
С а д р ж а ј :
д.р 'Бока Павловвћ: Плодови и прираштаји по Предоевови гра- 

ђанског законика — — — — _
Јован Л. КостнЉ i Наше правосуђе — — __ _
Грађавсжа пракса Касацвошиг СЈда у Новом Саду — —
Крввичва пракса Касацвовог суда у Новом Саду ^  —

Страна

65 

74 

77 

90

„Правннчкв гласвш£“  взлазн свакога последњег у  месецу ва 
два. штавшава табака. Претпдатва му је  цева 120 диаара годиш & е; 
за судове, судије в  чшвоввике седме н нижнж група, као и адвокатске 
правраввике чв^в су  шефовв на лвст већ претпд^евву 60 дввара. 
Члановв У друж ека правввка у  Новом Саду добивају лвст бесвдатно. 
Члаварвва за У друж еке правввка fe 120, одно«ан> 60 динара годапт>е. 
Поједвви бројеви ста ју 15 днв. Претплата се n ia»e ва пош тавскв 
чек-рачув бр. 59.308.

Рукописн се шаљу ва r . д-ра Јовааа С авков^а, дретседника 
Касацновог суда, Новн Сад (Касажшовв суд). Сва обавеш те&а у no> 
гледу адв|инистрацце лнста даје адмвввстрацвја, Новв Сад, Соколска16. 
Тедефон бр. 22-78.



ПРАВНИЧКИ ГЛ АСНИК
Бр. 3 Нови Сад, 31 м арт 1941 Год. V

Плодови и прираштаји по Предоснови 
грађанског законика*

Разуме се, у п[)авном смислу. Плодоноснн су углавном капи- 
аал II рад. Овде узпмамо капитал у најширем смпслу те речи: 
земљу, кућу, готов новац нтд. У т. зв. каииталистичким земљама, 
у којнма је капитал највећнм делом у приватним рЈ^кама, несра- 
змерно већн део плодова приспева капнталу. Много мањи део радЈ’ . 
Ова два извора плодова, прихода, —  капитал и рад, стално се так- 
миче? Само такмиче? Можда је то нека ,,племенита“ борба? He. 
To је понајвпше и понајчешће неплеменита, безобзирна борба- 
Један извор да угуши другп. Нарочито је капитал свиреп. Он је 
II \шого јачп од рада. Дабогме у дриватним рукама. Најцрња 
страна незајажљивог прнватног капнтала. Рђаво схваћена п join 
rope примењивана људска себпчност!

Римљаип су плод капптала углавноме звжлп fructus (отуда 
вемачка реч Frucbt). Зарада, плод рада се у Рпму звао quaestus.

Руски правнпк светског гласа, Лав Петражицки, каже о сти- 
цању прихода ово; „Die zivilrechtlichen Grundsatze fiber den Erwerb des 
Einkommens bilden den wesentlichsten und wichtigsten Teil des Zivilrech- 
tes, ja der ganzen Rechtsordnung. Die groftte Sozialfrage, welche man 
gewohnlich als die Sozialfrage schlechthin zu bezeichnen pflegt, ist nichts 
weiter, als der Kampf um die Grundsatze der Verteilung des Volkseinkom- 
mens zwischen den einzelnen Mitgliedem des Volkes, d. h. um die Grund
satze des Erwerbes des Privateinkommens. Dies ist der groBe Kampf zwi
schen dem fructus und quaestus. Diese beiden Ausdrfidce erhalten an sich 
ein Bild der kapitalistischen Weltordnung und die Ursachen des Kampfes. 
Fructus. frui bedeutet den GenuB, die gesicherte, bestandige Befriedigung 
von Bedfirfnissen auf Grand des Kapitalbesitzes. Quaestus, quaerere bedeu
tet das Ringen und Suchen nach den .\litteln der Befriedigung der Bedfirf- 
nisse. Durch das Wort fructus sind alle Vorteile der Lage der Besitzenden, 
durch das Wort quaestus alle Nachteile der Lage des Nichtbesitzenden 
bildlich angedeutet. Die zivilrechtlichen Grundsatze fiber den Erwerb des 
fructus, des Kapitaleinkommens und diejenigen fiber den Erwerb des quaes
tus, des Arbeitseinkommens, bilden diie Quintessenz der gegenwartigen 
-Vlenschenweltordnung und den wesentlichen Punkt des Sozialkampfes” 
(Види „Lehre vom Einkommen”, свеска П стр. 7, отштампано г. 1895).

* Предавање одржано у Ј'дружењу правника 19 фебр. 1941. После преда- 
г.ан>а одржана је дискусија у којој су узели учешћа г.г. Михо Обуљен, умир. I суднја Апел. суда, Алексије Мурављев, судпја Среског суда у Петровграду и 
д-р Јулије До.хаљ, адвокат in Новог Сада.
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Kao 1ПТО CMO y ранпјој једној глоси споменули, Петражнцкп је крп- 
тику немачке Предоснове на немачком написао, да би је у Немач- 
кој опазили. И да ли је опазише? He само да је опазише, већ је 
II уважише. He мањи правници од Dernburg-a i Еска. Та је критнка 
успела, иако не онолико колико је заслужила. Напомињемо, од- 
носно понављамо, студија је написана крајем XIX века.

Петражицкн, дакле, констатује, да су цивилноправна правила 
0 стицању прнхода, плодова најважнији део цивилног права. Н1та 
више, они су најважнији део целог правног поретка. Најглавннје 
социјално питање, социјално питање пар екселанс није ништа друго 
до борба око основних, начелних правннх правила о подели на- 
родног богатства: прихода, плодова, на поједине чланове шире људ- 
ске заједнице, на чланове народа. Ако хоћете, на чланове нације. 
To вам је она велика борба између fructus-a i quaestus-a. П1та је 
fructus, a шта је quaestus? To су две латинске речи, изрази, који 
нам дају слпку светског капиталистичког реда, уређаја и уједно 
нам сликовито говоре ii о узроцима велике социјалне, друштвене 
борбе. Fructus значи уживање (плодоуживање). Самим поседова- 
њем капитала оснгурано је стално уживање, безбрижан ужитак. 
Прнватним правом својине, поседовањем одговарајућег капнтала, 
зајемчена је стална егзистенција, опстанак, без обзира да ли смо за 
рад способнп. да ли желимо уопште да радимо нлп само да жпвнмо 
од готовог, да трошимо ii да нскоришћујемо туђ рад. A quaestus? 
Quaestus значи рад, сталну борбу око стварања средстава за жп- 
вот. Fructu3-oM је изражена сва предност положаја сретног посед- 
ннка, власника, a quaestus-ом све тегобе радннка. Нарочнто физич- 
ког радника. Ма да знамо и за т. зв. интелектуалне пролетаре, чнјп 
је положај покаткад тежи н од положаја физпчког радннка, надни- 
чара. Узгред: писар је на пр. дневничар, a фнзичкн радшш је над- 
ничар. Интересантна, „фнна" дистннкцпја у изразима. Комунисте 
све редом називају друговпма. Недавнашњп пзрази су код њнх; 
грађанпн, односно грађанка. Proles је латинска реч н значи дете, 
потомак, a пролетар је бпо онај римскн грађанпн, који је прнпадао 
најнпжем друштвеном реду, којп нншта није пмао осим потомака, 
те који је државн само децу, војнике давао и није јој могао слу- 
ЖПТ11 порезом. Био је корпстан за властодршце по томе, што је рађао 
децу (пролес). II данас је пролетар онај који живн само од својпх 
голкх руку, од надшше. Рпмљанн су нмали п друге изразе за прп- 
ход на пр. pensio. Ова је реч код њнх значпла плату актпвног чи- 
новника. Код нас и код другог света данас значи мировпну. пен- 
зпју, плату коју чиновник прпма кад престане актпвно да служн. 
Интересантно је да је пензпја значила у Риму и приход јавнпх. 
блуднпчкпх кућа (JI. 27 § 1 Д. де X. П. п. 3) ,,Sed et pensiones, 
quae . . .  a lupanario perceptae sunt.” Лупанар to je бпла код Рим- 
љана јавна кућа. Merces је значила час плату. час закупнпиу 
или кпрпју, a значпла је на ир. и школарину, iia чак ii мпто. 
Бнамо за 'правнн нзраз „mercedes pupillcrum”, што значи трошак 
око изджавања н школовања малолетника итд. Кога занпмају да.л>и 
детаљн нека чита Јустиниана. Дигесте, Пандекте, Пухту, Ранду и 
друге. Врло занимљнво штиво не само за правнике, него ii за псто-
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ричаре опште културе, за соцнологе, економисте и друге. Па још 
укндају т. зв. класичне гимназије! Можда зато да време старих 
Грка II Рнмљана потоне са свпма њиховнм непроцењивнм вред- 
ностнма у потиун заборав.

Друго је стнцање прнхода, a друго је реституција истога. 
Сасвнм друга приватноправна правила се односе на стицање, a 
сасвим друга на реституцију. 0  реституцијн другом приликом. 
Овде само мали, кратак прнмер; Нздам кућу под најам. Кирија је 
за мене бруто, a након одбнтка трошка за репаратуру, јавннх да- 
жбнна нтд. чпст прнход. Дакле приход. За станара је кирија из- 
датак, a када нзда просторије у поднајам и добнје, можда, двапут, 
или трипут внше од основне кнрије, своте добивене од подстанара 
(самца) за њега су бруто, односчш након одбптка кирије и другог 
издатка, чнст приход. Да ли главни станар има власнику куће 
да реституира свој чпст прнход? He. Он има само да плати кирију 
п то у напред установљену, фнкс кнрију. Нн више, нп мање. A 
старатељ куће? Он нма да рестнтуира цео чист приход и не може 
се иозпвати на уобичајену месну кирију, па да, можда, исплати на 
пме фингнране годпшње кприје, рецимо 1000 динара, онда, када је 
он стварно убрао 3000 динара, односно када је код брижљивог руко- 
вања поверене му куће могао yOjiaTH 3000 динара.

После свега овога да пређемо на нашу Предоснову. Она нам је 
сврха, њу треба да критикујемо. Колико и како можемо. Да видимо 
колнко поштује наша Предоснова најважнији део цивилног права, 
чак II целог иравног поретка? Шта говори она о приходима, о пло- 
довима у правном смислу, око којнх се води огорчена борба капи- 
тала II пролетарнјата? Има ли у Предоснови каквог практичног cii- 
стема, доброг плана, каквог реда? Да ли је Предоснова на висннн 
свог познва? Ево: о прнходу, о плодовима наћићете у Предосновн 
нешто врло скромно. Наћнћете, да се фпгурално нзразимо, неки 
сумрак, Kojii се неприметно губи у шуми па{)аграфа. Има их Пред- 
основа 1432. Иначе не малп број параграфа. Да видимо пзближе.

На страни 91 отштампано је „Четврто поглавље“ „Другог дела“ 
које говорп —  можда о плодовнма? 0  стнцању плодова? He. Одно- 
сно говори оно 0 плодовима, алп како? To поглавље говори „о сти- 
дању власништва 11рпратта.јем“ . Узгред спомнње н неке плодове. 
Што је то прираттај? Предоснова овако каже: природни прира- 
штај, вештачки (уметни) прираштај п мешовити прнраштај. При- 
роднн прнраштај? Ту смо! Ту су §§ 425 и 426. Ту ћете наћн, .чожда, 
..основна начелна прнватно-правиа правила“ о плодовнма? Далеко 
од тога. Немојмо се устручаватн, дужност нам налаже да отворено 
укажемо на све мане наше Нредоснове. Наш зато и тим више, што 
је наша. Плодови заузнмају у Предоснови заиста скромно, смерно, 
roTOBo непрпметно местанце од свега два параграфа. Под насловом 
,,а) плодовп“ . Са мало ,,a“ н са малнм иочетапм словом ,,ii“ , пло- 
дови. Тако, сасвим нузгредно! Под б) долазе острва, a под в) напу- 
штена корпта. To је што се фирме тнче. A што се тиче садржине §§-а 
425 II 426? Садржнна? Ево је; трава, гљива (иечурка) ii томе 
слнчно, ОСШ1 тога награда за оплођивање жнвотпње. И ништа даље. 
Доста је, велп Предоснова. Трава, печурка н награда за оплођавање



животнња cy природни плодови. Kao да Предоснова жели у поглеДу 
илодова да буде природопис, a не Кодекс правних правила. Нузгред: 
каграда за ,,незаконито“ оплођавање (не животиња) има код Ма- 
ђара згодан, шаљив нзраз: зове се „bika penz”. Да је од плодова 
iro Предоснови најважннја трава, печу^рка и награда за оплођа- 
вање животиња, о томе смо укратко у  једној ранијој глоси већ 
говорили.

Као што видимо, Предоснова, када нзрлчно говори о приходу, 
о плодовима: спомиње само траву, печурку н већ сшменуту на- 
граду. Изрично. A скривено? Скривено, и то добро скривено, уједно 
раштркано без пкаквог реда н под разним туђим насловима наћи- 
ћете у њој разне плодове. Да покушамо да уђемо j  ту готово не- 
ироходну шуму, у ту џунглу параграфа. Hiije лака ствар. Ипак 
морамо II можемо наћи у Предосновп ii поред њеног несавременог, 
одавно застарелог система, iia ii против њене воље впше плодова 
од печурке ii траве. Да видимо:

Шта је возарина, закупннна, најамннна, камата? Вндн на iip. 
§§ 38], 898 н 1073. Да ли су ово плодови, приходи? Ако јесу, какви 
су? Прпроднн, као трава п печурка? He. Већ, можда „непрнродни“ ? 
Оканнмо се „ћорава посла“ , у овоме случају пгре речи. Шта каже 
наука? Она се не нгра речима. Она најамнпну, закупннну, камату, 
возарпну и слично назива цпвилним плодовима. Знамо, дакле, iio 
путоказу науке за природне плодове, као што ,је на пр. трава, ii 
знамо за цивплне, као што је на пр. камата. Члан 42б каже; „При- 
родни плодови земљ1Ш1та, т. ј. такве корнсти које земљиште р а ^  без 
обделавања, као трава, гљива п томе слично . . .“  Дакле ,,без обде- 
лавања“ ? Кај делаш Предосново?

Трагајмо по Предосновп да.л.е; § 405 говори о хватању живо- 
тиња, па спомиње ii право лова ii риболова. 0 домаћнм ројевпма 
ичела и другим пптомнм илп прппнтомљеним животињама говорп 
§ 406 птд. Како иравнцчки да назовемо ове плодове? Пчелу, од- 
иосно мед, улов.љеног зеца илн рпбу? Прпроднпм плп цивилнпм 
плодовима? Дај у помоћ „освештану" науку на коју нас одмах на 
почетку својпх iiaparpaijjia, уосталом, сама Предоснова упућује. 
Чл. 6 говори о освештаноЈ науцп. Шта, дакле, каже та „освештана” 
наука? Највећп део правне науке, богме, колеба се. He зна наука 
како да назове на ир. приход од лова. Да лп природннм плп цн- 
вилнпм плодом?

