
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Б р. 2 Нови Сад, 28 ф ебруар 1938 Год. II

Положај стицатеља земљишно-књижних права 
према вангрунтовном стицатељу

1) Пресудом од 16 септ. 1930 год. бр. Г. 526/1929 решавао је 
Касациони суд у Новом Саду поводом оваког случаја: Тужитељн 
су у тужбн навели да су купопродајним уговором од 6 јан. 1925 
године купилн од 3. J. два јутра некретнине, угшсане у земљишно- 
књижном улошку општнне Н. бр. 265 и да су земљу још пре скла- 
пања купопродајног уговора узели у посед; да су молбом, предатом 
гр. власти 15 јан. 1925 г. траашли укњижење права власништва на 
своје име, но да је гр. власт молбу због нејасности купопр. уговора 
одбила, пропустивши да предају молбе обележн нвичном белешком, 
односно да у њихову корист спроведе предбележење права власни- 
штва. Они су нову молбу предали гр. власти 14 априла исте те, 1925 
год., али је у међувремену на некретннне у корист П. Н. укњнжено 
Х1Ш0Т. зал. право до своте од 50.000 дин. Како је хипотек. веровник 
кропустио да се увери ко је у поседу перфетнина на које је зал. 
ираво укњижио, он се HAia сматрати зломишљеним стицатељем и 
као такав дужан је трпети, да се заложно право укњижено у његову 
корист брише. Првостепени је суд на основу исказа преслушаних 
сведока установио као чињеницу, да тужени у време предаје молбе 
гр. власти није нмао знања о томе да су тужитељи некретннне ку- 
пили и да се налазе у њиховом поседу. Апелациони суд је призив 
тужитеља одбио и потврдио пресуду првостепенога суда, додајући 
образложењу пресуде да тужени, који је хипот. зал. ираво стекао 
поуздајући се у земљ. књиге, ннје био дужан, како то тврде тужи- 
тељн, још се нарочито претходно уверавати и о томе, ко се налази 
у поседу некретнина на које је тражио и добно укњижење зал. 
права. Касациони суд је ревизиону молбу тужитеља одбио, сматра- 
јући да је Апелациони суд правилно установио добронамерност 
туженога, и да за добронамерност веровника није потребан још и 
тај предуслов, да се он пре предаје молбе грунтовници ради укњи- 
жења права залога уверава о томе, да ли дужник није некретнине 
кангрунтовно отуђио и ко се налази у њихову поседу.

На томе стајалншту остао је Касацнонн суд у иогледу добро- 
намерности веровника, који је заложно право стекао путем уговора, 
и до данас, продужујући, на тај начин, праксу која је на овом прав- 
ном подручју вођена доследно све до краја 1918 годнне. Према томе, 
као претпоставка за зломишљеност хипот. веровника остају и на- 
даље оне чињенице, које је судска пракса таковима и досада сма- 
трала: 1) да се у малом месту на пр., чије становншптво не броји
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више од 400—500 душа, мора претпостављати да одрасло мушко 
становншптво у кратком времену сазнаје о промени у власништву 
некретнина (Курија Rp. V 3314/915. М. D. X 142); да је брачни друг 
или блиски рођак, који са отуђивачем живи у једној кући, морао 
имати знања о отуђењу; 2) да -је при стицању хипот. зал. права 
немарно поступао онај веровник, који је пропустио да се из зем- 
љишнокњ. збирке аката увери да право плодоуживања које је 
укњижено на једну некретнину, није на другу укњижено само из 
забуне (Курија Rp. V. 4879/915. М. D. Х77); 3) да је злонамеран 
онај хипот. веровник који се нашао при продаји некретнина, па је 
он сам чак утврдио и њихову куповну цену, не упозоравајући 
купца на своје право да потраживање грунтовно укњижи. (Курија 
4857/910. М. D. V 59).

2) У погледу оврховодитеља, који је на некретнинама гр. влас- 
ника стекао овршно зал. право, вредила је на правном подручју 
Апел. суда у Новом Саду до ступања на снагу новога Закона о извр- 
шењу и обезбеђењу Куријална пленарна децизија бр. 55, која 
гласи; Таквом трећем лицу, које је право власништва стекло 
па гр. некретнину, или на један њен део, који су узети под 
оврху, не може се одрећи лраво да против оврховодитеља дигне 
тужбу на основу §-а 168 Зак. чл. LX из год. 1881, ако његово сте- 
чено право и није грунтовно убележено. У образложењу те Кури- 
јалне децизије каже се, између осталога: § 168 Зак. чл. LX из год. 
1881 допушта свима TpehiiM лицима, која се оврхом спроведеном на 
некретнине осећају повређенима у својим стварним правима, да 
дигну тужбу, изузев случајеве §§-а 156, 161, 162 и 163, који су у 
закону нарочито регулисани. Из чињенице, да се у §-у 168 помињу 
стварна права, не може се извести тај закључак, да би сврха тога 
прописа била та, да се заштите искључиво права која су грунтовно 
укњижена. Лица, која имају гр. права, могу се, да би та права за- 
штитила, послужити правним леком који Овршни закон допушта, 
a сем тога прописи напред наведених §§-а Овршног закона старају 
се II посебице о томе, да се гр. убележена права заштите. § 168 не 
може, дакле, имати другога смисла и сврхе, него да се тужбом за- 
штите и таква права оврховодитељу, која материјални закони при- 
знају ваљанима, иако је пропуштено да се она грунтовно укњиже. 
Материјални закони, међутим, који су у вези са гр. системом, штите 
само она гр. права, која су стечена у доброј вери, али допуштају 
да се II према гр. овлаштенику доказује злонамерност, и да се у 
том случају остварују и права која су стечена ван грунтовнице. 
He може се, према томе, образложити ни са гледишта нашег мате- 
ријално-правног система, да се лицу, које је право стекло ван грун- 
товнице, не допусти да доказује злу веру оврховодитеља.

У см. те Куријалне децизије, која је донесена 1892 године, и 
која је још тада имала, додуше, својих начелних противника,Н 
мађарска судска пракса је кроз дуги низ година и вођена, те је ван-

1) Имлинг на пр. у своме Коментару Зак. чланка LX из год. 1881 (V изда- 
н.е 1907, код §-а 168) држи, да је читаво стајалиште Кур. децизије погрешно, 
јер се ни у ком случају не може рећи да је вангр. стицатељ, који има само 
наслов за стицање стварнога права, то право већ и стекао.
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грунтовни стицатељ успевао да судским путем издејствује брисање 
овршног зал. права само у том сдучају, ако је успео да докаже да 
оврховодитеља при стицању овршног зал. права терети злонамер- 
ност, да је т. ј. знао да је некретнина, на коју је стекао овршно зал. 
право, у времену стицања зал. права већ била продата трећем лицу. 
Доцније, међутим, нарочито за време рата, који је и иначе у нека- 
дашњој мађарској јудикатурн направио безброј пробоја, и испре- 
турао и правне и моралне појмове у тој мери, да се та некадашња 
класична мађарска пракса данас више не може ни познати, као и под 
утицајем доктрине заштите ранијега правног наслова некадашњег 
проф. будимпештанског Универзитета Жегеда, инаугурисана је у 
питању тужбе у см. §-а 168 старог Овршног закона нова пракса, 
Еоја са јасн1ш и несумњивим стајалиштем напред наведене Кури- 
јалне децизије стоји у дијаметралној противности. Тако је Курија 
у својој пресуди од 31 маја 1917 год. бр. П. V. 241/917 М. D. X 
бр. 160 изрекла, да је предбележење зал. права на основу §-а 88 
старог Гр. реда без дејства, ако је некретнина у време када је лред- 
бележење тражено већ била продата, па и у случају, ако је потра- 
живање чиЈе се предбележење тражи постало пре купопр. уговора 
којим су некретнине отуђене, без обзира на то да ли је тражилац 
предбележења био при томе у злој вери или није. У образложењу 
те куријалне пресуде се, између осталога, каже: Из правне природе 
установе земљишних књига, чија је најбитнија одлика јавност, 
излази само то, да грунтовница, у интересу промета и оних који, 
поуздајући се у њу, склапају послове, пружи јемство у томе погле- 
ду, да је садржина грунтовнице потпуна и исправна; да је т. ј. 
садржина списа које грунтовница садржи истинита, и да на некрет- 
нинама других права нема, сем оних која су у грунтовници убеле- 
жена. У погледу хипотекарних веровника, дакле, то јемство даје 
грунтовница у том случају, ако се кредитирање даје уз хипот. оси- 
гурање права залога које је укњижено, које има да се истовремено 
укњижи, или је укњижење приликом давања кредита између веров- 
ника и дужника уговорено. У том случају стајало би у противности 
са јавним поверењем у земљишне књиге, ако би се земљшпно- 
књижно право добронамернога стицатеља могло нападати на основу 
права која се из грунтовнице не могу разабрати. He стоји, међу- 
тим, у противности са правном природом грунтовнице оно правно 
стајалшпте, да се према стицатељима гр. права, која ови нису стекли 
путем промета, односно правним послом, него једнострано, без обзи- 
ра на осигурање које имају добити гр. осигурањем, може тражити 
да се стање у грунтовници доведе у сагласност са фактичним ста- 
њем. To стајалиште не стоји у противности ни са Куријалном деци- 
зијом бр. 55, јер и она има за основу то начело, да материјална 
права, која стоје у вези са грунтовницом, служе само за одбрану 
оних права, која су стечена уз поуздање у грунтовницу. Према 
томе је исправно правно стајалиште призивнога суда, да са гле- 
дишта ваљаности предбележења хипот. зал. права, чије се брисан>е 
тражи, није одлучно да ли је тужени био у доброј или злој вери, 
те се у овој парници има испитивати само то, да ли је тужитељ
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право које се односи на некретнхше стекао пре предбележења зал. 
права туженога или ннје.

Из образложења ове куријалне пресуде, која, нарочито, истиче, 
да злонамерност стицатеља овршног зал. права није ниуколико 
одлучна за просуђивање питања о томе да ли се оно према ван- 
грунтовном стицатељу може одржати, излази, да она стоји у очитој 
иротивности са Куријалном децизијом бр. 55, која изрично пропи- 
сује, да се овршно зал. право са стране вангр. стицатеља може на- 
падати с успехом само у том случају, ако вангр. „власник“ успе 
да докаже, да је оврховодитељ при стицању овршног зал. права био 
у злој вери. 0  заштити приоритета лравнога наслова вангр. „влас- 
ника“ према добронамерном стицатељу овршног зал. права, нема у 
Куријалној децизији апсолутно никаква помена. И како је Кур. 
децнзија бр. 55 остала у пуној снази, те за све судове, па и за 
Касациони суд обавезна, значн, да је свака пракса која стоји у 
противности са том Кур. децизијом, незаконита и произвољна.

Али стајалнште Курије изражено у напред наведеној пресуди 
ннје прихватљиво ни без обзира на обавезан пропис Куријалне де- 
цнзије бр. 55, као што се то хоће да претстави са стране присталица 
теорије заштите ранпјега правног наслова. Присталице те теорије 
не могу да укажу ни на један озбиљан разлог којн би говорио за 
то, да се добронамернн хипотекарни веровник, који је заложно 
лраво стекао лутем уговора, третпра лрема валгрунтовном стлл,а- 
тељу повољллје од лсто тако добропамерлога веровнпка који је за- 
ложно лраво стекао путем оврхе. Нема нпкаквог разлога тврдитп, 
да лри стлцању уговорног зал. лрава веровллк може лре блтл 
учврл1ћел у уверењу да некретлила коју д^ужник лодвезује лрллада 
одиста њему, дужнлку, јер је дужнлк у могућностл да, улркос уго- 
Бора, лрећути да је лекретлпну коју лодвезује лродао, као л1то то 
у животу врло често л блва. Према томе, веровник лрема уговор- 
лом хилотекарлом дужнлку нема лллиа мање дужности да буде на 
опрезу када даје зајам, него лрема дужпику, којл узлма зајам не 
лодвезујућл лекретплпе, ла лх лосле лродаје, стварно лли фик- 
тивло, да бл избегао оврху, илл лх је био лродао већ олда када је 
зајам узлмао. Нл куријална лресуда коју смо rope лавели, ле лсти- 
че ли једал лрлхватљив разлог којп бл говорло за то, да се хллоте- 
зсарли веровнпк у логледу добронамерностл третлра лрема валгрул- 
товлом стлцатељу са ралнјлм лравллм насловом ловољлије, лего 
веровплк којл заложно лраво стиче лутем оврхе. Ако се, лак, ради 
само 0 залЈтптл кредлтлога и трговачкога лромета, којл се ломлње 
у курлјалпој лресудл, олда ллЈе балз у ллтересу трговачкога лро- 
мета да се веровнлк, којл је заложло лраво стекао у доброј вери, 
лоуздајући се у јавле књлге, ллшава лодлоге за оврлзно ламлрење. 
Којл he веровплк, прл таквом лостулку, улазлтл онда на лр. у ме- 
длчле кредитпе трансакције, које се у трговачком лромету обав- 
љају, редовно, без хллот. лодлоге, ако буде знао да своја, лутем 
оврхе укњлжела оврлзла зал. лрава, леће моћл одржатл нл онда, 
ако их је стекао у доброј верл, лоуздајућл се у јавне књлге? Ве- 
ровлик је менлчнн зајам л дао, можда, баш зато, лјто је знао да је 
дужннк власнлк некретнлна лз којнх he у случају ларнице MohB
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своје потраживање лако наплатити. После укњижења овршног зал. 
права се, међутим, испоставља, да је дужник пре укњижења оврш- 
ног зал. права некретнине већ био отуђио. Ни добронамерни оврхо- 
водитељ нема, према поменутој куријалној пресуди, могућности, да 
своје потраживање спасе, јер је правни наслов купа вангр. стица- 
теља ранијега датума од оврховодитељевог укњиженог заложног 
ирава, те му добра вера баш ни мало не помаже.

