»p. 7240n/ioi4 недадо- 

Бољна странка MOfia у Јкж у од s дана од iipor.iaiiien.a одлуке ОГ([)тне 
адастн код псте властн усмено нли писмено пријавнти да he свој 
вахтев остварнвати п{)ед Ј>едовним судом. Wa ту пријав.у не В1>еди 
ттравнло да се предаја пошти пријаве сматра као прнјава сампј 
обртној &ластн. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 11 
маја 1940, бр. Рев. II. 712/193«).
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Касационп суд рекурс тужитеља назпан ревизијом не уважапа ц закључак 
прпзивнога суда назван погрешно пресудом одобрава с тим, да се диспозитив 
закључка прнзивнога суда исправља тако да се како првостепена пресуда a тако 
и поступак који јој је претходио стављају ван крепости ii тужба одбацЈ'је. Осу- 
ђује се тужитељ да туженој у року од 15 дана под претњом оврхе плати у име 
првостепеннх трошкова 784 (седам стотина осамдесет н четири) динара.

Р А З Л О З И :
Тужптељ, пошто је код Обртне в.тастн, Среског начелства у Ст. Бечеју, са 

тужЛом сдбијен, тражио је код Среског суда да му се против тужене у име 
ирековремених радних часова које је код ње одрадио доеуди свота од 17.564 
днн. Тужена је тражнла да се тужнтељ са тужбом одбије н осуди да платн 
трошкове, јер је сам тужитељ прилико.м напуштања места с-лужбе изјавио да 
је у погледу евих својих потраживања на.мирен, о чему је туженој иставио и 
прнзнаницу, као што је то u Среско начелство установило.

Првостепенн суд, Срескн суд у Ст. Бечеју, одбио је тужптеља са тужбом 
11 осудио ra да платн трошкове, a призивни је суд призив тужите.т>а одбацио н 
осудио га да плати трошкове прнзивнога поступка.

Правилно је призивни суд нзрекао да је тужитељ у см. §-а 1 Наредбе Мц- 
нистра правде бр. 72400/1914 у року од 8 дана од проглашења одлуке Обртне 
Блаетн бно дужан код исте власти усмено или писмено учинитн пријаву да he 
свој захтев остварнтн пред редовннм судом. Тужитељ, према правплном уста- 
пов.гењу прнзивнога суда, то није учинпо не само у осмодневном року од про- 
глашења решења, него нн у нстом року од уручења решења Среског начелства. 
Навод тужитеља да је oii пријаву Обртној властн предао поштн осмп дан по 
уручењу решења, не може се уважити јер у поменутој Минпстарској наредбн 
нема по.чена о то.ме да бп предаја пријаве поштп важнла као предаја самој 
обртној власти. Како, дакле, у конкретном случају у недостатку пријаве пред- 
мст није уопште могао бнтн ни пренесен пред редован суд нитн расправл.ен, 
ваљало је нзреку призивног суда нсправити тако, да се не одбацује призив 
тужитељев, него у недостатку тужбе првостепена пресуда као и поступак Kojir 
јој је претходио ставл>ају ван снаге н тужба одбацује.

Расположење у погледу трошкова првостепенога н признвнога поступка 
оспива се на пвопнснма §§-а 152 н 143 Гп. п. п.
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Апелацнони суд правилно је нзрекао да чињенпце ii докази на 

које се тужптељ познва у обновној парнпцн нису такове да бн могл« 
изменнти правно стајалшите у погледу законитостп одлука аграр- 
них властп које је Касацнонп суд заузео у основној парннцн. (Пре- 
суда Касационог суда у Новом СадЈ' од 3 фебр. 1940, бр. Рев. П. 
S 4/1935).

Касационц суд ревнзиону молбу тужптел.а одбнја н осуђује га да туженом, 
на руке његовог правозаступника, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
у име ревнзноних трошвова 10.912 (десет хнљлда девет стотнна дванаест) .динара.