Илн: како да назовеми правничкнм језиком, правшш термпном 
иојам плода код туђнх стварн, које неко спасе од неизбежне про- 
пасти нли губитка, ii услед тога је овлашћен тражити од власника, 
којп ствар натраг тражи, накнаду својега потрошка н сразмерну 
награду од „највнше десет од сто"? (§ 424). To „највише десет од 
сто“ , то је такође нека врста плода, нерегуларног прихода. Каквог 
илода? На ово не уме „освештана^ наука да одговорп. За камату, 
кирпју, закупнпну каже она да су то ,,цивнлнн“ (мал’ не рекосмо; 
плодовн у цивплу), али већ за „награду од највише десет од сто“ , за 
илен, за сакрпвене н открнвене предмете п благо правна се теорија 
„сплела као лпле у кучине“ . Бива то. Знамо на пр. .за овакав 
случај;

e e



Впди Ihering „Zivilrechtsfalle ohiie Entscheid ungen” : Дпп pii-
t'apa приметс y једном истом тренутку .leiiiiiiiy кита која илпиа. 
Китова маст (сиермацет) је, као што знамо, драгоцена. ^liija је .ic- 
шина? Нису се моглп сложнш, па се обрате правнику аа савет. 
Иека он одлучи. Донде иовере рпбу трећем Јшбару на чуван.е. Ирав- 
ник им предложн, врло проста ствар, да иоделе плен iia равне де- 
лово. 0ш1 то прцхватише, алв ,,рачун без бнрташа". Tpehii |)ii6ap 
био је, изгледа, некн „фшикал за себе“ те нзјави да је рнба његова. 
Прва два рнбара, велн трећп, нису нмалн рибу још у својој власти. 
Ми би се могли код овог рпмског случаја данас позвати на § 341 
паше Предоснове, наше „модерне“  Предоснове, који гласи; ,,Ко има 
ствар у својој власти, плп државини, зове се њен држалац. Ако 
држалац ствари нма вољу да исту ствар као своју придржава, онда 
је њен поседнпк". Прва два рибара има.ли су, истина, јаку вољу, 
хтели су онп рпбу, јоште гсако, због ње су  чак хонорисали и адво- 
];ата, али нису имали рнбу у  својој власти, државини, a § 344 Пред- 
основе, опет да се иозовемо на рву, каже: „Телесне покретне ствари 
узимају се у иосед ф ii з и ч к и м дохватањем, одношењем, или 
држањем". Овако је гласило ово правило п код старих РимлЈана. 
Tpehn рибар вели: „И воља моја је ту ii ф и з и ч к о држање је ту, 
ствар је комплетна ii са правне стране, дакле риба је моја“ . Када 
је овај најтежи случај Корпус јуриса правни научењак великог 
гласа Годофредус на наваљивање многнх својих присталица имао 
аутентично да реши, он после дугог проучавања ii размшпљања 
саопшти радозналнма негативан резултат свог презнојавања, те 
озлојеђено узвнкне: „Eatis in nomine diaboli!” Идите до ђавола! Го- 
дофредус је био мајстор т. зв. логичног формализма, што би могли 
назвати и овако: „правна укоченост". Он, који логику у  свемоћ- 
ној форми, у формализму поштује понајвише, није могао друк- 
чије Hii раднти. И он се „сплео као пиле у  кучине“ !

Час, су, дакле, плодовн природни, час су цивилни. Види обимну 
литературу Quid nunc? Шта да раднмо? Да одговоримо питањем; 
да лн је баш тако важно не само за убијеног зеца, или за ратпи 
плен (ово је уосталом, нажалост, данас акт\’̂ елно пптање), већ и за 
иравшша п правну науку, да лн су зец, невине н вредне пчеле ii 
ратни плен прпродни нли цнвнлнн плодовп? Какве корнстн пмамо 
од таквог ,леорет11сања“ , од теоретнсања у  рђавом смислу те речи? 
Какве користп од празннх речи? Без икакве садржине? Хамлет 
велп Полонпју: „Речп, речи и само речн“ . Какве користи пмамо 
ако не ону, да почетнпке-п1)авнике збуњујемо н свраћамо са до6јх>г. 
вравог пута јасног п лаког разумевања суштине. Уједно нх зама- 
jiaMo. Зар ово, ма и кратко глосирање помоћу неколико прнмера. 
iie замара и не одузима вољу за проучавање Предоснове? Богме. 
права Je то џушлла параграфа! Предоснова би нмала на np. на 
практпчном адвокатском, судијском исчшту код строгог цензора да 
иадне плп .х-тудентскп" да се пзразпчо: да тресне.

Као iiiTo В11Д1ШО. Предоснова зна за плодове у правом смиглу в 
зна, hyTi;e, счсрпвени, за плодове у преносном смислу. Прве назнва 
вриродннм плодовпма, као што је трава п иечурка, л ово с.у њена 
рођена ..законита'. отво[»еио прпзната дсч1а- Ма да се „ириродна"

ee
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деца иначе називају ,,незаконитом“ децом. Др.уге, т. зв. цивилне 
плодове она не назива никако. Једноставно нх багателнше. Ту ,,цп- 
вилну“ децу она брижљиво^сакрпва, као да их се стиди. Та ,,ци- 
вилна“ створења су њена ,^езаконнта“ деца, за коју не мари да 
чује. Ово, што се тиче „неморалног одношаја“ Предоснове у погледу 
њених плодова, њеног порода. A наука? Освештана наука? Ни она 
Hiije боља. Слажу се Предоснова ii освештана наука. Ннсу се оне у 
§-у 6 Предоснове узалуд тако прнсно спријатељпле. Jep какве научне 
вредности нма подела на прнродне п на цпвплне плодове, када до- 
бро знамо да се научна класнфикацпја увек трудн да по могућству 
пронађе 3 a ј е д н п ч к е особпне, a не такове по којима се поједпни 
појмовн, у овоме случају плодовп, разлнкују, односно разплазе.

0  подели илодова на пр. пзмеђу супруга прпликом развода 
брака, између поседннка добре вере ii власнпка, те о слнчнпм 
правннм односима и ситуацпјама говорпћемо другом прнлпком. 
Наравно, такођер с обзиром на нашу Предоснову. Видећемо како се 
заинтересоване странке разрачунавају у погледу плодова, a ако 
,,запну“ , да ли се могу са поверењем обратитп за савет Предосновн, 
као будућем законику ii са њоме паралелно правној науцп? Н то he 
бити онај правн практнчнн ii занимљивп терен за правна расма- 
трања II размпшљања. Вндећемо да је на iip. теле час плод, час 
нешто друго, —  капптал. Ако муж добпје у мираз краву са телетом, 
теле за њега ннје плод, он нема права да то теле сматра илодом, a 
ако се у мираз добнвена крава отелн за време брака, онда је теле 
плод. Све то, разуме се, у правном смплу. Актуелно н од прак- 
тичне вредностн биће питање, ако п када дође до развода брака ii 
размнмоилажења н у поглед^у илодова мираза. којн илодовн, као 
што знамо, за време трајања б1)ака 1Ц)Ш1адају мужу без дужностп 
полагања рачуна. Од велнког је пнтереса и правнп однос нзмеђу 
поседника добре вере п власнпка. Вндећемо колико нам је Предо- 
снова у таквнм нитањнма од правпе помоћп.

Да завршнмо једном озбнљном глосом. Тцче се такође прпхода, 
плодова: чувени Кепеник бпо је крајем протлог века још суседни 
град Берлина. Данас он је, чннп нам се, у иеку pyi;y већ цредграђе 
(Vorort) немачке ирестоннце. Чувен је не само ио свом „каиетану'', 
обућару, већ н iio својој већ п онда дибро развијеној фарба^мжој. 
хемнској, стакларској, тапетарској 1шдустрн.Ј11 ii iio фабрнкацнјама 
разннх електричних апарата. A његове остале, правне занпмљн- 
вости, рецимо адмннистратпвно-правне, иа ii ирпватноиравне iipii- 
роде? Ево их: Join iipe некнх 50 година треба.ла је битп саграђена 
локалиа железнпца пзмеђу Кепеника ii Берлшга. Ствар је онда 
пропала. Железница ннје саграђена. ]\1ожда услед става неке oiio- 
знцнје у немачком Парламенту? He. Пала је ствар у самом кабц- 
пету мннистра саобраћаја. Дакле у кабпнету самог ресориог ми- 
ннстра. He, можда, у кабинету мннштра фпнанеија. Било је онда. 
као iiiTO су у  своје време саопштиле биле иеке берлписке пошшо. 
.,буџетске могућностп” , алп тадањи министар caoupahaja ..изра- 
чунао” је да се та локалпа железннца нпкако пе 6ir исилатлла. 
јер не бп било од ње довољно прнхода. Коњска снага ,је јефтпипја. 
вели иемачки мннистар caoopahaja. Теретнпх аутомобила оида joiii
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није било. У релацији око зидања пруге према тадањем промету 
г. миннстар је нмао право. Само нешто је недостајало, нека мален- 
кост, његовом, иначе тачном, немачком темељитошћу састављеном 
прорачуну. Заборавио је врховни шеф целокупног немачког сао- 
браћаја да he промет, обављен железницом нзмеђу Кепеинка н 
Берлина, више иута, много иута већи бити од промета коњском 
снагом и да he ое железница услед тога увелико и за кратко време 
нс-платити, чак he битп и суфнцита за грађење даље железничке 
мреже. 0 другим иредностима да и не говоримо. Ово се, разуме ое, 
доказало онда. када је железнпца нзмеђу Кепеника п Берлина и 
протнв ,,најбољег, темељног знања“ н ирорачуна мннистра саобра- 
}iaja касније ипак сазидана н у промет пуштена. Од чега зависи, 
према томе, да ли је нешто плодоносно нли не? —  Друге заннмљп- 
вости, такође правне ирнроде, у Кепенику крајем прошлога века: 
Кеиеншс се није могао од свог центра према железничкој станици 
развијати, a бчла је велика оскудпца у становима, јер је терен до 
станнце, која је била ‘онда доста удаљена од самог града, бно с 
[едне стране пута у рукама једног особењака, који није хтео да 
дозволи зндање потребних кућа за чнновнике и фабрнчке рад- 
Јшке, већ се као пијан ллота упорно држао идеје да се на ње- 
говом пространом нман>у између града и железничке станице 
имају подпћн луксузне виле и то ии неком нарочитом плану, које 
онда ником нису бнле иотребне. He би биле плодоносне. Приватна 
својина је „светиња" и према тадањем иравном стању у Немачкој 
кије било помоћи. Због тврдоглавоети једног јединог „субјекта у 
праву“  пмао је да страда читав град. Какав 1солосалан напредак од 
онда код Немаца у том ii таквом иогледу! Терен са друге ст1)ане пута 
ирема железничкој станнцп бпо је у својнни ii посе,ду наследника 
једног другог особењака, који је имао такође неку чврсту фнксну 
лдеју, гурав нзраст „светиње'‘ прпватне својине, да наследници два- 
десет и пет година после његове смрти не могу ни педаљ земље оту- 
ђити. Каква неплодност, какав иа])лог! Све се ово износи, понав- 
љамо, због наше Предоснове, односно због будућег нашег Законнка. 
((’лучај са Кепеником саопштпо је Петражицки).

Ово је било моје т. зв. предавање. Прво у Вашем цењепим 
ivpyry. Можда II иоследње? To завнсп од Бас. Зашто кажем ,,тако 
:(вано'‘ иредавање? Ево зашто: обично ирофесор дрЈКн иредаван>е 
bamiMa. Ho ја иисам прифесор, join мање ете Вн мојн ђацн. Haiij)o- 
riiB. миоги од Вас моглп би мн бптн учитељн. Ja бих ово и овако 
..11р(\давање" iipe назвао. 1»ецнмо, реферадом. Внамо шта је реферада; 
ирстходио ирочитати еве потребпо, матерпјал п1)оучити н среднтн, 
размишљати о п])едмету и нзнети ra стручном телу. Код суда сенату, 
у овоме случају Удружењу правнпка. Вато је по мом мишљењу на- 
зпв; ..реферада”  вшпе у стплу у овоме случају, него ,,предавање“ .

Ова моја прва ])еферада у Вашем кругу о ономе што сам некад 
учио. iiiTo данас учим и о чему размншљам, може да прође двојако; 
11ли ћете pehii .-Т])аиспт", или .aie важн!“  На прво, на ,,транснт“ . 
бићу п)|)Д. a друго he ме, можда. ибоЈшти. одузети мн вољу? He! 
Н;!волпте слободно' критиковати, то he бити само иотстрек за мене. 
да joiii вшпе раднм.
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Почетне речи молнтве, коју лзговара снештеник за олтаром ii 
на које верни одговарају, зову у  католичкој црквп ннтонацијом. 
Значи интонација ii давање тона. Коровођа на пр. ннтонира. Ово 
моје прво предавање бпће моје иочетне речп у овом Удружењу. Да лн 
сам ја добар „свештеник", да ли су  моје почетне речи добре, то ннје 
ллвесно, алн је нзвесно, да сте Вл, Miioro лоштована господо. добри 
,л!е1)Ннци“ л у сваком случају нелристранл, објектпвни крлтлчарл.

Говоримо 0 пнтонацији. Да споменемо и детонацнју. Детона- 
цлја значи тресак, грмљавину, експлознју, a музичари знају и за 
друго значење: музички значл детонација погрешно певање, пспа- 
дање из тона. По немачком ,,фалш“ . Да ли је ово предаваае „фалш“ , 
то ћете pehii Ви.

Још нешто. На i:pajy једне моје ранлје глосе стоји ово: У радп- 
оп1Л1;л за стварање новог Грађ. законпка треба да нма места и за 
т. зв. практичаре правнлке, т. ј. за судпје п адвокате, као ii за друге 
правне „професионалце", којл стално пипају пулс практлчног 
жлвота. Зашто предлажем да у радионлцл стварања новог Грађ. 
законлка добију места поред теоретичара л практичарп-правнпцл'? 
Да одговорш! једном малом, лначе, вероватно, познатом нотлцом 
једног од бивших, сада већ покојног професора лелианског универ- 
злтета, Шварц Густава. У току ове рефераде видели смо да наша 
Предоснова има велпке мане, па смо видели да нп теорија о  плодо- 
влма није на влсини. Да впдимо шта је теорлја a лиа је пракса, те 
да видимо шта је теорнја без праксе. Врло поучна нотица Шварц 
Густава гласн овако: У судбпнп правн1ша има три преокрета, трл 
перппетије, ере, пли, ако хоћете, етапе. Прва је: ера невиности, дох; 
још нлсмо л^чили право и писмо ул1лн у њене мистерије. Беко прав- 
ничко знање ii просуђивање има u мало дете. Мала сеја каже брату: 
„Ово је моја чоколада, a не твоја“ . Пли сеја опомшве тату на 
дужност: „Обећао сн мн бомбоне, купи!“ Мала сеја несвесно ,,зна“ , 
дакле, за право својине л за правнло да се обећан>е inia одржатл. 
Зна за правна правнла, ма да још не зна за ону народну пзреку: 
,,Што ко више обрпче, мање одржп“ . Плп ,,Лепо обећаве лудом 
])адовање“ . Сеја не зна, чак не бп ни хтела да зна, за ове изреке. 
Она енергично тражл од оца строгу лримену правнлх иравнла о 
обећању. На овај начшг постају појмовп о својлни, о  праву л 
дужности, појмови 0 }Ч'овара1Бу л уговору п појам о непспуњавању 
уговора т. ј. 0 цпвплном преступу итд. Ово је прва етала. Друга 
етапа: лио је младпћ све до после xiaiype несвесно знао, то he прво 
лроучавање прнватног п крлвнчног права на унпверзитету да по- 
рулЈн. Он је до проучавања права несвесно, невлно, алл врло доб])!) 
знао, да је на пр. његова рука његова, да he доблвен шамар рдмах 
узвратлти, да напојннца на столу у кафанл припада „келнеру", a не 
њему који је  напојнлцу на столу затекао лтд. Јесте, али када је 
тај iiGxn младић почео учпш  право, почео је уједно и двоумитн у 
Moh здравог разума ii у  једноставну нстшу. Jep; „моја рука је део 
мога тела (тако је учпо и тако he резоноватп), рука као део тела 
иије ствар у  правном смислу, не може, дакле, бити нп пЈ)едмет 
права. РукаГ дакле, пије моја својпна". Плп: „смем лн гаамар одмах 
узвратити, плп га кукавичкп, можда еа захвалнотћу Евптиратп"?
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To зависи не од здравоглнстшгкта, ксћ од правинх iiiiaHina. Ј^авпси 
од Tora да ли је по среди одбрана, нлн, можда, иапад. Hirje то баш 
тако једпоотавно, a наш младпћ ревносио учп п[)аво и iiehe да греши. 
Пређе н иреко шамара. Да лн напојница од l— 2 Д1ша1)а ирниада 
келнеру? Опет комплнковано иитање. Некадаиивп иештаиски ђаци 
мули су од својпх старијих колега аа шаљиво пптање иок. iipo(})e- 
сора кривнчног права Силађија: „Bii нађете на кафанском столу 
малу напојницу и дигнете је. Шта сте почшшлп? Крађу плн проне- 
керу?“ Кандлдат се мучп, муца, и не уме да одговори правилно. 
Кад га је добро намучио, Силађп пзјави, смешећи се: „Оставите! 
Није то ни крађа, ни проневера. To је шмуцерај!" Код тог шаљивог 
иитања нма иначе и цивнлних закачаљкн; да ли је на пр. тради- 
цнја већ нзвршена, да лп је за перфектунсање иоклона потребно 
ирнхватање, да ли је наиојница уопште поклон итд.? Ми, уосталом, 
кажемо: дародавац и даропримац. Дакле ја дајем, a ти примаш. 
He може се никоме натурати чак нн поклон. Знамо за изреку: 
„Timeo Damaos et dona ferentes” . Све je to доста научно, али за 
иочетника-правника тим мање поучно. Богме, збуњује га то и такво 
теоретпсање, a требало бн да ђак са лакоћом учи. Трећа и заврпша 
ера: долази дуг, тегобни низ година праксе, правнпк пролази кроз 
дубоке душевне Ернзе. Дуго траје док прокрчи, док просече џунглу 
параграфа ii правних правила, док од силних дрвета прпмети шуму, 
док сазна да ,,тврд пањ треба тврду секиру“ . Значи: учење, стечено 
на ушшерзнтету, треба наставити двоструко, па вишеструко ii то 
паралелно учење теорије и праксе. Дуго треба учитн, „наједанпут 
се храст не посече". A правна наука је доста твш  храст. Нећемо 
знатн пливати док не заборавнмо темпо „један, два, три“ , исто тако 
нећемо битн добрп правннцн док не напустнмо темпо разних прав- 
нлх уџбеника и приручника. Треба да познајемо по могућству сва 
становншта правне лнтературе, алн не зато да нас разне антнномије, 
лротпвречности залесу, оплју л ла крају оборе, већ зато да се ота- 
раснмо пулом слободом члстог, јаслог, лрактлчлог разумевања рђа- 
вих страла претералог теорлсања л сталемо ла своје сопствеле логе. 
Ово је трећа першетлја. У ту еру сладају судлје, адвокатн л адми- 
лпстратлвлл члловллцл са Д}тогоД1Плњо̂ г праксом. Треба тражлиг, 
полављамо, да у радлоллл^у, где се лзрађују заколл, уђу л лрактл- 
чари л то правллцл лз треће етапе. Нлје доста теорија, ма ла како 
великом ступљу ола блла, лего је лреко лотребла л пракса. Наро- 
чито када лл лаука лпје увек, као што смо влделл, ,л;откуће“ !