Ступањем на снагу новога Закона о извршењу и обезбеђењу, 
§ 168 старога Овршнога закона изгубио је снагу и уместо њега ће 
вредети пропис §-а 36 новог Закона о извршењу и обезбеђењу. У 
см. тога §-а: „Против извршења може изјавити противљење и треће 
лице, са разлога, што на предмету извршења, или на којем његовом 
делу, или на којем припатку непокретнине, на којем се води извр- 
шење, нма такво прово због којега није допуштено извршење. — 
Таква се противљења могу остваривати тужбом. Овом-тужбом могу 
бити заједнички тужени тражилац извршења и извршеник, који у 
овом случају имају положај супарничара. — За такву тужбу над- 
лежан је суд који је у првом степену извргаење дозволио, или, пак, 
пзвршни суд, и то према томе да ли се тужба подноси пре него 
што је извршење започело или доцније.“ Аустриска пракса није, ме- 
ђутим, признавала право вангр. стицатељу да тражи укидање оврхе 
1'ођене на некретнине које је купио, јер вангр. „власник" према гле- 
дшпту бечког Врх. суда има само облигационо право да против 
земљиишокњижног власника своје право купа ефектуише, док је 
оврховодитељ гр. право већ стварно стекао. Гледиште бечког Врх. 
суда у том питању пзражено је у Начелној одлуци од 28 окт. 1908 
Бр. V 1б4б, које, с обзиром да Je нови Закон о извршењу и обезбе- 
ђењу 1 јан. 0. г.‘ добио обавезну снагу, може и за наше судове и 
правнике бити од користи, те га зато на овом месту у изводу доно- 
симо. У уводу те одлуке се каже, да су оба доња суда тужби, којом 
је вангр. стицатељ тражио укидаље овршног зал. права, дали места, 
док је веће Врх. суда, које је имало да решава о ревизији тужени- 
ковој, већином гласова било за то, да се тужба одбије. Како је кон- 
статовано да у том питању шстоје противречне одлуке Врх. суда, 
решење ревизије је суспендовано, те је иравно питање упућено 
Општој седници Врх. суда да она о њему реши. Општа седница је 
одобрила правно схватање већине судећега већа, те је тужба одби- 
јена II уједно одлучено да се у Књигу начелних одлука унесе ово 
правно правило:

Док правни посао стицања стварнога права није унесен у јавне 
књиге (§§ 431, 4б1 II 481 Аустр. грађ. зак.) даје уговор, чнји је 
предмет стицања стварнога права, само правни наслов (титулус). 
Према томе оврха, која је спроведена против досадашњег гр. овлаш- 
ћеника на објекат јавне књиге, пре гр. убележења права које је 
уговором стечено, не може бити тангирана доцнијнм уписом стица- 
теља, иако је он наслов за стпцање стекао још iipe отпочнњања 
оврхе. У разлозима одлуке Врх. суда се каже, између осталог: У 
конкр. случају не може се pehii да је тужилац исказао неко своје 
право, услед којега бн предузимање оврхе било недопуштено, јер
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право власништва, на Koje се тужилац позива, није у време укљи- 
жења овршног зал. права још постојало. У см. §-а 425 Аустр. грађ.
зак. , гола титула (наслов) не даје још никакво право власншптва, 
јер се оно стиче тек правном предајом и пријемом, и јер се правна 
предаја непокретнина, које су уведене у грунтовницу, може извр- 
шити само укњижењем у јавне књиге. Према томе, све док год нови 
стицатељ то не издејствује, има се сматрати и третирати власником 
онај, чије је власништво грунтовно спроведено. У см. §-а 444 ст. 2 
Аустр. грађ. зак., право власништва непокр. ствари престаје само 
његовим брисан.ем из јавних књига. Према томе се у конкр. слу- 
чају гр. некретнина у одлучном тренутку налазила у власништву 
дужника, те је тужитељу припадао у то време само један облига- 
ционо-правни захтев. Такво право, међутим, не укида право распо- 
лагања дужникова, јер могућност продаје и оптерећења некретшше 
са његове стране постоји све дотле, док год је он као власник у 
грунтовници убележен, без обзира на то да ли је некретнина про- 
дата трећем лицу и овом предата у посед. Та чињенипа не чини 
недопуштеном ни предузимање оврхе против дужника. Тужилац је 
право власништва стекао тек у време кад је некретнина овршним
зал. правом туженога већ била оптерећена, и тужени стекао право 
да из хип. залоге тражи намирење, па и продају. A како се у см. 
§-а 2 Аустр. грађ. зак. нико не може бранити тиме да закон не 
познаје, мора тужилац сам себе кривити што туженик тражи реали- 
зовање зал. права које је законитим путем стекао, јер је пропустио 
да на основу купопр. уговора тражи благовремено укњижење права 
власништва у грунтовници.

3) У случају двоструке продаје — земљишнокњижни власник 
је једно за другим продао некретнину двојици купаца — старија 
мађарска пракса стајала је на томе гледшпту, да вангрунтовни сти- 
цатељ, који је некретнину купио раније, може с успехом нападати 
доцнију гр. укњижену куповину само у том случају, ако успе да 
докаже да је гр. стицатељ имао знања о томе да је некретнина 
раније већ била отуђена. При томе Je вангр. купац штићен само у 
том случају, ако је имао не само облигационо право да тражи извр- 
шење уговора, него ако је од продавца имао дозволу и за гр. укњи- 
жење права власништва. Водећи такву праксу, мађарски судови су 
водили, бар донекле, рачуна о пропису §-а 440 Аустр. грађ. зак., 
који стоји у вези са Гр. редом и „прописује начин стицања и оту- 
ђења права која чине предмет грунтовнице“ те је, као такав, у см. 
§-а 2 Привремених правних прописа Зем. судске конфер. за све 
судове био обавезан. Новија мађарска пракса, међутим, и ту под 
утицајем доктрине о ранијем правном наслову, напушта то своје 
стајалиште и тражи од стицатеља гр. власништва да доказује не 
само да при стицању гр. власништва није имао знања о томе да је 
некретнина раније већ била продата, него за искључење злонамер- 
ности тражи и активну сарадњу гр. власника: да је на лицу места, 
a II нначе, вршио испитивања и водио истрагу у томе погледу, да 
некретнина није отуђена и да се у њеном поседу не налази треће 
лице.



Аустриска судска пракса остала је у питању двоструке продаје, 
углавном, доследна пропису §-а 440 Аустр. грађ. зак., те сматра 
јачим раније гр. укњижено право власништва доцнијега купца чак 
и у том случају, ако је он о ранијој продаји имао знања, изузев 
случај ако је при томе поступао лукаво.^) He треба нарочито исти- 
цати да је, са гледишта поверења у јавне књиге, то стајалиште 
аустриске судске праксе једино доследно и исправно. Предоснова за 
паш грађ. законик у §-у 458, примила је у целини решење двоструке 
продаје онако, како је она регулнсана у §-у 440 Аустр. грађ. зак.: 
„Ако је власник једну и исту непокретну ствар препустио двојици 
разних лица, онда она припада ономе, које је пре замолило за укњи- 
жење“. Касациони суд у Новом Саду је у вигае махова, доследно 
досадашњој пракси на овом правном подручју, изрицао, да се у 
случају двоструке продаје власгогком кма сматрати лице које је 
раније тражило гр. укњижење права власништва, сем случаја, ако 
је ранијем купцу пошло за руком доказати злонамерност гр. стица- 
теља. (Кас. суд у предметима Г. 152/1928, Г. 438/1929'). Али је Каса- 
циони суд, при томе, изрицао и то, да доцнији купац није дужан 
још се и активно, приватгош путем, распитивати о томе, да ли не- 
кретнина није продата и ко се налази у њеном поседу (Кас. суд 
Сг. 265/1927). При другојачијем схватању злонамерности, с правом 
се може поставити питање; ко ће у будуће имати куражи да купује 
некретнину, кућу на пр. у већој вароши, ако зна да је његова добро- 
намерност условљена претходним приватним трагањима о томе, да 
ли некретнина није раније продата и ко се налази у н>еном поседу, 
када се зна да се о тим чињеницама поуздане информације не могу, 
често, добити ни од најближих суседа?

Остају, према томе, за решавање случаја двоструке прода/е 
само досадашња два стајалишта: 1) стајалиште §-а 440 Аустр. грађ. 
зак. и аустриске судске праксе, према којој се јачим има сматрати 
доцнији куп, ако је купац гр. укњижење издејствовао раније, без 
обзира на то да ли је о ранијем купу имао знања или није. Гле- 
.диште које би према Јасном слову §-а 440 А. г. з. било, иако строго, 
једино на закону основано; 2) ублажено гледигате судске праксе, 
која је вођена на подручју Апелационога суда у Новом Саду; да 
гр. стицатељ мора према ранијем купцу, ко.ји ,је остао ван грунтов- 
нице, узмаћи само у том случају. ако ранијем купцу пође за руком 
да докаже његову злонамерност. Појам злонамерности не чини про- 
пуштање гр. власника да. се приватним путем распитује и да врши 
трагања у том погледу, да ли некретнина није већ раније продата 
и ко се налази у њеном поседу. Свако даље проширење злонамер- 
ности гр. стицатеља, значило би коначан слом основног начела 
читавог земљишнокњижног система; поверења у јавне књиге, који 
је већ претпостављањем добронамерности гр. стицатеља претрпео 
.један огроман продор.

Д-Ј> ЈоЋаш СавковиЋ
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В. судску праксу у Манцовом издању Аустр. грађ. зак. (1930) код §-а 440.
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Како се има тумачити Закон о пунолетству?
У најновије време опет је искрсло пнтање да ли је Закон о 

иунолетству од 31 јула 1919 год. укинуо одредбе о проглашењу 
иунолетним у 4, 5 и 6 §-у XX. Зак. чл. из 1877 год. и одредбу 2 §-а 
XXIII Зак. чл. из 1874 године, по којој девојка удадбом стиче пуно- 
летност, или није, јер су неки наши сирочадски столови усвојили 
становнште, да је Закон о пунолетству укинуо све врсте еманципа- 
ције пре навршене 21 године. Будући да је правилно тумачење овог 
Закона врло важно, мислимо да је потребно то питање и у јавности 
расправити помном дискусијом, да би се и пракса у једном правцу 
усталила.

Да би наше излагање било потпуно јасно, цитираћемо од речи 
до речп споменути Закон о пунолетству онако, како је у Службе- 
ним новинама у броју 89 од другог септембра 1919 године објављен; 
Закон 0 пунолетству. Члан 1. Држављанин Краљевства Срба, Хр- 
вата и Словенаца постаје пунолетан, кад наврши 21 годину живота, 
— Члан 2. Овај закон стаје на снагу када се прогласи. — Ко је 
пре тога по особеним законским прописима постао пунолетан, остаје 
пунолетан. — Ко је већ навршио 21 годину живота, a no досадаш- 
њим законским прописима не беше пунолетан, постаје пунолетан 
од дана када овај закон стане на снагу, и ваљаност и правне после- 
днце његових дела, извршених пре тога, просуђиваће се по зако- 
иима који су до сада важпли. — Члан 3. MimiicTpy Правде поверава 
се да изврши овај закон.

Како гласи други одељак другог члана овога закона могло би 
се тврдити, да је Закон о пунолетству укинуо еманципацију пре 
рока, јер су већином npe доношења овога закона постајали пуно- 
летнима пре навршене 21 године они, који су проглашењем за пуно- 
летне постајали пунолетнима, и девојке, ко,је су се удале пре навр- 
шене 21 године. Да на територији наше државе није било и других 
законских прописа по којима су малолетни пре навршене 21 године 
постајали пунолетшша, п то не на основу еманцнпације пре рока, 
већ по сили закона о општој пунолетности, који су важили пре 
проглашења Закона о пунолетству, онда би се са позитивношћу 
-могло тврдити, да је Закон о пунолетству укннуо еманципацију пре 
навршене 21 године, укинуо, дакле, ,н установу проглашења пуно- 
летним, као и одредбу 2 §-а XXIII зак.'чл. из 1874 године.

Међутим, било је у неким крајевима наше државе таквих за- 
конскнх прописа, по којпма се постајало пунолетним и пре навр- 
шене 21 године п по којима је рок опште иунолетности био ранији. 
На лример, код Муслимана у Боспп и Херцеговини био је рок опште 
пунолетности 20 година живота. Ко је код шеријатског суда доказао 
да је Муслиман, да је без умног дефекта ii да ,је навршио 20 годину, 
могао је свнм својим имањем неограничено располагати и без про- 
глашења пунолетним, дакле је на основу закона сматран таквим. 
Настаје, дакле, питање, да ли није, можда, Закон о пунолетству у 
својем другом одељку 2 члана мислпо на овакве случа.јеве када је 
пзрекао да онн, ко.)п су пре донатања тога закона по особеним 
законскнм пропнснма посталн иунолетннма, остају пунолетшша и



надаље. Или је, можда, хтео обухватити и те случајеве и еманци- 
пацију пре рока, која је била усвојена у свима законима који су 
били на снази у нашој држави пре донашања Закона о иунолетству. 
Једном речју, да ли је овај закон нзрекао, да нико у нашој држави 
не може постати пунолетшш пре навршене 21 године или није. У 
нрвом случају би били укинути код нас сви случајеви еманципа- 
ције пре општег рока пунолетностн, у другом пак остали би на 
снази сви случајеви еманципације iipe рока.

Први члан Закона о пунолетству је категоричан, то је тачно. 
Али тај члан ипак не каже, да ни један држављанин Краљевства 
Орба, Хрвата и Словенаца не може постати пунолетан пре навршене 
21 године, већ каже само то, да сваки наш држављанин постаје 
пунолетан са навршеном 21 годином. Да ли је то свеједно? Ми 
мислимо да није. Да је закон усвојио прву стнлизацију, не би било 
никакве сумње да је могућност раније еманципације укинута. Из 
тога би се могло извести, да би законодавац, да је хтео да укине 
еманципацију пре рока, тако и стилизовао први члан Закона о 
вунолетности. Он га је, међутим, стилизовао тако, као да је хтео 
да унификује општи рок пунолетности у целој држави зато, јер су 
у нашој држави у разним покрајинама били разни рокови пуно- 
летности.