Р А З  Л 0311:
У основној парници тужпте.гп су у тужбн навелп да су год. 1921 купили од 

,1. J. један део њезнних иекретннна, упнсаних у гр. ул. општине 1чанак бр. 536 
у површнин од 135 јутара, док су од Д. В. мл., њеног брата. купнли 314 кат. 
јутара 276 кв. хв. уписаннх у гр. ул. општине Канак бр. 279. Ппе сачишења купо- 
иро.дајнпх уговора, да би билн сигурнп да зем.Ђа неће бити узета под удар 
аграрне реформе, поднелн су бплн Аграрној дирекцнји у Београду привремене 
купопродајне уговоре на увнд, која им је издала званпчна уверенл о томе, ,да 
купл>еие некретнине не спадају под улар Аграра. На основу тпх уверења тужи- 
тел>11 су склопнли бнлп коначан купопродајнц уговор и ступили у посед купл>е- 
них некретнина. Право власннштва нпсу, међутпм, моглн грунтовно спровести. 
;ер се грунтовнпца налазила тада ван седишта наше државе. MehyxiiM је Жупа- 
luicKH аграрнн уред 1922 год. одЈ-зео од њнх 150 кат. јутара, који су били засе-
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јпни жптом и цео пашњпк од 103 јутпра и 1200 кп. хватн. 1923 год. опет је одузео 
UfO пашњак и 201 кат. јутро. 1923 год. продали су Онли тужит<'Л,и Kyii.i.<Mip не- 
кретннне X. 3. за 4,000.000 ;uniaiia, алн .Миинстарство аа аграриу 1к>(јк)рму нијв 
хтело уговор одоОритп, iteh је шта више на некрртнине заЛрлсжнло заОраиу оту- 
ђрња н oiiTPpeheiba. 1924 год. поново су продалн иекретнипе нстом X. 3. за 
2.510.000 динара н тај је уговор Мнннстарство arpajta одоОрило и нзрркло, ла су 
поседи Д. F). .v.i. н J. постојали као засеЛнн поседн joiii пре ступап.а иа 
енагу прет.\о;1них одре.даОа за припрсму arjiatiiie 1)рформе од 2.5 <ticfip. 1919 год. 
и да као такви не спадају под удап .Аграра. Прома томе су аграрне властн када 
су земл>у од тужитеља одузеле поступале незаконнто, те нм је Државин срар 
дужан платнтн отштету, коју рачунају у 7,097..303 динара. Тужснн Држаинн 
ерар тражио је да се тужител>и са тужОом одбију и осуде да платр трошкове, 
јер ла у наведеннм П(нту11цн.ма државних власти и органа нема неправнлностн 
због којих Ли Држава могла одговарати за штету.

ПЈшостепенп суд, Окружии сул у Ново.ч Саду, донсо је мрђупросуду, којом 
јс изрекао да постоји о,дговорност Државног epnpa за штету коју тужнте.ги тражо, 
a прнзпвнн суд, Апелациоин суд у Новом Саду, одОио је призив тужрпог ii по- 
твр.шо првостепену пресуду.

Касациини суд, међутв.м, уважио је ревизноцу молОу Државног срара, пјн!- 
суду признвног суда преиначио, тужител>е са тужЛом одОио и осудио их да 
плате трошкове. У оОра-зложењу своје пресуде К’асационн суд изрекао је, између 
осталог, да се одговорност државних органа за штету не може оснивати на ро- 
шен>н.ча Аграрне дирекције од 25 октоОра 1921 Ор. 9170 н оном о.д 14 нов. 1921 
бр. 9G29, jen су та пешења, бсз оОзипа да ли их је доиела за то иадложна власт, 
чисто деклараторног карактера, нздана на молОу .заинтрресованих н iia основу 
података којн су заинтересовани сами у .молЛи пружили. Да та 1)ешења нису -чато 
-могла пружити тужите.гима јемство да nehe ипак .Мнннстар>ство за аграрну ре- 
(1)орму повући исте комплексе под у.дар Аграра п што по пглтходним одредОама 
од 25 феОр. 1019 и Уредбн од 21 јула 1919 јелнио је Министар .за аг1>ариу рс- 
(Јк)рму био надлежан да одлучи да ли неко зсм.Ђиште спада под удар Arpapa и 
ако спала да ли се може од тога ослободити. Решснл Мииистарства за аграрну 
реформу од 9 дец. 1921 бр. 40449, којим је цео посед Д. В. ст. у:»ет под удар 
•\грара, донесено је, међутим, на основу новнх полатака и установ.-вења ла је 
нсти те комплексе земл>ишта ftiio олелио од свог целокупног посела и П[>елао 
(војој деци В. и J. тек зо септвмЛра 1919 го.х, a ла је т*‘К тога лана поллессна и 
молба за грунтовни препис иекретннна на н.ихово име. У чл. 153 Фннанс. закона 
за 1926/27 голину изречено је, међутим, каже се, ла.т>е, у обра-1Ложен.у пресуде 
KacauuoHor еула, ла је за устаиов.^Бење великог посела оллучан упис лрава 
власништва у грунтовним књигама на лан 27 фебр. 1919 го.г, a у то је време 
i;ao власник нек[>€тнина, лакле н упа|1иичрних. био једино X  В. старнји, те су 
те некретнпне по слову закона могле битн узете под улар аграрне ррформе.