Како бл требала да лзгледа шлра алкета за стварање лов(Л' Грађ. 
закилпка? По чему како да лзгледа? Можда; лоллко да лма члало- 
ва? Пптање овако ллје добро лостављело. He треба гледатл ла квал- 
титет, већ ла квалитет. Илаче, ако бл хтелл да врачамо, реклл би, 
лека се образује лшра алр;ета од округло педесет члалова. Зашто 
баш ледесет? Зато, што је то, коллјсо зламо лз лсторлје уметлостл, 
оретал број. Славли алтлчкл грчкл вајар Клеомел колирао је Tioje- 
диие делове од ледесет леплх rpi;un>a, д<л; је могао саставнтл са- 
вршелу Велеру (т. зв. Медлчлску). Можда бл код педесет члалова 
пшре алкете доблли лел, саг.ршел заколлк- Исто тако лел л савр- 
шел као Л1То је Велера. Д~р Ђ ока  Л авл гови ћ
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Наше правосуђе
Са јануарским бројем београдски „Архив за правне и дру- 

штвене науке“ отворио је нову рубрику „Наш правни живот“ у 
коју he „долазити чланци који ће нам излагати стварно стање у 
коме се налази примена права и апарат који примењује право: 
судије, адвокати, чиновници“ (међу ове последње, вероватно, 
треба рачунати и државне тужиоце, јер у судије се не могу 
рачунати).

Први такав чланак појавио се у том истом броју из iiepa 
угледног београдског адвоката г. д-ра Радоја Вукчевића под гор- 
њим називом.

На тај чланак треба се свакако осврнути, па сам се тога 
посла међу првима подухватио ја из разлога: што r. Вукчевић 
у своме чланку ништа не приговара државним тужиоцима, те сам 
тако као претставник ове струке у положају да се верује у моју 
објективност; што мени, државном тужиоцу, исто толико лежи 
на срцу како правилан исход кривичноправног спора, тако и 
експедитивност и брзина у раду судија као и адвокатима, јер 
једни и други фунгирамо као странке у спору и у њему смо у 
подједнаком отстојању од суда. Па нека се чује и та друга, про- 
'гивна страна.

После увода прелази г. Вукчевић на стање наших судова, те 
између осталог каже:

„Акт од 6 јануара 1929 лишио је судије независности", али 
је „Уставом од 1931 a на основу §§ 101 м 119 судијска самостал- 
ност понова успостављена“ и то 3 септембра 1939 —  дакле тачно 
онога дана како је Уставом предвиђено.

Али, каже даље г. Вукчевић, сада како је судија враћен на 
своје старо место „почело се увиђати, да судство из последњих 
дана није више сно исто које је постојало пре 1929 године". Су- 
дија је, додуше, остао савестан, јер корупција до правосуђа није 
ни допрла, „међутим изменнло се је све у погледу рада и експе- 
дитив?!Ости, у којима се после успостављења судијске самостал- 
HocT!i много више оскудева, него је  то пре био случај“ .

У доказ те тврдње наводи г. Вукчевић неколико примера из 
београдских судова и један из Апелационог суда у Новом Саду.

„Ипак", ублажује ову строгост г. Вукчевић, ,,у мањим ме- 
стима предмети се пресуђују далеко брже него у већим“ . И 
далЈс: ,,иста је слика и са Окружним судовима . . .  И ту мањи 
судови из унутрашњости често предњаче већим судовима".

На основу ових констатација r. Вукчевића добија се овај 
резултат:

Савесност и отсуство корупције општа је и неоспорна појава 
код судија;

већина судија (т. ј. они у мањи.м .мести.ма) у погледу експе- 
дитивности и брзине рада добро стоји;

преостаје један мањи број судија (то су они у већим местима) 
који остаје под приговоро.м г. Вукчевића.



Г. Вукчевић је нарочито са београдским судијама незадово- 
Ђан. Ja бих рекао да претерује. Београдске судије ће му свакако 
одговорити, a ја ћу засада навести само ово.тико.

Београд има данас преко 350.000 становника, a пре 20 година 
није имао ни 100.000 и свакако да се са повећаним бројем ста- 
новника, повећаним криминалитетом, повећаним бројем имања, 
рговачких радња, фабрика и др. саразмерно није повећао и 

број судија и број државних тужилаца.
Бољег разјашњења ради узећу у обзир пример којим се по- 

служио г. Вукчевић у питању заоставштина. У том погледу „не- 
експедитивност или боље нерад најтеже се осећају“ , каже г. Вук- 
чевић, a „исти посао, по истим прописима јавни бележници рас- 
правл>ају за најкраће време“ .

Навео сам број становника Београда, и на толики број ста- 
новника судија који врше дужност јавних бележника има неких 
четири. Нови Сад са срезом има око 120.000 становника, (дакле 
трипут мање од Београда), a има пет јавних бележника. Према 
томе Београд би требао да има 15 одговарајућих судија.

Или: подручје Окружног суда у Новом Саду има око 300.000 
становника са прилично развијеним криминалитетом. У Окру- 
жном суду ради свега један истражни судија, a требало би да 
раде тројица, толико их, пак, не мсже да буде, јер нема довољно 
судија. Тако је и у другим Окр. судовима. Од нарочите важности 
у Кривичном законику јесте „индивидуализација казне“ . Да би 
се то начело .могло доследно да при.мени, не би судови с.мели 
одредити више од 2— 3 претреса на дан. Међутим, одређују се 
б, 6 и 7 претреса дневно, јер би иначе судови запали у заостатке, 
na би се судијама замерило због неекспедитивности и нерада.

О вишим судови.ма r. Вукчевић се не изражава лоше, јер 
каже: „у Београду, застој код Апелационог и Касационог суда 
све је мањи. To се .може рећи скоро за све више судове у др- 
жави, али не и за судове у Новом Саду где је застој невероватно 
велики. Поједини предмети ту потребују године ради пресуђења, 
дочим су за остале сличне судове у држави довољни месеци“ . И 
наводи један пример из Апелационог суда у Новом Саду.

Поред среских и окружних судова у мањим местима, ево сад 
и сксро сви виши судови брзо раде. Изузетак би требао да буду 
Биши судови у Новом Саду. Али и ту г. Вукчевић претерује, јер 
Касациони суд у Новом Саду за неколико месеци биће у ажурно.м 
стању. Раније је, истина, било застоја, али је тада посао који 
сада обављају 20 судија обављало 9 судија. У Апелацији је 
исти случај.

Према свему изложеном излази, да стање у погледу рада у 
судовима није тако лоше како га претставља r. Вукчевић, и да 
с обзиром на број судија можемо с њим бити задовољни наро- 
чито кад се има у виду још  и ово:

Г. Вукчевић каже, „што је једна средина развијенија, то су 
у Нзој друштвени односи компликованији, a правичност потреб- 
нија“ , значи, да се та правичност више и тражи, односно да се 
свет чешће обраћа форуму који ту правичност изриче, више у
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развијенијим него ли у мање развијеним срединама. Ето, и из 
тих разлога судови у Београду и у другим већим местима имају 
више посла него они у Приштини и Ђаковици, које помиње г. 
Вукчевић-

Закона односно Уредаба које судови примењују има више 
Horo раније (на пр. у 1940 години било је пред среским судовима 
у Војводини за неких 6.000 кривичних предмета више него 1939 
године и то највише услед појаве многобројних Уредаба: за 
сузбијање скупоће, за исхрану и др.). Судија, међутим, исти је 
број.

Закључак би, дакле, гласио:
Застоју и заостацима у раду код судова, уколико их где има, 

главни је узрок у недовољном броју судија с обзиром на велику 
количину посла.

Успостављена судијска сталност, напротив, повољно је деј- 
ствовала на судију и његов рад. Данас судија зна да не може 
бити гоњен, да је сигуран за своју егзистенцију и да може 
мирно да се посвети своме послу; друштво му је  дало сталност 
коју остали чиновници немају, —  па зар да друштву за то 
узврати нерадом и да тако штети његове интересе?!

Остали приговори у чланку г. Вукчевића односе се на питања 
која немају општи значај. Осим питања слободног судијског 
уверења.

Принцип слободног судијског уверења у кривичном праву 
створен је, каже г. Вукчевић, за велике судије, он је најјача га- 
ранција за људске слободе. Судије треба да су му дорасле, иначе 
он постаје опасност, као свако ватрено оружје у дечјој руци.

Међутим, у пречанским крајевима начело слободне судијске 
оцене у кривичном Правосуђу постојало је одавно, оно није 
чинило тешкоће судијама (наше крви) из тих крајева. Наравно 
да оно није збунило ни судије с оне стране Саве и Дунава. У тим 
крајевима развијало се је  Правосуђе у слободној Држави, суд- 
ство је  сачувало независност и нарочито због чувања људских 
слобода изазивало је  дивљење у пречанским крајеви.ма. Зато 
нема бојазни да ће принцип слободне судијске оцене постати 
опасност за људске слободе, јер такве судије имају сигурне, 
мушке руке.

Нашто онда оне алузије г. Вукчевића?
У циљу поправке стања Правосуђа г. Вукчевић предлаже низ 

мера које кул.минишу у суспензији судијске сталности.
С тим се не слажем.
Та суспензија је прво непотребна, јер стање нашег Право- 

суђа није такво да би требало посегнути за том мером.
Затим, суспензија сталности промашила би циљ. Jep: неке 

судије биле би премештене —  у чему је гаранција да тада неће 
бити застоја, интервенција и др., које спомиње r. Вукчевић? 
Друге судије биле би пензионисане, a на њихово место дошле би 
нове судије без искуства које би радиле и спорије (где је  ra- 
ранција да ће те нове судије бити боље од пензионисаних —  под 
претпоставком да су ове биле лоше). Стање би се, можда, нешто
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^зјиенило тиме што би неке судије биле награђене, a оне зао- 
^тале пошле напред.
' He треба, пак, заборавити, да је размештај и пензионисање 
еудија поводом успостављања сталности извршио Министар 
Правде д-р Суботић уз сарадњу претставника Апелационих су- 
дова —  којих је исправност изнад сваке сумње. He тврдим да је 
Министар тај саветодавни орган у свему послушао, али зар ће и 
један Министар Правде прихватити то што предлаже г. Вукче- 
вић, да одлуке саветодавне комисије спроведе без измена?

Суспензија сталности претстављала би опасност, јер би се 
дашао неко који би доцније поново предлагао суспензију, a на- 
шао би се и режим коме би то конвенирало. И томе, можда, не би 
0ИЛО никад краја, сталност би остала илузија, a с њом и неза- 
висност судија. Судија, пак, мора бити у уверењу да је сталност 
чињеница чврста као гранит и да му је нико одузети не може, 
јер је  она најјача гаранција независности његове; најјача, али 
не и једина гаранција. Потпуна независност судија постићи ће се 
тек кад се они пристојно награде и кад се заведе деполитизација 
судија са лишењем и активног изборног права.

Извесне слабе стране судова које помиње г. Вукчевић могу 
се отклонити поред повећања броја судија овим мерама: јачом 
Ј;онтролом, енергичним дисциплинским казнама, појачањем и 
осигурањем стања виших чиновника Министарства Правде, по- 
бољшањем плата.

Нада све треба водити рачуна о будућим генерацијама које 
треба васпитати и оспособити за вредне и исправне судије и 
државне тужиоце. A с тим треба почети већ у вишим разредима 
средње школе и наставити на Универзитету, где поред преда- 
вања Науке треба омладина да се етички подиже и снажи.

Јо-њаш Л .  К о стш %

Грађанска пракса Касационог суда 
у Новом Саду

130
Муж Kojii је у брачној заједници са женом жипео до њене смрти, дужаи 

Je да платн трошкоие њезииог лечења. (IIi)ecv.Ta К. с. 29 јан. 1941, Рев. II. 
T91'1938).

131
ЧшБеница да тужнтељица није од мужа п спекра цздржавање тражила 

i;po3 пуних 15 година, не значн да се права на издржавање одрекла, него она 
иоже нматп за последццу само то, да јој се издржапање не досуди за време 
дуже од iiiecT .чесецп пре иредаје тужбе. (Iljiocv.ya К. с. 1 фебр. 1941, Рев. II. 
20/1940).

132
Споразу.ч да жена н.ма вратитн мужу од њега примљену своту за случај 

да га без раалога напусти, не косп се ни са .закоиом нн са добрим обпчајем. 
(Препуда К. с. 16 јан. 1941, Рев. III. S64/19.38).
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Како се дете i>obeHo за вре.ме постојања законитог о[)ака има сматрати за- 
конитнм, призиани суд је праиилно поступио када је тужнтељицу, која жпви у 
законитом браку, одбио са тужбом да јој за дете које је, наводно, родила из 
ванбрачног односа са туженнм досудн ичдржавање. Како је то прпнудно-правни 
иропнс који је суд дужан узети у обзир и по службеној дужности у сваком 
стању поступка, нпје признвни суд когрешно када је тај приговор туженог 
узео у обзир иако је он стакљен тек у призивном поступку. (Пресуда К. с. 
11 фебп. 1941, Реи. 1. 105/1938).

133

134
Касациони суд је нз ;1испозитнва пресуде признвнога суда отклонио нз- 

рску да је тужени отац малолетног Г. 0., јер у парницама ради издржаваља 
пезаконитог детета суд не утврђује да је тужени природип отац детета, већ 
само на основу чнњенице да је тужени у критичном времену и.мао полнога од- 
носа са матером детета, обвезује туженог да плаћа издржавање. (Пресуда К. с. 
15 фебр. 1941, Рев. I. 20/1939).

13б
Правнлно прпзипни суд није обвезао туженог да плаћа издржавањс за 

пезаконито дете свога .малолетнога сина, јер сама чпњеница да је туженп тужп- 
TC.'bnuy довео у кућу с тнм да he ,је за сина венчатп, ва томе није удовољио, 
не ствара основ за обавезу издржаиања. (Пресуда К. с. 21 јан. 1941, Рев. III. 
878/1937).

136
Чињеница да отац није дозволио сину да склопи брак са жепом са којом 

.\iy је спн живео у л.убавном односу, није ocnoii да се отац осудп да плаћа из- 
,11)жанање за незаконито дете свога сина. (Пресу.да К. с. 29 нов. 1940, Рев. III. 
71/1938).