Овакво је становиште заузео и Врховни шеријатски суд за 
Босну и Херцеговину. Код шеријатских судова у Босни н Херце- 
говини појавила су се у овом питању наскоро после доношења За- 
кона 0 пунолетству два различита становишта. Једно је сматрало 
да је пропис 13 §-а Закона од 16 Зилкаде нз 1286 године, по којем 
пунолетност наступа са навршеном 20 годином, укинут Законом 
0 пунолетности, па, према томе, није дозвољавано проглашење пуно- 
летним пре навршене 21 годиие. Други судови су заузели, међутим, 
становиште, да пропис Закона од 16 Зилкаде 1286 године није уки- 
нуо еманцнпацију пре рока. У једном конкретном случају дошло 
је ово питање на решавање пред Врховни шеријатски суд за Босну 
II Херцеговину, који је 29 септрмбра 1923 год. донео начелну одлуку, 
по којој је Закон о пунолетности нормирао за све наше држављане 
сгапте правило за случајеве, за које специјални закони не пропи- 
сују друге одредбе. Нису нам иознати разлози, на основу којнх је 
Врховни шеријатски суд донео такву одлуку, али то за нас овде 
и нема важности. Хтели смо само да укажемо на то, да су чак и 
судови у нашој држави у том питању заузимали разлпчита стано- 
вишта, иако сматрамо да је закон довољно јасан.

Да је Закон о пунолетству укинуо све случајеве еманципације 
пре рока, он би већ у својем првом члану морао нормпрати случа- 
јеве продужења малолетпости. Без тога би се морало сматрати, да 
је II прописе о продужењу малолетности укинуо, a то је немогуће. 
Немогуће је зато, јер се под старатељство стављају само они, који 
су већ пунолетни. Док суд пунолетног стави под старатељство, 
мора протећи извесно време. Остаје, дакле, један отворен рок између 
достизања пунолетности и стављања под старатељство. Шта би све 
могао урадити у том року онај коме би требало продужити мало- 
летност из разлога у 8 §-ом XX зак. чл. пз 1877 год. Тај би, док га
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суд не стави под старатељство, могао пропасти. Ту не би помогла 
ни одредба 8 §-а истог закона, по којој сирочадски столови, привре- 
мено, до правоснажне судске одлуке, суспендују малолетност, јер 
такав случај Закон о пунолетности није предвидео. Закон о пуно- 
летности би у својем првом члану морао имати додатак: „изузев 
случајеве продужења малолетства“, или томе слично. Тога додатка, 
међутим, закон нема. Ако закон, дакле, тако тумачимо, да је уки- 
нуо све случајеве еманципације, онда је укинуо и случај проду- 
жења малолетности. И онда сирочадски сто не може малолетност 
ни продужити.

Изгледа, дакле, да је Закон о пунолетности хтео регулисати 
само ошпти рок пунолетности и ништа више. За ово имамо и других 
доказа у нашем доцнијем законодавству. Такав доказ имамо на пр. 
у 135 тарифном броју Закона о такеама, који је за целу државу 
ступио на снагу после доношења Закона о пунолетсту. Та одредба 
гласи: „За тражење, да се малолетник пре рока огласи за пунолет- 
ног“ итд. He би имало никаквог смисла доношењу овакве одредбе, 
после ступања на снагу Закона о пунолетству, да је тај закон уки- 
нуо еманципацију пре рока. Менични закон, који је такође донет 
после Закона о пунолетству, има сличну одредбу. У својем i l l  §-у 
прописује: „Малолетна женска лица не добивају способност за ме- 
нично обвезивање тиме, што према § 2 законског чланка XXIII од 
1874 године, важећег за Војводину, ступањем у брак стичу пуно- 
летство." He може се ни замислити, да he закон доносити такве 
одредбе које се не могу применитн. На ово би се могло приметити, 
да су то специјални закони, који нису донети да уређују или ме- 
њају статус наших држављана. Али се то може рећи само у том 
случају, ако се ставимо на стајалиште, да је Закон о пунолетству 
заиста укинуо еманципацију пре рока. Ако, пак, усвојимо тезу, да 
Закон 0 пунолетству није укинуо еманципацију пре рока, онда те 
одредбе потврђују ту тезу. Ако, најпосле, хоћемо да тумачимо закон 
у том погледу, да ли је одредбе пређашњих законских прописа о 
еманципацији пре рока укинуо, онда је то доказ да их није укинуо, 
a није мењање закона о статусу.

Трећи став 117 §-а Закона о ванпарничном поступку од 24 јула 
1934 године гласи: ,,Ово he се наређење сходно примењивати кад се 
малолетник, који стоји под штитништвом, прогласи за пунолетног", 
то јест наређење, да малолетник добија својевласт у погледу своје 
особе и имовине, као гато је у другом ставу истог параграфа назна- 
чено. — Закон о земљиганнм књигама у 20 §-у наређује: „Зем- 
љишнокњижне забележбе могу се учинити у сврху: а) да се видљи- 
вим учине особни односи, нарочито ограничење у погледу управ- 
љања имовином, на пр. забележба малолетности, скрбништва, про- 
дужења очинске или штитничке (туторске) власти, проглашења 
пунолетства . . . Све су то докази, да је Закон о пунолетству нор- 
мирао само општи рок пунолетности.

Да поставимо и то питање, да ли је у интересу малолетника 
да му се еманципација пре рока OHeMoryhn. Несумњиво је да то, 
понекад, може да буде и штетно, но за то не треба кривити закон, 
Beh недовољно опрезну примену закона. Закон даје довољно широко
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дискреционо право онима, у чији делокруг спада проглашавање 
пунолетним, те у врло ретким случајевима не зависи од њих пра- 
Еилна оцена допустивости или недопустивости еманципације пре 
рока. Има, напротив, случајева, када "се еманцнпација пре рока не 
може обићи. По 487 §-у Код Наполеона, еманципован малолетник, 
ако је трговац, сматра се пунолетним у пословима који су скопчани 
са његовим занимањем. Еманципација у Француској може се изрећи 
већ после навршене 15 године, па ипак закон таквог еманципованог 
малолетника осшсобљује за самостално вођење његових послова, 
допушта му, чак, да може ставити и хипотеку на своје имање, 
једино му забрањује продају непокретности. Зашто? Зато, јер се без 
оспособљења, без давања самосталности, трговина успешно и не 
може водити. Како може трговац водити радњу, ако није оспособљен 
да склапа правне послове? Или узмимо за пример једну малолетну 
кројачицу, која је удовица и има децу. По закону она је способна 
да управља духовним и физичким животом своје деце, a није спо- 
собна да управља својим имањем, да самостално води своју радњу 
само зато, јер није навршила 21 годину живота. Разлози еманципа- 
1шје су врло јаки, много јачи, a да би закон могао преко њих 
прећи ћутке. Умна развијеност и енергија не зависи увек од доба 
старости, a потенциран.е ових двеју способности постиже се баш 
ако се дотично лице осети самосталним у својем деловању.

Закон 0 пунолетству је специјалан закон, који се не може екс- 
тензивно тумачити. Он није укинуо оно што није споменуо, већ је 
донео само одредбу, којом изједначује разне рокове у држави у по- 
гледу стицања пунолетности. Да је хтео да иде и преко тога, он би 
морао имати и других одредаба. д . р  ^ о в а н  М и љ к о ви Ћ

Судска грађанска пракса
61

Ако је правни интерес за покретање парниие ради установл>ења 
да неко право постоји или да не постоји дат у самом закону, као 
за парнице које предвиђа § 344 Закона о радњама, није потребно 
да тужилац исказује још и неки нарочити правни интерес у см. 
§-а 323 Грађ. парн. шступка. — У см. §§-а 326 и 327 Закона о 
радњама може се службопримцу служба отказати и за време боле- 
сти, но само ако у см. §-а 324 Закона о радњама нема у правилнику 
друштва где је службопримац запослен за њега повољнијих одре- 
даба. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 29 јунија 1937, бр. Рев. 606/1936).

Касациони суд ревизију тужене одбија, пресуду Апелационог суда потвр- 
ђује и осуђује тужену да тужитељу, у року од 15 дана под претњом оврхе, плати 
у име ревизионих трошкова 1273 дин. (хиљаду две стотине седамдесет и три).

Р А З  Л ОЗИ:
Тужилац је у тужби навео да је од l l  јулија 1928 године био код Трго- 

вачке коморе намештен као правни секретар, a да је од 1930 године вршио дуж- 
ност генералнога секретара; да је, међутим, прекомерним радом којим је код 
Коморе био оптерећен, изнурен, 31 марта 1934 године пао у постељу као тежак 
болесник и да је због погоршања болести почетком јулија месеца исте, 1934,
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1
године упућен на лечење у Општу државну болницу за нервне болести у Бео- 
граду. Пре него што је смештен у болницу, прегледан је од три државна лекара 
у Новом Саду и два лекара која је тужена Комора изабрала. Још док је лежао 
у београдској болници, тужена му је актом од 18 јулија 1934 год. отказала 
службу и стан, који је као део берива уживао у коморској згради, за 30 септ. 
1934 год. Тужилац, међутим, отказ није узео на знање, о чему је тужену преко 
свога правозаступника известио. Како је тај отказ у см. §-а 19 Правилника о 
дужностима и правима чиновника тужене Коморе неправилан и противзаконит, 
тужилац је тражио да суд изрече: да је отказ према њему „неправоваљан, нева- 
нгећи и без дејства".

Тужена Комора је ставила приговор да предмет овога спора не спада у 
стварну надлежност редовних судова него у делокруг управних власти. Приго- 
ворила је и томе да тужилац није властан кретати парницу ради установљења 
неваљапости отказа, јер је у см. §-а 323 Грађ. парн. поступка потребно да тужи- 
лац искаже правни интерес због којега му је потребно да се судском одлуком 
што пре утврди да је отказ без важности. Он тај правни интерес, међутим, није 
исказао. Тужилац је у конкретном случају могао кренути и парницу ради испу- 
њења, тражећи берива за која држи да му припадају, те није имао потребе да 
креће претходно парницу ради установљења да отказ није ваљан, те је ова 
парница и због тога сувишна.

Првостепени је суд, уважавајући приговоре тужене Коморе, тужиоца са 
тужбом одбио, док је Апелациони суд, одбијајући приговоре, закључком упу- 
тио првостепени суд да спор расправи у меритуму предмета. Рекурс који је 
тужена уложила против закључка Апелационога суда Касациони суд је својим 
закључком од 26 октобра 1935 год. одбацио, јер у закључку којим је предмет 
ради расправе враћен првостепеном суду, Апелациони суд није изрекао да се 
расправа код првостепенога суда има наставити тек када закључак постане 
Јгравоснажан. Пошто је спровео мериторну расправу, првостепени је суд донео 
пресуду којом је тужиоца са тужбом одбио, установљавајући да је тужилац у 
време отказа био, додуше, болестан, али да му је тужена Комора у см. §-а 327 
Закона 0 радњама била власна отказати службу и за време болести. Услед прн- 
зива тужитељева, Апелациони је суд пресуду првостепенога суда преиначио, и, 
уважавајући тужбу, изрекао да је отказ службе према тужиоцу без правне 
ваљаности.

Ревизиона жалба туисене Коморе да је Апелациони суд, преиначЈ'јући пре- 
суду, повредио правне прописе, није основана. Како је Касадиони суд напред 
поменутим својим закључком рекурс тужене против закључка Апелационога суда 
од 15 апр. 1935 бр. Пл. 272/1935/16 одбацио и тако закључак у погледу приго- 
вора ненадлежности редовнога суда и постојања правнога интереса као преду- 
слова за прејудициелну парницу није расматрао, морао је, уважавајући у том 
делу ревизију тужене, закључак Апелационога суда у том пнтању сада реви- 
диратн. Касациони суд, међутим, налази, да је стајалиште Апелационога суда 
на закону основано. Парница ради установљења да је отказ службе који је тужи- 
тељу учињен, без правне важности, јесте један од оних спорова између службо- 
давца и службопримца које предвиђа § 344 Закона о радњама. Као такав, ње- 
гово решавање спада у см. ирописа истога члана у стварну надлежност редов- 
них судова и, будући је правни интерес за ту врсту спорова дат у самом закону, 
то у таквим споровима није потребно да тужилац исказује још и посебан инте- 
рес који предвиђа § 323 Грађ. парн. поступка. Тужба ради негативног установ- 
љења је у конкретном случају утолико оправданија, јер тужитељ тражи да суд 
изрече да отказ који је тужена према њему учинила нема правног дејства, a 
од решења тога питања зависи да ли ће тужилац имати права на берива од 
тужене, уопште, унатраг од времена од како је место услед болести напустио, 
односно од времена од како је отказ учињен u у каквој мј' висини та берива 
припадају.

Но није основана ни жалба тужене у мериту.му предмета. Апелациони суд, 
примајући чињеннчко стање стварп које је установно првостепени суд, устано- 
вио је без повреде правних прописа да је тужилац у време када је место код 
тужене наиустно и када му је отказано, био у истини болестан. To потврђују 
не само службени лекари по којима се тужилац дао прегледати, него и лекари 
које је баш сама тужена Комора изабрала Д-р А. н Д-р Б., затим Општа државна 
болница у Београду, где је тужилац баш у време отказа, јулија месеца 1934 го- 
Д1ше, лежао. — У см. §-а 24 Правилника о дужностима и правима коморских



чиновника, који је био на сна.зи и јулија месеца 1934 године, када је тужиоцу 
отказано, Управа је Коморе, била, додуше, власна да сталном чиновнику који 
|ош нема потпун број година за умировљење службу откаже, у см., међутим, 
S-a 19 истог Правилника: стални чиновници који су због болести спречени у 
вршењу службе добивају за време болести до 12 месеци потпуна берива, a ако 
су болесни дуже од 12 месеци, има Управа право да половину берива обустави 
илн да чиновника умирови. Из тога прописа Правилника је Апелациони суд 
извео правилан закључак да се сталном коморском чиновнику за време болести 
служба не може отказати. Истина да би из пропнса §-а 326 и 327 Закона о 
радњама излазило, да би се службопримцу могло отказати и за време болести, 
у см. §-а 324 Закона о радњама, међутим, паређеља Главе IV вреде само у слу- 
чају ако за службопримца нису уговором закључене повољније одредбе. 
A како § 19 Правилника прописује да се сталном намештенику морају 
у случају болести издавати берива за 12 месеци, из чега нзлази да му се за то 
време службе не може отказатн. то је он за тужиоца повољнији од проииса §§-а 
326 и 327 Закона о радњама, те у конкретиом случају може примену добити 
само тај пропис Правилника, a никако прописи Закона о радњама. Отказ, према 
томе, који је уследио за време болестн тужиочеве је, по правилној изреци Aiie- 
лационога суда, неваљан.