Решење Министарства пол>опривде ол 6 нов. 1929 бр. 3.3.4S7, на којем 
тужите.ги у главном и оснивају своје отштетно потЈ1ажнвање и којим је нзре- 
чено да се спорнн комплекси зем.гншта нмају сматЈ1ати засебиим поселима, 
каже се у пресу.ди Касационог сула, лонесено је поволом нове молбр X. 3. и на 
основу нових спповрлених дока.ла и Н01шг установлагног чнн><*Ш1Ч11ог стања 
ствари, н ла некЈКтннне до 27 (lie6pyapa 1919 иису могле бити rjiyiiioBHo пре- 
писане на нме леце Д. В. ст. само зато јер су биле оптерећсне дугом.

У злконском року од 6 месецн полиео је тужитељ Б. Л. тужбу ра.ди обнове 
иарнице и то на основу т. 11 §-а 563 старог Гр. п. п., тражећн ла се прссуда 
Касационог суда у основној ларници ставн вал снаге л Државни ерар осу.ли у 
см. тужЛелога захтева. Као ла пове чллачите л доказе лозвао се тужител> па 
сплсе л свелоке, којнма би локазао ла решења Аграрпе ли1К!КЦлје у Веограду 
бр. 9170 II 9629 пз год. 1921 лису само .лекларативлог карактера, пего ,ia су тој 
класти стајали иа расположењу такви званлчнл полаци, лз којнх се могло не- 
сумњиво установлти и ич{н?ћл да је кул.л>ел|| посед изузет лспол улала Аграра и 
да су ти лолаци и докази билн ло-злати н Милнстарству за arjiapny 1>€форму лрл 
лоношењу решења бр. 40.449/1921, којим је тај лос€д П1к>глал1ел саставлим лелом 
великог лосела л Baftebeno ла се ол узме под улар ап/арне ла су исти
полацл били позпатл н  Млннстарству ло.голрлв1)еле л јр и  лолошеп.у рсл1ен.а бр. 
33.4S7;1929, ла Kojev тужите.т, осллва свој тужбенп захтев, a којим је слорли 
посед ослобођел ол y.iajia .Аграра. Тужлте,т. се, дал»е лозвао на иеке сллсе у



доказ тога, да је Аграриа дирекција, која је издала помеиута уперења, по утврђе- 
ној праксн била надлежна за доношење тнх решења и да су за решаиање питања 
да Л11 извесни комплексн потпадају иод уда1> arpajme реформе или ие бнлн меро- 
давии подацн катастра i[ фактично поседовно стање, a пе qiyHTOBHO стање, н да 
је Аграрна дирекција чак ii ннштила решења Аграрнпх уреда заснованнх на 
противном стајалишту. Тражио је тужитељ, даље, да се набаве cmicii н преслу- 
шају сведоцц на околност, да је решење Мннистра за аграриу реформу бр. 
40.449/1921 неправплно ii протнвзаконито н зато, јер ни он нн његов правоза- 
стуиник нису билн од стране општинскога поглаварства позваии на расправу на 
лицу места и ако је тужител> на расправу имао бити позван већ и као поседннк 
зем.Ђишта и што је ревЈењем 40S2/1921 власинку било остављено на слободно 
]1асполагање 51S кат. јутара a од њега пиак одузет цео посед. Навео је, напо- 
слетку, тужнте.Ђ, да је Државни савет услед тужбе X. 3. донео пресуду којом је 
нзрекао, да спорне некретнине нису никада спадале под удар аграрне реформс. 
Тужеин Државии ерар тражно је да се тужптел. са тужбом одбпје ii осудн на 
парпичне трошкове, поричући све у тужби изнесеие наводе.