137
Жена са.мо онда можс тр.ажити од .чужа да брачнп жпвот паставе у дру- 

ro.vi стану, одаојено од родитеља и сестара .мужевљих, ако ови озбиљпо доводе 
.V oiiacHocT .миран живот брачних странака, плн ако иначе постоје важни раз- 
лози да стан пво.чене. (Пресу.да К. с. 3 јан. 1941, Рев. II. 731/1940).

138
Нн жена нижег друштвепог сталежа ii ннтелнгепцнје iiiije дЈЧКна трпетп 

.la ,је муж вија по ,1Ворншту са палицо.м у руци л да јој путе.ч полиције бјипп 
нретрее њ(чшх ствари. (Закључак К. с. 2S. јан. 1941, Рев. 111. 54/1939).

139
Како је тужепи .допео у кућу ciio,jy ванбрачну кћер о.д 18 годнна која је 

счвшала у брачној посте.гн брачних странака, a жена нма ираво тражитн од 
.мужа ,да ради вршења сво,јпх брачпнх .дужности спава у постељп са.мо са њом, 
iia чега туженн нп,је хтео пристатн, тужнтељнца га ,је с право.м папустила, услед 
чега јој је, пре.ма иравилном стајалншгу прнзишшг су.да, туженн лужан пла- 
iiaiii прпвремено из.чржаванЈС. (Пресу.да K’ . с. 31 јан. 1941, Рев. II. 905/1938).

140
Ссфершш не .чогу се с.матратн готовп.м новце.ч, пего су они, како су то 

iiir.ioi суловн п]1авилно изрекли, покретна ствар. Шресуда К. с. 2s јан. 1941, Рев. 
1 422/1939).

141
ПраБилно је јцшднгши суд изрекао да .је тужени Град већ самим 

идлђивањем одводиога канала. којп излази из куће тужитељеве п 
спаја се са уличним каиало.м туженога Града. отекао ираво власнп-
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штва и на део канала којп је нагЈјадио тужитељ. (Пресуда К. с. G 
фебр. 1941, Рев. I. ЗЗб/1937).

Касациони суд реинчију тулштеља не уиажава. Пооијаиу iiiiecy;iy пјиг- 
анпнога суда потврђује. Реинзнјски трошак iie досу1)ује.

Р A 3  ЛОЗИ:
Тужитељ је у тужон изнео, да је његов прашш претходник (1)ирма Н. 1883 

године са дозволом Санета Града Honor Сада и-зградила један одво.дни каиал од 
Kvhe Кисачка улица број 3 до трга Кнегиње Зорке у Ноном Саду, а. да је исти 
Град својом одлуком бр. 21б/ад.м. 51283/1934 од 31 августа 1934 иврекао да је 
тај канал према каналичационом статуту ил 1911 године прешао у власништво 
туженог Града, Тужбо.м се тражи прпзнање тужитељевог власништва на спорни 
канал.

Суд првог степена је тужбу радн признања власништва одбио, јер тужите- 
љевом правном претхо.цшку прнлнком изградње спорног канала није иризнато 
никакво нарочито право на оиом каналу, п тако је већ самом изградњом канала 
псти постао власништво туженог Града, пошто је као покретна ствар спојен са 
непокретном стварп тако, да одвајање не може уследити без битне про.мене, a 
осим тога је у смислу § з Статута Града Новог Сада о канализацији спорни 
канал прешао у власништво града.

Призивни суд је пресуд\’ iipnora суда потвјјдно, јер је претходник тужи- 
тељев узиђивањем канала у земљнште стекао право само служити се тим зе.м- 
љпштем, које право му тужеип не оспорава, a тужеии Град је остао и даље вла- 
сник земљишта, па је постао власник ii спорпога канала већ са.мим узиђивањем 
канала у земљиште, a не тек поменутим градскнм Статутом.

Пресуду призивнога суда напао је ревизнјом тужитељ са иредлогом да се 
иобијана пресуда пренначи у смислу петита тужбе, или, пак, да се пресуда 
укине и ствар врати нижем суду pa;yi преслушања сведока инж. Н., те ради 
поновног расправљања и доношења нове одлуке.

Тужитељ је ревизнју засновао на следећим разлозима:
1) Због ннштавостн нз § 571 бр. 2 Гр, п. ii., јер да пресуда не садржи раз- 

логе зашто сматра спорни канал власннштвом туженога, те да не обухвата нп 
петит тужбе ни призинне разлоге, па да се ие може правно пспитати;

2) што ннје преслушан сиедок инж. Н., јер да је он предложен на окол- 
iiocT да је тужнтељ од 1883 до 1934 године у лето држао спорнп канал у искљу- 
4UB0M поседу н власништву, са прнетанком туженога, којп никада није полагао 
на спорнн канал каквог права или захтева, као и да је туженик својпм кана- 
лом дошао у контакт са тужнтељевнм капалом само услед нарочите дозволе 
тужнтељеве, дате условно;

3) због погрешне правне оцене стварн, јер се спорни канал увек може iio- 
iiOBo претворити у покретну ствар и јер је тужитељ овлаштеи ла однесе цигљс 
из којих је канал саграђен, пошто подземни улични канал iie постаје својом 
изградњом власннштвом онога коме припада улнца, у овом случају туженога, 
у чије приватно власништво спада земл>иште и, коначно, јер је туженик својнм 
eiiopa-зумом са тужитељем (дозволом за градњу канала) добровољно ограничио 
своја власничка врава iia услед тога не може ни стећн никаква права на тужи- 
тељевом каналу, ннти се на овај случај могу прнменнтп правна правила о стп- 
цању права власннштва путем спајања.

Прва ревнзнска жалба је неоснована, јер је иобнјана пресуда решнла петит 
тужбе и призивне жалбе и јер садржи правплпо пзнесене ])азлоге суда, те 
нема иикакие с.мгтње за њено правно нспнгцвање.

Друга ревизнска жалба је иеоснована, јер је сведок пнж. Н. био пред судо.ч 
првога етепена предложен само на околност да је у нме туженога г[>ада обвћао 
тужцтељу пекак1!у отштету, па је стога иреслушање сведока праинлно отклоњено 
са образложењем и.то lo у овој власннчкој паЈшндн не оства])ује никаква от- 
штета.

Неосиована јг ii T]i(.-liii рсвизтва жалба, која to одн(Х-н на ирнмеиу мато- 
Јтјалних iiiiaBiiiix iipoiinta.

Призшшп оуд ннје сворну ствар погрошно правно оценио кад је изрекао 
ла је узиђивањем tiiopnora канала у зе.мљу настало за тужптеља само право слу- 
жити се земљнштем у одређену сврху и упот|)ебљаиатн узидани канал, i;ao и да 
је узнданн канал самнм нзиђивањем шхтао непокротна ствар, iia да је тужени



so
власник земљишта постао н власник канала већ самим његовим узиђивањем, јер 
се не радн о случају иодизања какве зграде на земљи, него о случају узиђи- 
вања у земљу у намери да узидана ствар онде трајно остане, у сврху да стално 
служи целини земљишта u куће нз које канал води.

Пз T1IX разлога К’асацнони сј'д  ревизију тужитеља као неосновану није 
уважно, те је пресудио као у диспозитиву, a о ревизиеким трошковима је одлу- 
чио по прописима §§ 143 и 152 Гр. п. п.

Туженнк није поднео ревизиски одговор.

142
За ваљаност отуђења некретннна потребно је да је и пуномоћ, дата .опуно- 

моћенику за отуђење, пстављена написмено. (Пресуда К. с. 26 дец. 1940, Рев. 
I. 925/1938). ______

143
Правилно су дон>к судови обвезали туженога као продавда некретнпна да 

је свој потпис на купопродајном уговору дужан дати оверитп, илп да је у про- 
тивном случају ДЈ’жан трпети да се у корист тужитеља право власништва укњн- 
жи на темељу пресуде, јер су судовн као чињеницу установили да је купац- 
тужитељ свдм својпм уговорним обвезама удовољео. (Пресуда К. с. 4 фебр. 1941, 
Рев. I. 837/1936).

144
Тужите.Ђ има активну легитимацију да тулсбом тражи од тужених-прода- 

валаца да укњнжене терете са некретнина брпшу, пако је тужитељ некретнипе 
даље продао трећем лицу на чије су име оне и грунтовно укњнжене. У конкрет- 
ном случају не ради се, дакле, о парннцп покренутој на основу §-а 168 ст. 
Овршног закона, него о захтеву да туженн својнм уговорнпм дужностима о ра- 
стерећењу пекретнина удово.л>е. (Закл.учак К. с. 28 јан. 1941, Рев. I. 360/1939).

14б
Чињеннца да је тужешш-продавац некретнине властан порески заостатак 

исплатитп у року од 11 година, не решава га уговорпе дужностн да неврет- 
шшу преда тужите.л>пма-купцнма чдсту од свакога дуга. Зато је ваљало нзрећи 
да је тужени одговарајуће своте ДЈ'жав; ставитн у судскн иолог, јер су тужи- 
тељи, иако плаћање од h.]ix  није тражено, власни захтеватн да им туженп став- 
љањем одговарајуће своте у судскп полог пружн обезбеђење. (Пресуда К. с. 30 
јан. 1941, Рев. IL 579/1939).

146
Закуподавац којп је дошао у посед некретнине ua основу уговора склоп- 

љеног са плодоужнтником, неиа внше права од ca.\iora плодоужитника. Зато 
c.\iphy плодоужитнпка престаје ц закушш уговор који је са њима склопл>ен. 
iia и онда ако је ллодоужитник прп.мио унапред целу уговорепу закупнину. 
(Пресуда К. с. 16 јан. 1941, Рев. I. 882/1938).

147
He .може се сматрати грубом неблагодарношћу што је туженн, коме је 

т\"жпге.г предао кућу на плодоуживање, тужител.а из куће деложирао. (Пресуда 
hl с. 17 јан. 1941, Рев. II. 645/1938).

148
Нема у закону о државно.м рачуноводству таквога проппса iipe.\ia ко-ме бп 

за ва.ваност свакога уговора са државним установама бнла потребпа псправа. 
(ПресЈ̂ да К. с. 24 јаи. 1941, Рев. II. 759/1938).

149
Дужпик се пе ослобађа обвезе плаћања тпме ако своту коју је нмао да 

исплатн на руке веровннка стави у судскн полог, поготову не ако, став.Ђајућп 
своту у полог, као у копкретпом случају, не тражи да суд депоновану своту 
упути веровнику. (Проо}'да I>. с. 4 ipeOpyajia 1941, Рев. I. 436/1934).
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Дете које је навршило десет година живота толико је умно развијено, да је 
способно да само расуђује о својим поступцима. Опште је познато да се деца 
тих годЈша слободио и без надзора крећу улицама на iip. до школе, трговачке 
радње и томе сл. Због тога се не може тражити од родител>а да прати сваки 
корак свога детета тога доба. Сем тога почињена штета треба да стоји и у 
узрочној вези са пропустом надзора. Зато није било основа за одговорност туже- 
нпка као родитеља на основу пропуста надзора, те је ревизију туженика ва- 
љало уважити, пресуду призивнога суда преиначитн и тужитеља са тужбом 
одбити. (Пресуда К. с. 15 јан. 1941. Рев. II. 664/1938).

150

151
Тужитељица није доказала да ју је туженн силом, преваром или обећањем 

женидбе приморао или навео да с љиме изврши полни сношај, зато јој призивни 
суд оправдано није досудио отштету. (Пресуда К. с. 24 дец. 1940. Рев. I. 447/1938).

152
За штету насталу тужитељу двема контрадикторним пресудама не може 

бити одговоран Државни ерар, јер до контрадикторности чињеничног стања 
ствари није дошло никаквом кривицом поступајућих судија, него образложеном 
слободном оценом у свакој парници посебио и непосредцо спроведених доказа; на 
основу два посебна доказпа .матеЈшјала, којн нису у свему истоветни ii нису у 
сулротности са садржином спнса. Пресуда, иак, у обновљеној парннци не темељн 
се само на погрешцн поступајућих судија, него и на другим разлозима изнесе- 
ннм у образложењу пресуде. (Пресуда К. с. 23 јан. 1941, Рев. I. 353/1939).

153
У см. Начелне куријалие од-луке бр. 226 имање од гране чини све оно 

имање које дете добије од родитеља за њихова живота без противредности, па 
it покретно и.чање дато као брачна опре.ча. (Пресуда К. с. 15 јан. 1941, Рев. II. 
446/1938).

154
Како је тужени-осигуравалац лремију од тужитеља, иако лосле пожара 

лримло и иставио му о то.ч лризнаницу; 'како је лослао и свога опуно.моћеника 
ла пице места да изврлш лроцелу настале ЛЈтете, лравиЛно је лризивнн суд из- 
рекао да је тужени-осигЈ’равалац хтео да уговор о осигурању одржи на снази, 
иако му лремија није ла време псллаћена. Пролиси, пак, т. 4 §-а 485 Трг. за- 
коника, по коме уговор о осип-рању губи снагу ако премија није на време лла- 
ћена, није такав да странке слоразумно пе би могле друкчије уговорити. (Пре- 
суда К. с. 13 јан. 1941, Рев. I. 125/1939).

155
Нема таквог законског прописа који би забран.ивао да неко лице, лоред 

лостојећег лотписа једнога лрихватннка на доспелој меници, стави и свој потпис, 
јер се тиме интереси осталих, ранијих меничних потлисника, ниуколико не 
вређају. (Пресуда К. с. 13 фебруара 1941, Рев. III. 799/1936).

156
Меница је противуговорно испуњела ако је издата извесном; лицу као вла- 

снику и имаоцу менил;е, a то лице меницу у својству ремитента није потписало, 
пего ју је лотписало пеко еасвим треће лице, у конкретном случају тужптељица. 
(Пресуда К. с. 21 јан. 1941, Рев. I. 209/1939).

157
Ннје бло тужилад властан да рок дослелости менице, лошто је он на ме- 

нлци бло наведен, самовласно исправља, јер је то могао училити са.мо уколико 
би доказао да је првобнтни рок доспелости уписан у мелнцу погрешком. Зато је 
призивнд суд лравилно изрекао да је тужитељево менично право према туже- 
лцма застарело. (Пресуда К. с. 3 фебр. 1941, Рев. II. 672/1940).
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He може ce реализовати менично дуговање примљено за случај да заруч- 
ници не склопе брак. (Пресуда К. с. 21 јан. 1941, Нев. П. 721/1938).

158

159
Оштећеник у случају штете настале у см. ирописа Закона о 

лову, која прелази luOO динара, ннје везан за процену штете прет- 
ходним постулком у см. §-а 4b0 l ’p. ii. ii., него ce ради очувања свога 
права може иослужити и проценом извршеном по поступку предви- 
ђеном у бановинској Уредби од 6 фебруара 1935, бр. l i l  4сби, доне- 
сеној на основу §-а из Уакона о лову од 5 децембра 1931, те he 
редовни суд тако извршену ироцену моћи ценити као доказ у см. 
ирописа 1 р. п. п. Иотребно je само да се та процена извршн наЈкас- 
ниЈе у времену одређеном ио §-у 57 Закона о лову и да се без кри- 
вице странке не пропусте формалности проппсане за тај начин 
ироцене. (Иресуда iv. с. 7 нов. i940, Рев. 1. 395/937).

Касациони суд ревизију туженога Савезног довачког удружења Апатин u 
ревизију туженога Државног ерара као претставника ДирекциЈе државног добра 
Неље у Кнежеву не уважава, те иобиЈану пресуду Окружног суда у Coii6opy као 
призивног суда број Ил. 913/1936 од s (ребруара 1937 године у целосга потврђује. 
НодЈедио обвезуЈе туженога 1 реда Савезно ловачко друштво Апатин, да у року 
од 15 дана под терето.м извршења илати тужитељима на име ревцзисвих трош- 
кова износ од 333 дин. 44 п.

Р А З  Л ОЗН:
Тужитељи, споЈившн у истој тужбн своје посебне захтеве, на истојј. чнње- 

ничном и правном основу, траже од тужених, Савезног ловачког друштва у Ава- 
тину II ,.1,ржавног ерара, као претставника државног нман>а Беља, првог као за- 
1:упда ловишта, a другога као сопственнка земљишта на ко.ме се дивљач узгаја, 
да им накнаде штсту од дивл>ачи, коју су тужитељи појединачно сваки за себе 
претрпели на плодови-ча својих земл>ишта, a коју су и-ч пре.ча тужби начшшли 
дивљи свињи II Јелени у кукурузу токо.м јула ii августа 1935 годнне.