Како тужена са ревизијом није успела, ваљало ју  је осудити да плати 
трошкове ревизионога поступка у см. §§ 143 и 152 Грађ. парн. поступка.

45

62
У см. Начелне куријалне одлуке бр. 471; ако се ради о досуђи- 

вању отштете у облику месечне ренте, a тужилац не пружи доказа 
за то да парницу ради отштете није могао благовремено покренути, 
без своје кривице, исплата бн, пак, доспелих месечних рата у једној 
своти туженом тешко пала, може се тужиоцу досудити рента тек 
од дана предаје тужбе. (Пресуда Одељења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 18 маја 1937 бр. Рев. 493/1936).

Касациони суд услед ревизиопе молбе тужене црквене општине пресуду 
Апелацноног суда делимично и тако преиначује да тужену осуђује да тужитељу 
uo Апелационом суду досуђену месечну ренту у износу од 459 дин. 83 nape 
(четири стотине деведесет и пет динара осамдесет и три nape) плати почев од 
6 септ. 1930 године, док не буде тужитељу исплаћена свота од 112.000 дин. 
(динара сто и дванаест хиљада); у случају да тужитељ умре пре исплате ове 
своте, до тужитељеве смрти. До данас доспеле оброке дужна је тужена испла- 
тити у једној своти, у року од 15 дана под претњом оврхе. — Прикључење 
тужетељево ревизионој молби тужене као одоцњено rio службеној дужности од- 
бацује.

Осуђује тужену црквену општину да тужител.у, на руке правозаступника 
му, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, у име делимичних првостепе- 
них трошкова 3000 дин. (динара трн хиљаде), у име делимичних призивних 
трошкова 5000 дин. (дннара пет хпљада), Државном ерару, пак, у име таксе, 
јер се тужитељ парничи по праву сиромаштва, 4337 дин. (динара четири хи.ваде 
три стотине тридесет и седам). Ревизионе трошкове међу странкама узајамно 
пребија.

Р А З  Л О З П ;
Тужитељ је у тужби навео да је Бојић Жива Младенов, црквењак и пран- 

гијаш тужене Врањевачке српске правосл. црквене општине, на 'Бурђев-дан 1924 
године по наредбн тужене пуцао из прангија, од којих се једна распрсла и 
тужитеља, који се ту у близини нашао у  намери да уђе у цркву и присуствује 
служби Божјој, тешко озледила, сломившн му десну руку на три места, услед 
чега је постао инвалид и за рад неспособан. Навео је у тужби, даље, да је исти 
Бојић Жива правомоћном пресудом Окр. као кривичног суда осуђен на казну 
од два месеца затвора, a да је он, тужите.Ђ, од кривичнога суда ради оствари- 
вања приватно-пранног потраживања упућен на грађ. парпицу. Како услед те 
повреде није способан да издржава ни себе ни своју породицу — жену, мало- 
летно дете н старога оца — тражио је да се Бојић Жива, као починитељ дела,



4в

заједно са црквеном општином, осуде, да су му у име отштете, изгубљене радне 
способности и измакле зараде, од које је отпао као бивши кожарскн мајстор, 
соЈшдарно дужни исплатнти своту од 100.000 дшара, коју је у току поступка 
код првостепеиога суда повисио на 200.000 динара. Српску црквену општину 
тужи зато, јер је дело почињено кривицом црквено-општинскога црквењака и 
прангијаша, за време рада који је обављан за рачун црквене општине и по 
њеном налогу, те је општина материјално одговорна за последице такова рада. 
У току поступка код првостепенога суда тужитељ је против I р. туженога Бојић 
Живе тЈ^жбу повукао.

Тужена црквена општина је порекла да је Бојић Жива био икада црквењак 
општински и да је као такав и као сталан прангијаш пуцао, него да је пуцао 
од времена на време и добијао за пуцање напојницу од 15—20 дин. Црквена 
општина је одређивала којих се дана у години има нуцати н 'Вурђев-дан није 
никада био одређен као такав; на 'Бурђев-дан 1924 год. ннје општина хтела да 
се пуца, него је то учинио на своју руку добровољац Попов Светозар-Јоцин, који 
је тога дана био свечар, који је без ичије дозволе однео прангије и хтео да 
своју славу и Ђурђевски уранак прослави пуцањем. Прангије нису ни власни- 
штво црквене општине, него политичке општине и њима се служила по потреби 
и она. Кривични је суд установио да је за пуцање употребљен војнички a не 
ловачки барут, и да је то био главни узрок несрећи. Ни Попов Светозар, ни 
Бојић Жива нису тражили дозволу ни за употребу прангија ни за барут, док Je 
у кривичној парницц установл>ено да се војничкн барут за пуцање из прангија 
не сме употребљавати, јер има двоструко јаче дејство од ловачког барута. 
Црквена општина није имала апсолутно знања о томе какав је барут за пуцање 
употребљен и у крив. парници је установљено да нити црквену општину, нити 
н>енога претседника Ковачева не терети за несрећу никаква одговорност. По- 
рекла је црквена општина, напослетку, и то, да је тужитељ постао неспособан 
да издржава себе и своју породицу и приговорила је своти коју тужитељ тражи 
у и.ме отштете као превисокој. У току поступка код првостепенога суда тужи- 
тељ је чнњеничне наводе тужбе допунио тиме, да је пре 'Бурђева — дне 1924 год. 
Сио у  Врањеву обичај да се пуца у дрквеној башти, a не на улици, a да се те 
године на 'Бурђев-дан пуцало на улици. испред крста, баш по наредби прет- 
седника црквене општине Ковачева и прангије постављене на тврдо тле (на 
камен) да би се боље чуло.

Првостепени суд, пошто је преслушао сведоке и стручњаке, донео је пре- 
суду, којом је тужену црквену општину осудио да је тужитељу дужна платити 
у име отштете своту од 112.000 динара. Окружни суд је нашао да је дрквена 
општина поступала нехатно када пуцање није спречила, иако јој је то било мо- 
iyhe. Своту од 112.000 динара досудио је Окружни суд на основу исказа пре- 
слушаних стручњака, према којима је радна способност тужитељева умањена 
са 70%, a да му је чиста зарада била у време несреће 80— lOO динара дневно. 
Услед призива црквене општине и тужитеља, који је призив, међутим, у току 
призивнога поступка повукао, Апелацнони суд у Новом Саду је пресудом од 
18 нов. 1931 пресуду првостепенога суда преиначио и тужитеља са тужбом 
одбио: јер да између несрећнога случаја и пропуста, односно делања тужене, 
каузална веза не постоји. Услед ревизионе молбе тужитеља Касациони суд је 
пресуду Апелационога суда разрешио и упутио га на даљи поступак, после чега 
је Апелациони суд донео пресуду, којом је пресуду Окружнога суда делимично 
преиначио и тужену црквену општину осудио да тужитељу, почев од дана не- 
cpehe, плати месечну ренту у  износу од 1416 дин. до краја 1926 године, a од 
почетка 1927 године .чесечно по 487 дин. 50 пара, све док тужена општина, на 
тај начин, не исплатн своту од 112.000 динара, коју је тужитељ тражио. Како 
је Касациони суд, услед ревизионе .молбе тужене, нашао, да чињенично стање 
ствари на основу кога би се пресуда Апелационога суда могла ревидирати није 
довољно рашчишћено, он је пресудЈ' Апелационог суда поново разрешио и 
упутио га да чињеничко стање ствари установп нарочито у погледу ових окол- 
ности: где су прангије из којих се на 'Бурђев-дан 1924 год. пуцало биле редовно 
смештене, да ли у  закључаној одаји (шупи) или пред н>ом; ако су стајале под 
кл.учем, ко је на дан када се несрећа догодила дао кл>учеве од шупе и дозволио 
да се прангије однесу; да ли су прангијаш Бојић Жива и Попов Светозар кљу- 
ч̂ ље од шупе добили од црквено-општннскога тутора Вујацкова и прангије 
однели са његовим знашем и пристанком; да ли је црква са знањем црквецо-



47

општннских органа држала стално барут који је био употребљаван за набијање 
ирангија, или је барут купован од времена на време, када се указала потреба 
да се пуца; да ли је црква и о 'Бурђеву-дне 1924 год. имала резерве барута 
и до чијем је налоту тај барут набављен; да ли је и војнички барут, који је 
критичпога пута био употребљен, купљен uo наредби црквено-општинских орга- 
на; да ли јо војнички барут држан у цркви, и да ли је црквењак, ако је прн 
набавци барута и он суделовао, купио га за рачун црквепе општине; да ли је то 
црквено-општинским органима саопвиио, или ra је набавио на своју руку; да 
лп је црквена општина издала налог да се без дозволе политичке власти не 
ске куповати барут и пуцати и да ли је од стране месне политичке власти било 
предузето штогод у том погледу, да лица која су критичном приликом пуцала 
искажу дозволу за пуцање; да ли су од стране политичке општине учињени 
ксраци да се даље пуцање, будући је оно почело већ у рану зору, спречи н 
онемогући. Апелациони суд је у смислу упутстава Касационог суда доказни 
поступак спровео и донео своју трећу пресуду, којом је тужену црквену опшгину 
iiOHOBO осудио да тужитељу у име ренте, почев од 1 маја 1924 године до краја 
1926 год., плати месечно по 1485 дин. 83 nape, све дотле док тужени, плаћајући 
досуђене оброке, не исплати тужитељу своту од 112.000 динара.

Апелациони суд је, дакле, на основу исказа код првостепенога и код Апе- 
лационога суда преслушаних сведока, оцењујући њихове исказе у с.м. прописа 
§-а 270 Грађ. парн. поступка, установио као чињеницу: да није могла добити, 
истина, потврду тврдња тужитељева да прангије, из којих се пуцало, сачшвавају 
Бласништво тужене црквене општине, но да се оне налазе у поседу црквене 
општине стално више од 40 година и да је црквена општина са њима за све то 
време слободно располагала; да су прангије критичнога дана узете по одобрењу 
бившег лретседника црквене општине Ковачева Стевана и да је пуцање обав- 
љено по налогу органа и за рачун црквене општине, како би се увеличала све- 
чаност службе Божје и прослава 'Бурђева-дана; да је шупа у којој су прангије 
биле смештене била увек под кључем, да су кључеви стајали увек у закључаној 
цркви и да прангије нису могле бити однесене без употребе кључева; да је 
црквена порта ограђена гвозденом оградом са вратима која се закључавају, и 
да се у црквену порту без дозволе црквене управе не може ући; да Бојић 
Жива није био, додуше, никакав орган црквеие општине, али да је дуги низ 
година по наредби тутора и црквењака прангије палио и добивао за то награду; 
да је једна прангија била експлодирала пре критичног догађаја, 6 септе.мбра 
1923 године и повредила једно лице, иако је била напуњена ловачким барутом, 
што, такође, доказује да је била трошна; да је претседник црквене општине 
Ковачев услед тога поменуо Бојићу прангијашу, да су прангије трошне и да 
би их ваљало заменити новима. Установио је, даље, Апелациони суд као чин>е- 
ницу; да су 3 кг. војничкога барута који је сведок Арадски донео, сместили у 
црквени сто и издали прангијашу Бојићу органи тужене црквене општине (цр- 
квењак и тутори); да је црква и у време несреће имала барута, који је био сме- 
ттен у црквеном столу и тамо стајао од Ускрса до 'Бурђева дана, и да је са 
зпањем и одобрењем црквених органа издат Бојићу Живи за пудање. Установио 
је Апелациони суд, напослетку, да за пуцање о Ђурђеву дану 1924 год. није 
тражена дозвола од политичке власти и да тужена општина преко својих органа 
није учинила ништа да пуцање спречи, иако за пуцање дозволе од стране поли- 
тичке власти није било. To, no Апелационом суду установљено чињенично стање 
ствари, тужена црквена општина не напада онако како то прописује § 534 
Грађ. парн. поступка, појединачно, наводећи у чему би се код свакога појединог 
чнњеничког установљења састојала повреда формалнога права, него се против 
изреке Апел. суда жали само уопште, истичући, нарочито, да између почи- 
љенога дела и одговорпости тужене не постоји никаква узрочна веза. Услед 
таквога неправилног и противзаконитог нападања по Апелационом суду уста- 
новљенога чињепичкога стања ствари, оно остаје непро.мењено и за овај Каса- 
циони суд у свему меродавно. Исто тако тужена не напада ни оно установљење 
Апелационога суда, да је радна способност тужитељева умањена са 70%, прена 
којој му је досуђена месечна рента у износима који су напред поменутн.