Апелацнонц суд у Новом Саду доиео је пресудз' којом је тужптел>а са 
тужбом одбно и осудпо да плаш  трошкове. Жалба тужитсљева да је Апелацпонн 
суд повредио правне проппсе није основана, јер је Апелацнонп суд правплно 
изрекао да чшвенпце и докази iia које се тужнтел. позива ннсу такве природе 
да би могли нзменнти оно правио стајалнште у погледу одлука аграЈИШх власти 
које је Касацнони суд заузео у основној парницн. Правнлно је Апелациопи суд 
изрекао да нн пресуда Државног савета не може довестн у пнтање правно ста- 
јалиште Касацноног суда, jen nii она не доказује да су надлежни државни 
оргаш! ненравнлнпм, противправнпм и злонамерним поступком тумачнли про- 
иисе Урсдбе од 21 јуна 1919 год., п јер је у време купа некретнина већ постојала 
Наредба Миннстра правде од 20 фебр. 1921 г. бр. 1569 о забележбн забране оту- 
ђива1ва и оптерећења, која је доцннје законом од 20 маја 1922 год. и озакоњена. 
Апелациони суд је правилно установио п то, да тужител>п у основној парннцн 
нису оснивалн свој отштетни захтев на чнњеници што пригодо.ч расправе на 
лпцу места нпсу били позвани ii што пм упркос решења Аграрног уреда није при 
подели остављено на слободно располагање 51S кат. јутара обрадивог земл.ишта 
и да, према томе, не могу на тим новим основпма оснивати нн своју обповну 
тужбу.

Расположење у погледу трошкова ревпзискога поступка оснпва ге на про- 
писима §§-а 543 и 508 Гр. п. п. С .
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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За постојање дела из §-а 322 од. 1 Кр. з. потребно је да се 

установп и ово двоје: 1) у  објективном правцу да се противправно 
прнсвајање односп на т у ђ е  потребпе стварп, 21 у  субјектпвном 
правцу', да код учпнпоца постоји свест о томе да се ради о тлђ<ЈЈ 
iioKiiexHoj стварп.

П Р Е С У Д А :
Касацнони суд установлЈава да је пресудом Окружног суда као инокосног 

суда у Петровп>аду од 20 децембра 1938 бр. Кап. 671/1937 повређен закон у 
§ 322 од. 1 Кр. 3. у везн § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., a пресудом Апелационог 
суда у Новом Саду од 24 марта 1939 голнне бр. Кппа 16/1939* повређен закон у 
§ 398 од. 4 С. кр. п. у вези § 408 од. 2 С. кр. п.

С TUM у вези a на оснопу § 357 од. 3 С. кр. п. понпштава напред наведене 
пресуде ii наређује Окружном суду као ннокосном суду у Пегровграду да одржн 
новц претрес u донеее нову оллуку.
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Р А З Л О З П ;
Главии државнц тужилац ставио је захтев за заштиту закона тражећи да 

KacauuoHii суд установи да је ир^судом Окружиог суда као ниокисиог суда у 
Пет1>овграду од 20 децембра 193S године Dp. Кап. 071/l«37 повређ(!11 закон у 
§ 322 од. 1 Кр. 3. зато што дело :>а које су оптужсиицн оглашенн КЈшиима iiiije 
уопште кривичио дело, a Апелацнони суд у Новом Саду да је својом ирссудом 
од 24 марта 1939 године 6р. Кппа ic/1939 повредио закон у § 399 од. з С. кр. п. 
у везн §8 398 од. 4 и 408 од. 2 С. кр. п. зато што, одбацујући прнзиве Д11жавног 
тужиоца II оптуассника у погледу одлуке о icaaim, није у смислу иапедеиих 
законских наређеша по службеиој дужностн узео у обзир повреду материјалног 
закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., пошто је ова почишсна на шт(*ту оптуже- 
ника, т€ пресуду Окружног суда поииштио и оптужене iia т<‘мел>у § 2S0 од. 1 
ст. 1 С. кп. п. ослободио од оптужбе.