Срески суд у Апатину као ирвоетепени суд одоно је тужбенн захтев свнх 
тужитеља према обема тужени.ча у целостн, и то на io.\i основу, што су тужн- 
TeJbii пропустили да у року од 8 дана код надлежног редовног суда траже iipo- 
цену штете, па су у е.мислу ст. 3 S 62 Зак. о лову изгубили право на отштету.

Окружни суд у Со-мбору као призивнн суд преиначио је првостепену пре- 
суду и тужене обвезао, свакога иосебно, да т\жител>има. сваком посебно, плате 
итштету чији нзнос је у пресуди одререн. Износ штете, досуђен сваком тужи- 
тељу иосебко, износи преко looo дииара. Нризивни суд је нашао да се ираво 
тужилаца на накнаду штете ниЈе yracii.io пропусто.« рока од 8 дана из става i 
Š 62 Зак. о лову, ни'ш иропустом извршења ироцене иутем надлежног редовног 
суда, јер штета ирелази износ од looo динара, услед чега је за поступак и upe- 
суђење надлежан редовнн суд, a за процену штете више од 1000 дннара luije 
одређен никакав нарочити поступак, iia је стога признвни суд преслушао као 
сведоке двоЈицу општинских проценитеља, који су у своје време извршили iipo- 
цену, II иа основу њихових нсказа и њихове процене утврдио штету ц њену 
внсину.

Нрворедно тужено Савезно ловачко друштво Апатнн жалн се на основу 
тач. 3 S 597 Гр. п. п. на утврђење чнњеничног стања по пцтању, да ли су 
уиитну штету узроковалн дивљи илн домаћн свињн, a на основу тач. 4 § 59 Г 
i'p. п. 11. жали се да се iipecjvia при.зивног суда заснива iia погрешној оцени по 
иитању, да лн је тужба закашњена, јер захтев за накнаду штете није био став- 
љен у" року од 8 дана од дана када су тужитељи сазнали за штету, нити је 
поступак за процену покренут код надлежног суда.

Другоредни тужени Државни ерар жали се на основу тач. 4 § 597 Гр. п. п., 
да се пресуда призивног суда засннва на иогрешној иравној оцени стварн по 
шпању, да" ли су тужнтељи иропустом одређенога поступка изгубпли право на
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тужбу, те на оснобу тач. з § 597 Гр. п. 11. Да се ДресуДД засниба на чињеничном 
стању ствари које је у противречности са садржнном парничних списа по пи- 
тању, да Јш je продена од 28 августа 1935, на којој се заснива пресуда, обављена 
по општииском суду за накнаду штете и да ли je та процена извршена онако 
како је то прописано у одредОама Закона о лову и Уредби за извршење Закона 
о лову на територији Дунавске бановине, као и да je призивни суд погрешно 
оценио исказе вештака иред судом по питању, колику штету су нанели јелени 
a колику дивљи свињи.

Uoa тужша су молила да се другостепена пресуда дреиначи и да се тужи- 
тсљи са тужбом одбију. Другоредни тужени је иосебно напао рекурсом у реви- 
зиЈи и одлуку иризиввог суда о иарничним трошковима.

чужитељи су у законском року иоднели ревизијски одговор само на реви- 
зију прворедног туженога.

113 сииса ипштинске управе у Аиатину видљиво је да је онде текао овакав 
аоступак; дана 20 августа 1935 1одине тужитељи су пријавили спорну штету, 
iia су тражили процену u иакнаду штете. Заиисник о ироцени сачињен је 2.з 
августа 1935 године, a потписали су ra цроценитељи Г. ll. и Ф. А. 11за тога је 
дака 28 августа 1935 године у суду оиштине Апатин одасано рочиште, на којем 
jf  (Јавезно ловачко друштво Аиашн било застуиљено, a Државни ерар није 
ириступно, иако је Државно нмање Беље било ооавештено и позвано. Иошто je 
штста виша од loou дин., решено је да се ствар уступи на надлежност редовном 
суду.

Тужба Срескод суду у Апатину поднесена је 28 септембра 1935 године, a 
заснована је на ироцени извршеној код Одштине Адатдн. Судска дроцена у току 
дарддце дије извршеда, дего су као сведоцд саслушади дроценитељи Г. li. 
ц Ф. А.

Иродисд § 56 Зак. 0 лову одређују дадлежност суда за дакдаду штете. Тај 
суд може бити длд досебад суд, који се осшша код одштина, или редовад суд. 
За отштетне захтеве до lOOO дддара дадлежад је одштидски суд за дакнаду 
Јдгете, a дреко lOoO динара надле:кад је редовди суд.

Одредбе става 1 § t>2 Зак. о лову говоре о отштетним сдоровима до 1000 
дидара, да код ових штеха одређују рок од b дана од сазнања за штету, a дај- 
i;acmije 6 десеци од кад je штета дастала, као рок у коме оштећеник мора за- 
траждтд дакдаду штсте ддсмедо или усмено у задиедику код надлежде одштиде. 
le одредбе се, дакле, де оддосе на штете дреко 1000 дидара.

Uo ставу 2 § 02 Зак. о лову у случајевима из §§ 50, 51 и 57 мора се 
дстовремено затраагдти н дроцеда штете, да стога и дакдаду штете треба за- 
тражитд још за време док се штета може вддетд и оцедити, a свакако дре 
дочетка берОе или жетве. 11 у овим случајевима, међутим, рок из става 1 § 02 
важи само за штете до 1000 дидара.

Став 3 § 02 Зак. о лову садржи одредбе о гашењу свакога драва иа отштету, 
ако оштећеник дродусти тражитд дакнаду штете у доменутом року, оддосдо ако 
дродусти да затражи дроцеду у случаЈевдма штете из 50, 51 и 57 Зак. о 
лову, не ограндчавајући, међутим, ово гашење драва само на случајеве штете до 
1000 динара, нити само да сдорове из става 1 § 62 Зак. о лову.

S 57 Зак. о лову говори о дроцени штете у внноградима, да житу или да 
другдм длодовима, где се штета може утврдити истом у време бербе илн жетве. 
> тдм случајевима штета he се коначдо дроцедити у доба бербе или жетве. To 
здачи, да се у случајевима штете дз § 57 дроцена мора извршити у време док 
се штета још може утврддти. Међути.ч, ако се штета у винограду, на житу или 
да другим длодовима може д дре бербе илд жетве утврдити, може се дроцеда 
нзвршити ц дре бербе или жетве. Код штете до 1000 дидара, ова дроцеда мора 
бдти у смислу става 2 § 62 захражена истовремено са доддошењем тужбе, али 
0 обздром да дродисе § 75, та тужба мора бити поддеседа још за доба док се 
штета .чоже видетд д оценитд, дакле u дре нстека рока из става 1 § 62, a сва- 
1;ако дре дочетка бербе длд жетве. Код штете дреко 1000 динара, тужба и захтев 
за дроцену штете дису везади за рок из става 1 § 62, али су свакако везади за 
време док се штета може видети u оцедити, дајкасније у доба бербе или жетве. 
Иродустод да затражд дроцену у року из § 75, оштећеди, с обзиром да дродисе 
става 3 § 62, губи свако драво на отштету, било да штета де дрелази 1000 
дидара, било да је већа од 1000 динара.

По дродисима § 75 Зак. о лову, Бановинском уредбом (члан 90 Устава) до- 
Hehe се доближе одредба о лроцедн штете до овом закону, Прописима § 75 тај

6*
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иачин процене није ограничен само иа штете до lOOO динара, за које је над- 
дежан олштински суд за накнаду штете, дакле се тај начин процене у сврху 
очувања права на накнаду штехе може прдменити на све случајеве процене по 
овом закону. Тај начин процене обавезан је за штете до 1000 динара, за које 
спорове је надлежан оиштлнски суд за накнаду штете, али у споровпма о штетн 
нреко 1000 динара, за које је надлежан редован суд, није овај начин процене 
једини начин, јер редовни суд не може битн ограннчен у праву на утврђење ii 
процену штете по пропнсдма Грађаиског парндчног постудка.

Уредба за извршење Закона о лову да територији Д}'навске бановдне са- 
држи те одредбе о начину ироцене у чл. 28—31, a такође их де ограничава само 
на штете до 1000 дднара; напротив, у члану 28 Уредбе каже се да се тај посту- 
пак одређује за извршење одредаба дз §§ 50—70 Зак. о лову, дакле не само 
одредаОа из става l § С2 тога закона. Истина, у тач. i члана 28 Уредбе помиње 
се рок од 8 дана (§ 62 Зак. о лову), али само у логледу тражен>а лакпаде, док 
се о лроценд говори у ставу 2 чд. 28 Уредбе, у коме се процела ле ограничава 
лл ло врстл штете пд по њелом лзпосу.

Према томе, будућп је у конкретло.м сдучају лиета лреко 1000 дннара, 
тужлтељи лису блли везанд ла рок лз става 1 § 62 Зак. о лову, лего само ла 
време озлачело у § 57 Зак. о лову, a у сврху утврђења л лроделе штете моглд 
су се лослужитл д лоступком ло бановинској Уредбл у  с.числу § 7б Зак. о лову.

Истдла да се у случају, кад со оштећендк радл утврђења лиете л њеле 
лроцеле лослужд лоступком одређенл.м ло Бановллској уредбл у смдслу § 75 
Зак. 0 лову, длају одржатл оне формаллостн које та Уредба прописује, алл 
због леодржања тдх формалностл може се туженд жаллтл само уколико je оште- 
ћелик са своје стране скрдвио лролуштање формалности, те уколлко дл туженл 
са своје страле лије лролустио плшта од олога што је од бло у могућлостл 
учлнитд, да се формално лравллла процепа још увек на време лзврл1п.

За евентуалне ледостатке формалностд код лзвршења лрол,епе у копкрет- 
лом случају кривл су д тужелл, јер су одл бллл лозванд ла раслраву код 
Олштллског суда за пакнаду штете, одржану дана 28 августа 1935 године. Прво- 
редло тужело Савезно ловачко друливо Апатип је на раслравл бидо лрлсутпо, 
a лропустило је онде још завремена лрлговорити евентуалним недостатцима из- 
вршелога лостулка око утврђења штете л лроцеле, ла тако изазватл поновпу, 
колачну, лродепу у време означено у § 57 Зак. о лову, уз одржање свих потреб- 
них формаллости. Другоредпо тужело Државно пмање Беље, лак, било је ла 
време обавел1тело о ставл>еном захтеву л о рочллиу за раслраву код Олштипског 
суда, алп је са рочилиа лзостало, ла стога сноси и све лоследице свога скрив- 
љепог лролуста.

Истила је да су се тужитељи једлако могли лослужитл л постулком 
редовпога суда ради обезбеђења доказа по пропислма § 480 Гр. л. л., уколико 
лије било могуће да се утврђење и лроцена штете пзврши редовнлм доказиван.ем 
у току ларлице лред редовним судом, али олиећелик, код лиете која прелазл 
1000 дилара, ллје везан само за тај начлн лродене лутем надлежпог редовног 
суда, него се радл очувања свога лрава на лакнаду лиете може лослужпти л 
лроценом по лостулку одређеном проллсима Бановинске уредбе, a редовли суд 
ће тако извршелу лроцелу цепитл као доказ по лрописима 1’рађанског парничког 
лостулка. Потребно је само да се лроцена изврлЈи најкасније у време одређело 
ло § 57 Зак. 0 лову, те да се без кривлце саме странке не лролусте формалностл, 
лролисане за онај начлл лроцеле, којлм се олиећеник послужп.

Како су тужитељн као шптећелици затражнлп утврђеље л процену спорне 
Л1тете још лре истека коначпог рока из § 57 Зак. о лову, и то једним од до- 
луштених начина за ту лроцеду, те како није утврђено да су тужитељп са 
своје страпе скривллл лропуст формалности одређених Бановилском уредбом 
лздатком у смнслу § 75 Зак. о лову, нису основане ревизиске жалбе тужелих да 
су тужлтељл лролустом одређелог лоступка лроцене изгубили свако право ла 
отштетнл захтев, нити с обзлром на рокове из става 1 и 2 § 62 Зак. о лову, нптл 
с обзлром ла рок из § 57 Зак. о лову, у везл са одредбама пз става 3 § 02 пстога 
закопа.

Пол1то су тужелицл у копкретлој парллцп приговорилл једпдо томе, лио 
утврђење штете п процену дије лзврлЈдо редовни суд у року од 8 дала, a нема 
у ревизијама тужеплх лзведене жалбе што процена Општпнског суда није из- 
вршена баш у вреле бербе односно жетве, нити има жалбе да се лиета уоллие 
цдје могла видети и оценихи онда када је лроцена путем Општинског суда из-



вршена, прнливни суд побпјаном пресудом ннје повредио ни материјално-правне 
прописе из става 3 § 62 Зак. о лову, својом одлуком да тужитељи нису изгубилн 
свако враво на накнаду штете, нити формално-правне П])описе, када је утврђењр 
тптете ii њеие впсине засновано на исказима пред судом преслушаних сведока 
проценитеља a у везп са њиховом проценом извршеном 23 августа 1935 годипе.

Утврђење оне околностн, да је процена штете извршена по Општинском 
суду за накпаду штете, засновано је иа сведочком исказу проценитеља Г. П„ па 
јв стога неоснована ревизиона жалба другоредног туженога због утврђоња тр 
околности.

Ревнзпска жалба прворедног туженог Савезног ловачког друштва у по- 
гледу оцене исказа вештака Г. П. п Ф. А. п исказа сведока Р. J. и Б. Ф. није 
основана, јер је прпзивни суд своје утврђење чињеничког стаља засновао на ис- 
казима не само тих вештака н сведока, него и на исказима даљих сведока X. J. 
II III. К., a у ревизнји се позивом на тач. 3 § 597 Гр. п. п. гтварно напада само 
оцена доказног материјала.

IIcTo тако нису основане ни посебне ревизиске жалбе другоредног тужоног 
Дри!авног ерара као претставнкка Државног имања Беље, у погледу оцене исказа 
сведока вештака. .јер у ономе, што се у ревизији износи, нема протнвречностп 
у смислу тач. 3 § 597 Гр. п. п.

Из свих тих разлога Касацнонн суд ревнзије тужених као неосноване ннје 
уважио, те је потврдпо побиЈану пресуду призивног суда.

Рекурс друторедног т.уженога у погледу парничних трогакова је одбачен као 
недопуштени правпи лек против другостепеног закључка по питаљу трошкова, 
јер ревизија у меритуму ствари ни.је уважена.

0 трошковима ревизиског поступка одлучено је по прописима §§ 143 и 152 
Гр. п. п., узев за прворедног туженога као вре.дност спора онај износ, па чије 
плаћање је он обавезан, док према другоредном туженом пису тужитељима до- 
суђепи рвсизискн трошкови зато, што тужитељн "нису у законском року подноли 
одговор на ревизију другоредног туженога.
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160
Аутентичио тумачење Мпнистарстр.а пољопривреде од 25 јупа 

1940 бр. 53310, према коме је играч, чија с-рећка у претходној класн 
Hiije извучена, дужап нзвршпти обнову срећке најда,]Бе пет дана 
вред почетак вучења дотпчне класе, не односн се на случај ако 
играч у последњој класи дотичнога кола добпје на своју срећку 
какав згоднтак, па жели да у то.) последњој класи игра и даље са 
новом срећком. (ТГресуда К. с. 1 фебр. 1941, Рев. I. 553/1940).

Касациони суд ревизију тужеиог не уважава, пресуду призивног суда одо- 
брава, те обвезује тужрног да у року од 15 дана под теретом извршења накнадн 
т.\жител,ицн у и.ме трошка ревизиског одговора 032 (шест стотина тридесет п 
лва) динара.