Тужена општина се, међутим, жали и због тога да је Апелациони суд, досу- 
ђујући тужитељу отштету у своти од 112.000 дин., повредио и прописе матери-
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јалнога права. Услед тога је ову жалбу тужене ваљало узети у расматрање. У 
см. Начедне куријалне одлуке бр. 471 од 26 јануара 1916 године, ако се радж 
о досуђивању отштете у облику месечне ренте, a тужитељ не пружи доказа за 
то да парницу ради отштете кроз дуже време није могао покренути без своје 
кривице, те би исплата доспелих месечних рата, које би тужени имао да у 
једној своти исплати, овоме тешко пала, може се тужитељу досудити рента само 
почев од дана предаје, односно шест месеци пре предаје тужбе. Тужитељ у току 
поступка код првостепенога суда није, међутим, пружио прихватљивог оправ- 
дања у погледу тога, зашто је парницу ради отштете, коју и он у току спора 
тражи у доживотној месечнвј ренти, покренуо тек 6 марта 1931 године, иако је 
озледу претрпео на 'Бурђев-дан 1924 године, дакле више од 6 година након пре- 
трпљене озледе. Навод тужител>ев (препр. спие од 12 нов. 1931) да парницу 
није могао раније покренути зато што раније ннје могао добити уверење о сиро- 
маштву због добровољачке земље коју је уживао, не може сам за себе служити 
као довољан разлог за одоцњено покретање парнице, јер сама чињеница да тужи- 
тол> право да се парничи по праву сиромаштвта није добио, значи да је парницу 
могао водити без штете за издржавање своје и своје породице како то прописује 
§ 112 Грађ. парн. пост. Из тих разлога је ревизиону молбу тужене у том погледу 
ваљало уважити и тужитељу досудити ренту тек од 6 септ. 1930 године, дотле 
док тужена не исплати тужитељу своту од 112.000 динара, за коју и Касациони 
суд налази да одговара свима приликама случаја, односно до тужитељеве смрти, 
уколико би тужитељ умро пре него што му црквена општина своту од 112.000 
динара у месечној ренти буде исплатила.

Како је тужитељ са тужбом успео у мањем делу, ваљадо му је првостепене 
п призивне трошкове досудити само делимично, док је ревизионе трошкове 
ваљало међу странкама узајамно укинути у см. прописа §§-а 426, 508 и 543 
Грађ. парн. пост.

63
У CM. Начелне куријалне одлуке, одлука или пресуда, донесена 

у кривичном цредмету, која је иостала правоснажном, меродавна је 
аа грађански суд, који доцније поступа, у погледу питања које је 
у њима решено.

Питање, пак, које је у кривичном спору настало и које је ре- 
тено правоснажном пресудом је у томе, ако кривичнн суд установп 
да је дотичан оптуженн одиста почннио дело којнм се терети. To 
чињенично установљење кривичног суда не може бити више пред- 
метом испитивања грађанског суда.

Само у случају, где кривнчнп суд није могао да установи кри- 
вицу оптуженога, може бити позван грађански суд да у предмету 
дела или пропуста, који чине предмет оптужбе, iio питању установ- 
љења грађанске одговорности суди отступајући од ослобађајуће 
одлуке кривичног суда. (Решење Одељења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 2 нов. 1937, бр. Г. 710/1933).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужнтељице пресуду призивнога суда 
разрешава и упућује га на даљи поступак и доношење нове одлуке, у којој се 
нма решити и питање која ће од странака сноспти и трошкове ревизиоиога по- 
стуика, који се за тужите.вицу установљавају у своти од 836 дин. (осам стотина 
тридесет п шест динара), a за Државни ерар у своти од 200 дин. (две стотине 
динара).

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да је тужени, новембра .чесеца 1929 године, 

убио нГенога мужа, М. Л., и, како је иза њега остало троје деце и она, тужитељица, 
за чије се издржавање погинули старао, тражила је да се тужени осуди да им 
је у име издржавања дужан плаћати месечно свако.ч по 300 динара, свега 1200
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динара. Оба доња еуда су тужжтељицу са тужбом одбила и осудила да плати 
трошкове, усвајајући одбрану туженога да је он правоснажном пресудом кри- 
кривичнога суда као невин ослобођен, јер је суд нашао да је дело починио у нуж- 
ној одбрани. Ту чињеницу, да је дело почињено у самоодбрани, установили су 
доњи судови примајући у свему чиљ. стање ствари које је установио кривични 
суд. Призавни је суд, као и првостепени, одбио предлог тужитељичин да пре- 
слуша сведоке на које се тужитељица позивала у доказ тога, да дело није почи- 
њено у самоодбрани и да тужени за штету одговара.

Жалба тужитељичина да је Апелационн суд таквим поступком повредио 
формално-правне пронисе је основана. Према Начелној куријалној одлуци бр. 
198, само осуђујућа пресуда кривичнога суда је за грађански суд обавезна, но 
само у погледу питања да ли је оптужени дело збот којега се оптужује и почи- 
1ШО. Ако, пак, кривични суд оптуженога није нашао кривим, може грађански 
суд У погледу одговорности оптуженога судити и друкчије него што је судио 
кривични суд. Услед тога је основана жалба тужитељичина, да је призивни суд 
требао спровести по њоз понуђени доказ и, независно од кривичнога суда, пре- 
чистити питање како је дошло до убиства мужа и оца тужитеља; нарочито ко 
је при сукобу био изазивач; да ли је одиста био изазивач погинули, како је то 
установио кривични суд, или тужени, као и сва питања која са тим стоје у вези. 
IloBiTO чињенично стање установи, донеће призивнн суд нову одлуку. Одредба 
0 трошковима ревизионога поступка оснива се па прописима §§-а 543 и 508 
Грађ. п. п.

64
Разлог за разрешење закупног уговора, ако је извршење уго- 

вора постало немогуће. (Пресуда Одељења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 24 марта 1936, бр. Рев. б б /1 9 3 б ).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија и осуђује га да тужи- 
тељу, на руке правозаступника му, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
531 дин. (пет стотина и четрдесет и један динар) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Није основана ревизиона жалба туженога да је призивни суд, потврђујући 

првостепену пресуду, повредио правне прописе.
У см. угоБора, који је са тужитељем, Градом Вел. Бечкереком, склопило 

тужено Прво дунавско паробродско друштво, Град Вел. Бечкерек издао је сеп- 
тембра месеца 1903 године туженом друштву на четрдесетгодишњу „употребу", 
уз годишњу своту од 10 круна, један део обале на Вегеју, која сачињава вла- 
сништво града, у сврху, како се то изрично помиње у 3 т. уговора, да на при- 
станишту, које he друштво дићи, могу утовар и истовар вршити само лађе које 
су власништво туженога друштва или његовога правнога следника.

Према правилном установљењу доњих судова, тужено Паробродско дру- 
штво, будући да канал Бегеј није пловна река међународнога значаја, него је 
територијално-национална вода, није власно да са својим пловним објектима 
врши пловидбу на Бегеју, да врши утовар и истовар робе, нити превоз путника. 
Како, пак, према већ поменутој тачци уговора могу утовар и истовар вршити 
само лађе које су власништво Паробродскога друштва, a то је, према напред 
изложеном, туженом онемогућено, основан је навод тужитељев да је извршење 
уговора постало немогуће, те је Окружни суд правилно поступио, када је, потвр- 
ђујући првостепену пресуду, уговор разрешио.

Навод туженога да је на употребу му издат део обале властан да употреб- 
л.ава у с.ч. уговора и његов правни следник и да би уговор имао да остане на 
снази с обзиром да је пристаниште издато у подзакуп Речној пловидби Краље- 
вине Југославије, које је на Бегејском каналу власно да врши пловидбу, такођер 
је неоснован, јер се подзакупац не може сматрати правним следником туженога 
у оном смислу како је то у уговору међу странкама предвиђено.

Како тужени са ревизионом молбом није успео, ваљало га је осудити да 
плати трошкове ревизионога поступка у см. §§ 543 и 508 Гр. п. п.



50

Нема места тужби ради установљења правнога односа у којој 
тужитељ тра5ки да се установи да је он власник упарничених не- 
кретнина, јер је тужитељ имао могућности да тражи петиторним 
тужбеним захтевом да тужени трпи да се некретнине које чине 
његово власншптво грунтовно пренесу на његово име. (Пресуда Оде- 
љења Б. београдског Касационог суда у Новом Оаду од 2 нов. 1937, 
бр. Рев. 83/1936).

Касациони суд како ревизиону молбу тужитељице, тако и ревизиону молбу 
споредног умешача одбија и осуђује их да, сваки у року од 15 дана под прет- 
њом оврхе, плати туженом, у руке правозаступника му, по 344 (три стотине четр- 
десет и четири динара) ревизионих трошкова.

Р А З  Л О З И :
Апостолска администратура у Вел. Бечкереку, у заступству Београдско- 

смедеревског надбискупа и апостолског администратора Ивана Рафаела Роднћа, 
тражила је тужбом да Окружни суд пресудом установи: да део зграде уписане 
у гр. улошку ошптнне Вел. Бечкерек бр. 432, који лежи од католичке цркве 
јужно, у којем је досад становао Пијаристички ред, a у коме се данас налази 
Апостолска администратура, није својина града Вел. Бечкерека, него Гимнази- 
скога фонда и да, према томе, нема права поседа нн располагања са тим делом 
зграде, него да она припада Пијаристичком реду.

Првостепени је суд тужбу одбио и тужитељнцу осудио да плати трошкове, 
јер да за решавање спора није иадлежан редован суд, него административна 
власт, и јер тужитељица иије доказала да је застуиник и лравни наследник 
Пијарнстичкога реда. Апелационн суд је првостепену пресуду потврдио с тим, 
да расправљање спора спада, додуше, у надлежност редовнога суда, али да 
тужитељида није доказала да је правни наследник Пијаристичкога реда. Услед 
ревизионе молбе коју је поднела тужитељица, Касациони суд је изрекао да је 
тужитељица била власна да диже тужбу, јер је Пијаристички ред, заступан ш  
старешини реда Шебеш Ференцу, из Будимпеште, дао код Касационога суда 
изјаву, да је Апостолска администратура, која се појављује као тужитељ, сту- 
лила у лосед и власниливо лекретлине са злањем и лриволом Пијаристичкога 
реда и да ред тужитељицу сматра у свему својим лравним ласледником; уједно 
је Пијарлстички ред изјавио, да у ларницу улази као слоредни умешач у корист 
тужитељил;е. Услед тога је Касадиоап суд лредмет вратио Апелационом суду са 
улутством, да га узме у мернторло раслрављање, али да претходпо установи да 
ли у конкретлом случају лостоје лредуслови за локретање пардице радн уста- 
ловљења правнога односа у см. §-а 130 Грађ. ларл. пост.

Алелациоди суд је, настављајући лостулак, првостелену лресуду лотврдио, 
изричући лолово да је за расдрављање слора падлежан редован суд. Жалба 
тужитељичина, као и слоредног умедгача, да је Апелациони суд, одбијајући 
тужитељицу са тужбом, ловредио дравне дролисе, није основана. Алелациоди 
суд је лравилно изрекао, да ларлици ради установљења лравдога односа у см. 
g-a 130 Грађ. ларн. пост., у конкретпом случају, нема места, јер је тужитељица 
имала могућности да ддгне тужбу и са захтевом ради испуњења, који би се 
састојао у томе, да тужени град дризна да некретнине које чипе лредмет лар- 
лице сачињавају њепо власпиштво, те да тражи грунтовпи лрепис пекретнина 
на своје име. Расматрање лравилности чињеничних устаповљења Алелациодога 
суда у догледу самога лрава власлиштва на некрегдине је услед одбијања тужбе, 
из формалних разлога, лостало беслредметним.

Тужлтељицу као и слоредног умешача, који са ревизиодим молбама нису 
успели, ваљало је осуднти да ллате тролхкове ревизионога достулка у см. §§-а 
543 и 508 Грађ. парн. пост.

65
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Сушара, чији су највредноснији делови, машинске инсталације, 
иокретнине, не може се у см. §§-а 293 и 294 Аустр. грађ. зак. сма- 
1рати непокретнином (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Оаду од 18 нов. 1937, бр. Г. 506/1933).

Касациони суд ревизиону молбу тужене, поднесену по старатељу стечајне 
масе, одбија.

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је тужбом тражила, да се тужена осуди да јој плати 200.000 

дин. меничне главнице с прип., те да суд изрече, да по туженој тужитељици 
заложена сушара, заједно са привременим зградама и машинским инсталаци- 
јама, претставља ручну залогу тужитељичину и да је тужена дужна трпети да 
се она на јавној дражби као покретнина прода и да се тужитељица из утекле 
куповнине до висине свога потраживања намири. Тужена је порекла да би сушара 
могла претстављати ручну залогу тужитељичину, јер тужитељица није сушару 
никада узела под своЈу власт као ручну залогу. Порицала је и да је сушара 
покретна ствар и тражила је да суд установи да је она некретнина. У току по- 
стуика код првостепенога суда који је, пошто је тужена фирма пала под стечај, 
иастављен код Окружног суда као стечајног суда, тужитељица је изјавила да је 
управитељ стечајне масе дао изјаву, да менично потраживање тужитељичино 
признаје истинитим, док је у погледу ручнога права залога на спорну сушару 
тражила наставак поступка. Оба даља суда су тужби у погледу сушаре дали 
места, установљавајући да она претставља покретну ствар, да је тужитељици 
иредата у посед, иако је, са пристанком тужнтељице, остављена туженој да се 
њоме служи.

Жалба тужене да је Апелациони суд, доносећи такву пресуду, повредио 
правне прописе, није основана, јер је Апелациони суд правилно установио да 
је сушара покретна ствар и да, као таква, може бити предметом ручне залоге. 
У см. §-а 294 Аустр. грађ. законика, припадношћу ствари има се сматратн све 
0110 што се доводи у сталну везу са неком стварју. Према томе се сушара, коју 
је тужена власна да у см. уговора са закуподавцем, градом Панчевом, ма када 
однесе, са целом машинском инсталацијом, не може сматрати припадношћу 
земљишта, јер су њени највредноснији делови, машинска инсталација, покрет- 
нина. Но покретнином се има сматрати и у см. прописа §-а 293 Аустр. грађ. 
зак., јер се машинске инсталације, које чине битни део сушаре, могу пренети на 
друго место без повреде њихове супстанције.