Захтев за заштиту закона, уколико се тиче пресуде Окружног суда, уто- 
лико је основаи што је Окружнн суд као инокосни суд оптужене D. J. и С, А. 
огласио кривима за дело из § 322 од. 1 Кр. з., a да нпје устаиовно такве бнтпе 
околности на којима се по правилној прнмени закона нма засннвати пресуда.

За постојање дела из § 322 од. 1 Кр. з. потребно је, поред осталога, и ово 
двоје:

а) у објективном правцу, да се противправно присвајаљв односи на т у ђ е 
покретне ствари;

б) у субјективиом правцу, да код учиниопа постоји с в е с т о томе да се 
ради о т у ђ 0 ј покретној ствари.

У предметном случају Окружни суд нн једиу од ових битних околности 
пије јасно и одређено установио, односно није установио такве околности iia 
основу којих би С€ закл.учиван>ем могло утврдитн да лн радња оптужених садр- 
жи илн не садржи те битне елементе.

Према установл>ењу Окружног суда, оптужени Г>. .1. и Б. А. су и после 
вравомоћности јавне судске дражбе, на којој је месеца апрнла 1930 године било 
П1К)дато њиховнх 15 јутара земл>с и половина i:yhe, Лез ичијег одобрсн.а и 
овлашћења и надала; обрађивалн ту земљу — иако их је старател. секвестра 
био опоменуо да они немају више права на ту земљу, пошто је она продата 
на јавној дражби, па су тако ii у 1937 години билн спу зеул>у обрадили и 
носејали, a у јесен исте године са девст јутара те земл^! без ичијег овлашћсња 
обрали око 135 мтц. кукуруза у вредности око 13.ооо днна[>а и овај плод однели 
кући. Окружни суд нашао је да се у таквој радњи оптужених стнчу сви објск- 
TiiBHii и субјективни елементи преступа против власништва из § 322 од. 1 
Кр. 3., за које нх је огласио кривима.

На основу овако установл>еннх чин>еница ие уоже се, међутим, јасно и 
ван сваке сумн>е извести правнн закључак да ли су плолови које су оптужсннии 
обрали и однели својој кући — a о којима је овде реч — сачи№авали (иагниш- 
тво дражбеног купца Б. В. као земл.ишно-кн.ижног власника земл>ишта са 
Еога су плодови 'убрати или су пак бнли власништво оптужепика. У потон>рм 
случају оне за н>их нису биле т у ђ е покЈ>етне ствари, те тако у љиховој ралн>и 
присвајање тих плодова не би било једног од битних састојака лела из § 322 
од. 1 Кр. 3. Из пресуде Окружног суда не види се, наиме, да ли је лражбеии 
купац после правоуоћностн лражбе био уведен и у посел купллних некретиниа, 
те да лн је тако постао и ванземл>ишокн.ижни власник истих, или су у поссду 
II после дражбс остали оптужени, те тако остали налалл вангрунтовни влас- 
ници истих, пошто се купњом на дражби стиче само правни иаслов на право 
власништва, док се земљишо-књижно власииштво стиче уписом у земљишие 
књиге, a ванземљишо-књижно власништво прелајом — традицијом — олносно 
увођењем у посед. Псто тако не вили се из пресуде Окружног сула да ли су 
оптужениш! били у добронамерном (поштеном) или у злонамериом Гнепоштеном) 
поседу земл>е са које су предметне плодове убрали. У првом случају би вла- 
сништво одвојених плолова припадало њима, с обзиром на правно правило да 
поштени поседник стиче право власништва на све плодове, који су бнло на 
којн начнн одвојенн од ствари за време његовог мирног и нрсметаног поседа. У 
случају злонамерног (непоштеног) поседа опчуженика, међутиу, власништво ни 
iia одвојене плодове не би прнпадало н>има. па би тала ти плодови за н.их биле 
Tybe покретне ствари у смислу § 322 од. 1 Кр. з.