Р A 3 Л 0 3 II:
Протнв прссуде призивног суда туженн је уложпо ревизију. Жалн се да 

,io призпшш суд погрешпо утврдио да је тужител.ица на дан 3 марта 1939 г. 
била Еласница спорне срећке на основу купопро.даје закључене путем тиска- 
1шце, Еојом је туженп послао јој спорну c[)eliKy, јер да тужитељица ннје испу- 
кв.ла у истој наведене услове јер нн.је прихватила понуду туженог; да је ту- 
зштеЈБИца према тексту тисканице дужна била одмах извршити замену лоза, што 
опа није учинила; да се код лоза има пре вучења пречистити власпиштво истог, 
јер после вучења лоз је или папнр на доносноца од много веће вредности, илн 
је бсз вредностп; да се цена лоза мора још пре вучења исп-датитн колектору, 
jep да иначе до купопродаје није могло доћи; и, коначно, да је свако купо- 
ван>е лоза противно проппсима чл. 5, 6 н 7 ошптих правила лутриског плана 
гтрема аутен. тумачењу цитпраних прописа од стране Министарства пољопри- 
вреде од 25 јуна 1940 г. бр. 53310 ништавно.

Ревизија туженог нпје се могла уважити.
Жалба туженог да до купопродаје предметне срећке нзмеђу странака није 

цошлр неоснована је,
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Hiije спорно међу страпкама, да је срећка тужитељичина бр. 0S694O у V 
класи 11 фебруара 1939 г. добила улог ir да је тужени за исту класу после овог 
добитка 13 фебруара 1939 послао тужитељици нов лоз бр. 026431 за исту класу. 
који је извучен био 3 марта 1939. Нижи судови су утврдпли као чињеницу, да 
тужиља у оно време, када је тужени послао јој пведметну нову срећку, ниЈо 
се налазила код куће, већ да ,ie била отсутна у гостима у Земуну, одакле се 
1 марта 1939 г. вратила кућп у Нови Сад; да је 3 марта дошао тужите.Ђиии 
намештеник туженога М. К. н гражио од тужитељице да .ликвиднра стави лоз: 
да је тужиља том прилико.ч из.1авила и.менованом намештенику т\"женога да Фо 
она стави лоз одмах пронаћи, но како га није могла ппонаћи, ла је намештенш; 
туженога изјавио Т1’житељици да he он сутрадан доћи да наттлаћу1е у Toi 
.улици лозове, п да he тада л код н>е свратити по лоз, нашто да је тулгиља од- 
говорила му да he она одмах npoHahii стари лоз и сутрадан га однети тхженом. 
уколико именовани не дође по њега, a да пови лоз задржава да игра. Ово чи- 
њенпчно стање ни.је нападнуто ревизијом, те је меродавио н за веви-зпонн тто- 
ступак, Пг̂ ема том чињеннчном стању намештеник тужеиога hf. К. био ,1е по- 
слат од стране туженога тужитељицп са упутством и овлаштењем, да са истом 
ликвидира стари лоз, што може имати само то значеље., да тужитељица или 
пвими извучени улог уз истодобну предају старога извученога лоза, или, пак, 
да преда туженоме стави извучени лоз, који he за себе подзЛи нзвучени улог 
i:ao цену новога лоза. Како Je према горњем чињеничном стању тужиља пме- 
нованом намештенику туженога изјавнла да he нови послати јој лоз задвжати 
да игра, a стари да ће предати, те како ,ie намештеппк туженога на то из1а- 
Bito, будући да тужиља није одмах могла npoHahn старп лоз, да ће Hjvher 
лана, дакле 4 марта 1939 г. дohн по стари лоз, чиме је узео на знање изјавл- 
тужил>е да иста задржава нови послати јој лоз, стога је према томе између 
тужитељице и на то овлаштенога намештеника туженога дошло до споразума, 
према коме је тужнља уступила туженоме свој извученп улог на староме лозу 
у име цене новога лоза. којц је ти.ме од стране тужиље купљен бно. Hiije ол 
важности стога шта је била садржина оне тисканнце ко.јом ,ie туженп лослао 
ноБи лоз тужиљи, ,јер је према горње.м iioMeb.v странака каснпје закључен ва- 
љан купопродајнн уговор гледе предметнога лоза: a ннје од важности нн та 
околност, да је тужнља тек након што је нови лоз извучен, однела н ппедала 
туженоме стари лоз, јер је то учиннла у смпслу споразума са туженпм. Не.ма, 
нак, података о томе, a што ни са.м тужени не тврди, да би тужил>а оном пвн- 
лнком када је закључила према горњем уговор са туженим већ имала бнла 
знања о томе да је нови лоз извучен, a што је и нскључено, јер је новн лоз 
тек тога дана био извучен.

Аутентпчно тумачење Мнннстарства Пољопрлвреде, ла i:oie се туженл по- 
злва, пе може се односитп на конкретан случа.1, јор се на лгтл нс односе пво- 
1ШСЛ из чл. 5, 6 л 7 Општпх правлла лутрлског ллана. Налме, чл. 0 ио.мс- 
нутих правила длслонира о куповппн срећака које касније класе ол стране та- 
кове особе, која у ранијим класама дотлчнога кола ни.!е пггала; нлл члја ic 
cpehKa у ко.јој од рапијих класа тога кола лзвучена, a желела Cii у пстоме колу 
н дал>е да игра: чл. 7 истих правнла, лак, ллслопнра о обновн CT)ehai:a за ло.је- 
длне класе п то за такове нграче чија срећка у претгодхо} класи нлје лзву- 
чена, те проппсудс ла је такав лграч лужан лзвршлтл обнову сле1\ке ла1дал.о 
пет дана пред вучење дотичне класе. ГГрема томе нл у ч.ч. 7 Општих правлла 
не говорц се о томе случај.у када лграч, дакле такова особа Ko.ia је дотле у 
свима класама дотичног 1:ола играла. у лоеледљој класи. у Koioj се вученх' 
вршл скоро кроз месец дана, добнје на своју дотада лг|>ану ci)ehKv какав до- 
блтак, a же.чи да л даље игра у последњој класп са лругом cpehкo^t. на којл 
се начлн има тада куповина лове срећке вршитп. Како се ио са.мој ирироди 
гтварп за такав случај не могу примеллтл проплсл чл. 7 Олл1тлх лравлла. 
пре.ма којима бн иг])ач дужан бло да лзвргал обног.у срећке на.јдаље пет дала 
пред п.учење, следствено томе ни rope цптлрано аутентнчно тумачење ^[иииcтap- 
ства Пољопривреде, које се искључиво односп на лроплс чл. 5, 0, и 7 Ојпитих 
иравлла, не може се применлти на конкретан случај.

Расположење гледе трошка оснива се па § 143 л 152 Гр. л. !i.
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161
3n поЛијпље правних дела г.ан стечаја на основу §-а 2 Закона о побнјашу 

предуслов је да је дј̂ жник имао памеру да оштети иовевиоца и да је сауговорач 
0 тој намерЈг лужника имао илп морао имати зиан>а. Како призивни суд чиње- 
ннчно стање ствари у том погледу није установно, Касациони суд је ппесуду 
прнаивпог гуда укинуо и вратио му ствар на даљи поступак. (Закључак К. с. 25 
лец. 1940, Рев. I. 064/1938).

162
За побијање правних дела ван стечаја веровннк је у сваком случају дужан 

иска.зати да за своју тражбнну и.ма извршаи паслов, иако у конкретном случају 
iiiije морао исказати да је оврха коју је спровео остала безуспешна, јер се могло 
узети да оввха и да је спроведена не би довела до намирења. (Пресуда К. с. 31 
Лец. 1940, Рев. III. 778/1938).

163
Правилно је призивнн суд изрскао да претставља ра-злог за отпуст без от- 

каза, односно пре истека уговорнога времена, што је намештеник један дан са 
посла изостао, иако га је послодавац упозорио да ралњу не напушта, јер је 
тај даи пазарнн дан п нзјавио да he сноситн све штетне последице што наме- 
штеннк неће мо1ш претстати су,ду где .ie требало да будс преслушап као сведок. 
(Пресуда К. с. 8 фебп. 1941, Рев. I. 23/1938).

164
Лпце које код новчаног завода воли хипотекарно одељење, кореспонден- 

дију, депозит и лнквидацију меничних зајмова, што су све послови више врсте, 
пе спада у особље из §-а 3 ст. 2 Закона о заштити радника коме прнпада нак- 
пада за прековремени рад у c.vi. §-а 10 истога закона. (Пресуда К. с. 10 (}ie6p. 
1941, Pen. II. 602/1939).

165
Радннку ирнпада награда -за прековремени рад, којн се састо- 

јао у прековременом дежурању, ii онда ако за то време ннје био 
гтално запослен, него ако је само од времена на време, када је о 
томе бпо нзвештаван, одлазио да на електричној мрежи поправн 
квар. (Закључак К. с. 21 дец. 1940, Рев. III. 250/1937, као и закљу- 
чак К. с. 6 фебр. 1941, Рев. I. 249/1937).

Касациони суд прводом ревизије тужитеља укида пресуду призивнога суда 
II ствар Bpaha нстом суду на даљи поступак и доиошење нове одлуке.

Р А З  ЛОЗИ:
Првостепенн суд је установно да је тужилац као физички радник, на кога 

се пма примепитн § 10 3. о з. р,, радио код тужене, која је у с.\шслу зак. про- 
iiHca ИНД.УСТРИСКО предузеће, у којима је према чл. 6 3. о з. р. прописано ос.мо- 
часовпо радно време, дежурао 19 пута; да је за то добијао по 12 динара, a 
ла му је реловна награда бнла 3 лин. по часу; ла се дежурство састојало у 
томе, iiiTO је морао бнти у дежурној собн у г[1адској кући, где је могао спавати 
док му полици,ја не .јавн да се негде у мрежи десио квар; да је дежурање тра- 
јало од 17 сати до сутра дан ујутро док је било струје. Установио је првостепени 
суд п то, да тужена није имала дозволу за прековремени рад у смислу 3. о 
3. ])., па је на основу напред изложеног изрекао да сматра то дежурање тужио- 
чево прековременим радом, за који му у смислу § 10 3. о з. р. припада 50 % 
Бпше него за редован рад, те је осудио тужену да му плати 883 дин. 50 пара.

Прнзцвнн суд је пресуду првостепеног суда преиначио и тужитеља са ту- 
жбом одбио на основу чињеничног стања установљеног по суду првог степена, 
,јер да дежурање вршено на тај начип какр га је вршио тужилац не претставља 
прековремени рад у смислу 3. о з. р., јер се ово није састојало у непрекидном 
обављању посла, већ је дежураве било само превентивна мера за случај потребе.
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Против пресуде призивног суда уложио је ревизнју тужилац због погре- 
шне правне оцене ствари. Погрешну оцену налази у томе, што је призивни суд 
нзрекао да се утврђено дежурање не може у смислу 3. о з. р. сматрати преко- 
временим радом, и што је изрекао да се овакав начин наплате како ју је оп- 
штина вршила не коси са одредбама 3. о з. р.

Касациони суд испитујућн побијану пресуду у границама одредаба § 598 
Гр. п. п. нашао је да су ревизиски разлози тужиоца основани.

Како је према установљењу суда првог степена тужнлац за врсме дежур- 
ства морао бити у градској кући у дежурној собп; да је то дежурство трајало 
од 17 часова па до сутра дан ујутро док је било струје, те да је тамо тужнтељ 
добијао извештај од полиције о евенг. кваровима које је он имао да поправи, 
то се II ово само дежурање има сматрати радом, без обзира на то колико и да 
ли је уопште за време дежурања било каквог квара, који је било потребно по- 
иравити, јер је гужилац за време дежураља стајао у служби послодавца, a на- 
града не зависи од тога да ли је послодавац свога намештеника за време док 
је био у служби и вршио службу могао стварно запослитн неким радом или није.

Како је, пак, ово дежурање трајало н преко дозвољеног радног времена, то 
тужиоцу припада за тај рад у смнслу § 10 3. о з. р. посебна награда и то у ви- 
сини, која са 50 % прелазн редовну уговорену награду т. ј. плату на час.

Према томе тужноцу припада разлика између за дежурство уговорене и iia 
основу rope наведених пропнса лу припадајуће веће иаграде, јер је уговор 
склопљен између послодавца и послопримда па основу § 5 3. о з. р., уколико 
је уговорена награда маља од оне која би послопримцу припадала по § 10 3. о 
3. р., у том делу ништаван.

Како, међутим, прнзивни суд с обзиром на његово правно стајалишто 
тужиочев призив мериторно није решио, те услед тога ннје установио чиње- 
нично стање ствари потреешо за правнлну иримену напред наведених материјал- 
но-правних прописа, то је ваљало побијану пресудЈ  ̂ прнзивног суда укинутн п 
ствар вратити на дал>и поступак п доношење нове одлуке.

0 накнади ревизиских трошкова Каиациони суд ннје одлучио с обзиро.м па 
реч. 2 ст. 1 § 154 Гр. п. II.

166
Не.ча таквог нрописа у Урсдби о лнквидаццји земљорадничкцх дугова, a 

нити иначе, који би дужнику-зе.мљораднику забрањивао да се одрече заштите 
коју' му Уредба даје и да сво.ј дуг псплати веровнику без обзира на прописс 
Уредбе. (Пресуда К. с. 16 дец. 1940, Рев. II. 534/1933).

167
Није властан верошшк да тужи мешгшо потражнвањо ако му јс ду- 

жнпк, којн је иначс заштнћенп земљораднш;, предао нову менпцу и платно ка- 
мате, a рок плативости те иове меннце iiiije још доспео. (Закључак К. с. 12 дец. 
1940, Рев. I. 170/1938).

168
Уриарија ша заједница, уколнко рукује заје.дничко.м и.моииио.м и ириходо.м, 

јесте iipaiiHO лнце. (Решење К. с. G дец. 1940, Рев. II, 4/1937).

169
Заменик, односио иреузнматељ адвокатске 1;анцеларп.је, које 

нменује одбор Адвокатске коморе у см. слова е) §-а 44 Закона о 
адвокатима, нпсу власни да на основу иуномоћи кију је адвокат 
добио од странке ову даље у парници заступају, него је у погледу 
'даљега заступања странке меродаван iipoiiiic §-а 224 Гр. n. п. (За- 
кључак К. с. 6 фебр. 1941, Рев. I. 982/1939).

Спис се враћа призивном суду да пре.ма пролнси.ма § 129 Гр. ii. ii. позове 
туженог и Н. Н. адвоката из Honor Сада, да у одређеном року поднесу иупо.моћ 
o.l стране туисеног за Н. Н., адвоката, под теретом законских последнца, a no 
TOM сппс вратн овом Касационом суду на даљи поступак,
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Р А З  ЛОЗИ:
Тужену стЈзанку заступао је у овој парници iia оспопу адпокатског частуп- 

1ШЧКОГ пуномоћија адвокат И. П., из Новог Сада, којн је брисан из и.мвиика ад- 
г.оката код Адвокагске коморе у Новом Саду, a коме је за преучи.мател>а каиде- 
ларије према прописима § 44 сл. е) Зак. о адв. постављен Н. Н. адвокат иа 
Новог Сада, па је овај у том својству вршио заступање тужене странке у ири- 
зивном поступку, те је потписао и ревизију тужене страние, иако тужгпа 
странка није издала њему пуномоћије за заступање у овој парници.

Пропис, садржан у § 44 слово е) Зак. о адв. од 20 априла 1929 г., да за- 
меник II преузиматељ канцеларије имају пста заштитничка права као и сам 
адвокат, коме су постављени у смислу одредаба истога §-а, дерогиран је споцн- 
јалним прописом § 224 Гр. п. п., по коме, кад адвокат које странке умре или 
постане неспособан да пастави заступање странке, прекида се поступак уко- 
лико закон прописује заступаље адвокатом, п тај прекид траје док странка но 
костави другог адноката н док овај то не јави прско суда протинној странци, 
нреузимајући у нсто време поступак. Услед тога.ни у случају постављења замс- 
кика адвоката, односно преузиматеља канцеларије из § 44 слово е) Зак. о адв., 
овоме не припада право да супротно прописима §-а 224 Гр. п. п. продужи naji- 
нични поступак на основу самога акта Адвокатске коморе о том постављењу, 
уколико га и сама странка издавањем новога пуномоћија пе поставн за свога 
адвоката у смислу ирописа § 224 Гр. п. ii.

Према томе је и овакав заменик адвоката, одиосно преузимател> канцела- 
рнје, дужан према пропнсима § 131 Гр. ii. п. при првој иарничној радњн, коју 
предузме у парници, доказати пуномоћијем да је овлашћен на заступање. У 
противном случају, уколико је заступан.е адвокатом обавезно, има се поступнти 
по одредбама § 224 Гр. п. п.