Неоснован је и жалба у погледу парничних трошкова, јер је тужитељица 
пријавила, додуше, у току поступка код првостепенога суда да је стечајни упра- 
витељ признао њено потраживање у погледу меничне главнице од 200.000 дин., 
али се тужбенн захтев у погледу којега је поступак настављен: да тужена има 
трпети да се тужитељида до своте од 200.000 дин. са припацима намири, не 
може сматрати захтевом са непроцењивом вредношћу, као што хоће тужена, него 
процењивим захтевом, чија је вредност 200.000 динара. Зато је тужена са разло- 
ном осуђена да плати трошкове према тој вредности. — Тужитељици ревизиони 
трошкови нису досуђени, јер одговор на ревизиону молбу тужена није поднела.
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У CM. чл. 4 Закона о забрани отуђивања и оптерећења земљишта 

великих поседа од 20 маја 1920 год., судске власти дужне су одбити 
све молбе којима се тражи укњижење права власништва, ако моли- 
тељ не докаже да је за укњижење добио дозволу од аграрне власти. 
(Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду 
ОД 24 авг. 1937, бр. Г. 60/1933).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија, но с тим да се грун- 
товно укњижење некретнина досуђених туженоме може спровести тек пошто 
тужени код гр. власти искаже, да му је за укњижење дато одобрење од надлежне 
аграрне власти, уколико је такво одобрење у конкретном случају потребно.
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Р А З Л О З И :
ТЈ'житељи су у тужби навели да су грунтовнн власници некретнина, упи- 

саних у гр. улошку општине Тоба бр. 991, у површнни од 4 јутра, но да те не- 
кретннне држн бесправно у поседу тужени. Тражили су да се тужени осуди да 
им некретнине преда у посед и плати изосталу корист, од којег су последњег 
захтева у току поступка код првостепеног суда одустали.

Тужени је у своју одбрану навео да тужитељн немају права на посед не- 
кретнина, јер су они 'само привндни гр. власници, док је прави власннк некрет- 
нина он — тужени. Тужитељи су августа месеца 1917 године купили, додуше, 
некретнине које чине лредмет парнице од општине Тобе као власнице и то преко 
њеног опуномоћеника за продају: Темешвари фелдберлети еш парцелазо банк, 
чији је сада наследник Темешварска кредитна банка. Но како купопродајни 
уговор мађарско Министарство унутрашњих послова у своје време није одобрило, 
тужитељи су парницол тражилн да им се исплаћена куповнина поврати, изјав- 
љујући да од уговора одуегаЈЈ'. Они су са парницом и успели, те је тужена 
Темешвари фелдберлети еш парцелазо банк тужитељима досуђену своту и 
исплатила, ставившн ову у судски депозит. Наше Министарство Унутрашњих 
послова одељење за Б. Б. Б., међутим, не имајући знања о томе да су тужитељи 
од уговора одустали, лотврдило је, при свем том, купопродајни уговор који су 
тужитељи склопили још 1917 год., те су тако тужитељи постали злонамерно 
грунтовним власницима упарничених некретнина, иако на то нису пма.1и ни- 
каква права. Туженн је, међутим, noniTO су некретнине постале слободне, купио 
нх купопродајним уговором од октобра месеца 1929 године, преко опуномоће- 
ника гр. власнлка (Општине Тобе); Темишварске кредитне банке, те је од н>е 
уведен и у посед. Тражио је тужени, услед тога, противтужбом да се тужитељи 
обвежу да су дужни трпети да се некретнине грунтовно укњиже на његово име.

Првостепени је суд тужби дао места, обвезујући туженога да је некретнине 
дужан тужптељнма предати у лосед, док је противтужбу одбио и обвезао туже- 
нога да плати трошкове. Апелациони суд је услед призива туженога пресудЈ- 
првостеленога суда преиначио, тужитеља са тужбом одбио, док је противтужби 
дао места и обвезао тужител.е да су дужнн трпети да се упарничене некретнине 
пренесу грунтовно на лме туженога.

Жалба тужитеља, да је Апелациони суд таквом пресудом повредио правне 
пропнсе ннје основана. 11з прикљученнх пресуда темишварског Окружног и 
Апелационог суда, као п из пресуде румунског Касационог суда, чију веро- 
достојност тужитељи нлсу оспоравалл, види се, да су румунски судови као 
чињеницу установили, да су тужитељи од уговора који су склопили 28 августа 
1917 годнне одустали и да је тужена Темешвари фелдбертлети еш парцелазо банк 
бнла осуђена да тужитељима исплаћену куповнину у износу од 6276 кр. 10 п. 
натраг вратн. Апелацнони суд је, лак, као чињеницу установно, коју тужитељи 
ревизпоном молбом не нападају, да су тужитељи у судски полог стављену 
куповнилу лреко својих правозаступника и подигли. Према томе је Апелациони 
суд без повреде лравних прописа установио да је општина Тоба била власна 
да некретнине, пошто је уговор којн су тужитељи склоппли био разрешен, прода 
туженом. Није, међутим, Апелационн суд тачно изрекао да је власник некрет- 
нина била Темишварска банка С. П. А., него је она била само посредник за 
иродају, коју чињеницу тужител>и у току ларннце нлсу оспоравали.

Како су, међутим, у см. чл. 4 о забрани отуђивап.а и оптерећења земљлшта 
великих поседа од 20 маја 1920 год. судске власти дужие одбити све молбе 
којима се тражи ук1вижење права влаеннштва, ако молитељ не докаже за 
укњнжење лотребну дозволу аграрне власти, a у конкретном случају нема 
података о томе да за гр. укњлжиње дозвола аграрних власти не би била 
лотребна, то је диспозлтнв пресуде Апелационог суда ваљало допуниги тако, 
да се укњижење ла пме туженога може спровести само у случају, ако туженл 
лскаже за укњижење потребну дозволу аграрне власти, уколико Je таква до- 
ЗБола у  конкретном случају однста лотребна. ^
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Ако је продавац до потпуног подмпрења задржао право власни- 

штва, a II право да тражи повратак проданнх покретности, ако он 
своју тражбину нз куповпне сматра угроженом, онда је довољно да



продавац субјективно држи да постоји опасност за његову траж- 
бину. На такву тужбу не протеже ое Уредба о ликвидацијн земљо- 
радничких дугова. (Решидба Стола седморпце у Загребу 6j). Рев. 
9 6 4 fl9 3 7 ).

Тужилац А. поднео је Окружном суду у Осеку против туженика Б., Ц. и Д. 
тужбу ради признања права власништва и уступања поседа стројева, које им 
је био продао уз задржање свога права власништва.

Првостепени је суд пресудом бр. По. 27i|i936 тужбу одбио, уз дужност 
накнаде парничног трошка с овим образложењем: Како је несумњиво утврђеио, 
да туженици још данас дугују једну одређену своту новаца, па како су они зем- 
љорадници, они могу и морају тај дуг платити у смислу Уредбе о ликвидацији 
зсмљорадничких дугова од 26 септ. 1936, a не према уговору од 4 јунија 192S. . .  
те нису могли доћи у дужничку мору, да би настало право тужил>е да тражи 
натраг продате ствари. Тек када се утввди да туженици према тој Уредби не 
испуњују своју обвезу, тужиља he моћи тражити да се изпрши уговор од 
4 јунија 1928.“

Апелациони суд у Загребу решидбом бр. Пл. 413/1937 уважио је тужиочев 
ПЈ)ИЗив, укинуо првостепену пресуду и правну ствар вратио првостепеном суду 
да 0 њој, након правоснажиости овога закључка, поново расправ.га и донесе 
нову пресуду. Из разлога: „Закључницом прнзнали су туженици тужител.ици 
право, да од ње купл>ене стројеве може одвести, т. ј. преузетн их у посед, не 
само у случају ако они — туженици — дођу у залошвеље, иего и онда, ако 
тужитељипа било из којег разлога сматла, ла је њезино потраживање угрожено. 
Из речи „било нз којега разлога сматра" мора се закључити, да то угрожавање 
не мора бити објективно постојеће, него да је дово.гно да тужите.гица субјек- 
тивно — можда и неосновано — држи, да постоји моменат опасности за њезину 
тражбину' према туженицима. Разуме се да су туженпии, приставши на тај 
увет, препустили тужитељици да би.до када одузме из н.иховог посела купљене 
стројеве, па с обзиром на правни аксиом да „pada faciunf leges infer partes", 
lie може ce y raj увет дирати. Напомиље ce, да ie овај правнн спор стваршо- 
правне нарави, na би Улзд. дошла до примене тек онда, ако би се радило о 
том, да ли се туженици, као зем.Ђорадници, нала.зе in mora. Прврстепени је суд, 
дакле, погрешно оценио чиљенично стање, када је дошао до резултата, да већ 
због тога што се туженици не налазе са плаћањем куповнине у задоцњењу. 
imje тужите.гица овлаштена да тважи посед ппедметних стројева ол туженика."

Onv је другостепену решидбу Сто седморице потврдио решидбом бп. Рев. 
964/1937 и то из ових разлога: ,.Исправно је двугостепени суд узео да је овај 
спор стварно-правне нарави, јер упитнпм наруџбеним писмом задржава тужиља 
себи право власништва на продатим стварима. . .  те онда и приговор рекурента, 
ла је он земљоралннк и да га Уредба о ликвидацији -земл>овадничких дугова 
од 25 септембра 1936 штити, отпада сам по себи, јер се Уре.дба о ликвидацији 
земљовадничких дугова на такве правне спорове не протеже. . .  ТТризивни суд, 
узимајући у оцену наруџбено писмо,. . .  исправно је утврлио ,ia су уговарај.^е 
странке спонтано утаначиле да тужиљи као продаваоцу стоји о,д вол>е да своје 
потражнвање учини доспелим и судским путем оствари т. ј. стројеве одвезе и 
на тужеников трошак прода, ако туженици преузету обвезу плаћања куповнине 
и камата никако не изврше, или је изврше касније него што је прелвиђено, или, 
пак, зко тужиља буде сматрала да ioj је њезино потраживање услед оврхе или 
из којег другог разлога угрожено. Како је диспозиција странака код склапања 
уговора од одлучне важности, не може се поменути увет елиминирати кад је 
нгти могућ и допуштен (§§ 699 и 897 огз.) те се право, које од таквог увета 
зависи, стиче само тачним испун>ењем његовим. Туженик је могао стећи власни- 
штво на упитним стварима само тачним одржањем рокова оброчне отплате, a 
јер се он тога није држао, наступио је моменат. који овлашћује тужиљу да 
тражи повратак тих проданих ствари, чије власништво је тужиља била уговором 
задржала (§ 1063 Огз. у вези са §§ 1066 и 1067 Огз.), a који је углавак (pactum 
reservati dominii) Moryts и законом дозвољен (§§ 1066 и 1067 0гз.)“ . . .

Саопштио: Д-р Мирослав Ледерер, адвокат у Новом Саду.
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Административна пракса
0  разумевању § 112 Закона о општем управном поступку 

(3. П. У.) у вези чл. 21 и 22 Закона о Државном савету и управним 
судовима (3. Д. С.). (Решење Опште седнице Државног савета од 
27 марта 1937 ГОД. бр. 8 0 1 6 /1 9 3 7 ).

На основу § 13 Закона о пословном реду у Државном савету и управним 
судовима, изнето је пред Општу седницу Државног савета тумачење § 112 3. у. п. 
у вези чл. 21 и 22 3. Д. с. у погледу питања: да лн је управна власт која је 
странци своје решење о одбијању захтева странке само усмено саопштила, 
дужна издати странци одбијаЈЈ^ће решење написмено и онда, кад је странка 
захтев за писмено решење ставила по истеку тридесетодневног рока из чл. 21 
3. Д. с., рачунајући од дана саопштења одлуке; односно, да ли је странка којој 
је неповољна одлука управне власти само саопштена, дужна да у сврху подно- 
шења управно-судске тужбе тражи писмено решење у року од 30 дана од дана 
саопштења, или то тражење може поднети и после тога рока. Ово се питање 
поставило код случаја бр. 29934/35, где је једно лице тражило од Министарства 
војске н морнарице да му призна својство добровољца, a Министарство га одбило 
кратком одлуком, која је странци била саопштена, али не и уручена. Поводом 
саопштења одлуке странка није ништа предузимала, већ је, након више од 
шест месеци од саопштења, тражила од Министарства образложено и формално 
решење. По томе тражењу Министарство јој је издало решење у коме је наве- 
дено, да је питање доброво.гачког својства жалночевог расправљено раније 
саопштеном одлуком, против које се странка није тужила Државном суду, и да 
се 0 томе не може више решавати. Тужбу странке против овог решења Државнн 
савет је одбацио, поред осталог још п са разлога што тужилац, после саошптења 
прве одлуке, није у тридесетодневном року из чл. 21 3. Д. с. нити тражио фор- 
мално решење, нити се због те одлуке тужио Државном савету. Код случаја, 
пак, бр. 24208/36, ситуација до подношења тужбе на Државнн Савет била је 
истоветна као и код случаја бр. 29934/35. По овој тужби, међутим, Државнн 
савет је нашао, да је решење које је тужбом оспорено противно закону, јер рок 
за тужбу на Државнн савет по чл. 21 3. Д. с. почиње тећи од дана предаје, a 
не од саопштења решења. A пошто овде није било уопште донето решење у 
форми из §§ 106— 110 3. у. п., нитн странци уручено по § 112 , странка тада није 
ни могла поднети тужбу, али је имала право захтевати да јој се изда фрмално 
решење. Како, пак, такво тражење није везано ни за какав рок, странка ннје 
могла Hu закаснити са овпм тражењем.

Правно питање, дакле, било је исто у обадва случаја, али је у одељеаима 
сасвпм различито расправ.гано, услед чега је изнето пред Општу седнипу 
Државног савета, која га је проучила и нашла:

Према 3. Д. с. (ч.л. 15 и 18) против решења другостепене управне власти, 
којим се појединцу вређа какво право или непосредни лични интерес заснован 
на закону, појединац може поднети тужбу администратнвном суду. Према чл. 21, 
тужба се подноси у року од 30 дана после предаје решења управне власти, a 
према чл. 22 уз тужбу се мора поднети сам акт у оригиналу или препнсу. 
Значи, рок за тужбу почиње тећи од дана предаје, a не саопштења решења, a 
већ и стога се закључује да се решење мора странци предатн, a не са.чо саоп- 
штити. Затим, пошто се, према чл. 22, уз тужбу мора поднети и решење, .значи 
да је предаја решења странци претпоставка за тужбу странке, a могућност по- 
дизања тужбе за странку претпостав.га право прнзнато јој законом. Последица, 
пак, овога у томе је, што бн се не предавањем, већ само саопштавањем решења 
странцн, овој онемогућило подизање управно-судске тужбе, т. ј. употреба једног 
њеног законом признатог права. Beh из 3. Д. с., према овоме, произлази да је 
управна власт дужна своје решење странцн предати, a не casio саопштити. .\ли 
ц независно од ових прописа 3. Д. с., из којих само путем тумачења прои.злази 
обавеза управне власти да своје решење странци преда, a не само саопштн, ова 
је обавеза за управну власт прописана изричито доцнијим Законом о ошнтем 
управном поступку (§ 112). Према њему, главна одлука издаје се странкама 
написмено, a у глави IV овога закона дате су нарочите одредбе о начину уру- 
чивања одлуке странци.