Ho, уколико би се и установило да власништпо на убране плодове о којнма 
је реч није припадало оптуженнцима, да Ст се оптуженицн могли огласити крн- 
внма за дело из § 322 o x 'l .  Кр. з., било би потребно да се установи да су они 
де плодове протпвправно прпсвојплп з н a ј у h и да они сачнњавају туђе вла- 
сништво. Окружни суд мора, дакле, да одређено установи такав умишљај код 
оптуженика и да нарочито установп околности на основу којнх је извео закл>у- 
чак 0 постојању таквог умишл>аја.

Из HCTUX разлога основан је захтев за заштиту' закоиа п уколико се тиче 
иресуде Апелационог суда, којн је поводом изјављених признва гледе одлуке 
0 казни наведену повреду матернјалног закона — пошто је учин.ена на гатету 
оптуженика — морао по службеној дужностн узетн у обзир, пресуду Окружног 
суда поништнтн и упутити ствар на новн претпес и одлуку. Када тако није 
воступио, 110ВЈ)едно је закон у rope наведеним законским наређењнма.

Касацпонн суд је зато захтев за заштиту закона уважно ii пресудно као у 
диспозитнву. (Кно 28/1939).
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Та околност да је оптуженик бпо намештеннк код Г. још не 

доказује да су ствари које су се у дућану налазнле биле њему по- 
верене. — Нпје остварена 11ов{)еда формалног закона из §-а 336 бр. 6 
0 .  кр. II. ако је суд утврђено чињежичко стање засновао на псказу 
оптуженика ii дао темељнте ])азлоге о томе. Впшеструкп случај је 
отежнца.

П Р Е С У Д А :
Касационн суд поводом ревизије држ. тужноца, изјављене због повреде 

матерн.јалног закона нз § 337 бр. 1 сл. в) С. кр. п. у погледу дела опт.Л. Б. на 
штету Г. В.. поннштава пресуду Окружног суда на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. 
II ствар ynyhyje нсто.м Окружном суду на новн претрес н одлуку.

OcTiuiH део ревнзије делом одбацује, a делом отклања решење, прпзнв, 
пак, не уважава.

Р А З  Л ОЗП:
Протип пресуде Окружног суда пзјавно је држ. тужплац у погледу опт. 

.'I. R. због дела на штету Г. В. ревизију због повреде формалног закона пз 
§ 331) бр. 6 С. кр. II. II з(^г повреде материјалног закона пз § 337 бр. 1 сл. в) 
II бр. 2 С. Кр. II.

Повреду .матернјалног закона пз § 337 бр. i сл. в) С. кр. п. у погледу дела 
опт. Л. Г>. iia штету Г. В. налази држ. тЈжплац у томе, што је суд одбио оптужбу 
на основу § 27f) ст. 3 С. кр. п., јер да предлог .за гоњен>е није поднесен у зако- 
нптом року, обзиром да је суд ово дело квалификовао као утају. Међутим, у 
конкретном случају се не ради о дслу утаје нз § 318 Кр. з. Beh о делу крађе 
113 § 314 Кр. 3., a -за гоњење овог дела ннје потребан предлог. Оптуженоме је 
било поверено са.мо то — велн жалнлап — да послужује муштерије, a не и роба, 
која се налазила у дућану.

Поводом ове ревнзије Касацнонн суд је узео у рас.матрање оно установ.Ђеше 
суда, да јв оптуженик бно намештен код Г., те су му стварн бнле поверене. Та 
околисст, ,да је оптуженик бно намештеннк код Г. са.чо по себп још не доказује 
да су .чу етвари које су се у дућану налазпле биле њему поверене. Jep ако је 
оптуженнк бно запослен у радњи огат. Г. као обичан трговачкн novohiiiiK, п као 
такав узн.\1ао робу нз ра.цве у сврху противправног прнсвајања, онда би посто- 
Јало дело крађе из S 314 Кр. з., a не дело утаје из § 318 Кр. з., јер се његова 
делатност у овом случају састојала само у томе, да у радњн налазеће се стварп 
иродаје муштернјама, a то не зиачп да је роба која се налазнла у радњи њему 
бнла н поверена. Па како је и по оптужннцн ово дело квалнфнковано као крађа 
113 § 314 Кр. .3., a за гоњењс овог дела није потребан предлог, то је Кагационн 
<'уд iia основу § 350 бр. 5 С. кр. п. поннштно у том делу пресуду Окружног 
e.v.ia II упутно ствар пстом суду на нови претрес, на којем he суд расветлилп 
«-ве оне чињеннце, које су потребне за установљење правилне квалификацнје



инкриминисаног дела, прилржавајући се прн томе копелиране олрелбе § 35s 
од. II С. кр. п. н према резултату доказног поступка донетн нопу одлуку.