Како адвокат Н. Н. ннје поднео пуномоћ пре.ча прописима § 131 Гр. п. п„ 
те како сј'д у смислу прописа § 129 Гр. ii. п. у сваком стању иоступка по слу- 
жбеној дужности има пазити на недостатак пуномоћија, као и на потребу за- 
ступаља странке по опуномоћеном адвокату, то је Касациони суд наредио да се 
спорна ствар вратн признвном суду ради претходиог поступка по ироиисима 
§ 139/2 Гр. п. п. у сврху отклањања недостатка.

170
Правнлно је ирнзншш суд изрекао да тужител> iia основу ироииса §-а 323 

Гр. ir. п. ннје властан тражнтн да суд установи да оставина иза пекога лица ннјс 
остала; да тужитељ пза тога лица није нншта иаследио, те да сс овлашћује да 
на основу правомоћне пресуде мо/ке тражиги поново отварање осташшскога 
поступка. (Пресз’да К. с. 7 фебр. 1941, Рев. II. 207/1938).

171
Спајање парннца пе утпче на допустнпост п[1авнпх лекова, је)1 иаринце и 

после спајања остају у том иогледу самосталне, чак ако су iiciiiene п једном 
пресудом, те се Bjie;piocT парничиог пре,д.мета има рачунати за сваку иарпнцу 
посебио. (Закључак К. с. 2 jaii. 1941, Рев. I. 900/1940).

172
Како је туженп папао пресуду призивног суда само iia то.ј осиови да инје 

било пзостанка, иризивнп је суд погрешно ка.да је у сврху peuieiba пјшзива од- 
редио усмену расправу и о прнзиву, одбацујући ra, iieimio пресудо.м. Како се од- 
лука призивнога суда нма, ирема томе, сматрати закл>учком, иротив кога је у 
смислу §-а 613 т. 1 Гр. п. ii. рекурс допуштен, Касациопи суд је рокурс jiacMa- 
Tfiao, н нашавлш да је неоснован, одбио га н одобрио закључак призивнога 
суда. (Закључак К. с. 5 фебр. 1941, Рев. II. 900/1938).

173
lIpoTHB свекра се издрагавање не може тражитн у бракора-зводиој парници, 

јер се у см. §-а 687 старог Гр. п. п. у бракоразводној парници могу остваривати 
само пмовинско-правнн захтевц који нзвнру из брачних односа, a издржавање 
са стране свекра може се осшшатн само на том да муж улан̂ е своју привредиу 
делатност у господарству свога оца. (Пресуда К. с. 20 дец. 1940, Рев. III. 
579/1938). ‘ С.
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

174
Kai:o је жалплац разговетно упутио на повреду закона из § 

г,36 Г>р. 0. кр. п., то је ревпзпја његова са ове основице расматрана.
Остварена је повреда из § 336 бр. 6 С. кр. п. када се у нападну- 

тој пресуди установљава да се је оптуженик „случашо напио“ a 
не паводе се поближи доказп ни околности пз којнх несумњиво 
пронстиче оваково стаље.

П Р Е С У Д  А:
Кас<ациони суд улажапа ревнзију држ. тузгпоца изјављену због повреде 

(]|ормалног закона из § ЗЗв бр. 6 С. кр. п. те, поништавајући пресуду Окру- 
жног суда па основу § 350 бр. 2 С. кр. п., ствар упућује исто.м Окружном судЈ' 
II a ношг претрес н одлуку.

Решењр у погледу осталог дела ревпзиЈе отклања.

Р А З Л О З И;
Протнв пресуде Окружног гуда државпи тужилац је уложио рег.нзпју због 

пов)1еда закона из § ззп бр. G н § 336 бр. 1 сл. а) С. кр. п., a у акту о оправлап.у 
ревнзије навео је да су у напалнутој пресуди учнњене повреде закона из § 330 
бр. 6 и § 337 бр. 1 сл. а) II б) 0. кр. п.

Поводом наведене повреде закона из § 330 бр. o С. кр. п. жалилац је навео 
ла је сул погрешно узео да је оптуженик бпо тотално пи.јан и ослободио га од 
сваке одговорности, а, међутим, током доказног поступка утврђено је баш про-
Т1ПШ0.

Поподом повредо закона означепе у § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. лсалилац јо 
павоо: да је Окружни сул. према установљеном чињеничпом стаљу, пз којега 
П|10из11азн да Je оптуженнк прилнком нзвршења крпвичног дела био у потпуно 
впјаном стању, те ла није могао схватити прпводу п значај свога дела, — бно 
лужан да оптужепога прогласи кривнм за дело из § 166 Кр. -з., јер у конкрет- 
ном случају постоје сви услови за прпмену овога законскога пропнса. Нанмр, 
утврђепо је да је оптунгени изпршио дело у потпуно ппјаном стаау, дакле да 
io бпо нсурачунљив; да се опио из нехата и да је у таквом стању учпнио крп- 
вично дело за које се гонп по службеној дужности.

Да се, пак, оптуженнк опио из нехата. a не случајно, вилп се нз поступка 
оитужопог које је у пресуди наведено: да ie оитуженик, пошто је свршпо свој 
иоса I у Банцп, свратно у један 6iqiT на чашу внна, алн онда почео внше да 
иијо (дакле већ ту пропустио опрезност пјш узпмању алкохолних miha); да је 
нз тога бирта напит око једног сата iio подне дошао у бпрт Фако Брле, a одатле 
онако наппт отшпао у другу кафану где је иродужно да пнје (дакле иако панпт. 
iriije се уздржао од пића, већ је продужио да пије и оппо се, не случајно, већ из 
иехата, пз неопрезностн).

Узевши у оцену ове последњо 1)евизнске наводе, Касацпони сул је пвет- 
хо;шо нашао да је жалилац овим наводнма разговетио упутио на пг>сто1ан.с iio- 
иреде нз § 330 бр. 0 0. кр. п., ,iep жалилац, противно установљењу Окр. суда 
да се оптуженпк iipe нзвршења свога кпив. дела omio случајно, тврдн да нз са- 
мих Ч|[к>е1шца установљених на главном претресу, a наведених н у разлозн.ча 
наиадпуте пресуде пронзлазн да се оптуженик означеном прнликом omio из 
иехата.

lIoTOM је Касацнони суд нашао да напедена повреда формалног закона у 
даио.ч случају заиста постоји. Нанме, Окружни суд је у ра-злознма пападнуте 
пресуде установио да се опт. М. критичног дана сасвим случајно iiamio н без 
своје КЈшвице, односно умшпљаја илн нехата, те да га стога ннје могао судитн 
ini за дело цз § 166 Кр. з,
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Касациони суд је нашао ла за опо устаноаљељс случајне иапитости опту- 
жанога у разлознма нападнуте пресуде пису уопште папедене иотребнс чии.е- 
кнце. Нема у пресуди никаквих података иа основу којих би се могао извсстк 
песумњив за1иБучак: да се оптуженик означеном прнлнком случајио папво; мо- 
ђутим, за установљење чињенице да се оптужеппк нехатно oiiiio н.ма ловољио 
података, алн исти нису анализовани. У овом погледу постоји н коитрадикција 
у разлозима иападнуте пресуде. Jep Окрулши суд, у послелн.ем олел.ку сво.јо 
1[ресуде, поред осталога, констатује: да исма доказа да ли је оитужсник кри- 
тичног лана пио у једној или више гостионица. Међутим, у почетку установ- 
љења чињеничног стања суд је установио као чињеницу, да је оитуженик кри- 
Т11ЧНОГ дана, пошто је свршио свој посао у Банци свиатно у једап бирт иа 
чашу вина, али је онда почео више да пије. ТТотом је око 1 час iio подне 
дошао у кафану зв. „Станица", одакле је био избачен, a после овога оптужеиик 
је, онако већ напнт, отишао у другу кафану, где је попио иепознату количнну 
алкохола. ■' •

Као што се нз напред напеденога впди, у разлозима пападнутп пресуде није 
потпупо расветљено питање; да ли се оптуженпк опио из нехата, те према томо 
у пресуди постојн непотпуност у погледу установљења једне важне чнн>еннцп 
сд Ko.ie зависи правилна примена закоиа.

Према овоме, у даном случају постоји паведеиа поврсда закопа; па јо 
стога у овом погледу Касациони суд рсвизнју државног тужпоца морао да 
упажи и да у см. § 350 бр. 2 С. кр. п. нападлуту пресуду понншти н да донссс 
одлуку као у диспозитиву ове пресуде.

Ć обзиром иа овакву одлуку Касациопог суда, решељс у поглслу осталог 
дела ревизи1е отклоњено је, као беспредметно.

Нови Сад, 29 новембра 1940 год. (Кре 201/1940).

175
Остварена јс иовреда мат. закона из § 337 бр. 3 0. кр. п. када ro казиа 

двоструко ублажц.
Крпвично дело из § 107 од. II бр. 2 Кр. з. — за које јс оптуасешш оглашек 

1;рш!им — кажњава се смрћу или вечптом робнјом. Како у кошоретном случају 
iie нредлеже такве чињенице пз ко.јих би се могао нзвестн закључак да је опту- 
Јвеник прн извршењу дела показао зао карактер, пнти да је кр. дело потек.дп 
из нечасних побуда, то ie п|)Востепени суд могао оптуженика осудити на казпу 
заточоња. Но Окр. суд је при одмеравању казне сем горњег прописа применио 
н § 30 бр. 3 Кр. 3. и оптуженика осудио на казну затвора. Пз овог прои-злази ла 
је првостепени суд извршио двоструко ублажавање казне. Према пропнсима Кр. 
3. II стално,ј јудикатурн овог Кас. суда није допуштено двоструко ублажавањс, 
a када је оно ппак учињепо, остварена ,ie повведа из § 337 бр. з С. кг. п., jej) 
.ip суд прекорачио своју казпену власт (Kjic 70/1940).

176
Пошто .јо оптуженик одгрпзао .]олап део уха оштећеиога, и.ча 

с-е расвет.зпти та битна околност, да ли је услед те иовроде слух 
оштећенога ослабљен.

П Р Е С У  Д А:
Касациопи сул поводом ревизи,1е држ. тужноца илјављепе због иовреде ма- 

тсрпјалног .закопа* из § 337 бр. 2. С. кр. п. поништава iipecy.yv Пкружиог сула 
iia основу § 350 бр. 5 С. кр. п. и ствар упућује исто.м Окруашом сулу па нови 
iipi'Tpec н одлуку.

Решење у погледу ирнзива отклаља.

Р А З Л О З И:
Против иресуде Окр. суда изјавио је дпжавнн тужилац ревизнју због ио- 

вреде .матернја-лнога закона из § 337 бр. 2 С. кр. ii. зато, што инкримиписано 
дело niije ква.лификовано по § 179 одељ. I. Кр. з. Наиме, повређена је ушна 
шкољка оштећенога у великој мери. Она служи као резонатор за прикупљаљс’ 
таласа и без ње човек тако рећи нв би нншта чуо. Како је она у конкретном
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случају у  волпЕој мери откннута, то је слух оштећеиога ослабљен, те је тако 
г.ажан део тела постао тпајно слабији.

Поводом ове ревизије Касационн суд је нашао да у спнсима нема никаквих 
података о томе да ли је у конкретном случају с обзиром на претрпљену по- 
Ј.реду слух оштећенога ослабљен или не, и ако јесте, у коликој мери. Расвет- 
л,ењем ове чивенице суд се уоиште није бавио, међутим, ова је чнњеница од 
битне важностн, jei) од постојања или непостојања те чињенице зависи пра- 
вилна ивимена закона, наиме како се пма инкриминисано дело квалификовати. 
Заго је Касацнонд суд поводом ревизије држ. тужиоца, изјављене због повреде 
материјалнога закона из § 337 бр. 2 С. кр. u. поништио пресуду Окружног суда 
н ствар уиутио истом Окр. суду на нови претрес, на којем he Окр. суд расвет- 
лити горњу чињеницу и према резулгату доказног поступка донети нову одлуку.

Услед горње одлуке призив држ. тужноца због благе казне постао је 
беспредметан, па је Касационн суд решавање тога прпзива отклонпо.

HoBir Сад, 30 октобра 1940 год. (Кре 232/1939).

177
Остварена је повЈ)еда формалног закона нз §  ЗЗС бр. G С. кр. u. 

|;;1да се у диспозитиву пресуде наводп да је оптуженпк умпшљепо 
innpiirao шп;р. дело нз § 179 Кр. з., али се у разлозпма нападнуте 
иресуде не означавају поближп подацп пз којих би произлазио 
у.мишљај на телесну повреду ннкр. дела, нити се умшиљај као од- 
лучујућа чињенпца установљава.

П Р Е С У Д А ;
Касацнонп суд уважава ревнзи.ју оптуасспога нзјављспу због повреде фор- 

малпог закона из § 336 бр. G С. кр. п. те, поннштаг.ају11И вресуду Окружног суда 
iia оснопу § 340 бр. 2 С. кр. п„ ствар упућује пстом Окруншом суду на пови 
иретрес п одлуку.

Р А З Л  ОЗТТ:
Иротпв пресуде Окружиог еуда изјавио је оптуженик ревизију због поврсде 

(1)01>.малног закопа нз § 336 бр. 6 С. кр. ii., због повреде матернјалног закона из 
§ 337 бр. 1 сл. б) II бр. 2 0. кр. п. и призив.

Повреду формалног закона налазп оптужени, између осталога, у томе, што 
је пресуда Окр. суда непотпуна, јер иако га је суд проглавио кривим за дело 
из § 179 Кр. 3., за тај умншљај суд не даје ннкаква доказа.

Ова је реБнзија темеЛ)Нта. Наиме суд се у разлозима своје пресуде углав- 
ном бави исказима сведока п даје разлоге о томе, зашто није поверовао сведо- 
ци-ма, којц би нмалн да докажу нужну одбрапу оптужепога, a зашто је пове- 
jior.ao исказпма онпх свелока, којн су исказали ла је оптуженп био нападач. 
Мсђ.\т11м, дело нз § 179 К. з. је долозно .дело, о томе, пак, да лн је оптуженик 
оио ,дело и-звршно са умпшљајем, да ли је умншљај бпо уперен на то да оште- 
liOHOM ианесе баш повредл' пз § 179 Кр. з. плп, пак, предвпђајући последипу 
гвога дела пристао на љеио наступаље без обзива на то да ли је он то желео 
it.TO lie (§ 10 Кр. 3.), разлози пресуде ништа не говоре, нптн се суд уопште ба- 
Biio Т1Ш чишеницама. Није .довољио ла се само у диспозитнву пресуде cno- 
MMie да је оптуженик делао са умишљајем да оштећенога телесно повреди, b c Ii 
суд xiopa и у разлознма да устаиови чињенице нз којнх бп се видело да ,је оп- 
туженик заиста делао ta у.мишљаје.м н на какву телесну озледу, јер од уста- 
нопл«ења нстих заиисЈг праиилна ивнмена закона, како се, панме, нма дело 
1;Всг;л1фцковаш. ITiie.Ma то.ме Касацнони суд је морао уважити ровизнју, те је 
иоништио пресуду Окј). суда н ствар упутпо нстом суду iia новн претрес, iia 
којем ће Окр. суд раеветлпти го[>ње чињеннце ii према резултату доказног iio- 
стутса донети нову одлуку.

Услед горње одлуке остали нравнн лековп с-у иостали беспредметнн, па јс 
рсшавање ibhxobo Касацнонн суд отклонно.

HoBii Сад, 13 повембра 1940 год. (Кре 82/1940).
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Да ли he се дело т  § 214 ид 2 Кр. з. ккалифнковати као зло- 
4U1H плн престун, то завпси од кавне коју ће суд за ти дело изреНи.

ПР Е С У  Д А;
Касациони суд ноништава пресЈ-ду Окр. суда из службене ;у>-жиости па 

осиову § 338 од. 5 0. кр. п. због повреде матег1ИЈалног закона ич § 337 бр. 2 
0. кр. II. што се тиче квалифпкацнје дела описапог у пресуди Окр. суда иод 1, 
те то дело квалификује као престуи.

РАЗЛОЗИ;
Окр. суд је огласио оптуженога криви.м за дело из § 214 од. 2 Кр. з., тс 

то дело квалификовао као злочин ii од.черно казну строгог затиора у трајању 
од 6 месецн, a новчану казну у износу од 2000 динара.