Према овнм прописима, дакле, управна власт је дужна своју писмену 
одлуку предати странди, a рок за управно-судску тужбу странке почиње тећи



од дана предаје такве одлуке. Само, пак, саопштење одлуке странци, без пре- 
даје, ма да је само по себи противно закону, онемогућава странци подношење 
управно-судске тужбе, с обзиром на чл. 22 3. Д. с., по коме се тужби мора при- 
ложити и решење. Услед тога, и с обзиром на одредбу чл. 21 3. Д. с., саопштење 
оллуке по закону не изазива почетак тога рока за управно-судску тужбу. Баш 
због тога, a с обзиром на право појединца на подношење управно-судске тужбе, 
и на наведене законске одредбе о дужности управне властн на уручење своје 
оллуке странци, власт је обавезна да своју писмену одлуку странци преда, и 
поред евентуалног саопштења одлуке, јер саотвтење, поред тога што није зако- 
Hojt предвиђено, по закону не повлачи никаквих правпих последнца у погледу 
права појединца на употребу правних сретстава. Као последица ове законске 
лужности управне власти, странци припада право да, и поред саопштења, тражн 
да јој се писмена одлука преда. Ово, пак, право странке законои није везано 
ни за какав рок. Рок из чл. 21 3. Д. с. предвиђен је за управно-судску тужбу, 
и он претпоставља да је решење странци већ предато. Због тога он не може 
везати странку у погледу њеног захтева да јој се решење управне власти преда. 
A пошто ни у ком другом пропису није предви^н рок у коме би појединац 
могао тражити уручење писменог решења, што је, уосталом, разумљиво с обзи- 
ром на законске одредбе о дужности власти да своје писмено решење странци 
преда и без њеног нарочитог тражења, значи да странка може тражитн да јој се 
решеље управне властн преда све док то решење не добије.

Са ових разлога, a на основу §§-а 12 и 13 Закона о пословном реду у 
,Државном еавету и управним судовима, Општа седница Државног савета до- 
пела је ово

Р е ш е  ње
0 разумевању §-а 112 3. у. п. у вези чл. 21 и 22 3. Д. с.

Управна власт, која је странци своје решење о одбијању захтева странке 
само усмено саопштила, дужна је странци одбијајуће решење издати написмено, 
и онда, када је странка захтев за пнсмено решење ставила по истеку тридесето- 
лиевног рока из чл. 2i Закона о Државном савету и управним судовима, рачу- 
иајући од дана саопштења одлуке.
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

Где иза одлуке mije означен број ствари, значи да је одлука 
нз ранијих година, да је после н>е донесено још више таквих и да 
је на њнма заснована садања стална пракса Касационог суда. На- 
протхш, ако је извесна одлука донесена само у једној или у неко- 
лико ствари, број предмета је иза одлуке означен.

7
§ 30 бр. 2 Кр. 3. — По § 30 бр. 2 Кр. 3. може се старијем мало- 

летнику изрећи казна робије или заточења највише до 10 година, 
нако је за то дело предвиђена већа казна.

8
§ 30 бр. 3 Кр. 3. — Када суд ублажује казну старијем мало- 

летнику тако, да место строгог затвора одређује затвор, има то чи- 
лити на основу § 70 бр. 4 Кр. з., a не на основу § 30 бр. 3 Кр. з., 
јер у овом последњем зак. пропису није предвиђено такво ублажа- 
вање. Како ублажавање казне за старијег малолетника не може 
бити строжије од оног за ш^олетнике, н како нема таквог закон- 
ског прописа према којем би ово ублажавање према старијем мало- 
летнику било забрањено, то пропис § 70 бр. Кр. з. треба примењи- 
вати супсидијарно.
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§ 32 Кр. 3. — На основу § 32 од. 1 Кр. з. казна се не може сни- 
зитп испод оне мере која је за то дело предвиђена, већ се ублажа- 
вање може вршнти само на основу § 71, 30, 72 Кр. з. и др.

10
§ 42 Кр. 3. — Новчана казна предвиђена у овом зак. пропису 

нема максимума, већ је нма она у § 45 Кр. з.
11

§ 46 од. 4 ст. 1 Кр. 3. — Ако се против оптуженика на основу 
ублажавања изрече казна затвора, не може се одмернти губитак 
часних права ни онда, ако је он иначе за то дело предвиђен.

12
§ 49 Кр. 3. — Прп свакој осуди најмање на 6 месеци строгог 

затвора, или на годину дана затвора, нма се изрећи губитак државне 
кли друге јавне службе, иако је у пресуди изречен губитак часних 
права. По § 47 Кр. з. губптак часнпх права се састоји и у губитку 
државне нли ма које друге јавне службе, илн јавног звања, али је 
овај губптак временски ограничен, док се онај из § 49 Кр. з. не 
одређује на извесно време. — Адвокатура је јавно звање, a не јавна 
служба.

13
§ 72 Кр. 3. — Ублажавање по слободној оцени не значи да суд 

може да елиминнра једну од законом предвиђених казнн за то дело. 
На пр. ако је поред казне строгог затвора прописана и новчана 
казна, суд ју је дужан изрећи.

14
§ 74 Кр. 3. — Суд је дужан да се у сваком случају када је за 

кривично дело предвпђена паралелна казна, позове на тај законскн 
проппс, дакле н онда када одмерава блажу врсту казне. — За 
основу нечасне побуде не служп корпстољубље када ова околност 
улазн у квалнфикацију, већ је потребан посебан „мотпв“ дела. — 
Када се побија установљење нлн неустановљење нечасне побуде илн 
злог карактера, нма места призиву, a када је суд погрешно одмерио 
казну, пма места ревнзпји због повреде материјалног закона из 
§ 337 бр. 3 С. кр. п.

15
§ 127 Кр- 3. — За постојање дела нз § 127 од. 1 Кр. з. штребно 

је, између осталог, да се установп, да је службена радња уистнни 
спречена.

16
§ 128 од. 1 Кр. 3. — Повреда тела нлн здравл>а — о којој је 

реч у овом зак. пропису — може бити и тежа од дела нз § 181 
од. 2 Кр. 3-, на пр. она нз § 179 Кр. з., јер је казна нз § 128 од. 1 
Кр. 3. строжпја.
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17
§ 133 од. 1 Кр. 3. — Ово је дело свршено, чим неко уз оГ>ећање 

поклона покуша навести државног чнновннка на закону протнвну 
радњу, јер то произлази из самог смисла речн ,,наводи“, те зато 
ааконодавац није употребио реч „наведе“. — Када се уз обећање 
поклона наводи референт на закону противну 1)адњу, стоји дело 
из § 133 Кр. 3., иако се та служГ>ена радња референта састојн у 
томе, да у ствари ставља само предлог, a не доноси мериторну 
одлуку. (Кре 47/1937).

18
§ 139 Кр. 3. — Пријава има да буде субјектнвно, a не објективно 

неистинита, што произлази из законског пропнса; „пр<ЈТив свог уве- 
рења“. Потребан је, дакле, dolus specialis који се састоји у томе, да 
]е то лице свесно противправностп овоје радње. (Кре 59/1937).

19
§ 144 и 146 Кр. 3. — Ако се казна предвиђена у § 144 од. 1 

Кр. 3. на основу § 71 бр. 4 Кр. з. ублажи и изрече ст1)оги затвор, 
суд мора ипак одмерити губитак часних права са разлога, што је 
та казна у § 146 Кр. з. предвиђена и поред казне строгог затвора. 
Оба су дела исте врсте, a дело из § 146 Кр. з. не може бити блаже 
од оног из § 144 од. 1 Кр. 3. (Кре 266/19361.

20
§ 147 Кр. 3. — Када суд на основу § 147 од. 2 Кр. з. оптуженн1:а 

ослободи од казне, има га огласити кривим и од казне ослободити, 
0 не ослободити га од оптужбе. (Кре 15/1936).

21
§ 167 од. 2 бр. 1 Кр. 3. — Лишење живота „после зрелог раз- 

мишљања" не може се установити када је ^тврђено да је оптуженик 
епилептичар, a приликом извршења дела да је схватање природе и 
значење дела било битно смањено. (§ 22 од. 2 Кр. з.). Као претпо- 
ставка за правилно постојање п[)емедитације потребно је да окрив- 
љеннк буде у потпуно нормалном стању, како кад ствара одлуку 
за премедитацију, тако и кад извршује дело. (Кре 109/1937).

22
§ 172 од. 2 Кр. 3. — За постојање овог крнвнчног дела потребио 

је да се установи и то, да је оптужена — ако није лекар, апотекар 
или бабица — у више махова Ijoni у којем случају ваи инкримнни- 
саног) вршила побачај, јер на то упућује нзраз „вриш“. (Ki)e 
152/1937).

23
§ 178 од. посл. Кр. 3. — Оптуженик се монге огласпти крпвнм 

за дело из § 178 од. посл. Кр. з. само онда, ако се утврди која од 
повреда из § 178 бр. 1—4 Кр. з., a потом да је оптуженнк могао 
предвидети последнцу' смрти услед неке повреде из § 178 бр. 1—4 
Кр. 3 . (Кре 62/1937).
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24
§ 187 Кр. 3. — Дело је довршено кад ватра захвати објекат; у 

конкретном случају захватила је греду од куће, a ватра је начи- 
љена на тавану куће. (Кре 273/1935).

25
§ 214 Кр. 3. — Дела у § 214 од. 1 и од. 2 Кр. з. су у матерп- 

јалном, a не у идеалном стицају.
26

§ 248 Кр. 3. — „Мапшти се“ значн само покрет руке, али не 
на пр. уперити револвер или подићи нож на неког. (Кре 257/1936).

27
§ 280 Кр. 3. — За иостојање дела из § 280 Кр. з. потребно је 

да се утврди, оснм ннкримннираног, још један или више случајева 
иодвођења, јер то произлазн из речн „вршење“.

28
§ 282 Кр. 3. — Код дела из овог параграфа довол>ан је и сам 

инкримшнсан чин (а не више) па да се оптужени може огласити 
кривим.

29
§ 282 бр. 1 Кр. 3. — За постојање дела тражи се, између оста- 

лог II то, да се подведе одређено лице.
30

§ 316  бр. 1 Кр. 3. — Као „затворен простор“ из § 3 1 6  бр. 1 
Кр. 3. сматра се; запечаћено пнсмо као и затворен џак. — За по- 
стојање дела из § 316  бр. 1 Кр. з. (отварање кључем), потребно је 
да се установи и то, да је оптужешш протуправно дошао до кључа 
(украо, направно итд.). He постоји квалификација из овог §-а, ако 
је кључ био у брави, јер је оптуженик без употребе веће енергије 
могао да изведе крађу, a поседник ствари није предузео потребне 
мере ради очувања тнх ствари. — Краћа при којој је оборена и 
однесена дивљач са државног iiMaiba „Беље“, је крађа из § 316  
бр. 4 Кр. 3. — Да би се дело крађе могло подвести под § 3 1 6  бр. 4 
Кр. 3., ннје довољно да је крађа учпњена из шккггора и места која 
припадају јавним установама, већ је потребно да у часу извршења 
дела постоји обавеза загатите, одпоспо дужност надзора од стране 
јавне установе. — Када се казна одмерава на основу § 316 приме- 
ном §  71 бр. 4 Кр. 3., па пређе не казну строгог затвора, нма се 
изрећи и губитак часннх права, алн само када вредност украдених 
ствари прелази вредност од 1000 дннара. To зато, јер § 314 од. 1 
ст. 2 Кр. 3. предвиђа ту опоредну казну, па кад је она предвиђена 
за просту крађу, мора се нзрећи и за строжију врсту к р а^ .

31
§ 337 Кр. 3. — У  „виду заната“ значн: да је извршилац пре- 

варе имао намеру да поновљеним чињењем створн себн извор дохо- 
дака, без обзира на то да ли је тај извор главни или споредни. 
Споредно је да ли је оптуженик учинио две или више превара, већ 
је главно да са унапред створеним умшил)ајем врши преваре.
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32
§ 344 Кр. 3. — За постојање овог дела није потребно да актнва 

буде мања од пасиве, већ св тражи: 1) да је отворен стечај, 2) да 
постоји нека од радњи наведених у бр. 1—4 овог §-а и 3) иаме1>а 
да своје дугове не плати, па привидно или стварно iioropiiia своје 
имовно стање. — Оптуженик није проглашен кривим за дело из 
§ 344 Кр. 3. са разлога, што се за исто тражи и то, да оптуженик 
погорша своје имовно стање, међутим овај елеменат у овом случају 
недостаје. (Кре 57/1937).

33
§ 385 Кр. 3. — Општински редар се може крнвим огласити за 

ово дело, ако га је изврпшо на своме подручју.
34

§ 391 Кр. 3. — За постојање овог дела потребно је установити 
свест 0 противправности предЈ^зете радње оптуженикове.

35
§ 397 Кр. 3. — He стоји ово дело, ако се неистинита чињеница 

односи на споЈ^дну околност, a не на околност од главног (реле- 
вантног) значаја.