Услед горњег решења остали део репизије држ. лужиоца iio шшм дслу је 
иостао беспредметан, те је Касациони суд решанање истог отклонио.

У погледу оптуженог Б. J. и Б. М. изјавио је држ. тужилац ревизију з(5ог 
повреде формалнога закона из § 336 6р. 6 С. кр. п. зато, што је установл>ено 
стање ствари у противречности са исказима самих оптужених. који су иска- 
зали, да је Ж. продавао њима већу количину д>’вана у вредности око boo дин. 
и то не одједном, већ у више прилпка. Најзад и самом Б. J. је било сумњиво, 
када му је Ж. по пети пут нудио д.уван на ПЈШдају, н то уз нижу цену, те је 
куповину одбио, a из тога се даде закл>учити да су оЛа оптужеиа могли посум- 
њати да је дуван крађен.

Неоснован је овај ревизиски разлог те га је Касациони суд на основу 
§ 349 одељ. II. С. кр. п. одбацио, јер је суд ценио rope означене исказе н дао 
темељите разлоге зашто је поверовао оптуженицима. Ти су разлози логични, не 
лротиве се животном нскуству, те када је Окј). суд на основу њихових исказа 
установио као чињеницу да они нису могли веровати, нити знати, нити, пак, 
иретпоставити да су цигарете крадене, ово установл>ен>е није у п[К)тивречпости 
са доказним материјалом.

Држ. тужилац је изјавио и ревнзију у погледу опт. Ж. М., П. С. и Л. Б. у 
иогледу оних дела, за која су проглашени кривим, и то због повреде формалног 
закона из § 336 fip. в С. кр. п. зато, што суд прилнком одмеравања казне ович 
оптуженима није установио олакшице и отежице.

Овако нзведена ревизија ynyhyje на лризив у смислу § 332 С. кр. п., те 
he ју Касациони суд узети у мериторно расматрање прил|Гком решаваља призива.

Призив је, пак, изјавио држ. тужилац у погледу сва три rope навсдена 
оитуженика зато, што је казна преблаго одме{)ена обзиром на велику вјиздност 
украђених ствари.

Расматрајући овај призив Касациони суд је код сва три оптужсна узео 
i;ao олакшице искрено признање, a код опт. П. С. и Л. Б. још и нскажп>ен 
предживот, a као отежиду вишеструки стицај, па је Hauiao да има места при- 
мени § 30 6р. 3 Кр. 3. односно § 71 6р. 4 Кр. з. и да одмерена казна одговара 
тежинн дела н степену кривнчне одговорности оптуженог, те зато призив држ. 
тужиоца није могао бити уважен. (Кре 13S/1939).
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Усамљеност псказа оштећеие иије разлог да се оштећеној ие 
верује. У кр. стварн оптуженнк је нсто толнко заннтересопаи као 
и оштећенп. —  Непотпуна је пресуда ако је суд проиугтно да оценн 
оне битне податке којн су на главном претресу 11риб[)ани, па потом 
да даде своје разлоге затто не noK.iaiba веру исказу оттећене.

П Р Е С У Д А :
Касацвонп суд уважава ревизију држ. тужиоца, изјављену :»бог пов|н*де 

формалнога -закона из § 336 бр. б С. кр. п. те, понпгатавајући пресуду Окружног 
суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., ствар ynyhyje истом Ок[)ужном суду на 
нови претрес н одлуку.

Решење у погледу осталог дела 1>евнзије отклаља.

Р А З Л О З И :
Против пресуде Окр. суда нзјапио је држ. тужилац Ј>евнзију због повреде 

<1|ормалног .закона нз § 336 бр. 6 Скрп. и због повреле материјашог закона нз 
^ 337 бр. 1 сл. а) Скпп.