У смислу § 15 од. 2 Кр. 3. злочииства су она кривична дела, за која Кри- 
вични закон прописује смртну мзиу, робију или заточење, док по 3 од. истог 
§-а преступи су она дела, за које закон прописује строги затвор, затвор илп 
новчану казну. За дело из § 214 од. 2 Кр. з. иредвиђа казну робије или 
строги затвор, дакле алтернативну казну. Код оваквих казнн, дело се може 
квалификовати као злочни ii као преетуп пре.ча томе, коју he од законом пред- 
виђених казни у конкретном случају суд изрећн. Ако суд изрече казну строгог 
затвора — као у овом случају — онда се дело и.ма ква-лификовати као престун. 
Како је Окр. суд дело квалификовао као злочии, нако ie нзрекао казну строгог 
затвора, то је остварио повреду материјалног закона означеног у § 337 бр. 2 
C'. iip. п., па како је ова повреда учињена на штету оптуженнкову, то ју је Кас. 
СЈ'Д морао узети у обзир по службеној дужности по § 338 од. 5 С. кр. п., у то.м 
делу пресуду Окр. суда поништити н дело квалификовати као преступ.

У Новом Саду, 6 новембра 1940 (Кре 54/1940).

178

179
Извршење каквог кривнчпог дела пма се сматрати започетим 

онда, када .је учинилац почео да остварује биће тога кривичног 
дела.

Покушај злочнна насилне обљубе из § 269 бр. 1 Кр. з. постоји 
већ онда, када је учинилац отпочео да употреби силу у намерн да 
женско лице с којим ннје у браку принуди на обљубу.

He постојн драговољно одустајање од дела из § 299 Кр. з. када 
je оптуженик престао са даљом употребом силе зато, што се оште- 
heiia оти-мала, плакала ii внкала, дакле услед отиора н опаспостн 
да he услед внке оштећене бити затечен на делу. Према томе се 
одустанак појављује као последица спољашних околности, која је 
била независна од његове воље.

П Р Е С У  Д А;
Касацпони суд поводом ревизије државног тужиоца нзјављене због ионреде 

■чагеријалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. понпшгава пресуду Окружног 
суда, те на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. ствар ynyhyje псто.м Окруашом суду на 
iioBii претрес и одлуку.

Решење у погледу' осталог дела ревизије отклања.
Р А З Л О З И :

Против пресуде Окружног суда нзјавио је_ државпи тужилац благовремепо 
рсвизпју због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) и б) С. кр. п. 
и због повреде формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п.

Поменуте повреде матерпјалног закона налази жалилац у ro.vie, што је Окр. 
суд norpeiUHo узео да дело за које се оптуженик гонн није уопште кривично 
дсло, одношо што је погрешно установио да је оптуженик драговољно оду'Стао
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од нзвршења, па да је зато у смислу § 33 Кр. з. наступпла некажњивост преду- 
зстог нокушаја.

Ревизпја је утодико основана што у иресуди Окружиог суда нису установ- 
љене такве бнтне околностн на којима 6н се по правилној примеш! закона имала 
засннвати пресуда.

Окружни суд установио је као чињеницу да је оптуженик критичне згоде 
uiio иозвао оштећену да пође с њиме у жито ради полиог сношаја, па када ова 
iiuje хтела, понудио јој је 200 динара, a затнм је почео да је вуче и хвата за 
liore ц грудн, при чему је оштећена вжкала, пла1;ала н отлмала се. након чега 
ју је оптуженнк нустио.

Окружни суд је узео да се овакво утврђење радње оптуженога не може сма- 
трати иокушајем злочинства обљубе у смислу § 31 Кр. з., јер да радња извр- 
швља обљубе тиме још није започела, па да би се једино могло говоритн о неким 
ирипремним радњама, Koje да су, међутим, у смислу последњег одељка § 32 
Кр. 3. у иредметном случају некажњиве.

Ово правно схајалиште Окружног суда је погрешно. У смислу § 31 Кр. з., 
иокушај iiotiojii онда када је неко извршење каквог умишљеног крцвичиог дела 
започео али га није довршио. Извршење, пак, цма се сиатратн започетим онда, 
када је учнннлац почео да остварује биће кога кривичног дела т. ј. када је 
кочео да остваруЈе било који од оитних састбјака кривичног дела у иитању. 
Ирема томе докушај злоч. насилне обљубе из § 209 бр. 1 Кр. з. постоји већ 
(Л1да, када је учинилац отпочео да употреби силу (.која је битнц елеменат тога 
делај у намери да жеиско лице с којим нпје у браку привуди на обљубу. У 
иред.метаол! случају (Јкружнц суд је установио да је оптуженнк — накои што 
је оштећена одоила да драговољно пође с њиме у жито радн полног сношаја — 
иочео да оштеиену вуче u хвата за ноге u груди, a она да је викала, плакала 
ц ошмала се. 1име je установљено да је овтуженик прошв оштећене већ от- 
иочео да иримењује силу, дакле да остварује једно од битних обележја дела 
нз § aU9 бр. 1 Кр. 3., иа је према томе нетачно да ои се овде радило само 
о некажњнвцм прииремннд радњама.

Но погрешно је и оно правно становиште Окружног суда да се u у слу- 
чају ако се извршена радња оптуженога узме као покушај у смислу § 31 Кр. з. 
и.ма сматрати да је оптуженик од њега добровољно одустао, па да се у том 
случају зато нема казннти, с обзиром на пропис § 33 Кр. з. Погрешно је то 
стаЈалиште зато што одустанак, да 6ii био драговољаи, мора битн заснован на 
слободној вољи учинноца, док из напред наведеног чињеничног стања излазп да 
jt‘ оптуженик престао са даљом употребом силе зато што се оштећена отимала, 
le што је плакала и викала, дакле што је наишао на отпор и што је иостојала 
uiiacHotT да услед плача u вике оштећене — с обзиром на место где се догађај 
идиграо — буде затечен на делу. Одуетанак оптуженога појављује се према томе 
icao иоследица спољашњих околности које су бнле независне од његове воље.

Окружпи суд је, међутим, у својој пресуди установно чнњенично стање 
само уколико се односи на објективну страну инкрнмисаног дела, док поби- 
јана нресуда не садржн одређеннх података о томе да ли је оптуженик оштећену 
вЈкао и хватао за ноге ii груди с умишљајем да је прннудн на обљубу илц с 
другим умишљајем, евентуалио ради извршења блудае радње у смислу § 272 
I41. 3., или ради наношења увреде у смислу g 297 К. з. У образложењу прво- 
cTeiit4te иресуде установљено је, наиме, у погледу умншљаја само толнко, да је 
1СОД оитуженога постојала намера на лолни сношај када је оштећену звао у 
жито, односно када joj је нудио 200 динара да са њнме полно општи, али није 
нзрнчиго наведено да лн је оптуженик, вукућн оштећену н хватају1ш је за ноге 
н ГЈ1УДН, ишао за тнм да je тиме иринуди на обљубу.

Како према изложеноме од расветљења чињеничног стања у том правцу 
завнси иравилна примена закона, Касациони суд је поводом ревизнје држ. ту- 
жноца изјављеие због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) 0. кр. ii. 
иоииштно пресудЈ' Окружног суда на основу § 350 бр. 5 С. кр. п. и упутио ствар 
ucTOM (Јкружном суду iia нови iipeipec и одлуку.

Услед тога постала је ревизија држ. тужиоца у осталом делу беспредметна, 
ua је Касациони суд отклонио да о њој решава.

HoBu Сад, 15 новембра 1940 год. (Кре 160/1940).
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За иостојање дела из § 27п Кр. з. иитребно је између осталог 
да се установн ii та бнтиа околиост, да је оитужеиик извршно дели 
корнстећн се влашћу коју му даЈе иоложаЈ иослодавца, односио 
старешине.

Окр. суд је К. В. оптужеиика огласно кривим што је nohy иамеђу 10 u 11 
(ребруара 1аз9 г., дошавши кући, ушао у кухињу где je спавала његова слу- 
жавка К. М. тринаестошдишња девојчица, те, искорнстивши нрилику дуОоког 
сна у коме се иста налазила, легао у њеи К])ивет и иад овом извршио олудиу 
радњу на тај начин, што је, скннувшн са себе одело, скииуо ii оштећеноЈ ra- 
вице и открио је, легао иоред ље, извадио raha свој полип уд ге ra ставио 
ЈЗ тело голе оштећене, док je прстнма ишао по вапши овв, чинепи све то да за- 
довољи своЈу телесну похлеиу, iia је тако icao старешина довршио блудну радн>у 
са женским лицем, које mije навршило 14 година, користећи се положаје.м 
послодавца према потчињеиој му служавцн, чиме je почииио нрестуи озн. у 
S 27S од. 2 II g 275 од. 2 у ввзц s 01 i7p. 3. (Јсуђен је на основу g 275 од. 2 прн- 
меном § 70 Кр. 3. на казну строгог затвора у трајању од 5 месеци. . .

Против ове пресуде је држ. тужилац нзјавно ревизију због повреде зак. 
ii3 g 330 бр. 0 и 337 бр. 2 С. кр. II. II ирнзнв, a оитуженш; ревизију због iio- 
1;Ј)еде зак. из § 330 бр. 5, U, 331 бр. 1 сл. п) н 2 С. кр. ii.

Касационц суд је својом пресудом ревизије одбацио сем oiior дела 1)евизнје, 
icojii је изјављен од стране оптужеиика зоог повреде материјалног закола из § 337 
бр. 2 С. кр. II. iaj део ревизиЈе уважава, поништава пресуду Окружног суда на 
основу § 350 бр. 5 (3. кр. II. и то у погледЈ’ 1свалиф1и:ациЈе дела iio § 275 Кр. з. 
те ову квалификацију отклан>а. 0 тим у вези иоништава иресуду икр. суда ii 
у погле,ду одмераваша казне, те оптуженог на основу § 273 од. 2 С. кр. ii. осу- 
pj je на казну строгог затвора у Tpajaay од 5 месеци. Вешење у погледу изјав- 
љених ирнзива отЕлаН)а, остављаЈући иначе пресуду Oi;[i. суда нетакнуту.

Р А З  Л 0311:
Оитужени је изјавно ревизију и због иовреде материјалног закона из § 

337 бр. 2 Окрп. зато, што се његово дело не .може подвести и под одредбу § 275 
одељ. И Кр. 3 . јер је суд као чињеницу установио само то, да је oii искори- 
(.riio ca.\io ипавање оштепене, a не и послодавачки односио старешииски о/џкк;.

Ова је ревизија темељига. Наиме, Окр. суд је као чињеницу установио, да 
када је жалилац ушао у кујну, затекао je оштећену да спава. Иошто је над 
њо.м открио покривач, извршио је радњу, због које га Je суд огласио криви.м. 
(Јкружни суд је, даље, и то установио, да је оштепена чврсто спавала н да се 
од оола проОуднла, да је почела плакати, устала и уиалила светлост. Из овога 
слиди да je оптуженик дело извршио дов. је оштећена чврсто сиавала, a чи.м 
св пробудила, да ју није внше дирао. Оптуженик је, дакле, искористио ca.vio 
дубок сан оштећене да изв11ши дело и ништа више. 1̂,ело из § 275 Кр. з. извр- 
шује онај послодавац, којн искористн власт коју му даје тај његов положај. 
'lc искоришћење иоже бнти или психичио, на iip. претња да ће је отпуститл 
нз службе, или се то испољава исч:оришћењем власти j’ материјалном погледу, 
ua пр. повншењем плате, илн у другом којем облпку, а.£и то искоришћење мора 
да извнре из његове властн. a коикретиом елучају таквог искоришћења нема, 
ji'P суд не са.мо да ннје устаиовио чињеннце које би указивале на такво нско- 
ришћење, већ је баш напЈштив установио да је дело извршно док је оште- 
1)(;на чврсто спавала. Како ие.ма потребннх еле.мената за установ.-вење дела нз 
§ 275 одељ II. Кр. 3., ти је Касационн суд уважио ревнзију оптужено1а у том 
1Ш1'ле;1у', пресудЈ- lii;p. суда у погледу квалнфикације дела, a с тим у вези и у 
иогледу одмеравања 1;азие поништио н отклонио квалнфикацију дела и iio 8 
275 одељ. 11 ivp. 3. н позив на § 61 К. з., те је дело квалификовао cauo iio 8 
273 одеЛ). II. Кр. 3. те ирема овој квалификацнји одмерцо и казнЈ\ Код одме- 
равања казпе haiamioini суд је отклошш као олакшицу иекажњен предживот, 
jep је онтуженик држ. службеник, a код овнх је некажњен лшвот предуслов за 
вршење њихове фуикције. Према томе остаје као олакшица ca.vio напнтост, те 
зато казна лзречена у дисиозитиву одговара тежини дела и степену иривичие 
одговорности иптуженога.
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дв
Решење у погледу изјављеннх признва Касациони суд је отклонио, јер су се 

OHii односили на ону квалификацију, коју је Окр. суд установио, те су зато 
постали беспредметнн.

Нови Сад, 6 новембра 1940 год. (Кре 6i/l940).

181
He постојп дбоДо крађе, јер је установљено да су оптЈ'женн у на- 

питом стању н из обести узели неку вуну, коју су идућег дана, 
када су се истрезннли, вратили оштећенику. Нема нп дела из § 322 
Кр. 3., јер II за ово дело је потребно утврдитп намеру на протпв- 
иравно присвајање.

П Р Е С У  ДА:
Касацншш суд ревнзнју одбацује

Р A 3  ЛОЗИ:
Против пресуде Окр. као зборног суда изјавио је државни тужилац ревн- 

зију због повреде формалног закона нз § 3 3 6  бр. 6 0. кр. п. н због повреде 
материјалног закона нз § 3 3 7  бр. 1 сл. а) С. кр. п.

Повреду формалног закона из § 3 3 6  бр. 6 0. кр. п. државнп тужилац налазп 
у томе, што је пресуда неЈасна ii сама са собом у противречности, јер Je у 
диспозитиву пресуде наведено да се оптужени ослобађају што су извршили 
провалну крађу, док је у разлозима пресуде наведено да оптуженн нису жмалн 
намеру *да нзврше крађу, јер су украдену вуну вратилц, a крађу су извршпли 
у iianiiTOM стању, па с тим у везн налазп и повреду  ̂ материјалног закона из § 
337 бр. 1 сл. а) С. кр. п.

Овај ревизијски разлог није основан, јер је Окружни суд из чињеннчног 
стања, установљеног без повреде формално-правних прописа, закључно да оп- 
тужени пису и.мали намеру, иако су одиели предметну вуну, да исту против- 
правно присвоје, јер су исту вратили оштећеном већ сутрадан чнм су се истре- 
знилн н што ннкакве друге ствари нису узелц, иако нм на путу није стајала 
шгкаква сметља, већ да су нсту узели из обести. Па како није установљена 
памера за противправно прпсвајање туђе покретне ствари, не може бити говора 
1Ш 0 делу нз § 32 2  Кр. 3., јер је н  за то дело одлучна намера за противправно 
присвајање. Како је, дакле, ревизија државног тужиоца очигледно неоснована 
ваљало jv је одбацити на основу § 3 4 5  од. 1 бр. 2 0, кр. п. (Кре 4 0 1 /1 9 3 8 ) .

Б .

Власппк „Правпичког гласника": Владпмир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16 
— ОдгоБорнп уреднпк: Владимир Хаџн. — Штампарско ii u-здавачко д. д. 

Нови Сад, Бартуа Луја ул. 70.




	Садржај:

	ПРАВНИЧКИ ГЛ АСНИК

	Плодови и прираштаји по Предоснови грађанског законика*

	Наше правосуђе

	чч

	Грађанска пракса Касационог суда у Новом Саду

	ПраБилно је јцшднгши суд изрекао да .је тужени Град већ самим идлђивањем одводиога канала. којп излази из куће тужитељеве п спаја се са уличним каиало.м туженога Града. отекао ираво власнп-

	штва и на део канала којп је нагЈјадио тужитељ. (Пресуда К. с. G фебр. 1941, Рев. I. ЗЗб/1937).


	so

	151

	152

	153

	154

	155

	156

	157

	160

	170

	171

	172

	173


	Кривична пракса Касационог суда у Новом Саду
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