Повреду формалног -закона нз § 3.36 бр. б Скрп. држ. ТЈ-жилац вилп у томе, 
што је пресуда Окр. суда непотпуна. Наиме суд је устаиовно ла је код опту- 
женога постојао умншљај на обл,убу, али не и умнш.Ђај па силопање и да је 
iijoi томе пстнна напао oniTeheny, али ла тај напад није бно таввог ннтензнтета.



;ia исцрпљује појам силе. Међутн.м Окр. суд када је установио те чињенице, није 
узео у обзир следеће околности:

1) оптужени је код пстражног судије исказао да се ничега не ceha, јер је 
бно тотално пијан, a на гл. претресу износи догађај онако, како њему најбоље 
одговара. Суд је гребао да установи да ли је био пијан, и као таквом да ли се 
може веровати.

2) оптужени је упао у стан оштећене око поноћи, када њен муж није бпо 
код куће, па је иевероватна његова одбрана, да је }тпао у стан оштећене на чашу 
вина 'с обзиром да ои ретко одлазн у кућу, a оштећена се нпје бавила продајом 
Biiua.

3) сведоци: К. А. и Ф. J., који су незаинтересованн, потврдилн су исказ 
оштећене, да је она у кошуљп побегла од своје куће н код суседа је остала до 
јутра, a TO указује на јак интензитет иапада н да са ст1»ане оштећене није било 
само уобичајно нећкање.

4) Идућег дана је оштећена отишла лекару, који је нашао огреботину на 
врату, a TO указује иа јак напад.

Све ове околности суд није ценио, a нстн доказују да је исказ оштећене 
веродостојан.

Истн разлози стоје и у погледу дела крађе. У осталом у погледу оба дела 
суд не иаводн разлоге зашто бн оштећена била прнстрасна, те да се зато њеном 
исказу не може поклонитн вепа.

Onaj ревизнјски разлог је темељит. Наиме приликом установл>ења чпње- 
1ШЧНОГ стаља код оба дела суд нцје узео у оцену лекарско уверење од 3 августа 
1938 год. бр. 4669, a које уверење је на гл. претресу прочитано, гласом којег је 
оштећена ндућег дана после догађаја отишла лекару, коме се тужила на болове 
у леђнма и обе руке и да је исти установио огреботину на десној страни врата, 
за коју огреботину оштећена велп да јој је нанео оптужеин. Псто тако Окр. суд 
Hiije ценно ону важну околност, коју су потпуно незаинтересовани сведоцн К. 
А. u Ф. J. посведочнли, да је ошгећена ноћу у кошуљи побегла од куће и скло- 
нила се код К. А. и да је казала том прилнком да ју је оптужени хтео силоватн, 
нити је ценио нсказ К. А. да када су у јутру отишлн кући оштеКеној, нашлн су 
све фијоке отворене, стварн растуране и побацане. Окр. суд приликом оцељи- 
вања веродостојностн исказа оштећеие наводи да зато није поверовао њеном 
нсказу, jep је исти усамл>ен и да има много разлога којн говоре да оштећена 
iipiicTpacuo сведочн, међутим као јединн разлог наводи, да оштећена не би по- 
будпла сумњу код свога мужа да је она дала повода оптуженоме. Међутнм, 
усамљеност нсказа сам по себп још ннје разлог да се оштећеној не верује, a што 
се тиче заннтересованости, могло би се рећи да је оптуженн исто тако, ако не и 
у већој мери, заинтересован. Суд је требао да оцени све rope наведене околности, 
иа на основу те оцене да даде разлоге, зашто не можс да верује исказу оште- 
ћене. Како суд то није учинио, то се пресуда указује непотпуно«, па је Каса- 
цнони суд у том делу уважно ревнзију држ. тужиоца, поннштно пресуду Окр. 
суда II упутио нсти да одржи новп гл. претрес, на којем he се расветлита горње 
околности, II према резултату доказног поступка донети нова одлука.

Услед горњег решења остали део ревизнје држ, тужиоца постао је беспред- 
метан, па је решавање његово Касациони суд отклонио. (Кре 92/1939.) s .
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Власнпк „Правничког гласннка": Владимир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник: ВладЕНвр Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д., 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70
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