36
§ 6 од. 7 у вези § 180 од. 1 и § 295 од. 3 С. кр. п. — Оштећеник 

је предложио покретање кр. поступка, тражио да се оптуженик 
казни и да се осуди на накнаду штете. Оваква се изјава сматра 
само предлогом за гоњење, јер у њој нема изјаве да се придружио 
кр. поступку, a није ни тачно назначио своје приватно-правно по- 
траживање, како то прописује § 295 од. 3 С. кр. п., па није то учи- 
ifflo ни прилнком саслушања код истражног судије (§ 180 од. 1 
С. кр. п.). Када је, пак, др. тужилац одустао од оптужбе, овај оште- 
ћеннк ннје имао права да П1>едузме оптужбу, јер донде није постао 
ириватни уче^сник, a накнадио не може да надопуњује своју изјаву 
па да га суд призна као прнватног учесника.

37
§ 86 од. 2 ст. посл. С. кр. п. — Само она ревизија или призив 

који је упућен суду преко поште, ni)eiiopy4eHo, сматра се да је 
нстога дана самом суду предат, a за непрепоручене пошиљке ово не 
важи.

38
§ 286 од. 1 С. кр. п. — ,.Тежнна“ ка;ше се одређује према врсти 

гсазне, a не према трајању казне које је одређеио у пресуди суда. 
На пр. ако је за једно дело одмерена казна строгог затвора у тра- 
јању од 5 месеци, a за друго затвор од 8 месеци, тежа је ка-зна 
строгог затвора, те се повишена казна има изрећи у овој последњој 
врсти.

39
§ 288 и 291 С. кр. п. — Пресудом се сматра она пресуда, која 

је објавл>ена у присуству странака на јавном заседању и која се 
валази у записнику главног претреса. „Изворник“ пресуде није 
оригинална, већ писмено израђена пресуда. Изворник се може
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ксправити и у поглду тачака из § 281 бр. 1—3 Кр. з., ако се једна 
од њих не слаже са оригиналом, док оваквој исправци у поглед̂ у 
оригиналне пресуде нема места, јер то забрањује пропис §-а 294 
С. кр. п.

40
§ 311 од. 2 бр. 2 С. кр. п. — Трошкове кр. поступка сноси прив. 

тужилац, ако је оптуженнк умро пре но што је пресуда стала на 
правну снагу. — У овом случају прив. учесник (односно прнв. 
тужилац) сносн све трошкове кр. поступка, ако је ставио предлог 
радн продужења кр. поступка, дакле и оне који су настали у вре- 
мену када је др. тужплац заступао оптЈ^жбу.

41
§ 324 од. 2 ст. 2 кр. II. — Поводом прнзива др. тужиоца може 

се пресуда у погледу одмеравања казне прегаачити (ублажити) у 
корист оптуженпка. иако оптуженик ннје уопште изјавио призив. 
(Кре 296/1936).

42
§ 324 од. 3 ст. 1 С. кр. п. — Бранилац има права да у своје нме 

изјавп ревнзију само ако је оптуженик малолетан.
43

§ 32б у вези § 339 од. 1 С. кр. п. — Ревизија се може изјавити: 
1) усмено код суда, или 2) писменим поднеском у року од 3 дана 
по објављнвању пресуде суда који ју је изрекао. У самој „изјавн“ 
ревизије не морају се означити повреде формалног ни материјалног 
закона, већ се ово може задржатн за оправдање. Али ако се повреде 
у случајевима означенпм под 1) или 2) наведу, оне се у оправдању 
више не могу прошпривати.

44
§ ЗЗб у вези § 337 бр. 3 0. кр. п. — Када се нападају претпо- 

ставке за прн.мену пли непримену §-а 22 бр. 3 и § 24 бр. 3 Кр. з., 
нма места признву. (Кре 11б/193б). — Када се не побнјају горње 
претпоставке, већ одмеравање казне, има места ревизији због по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п.

45
§ 32б од. 3 ст. 2 С. кр. п. — За поазачење правног лека брани- 

лац мора нматн нарочито оалаштење. дакле пуномоћ којнм се он 
оглашава за браниоца ннје довољна за ово поалачење.

46
§ 328 од. 1 у везн § 108 од. 2 II § 96 од. посл. С. кр. п. — Има 

места жалби протнв peiiieiba којим се обустаал>а кр. поступак у 
току извнђаја.

47
§ 332 С. кр. п. — Прнзив у коме ннје поблнже означено протнв 

којег је дела пресуде пзјаавен, одбац\'је се.
48

§ 332 од. 4 С. кр. п. — Оштећеннк нема права да побија одлуку 
суда 0 трошковима.
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49
§ 333 од. 4 C. кр. п. — Ако је оптуженнк изјавио ревнзију, 

нема места наступању казне, све ако је призив нзјавио само лОог 
одмеравања казне и у њему навео да жели нагтупнти казну.

50
§ 333 од. посл. у везн § 353 С. кр. п. — 1гасациони суд решава 

0 призиву у седници већа бнло да казну пооштрн или ублажи.
51

§ 334 од. 2 С. кр. п. — Касациони суд одлучујући о призиву, 
може на основу списа установити нове олакшнце и отежице.

52
§ 336 бр. 2 у вези § 336 бр. 7 С. кр. п. — Када се напада састав 

Beha окр. суда, да је ствар расправљена у већу од тројице, уместо 
петорнце судија, има ревизнја да св заснује на § 336 бр. 2 a не 
§ 336 бр. 7 С. кр. п.

53
§ 336 бр. 6 С. кр. п. — Ннје остварена ова повреда закона када 

првостепени суд није ценио један доказ, који је нзнесеи на гл. ii{)e- 
тресу, али ако сем овог нма и других довојбнпх дока-за за чин>ениц.у 
која је на њнма утврђена.

54
§ 337 С. кр. п. — Материјалне повреде закона имају да извиру 

из чнњеничног стања, које је првостепени суд — без повреде фор- 
мално-правних прописа — установио. IIo сталној пракси Кас. суда 
је чнњенично питање: умишљај, премедитација и пијанство.

Када се оптуженик ослобађа од оптужбе на основу § 22 или 
24 од. 1 Кр. 3. има се то учннити на основу § 337 бр. 1 сл. б) 
С. кр. п., a не на основу сл. а) сада поменутог §-а.

Н а основу §-а 90 Ф инансијског закон а за  1937|3S годнну, М иннстарски савет  на 
предлог миннстра правде, министра пол»оприв1>еде, мннистра трговине и индустри је и 
министра финансија« лропнсује

У Р Е Д Б У
о изменгипа и допунама Уредбе о ликвидацији земљорадничких 

дугова од 25 септембра 1936 године
Члан I. — И за прве реченице ст. 1) чл. 2 Уредбе о ли кви д ац и ји  землх>радничких ду- 
гова (У лзд.) додаје се нова реченица која гласи: ,,Ш ум е се у овом случаЈу тако)>е сма- 
трају  знратним  земл»иштем.“
Ч лан 2. — У ет. 7) чл. 2 У лзд . место тачке етавл>а се запста и додаје : ,,као н и  опоро- 
зованп  приход од зван>а опш тинских ч асн и ка".
Члан 3. — Ч лану 3 Улзд. до д а ју  се иза ст. 1) нови ставови  који  гласе: (la) К ад  је  дуж - 
н кк у сврху обезбеђења изврш ио пренос непокретности на веровника, суд  he no тра- 
игењу ду ж н и ка  нли П рнвилеговане аграрне банке пренос пониш тити, уколико се непо- 
кретност налази  у власн и ш ту  вер<^вника и ли  н>егових наследника. Ово право имају 
ЛЈЖНИк и П ривилегована аграрна бвнка само онда, ако до 20 априла 1932 године д уж н и к 
нвје  изгубио уговорНчТ право д а  ее по и сплати  д уга  изврп ш  на н»ега поново преноо 
в л а с н и т т в а  тнх непокретности. Сва п рава к о ја  су ip e h a  л и ц а  стркла на тим непокрет- 
ностима до 31 октобра 1936 године остаЈу на снази. (16) Је м ац  земл>орадник, ко јн  је  
преузео обавезу  главног ду ж н н ка  пре 26 септембра 1936 године, може траж ити од  прво-
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битног главног дуж н н ка-зем љ орадн и ка онај износ ко ји  је  сам д у ж ан  п латнтн  по тој 
обавези “ .
Ч лан  4. — И за ст. 2) чл. 4 У лзд . д о д а је  се нов став к о ји  гласи: ,,2а) У колико каматз 
ни је уговорена, к ам ата  по У редби почин>е тећи од д а н а  доспелости потраживан>а по 
уговору**.
Ч лан 5. — И за ст. 2) чл . 5 У лзд . до д а је  се нов став к о ји  гласи: ,,2а) Д уж н и ц и  из овог 
ч лан а им ају  до 31 м арта 1938 године препорученим  писмом обавестити своје  веровнике 
д а  he  се користити олакш ицам а и з овог члана и у  истом року затраж ити  одређнвањ е 
површ нне у  смислу П рави лн и ка и з претходног става. У протнвном  губе лраво  д а  се 
аористе олакш ицам а и з  овог члана**.
Ч лан  в. — И за чл . 9 У лзд . д ода је  се нов ч лан  којн  гласи: „Ч л ан  9 а , 1) О споравањ е тач* 
ности обрачуна д у ж н и ц и  могу врш и ти  у  року  од  године д а н а  од д ан а  к а д а  им је  При- 
ви легована аграрна бан ка доставила обрачун . 2) Ово оспораван>е ће се врш и ти  у ван- 
парничном  поступку сходно чл . 54 ове Уредбе. 3) До правоснаж ности  реш ењ а суда дуж - 
пик је  обавезан п л аћ ати  ануитете по доставл>еном обрачуну**.
Ч лан 7. — У ст. 1) чл . 15 У лзд . уместо речи  „У  току јед н е  године од п ри јем а“ ставл>а 
се: ,,Д о  31 д ецекб ра 1939 године**.
Ч лан  8. — И за ст. 1) чл . 24 У лзд. до д а је  се нов став к о ји  гласи: ,Д а) К ад  се по једном 
неподел>еном дугу обвезало  виш е л и ц а  као  главни  д у ж н и ц и  (саакцептанти , солидарнн 
дуж н и ц и ) онда се, у коли ко  се ради  о обрачунавањ у у к у д н о г  дуга у  цил>у сман>ен>а, у 
у к у п ан  дуг појединог зем љ орадника у р ач у н а ва  п од јед аак  д ео  за јед н н ч к е  обавезе. Овај 
хгропис не односн се на солидарне дуж нике-задругаре по задругарским  обвезннцама, код 
којих се првопотписани сматра главним  дуж ником “.
Ч лан 9. — Став 1) чл . 27 У лзд . мен>а се и гласп: „1) По прп јем у молбн са снижен>е дуга 
енабдевених исправам а из претходног ч л ан а , срескп судовн  he no служ беној дуж ности 
проверавати  дуж н и кова дугован>а» не траж ећи  о томе податке од  П рпвилеговане аграр- 
не банке, него од установе из ст. 1) чл . 7 ове Уредбе“ .
Члан I t .  — И за чл. 32 У лзд . д о д а ју  се нови  чланови  к о јп  гласе:

,,Ч лан  32 a. 1) Месне и  бановинске зад руге за  пол>опривреднн кредит, основане по 
З акон у  о пол>опривредном кредиту о д  12 ју н а  1925 године, односно по У редби о саобра> 
н:ен>у тог Закона од  21 децембра 1932 годпне, предаће П рнвилегованој аграрво ј банци 
(Д и рекц и јп  за  л и к в и д ац и ју  зем љ орадничких дугова) у см ислу  чл. 7 Уредбе, све обвез- 
пице CBOJUX зад ругара које се код њ нх н алазе , a  настале су  и з зајм ова исплаћеннх пре 
20 ап р н л а  1932 године. Ове обвезнице обрачунаће се по чл . 4 Уредбе с кам атов до 26 
септембра 1936 годнне.

2) Н а обвезвице зад р у гар а  м есвнх зад руга за  п ољ опрнвредвн  кредит, настале нз 
за јм ова које је  П р и ввлеговава  аграрна бан|са одобрила u  и сплатила задругарнм а пре 
20 ап ри ла 1932 годиве н в а  обвезвице из сретстава бивш е Д и р екц и је  за  пол>опрнвреднп 
кредит, a  ко је  се к о д  њ е н алазе , П ривилегована аграрва б ан к а  (Д и рекц и ја  з а  ликвида> 
ц в ју  земл>орадничких дугова) п р н веви ћ е  одредбе Главе III Уредбе са  извена>1а  предвн- 
ђевнн  у  члановим а 32 6—32 г. Ове обвезн вц е o6pa4yBahe се по сл. б ст. 1) чл. 4 Пра* 
вн л н н к а  о давањ у  ол акш н ц а  дуж н и ц н м а П рввилеговане аграрве бавке с валутом  26 
с с п т е :^ р а  1936 годнве.

3) М есве задруге з а  пољ опривреднв креднт нзpaднhe обрачуве о д у го в н в а  својих 
<-адругара по обвезницам а н з  оба претходна става и  л peдahe их И ривилеговавој аграрвој 
бавц н  (Д нрекцијн  з а  ли к ви д ац и ју  зевл>орадвнчкнх дугова), за јед н о  са  обвезви ц ам а коЈе 
се код н>их вал азе  и осталим  потребвим подацнм а, вајдал>е д о  1 м аја  1938 годнне.

Ч л ан  32 б. 1) П ош 10 провери о б рач уве u податке, 11риввлеговава агр ар в а  бавка 
(Д и р екц н ја  за  л и кви д ац и ју  зевл>орадничквх дз^това) ће по обвезвн ц ам а н з  претходвог 
ч л а в а  отписатн  дуж вн ц и м а 25*/в од  освове за  смањење у  см ислу ст. 1) чл . 4 Уредбе и 
w> в а  терет Ф овда за  и сп лату  земл>орадничких дугова» a  без обзира в а  в и си ву  укупвог 
д у го в ањ а  по једнвих д у ж н н к а , док ће остатак без и каввог смањен>а вап л ати тн  од њнх 
по прописима чл. 28 У редбе.

2) С вакој зад рузи  п о јед и вач во  одобренн нзвое од  75*/* потраживан>а и з ст. 1) и 
цео износ потраживан>а нз ст. 2) чл . 4 Уредбе, везу ју  се у корист П ривнлеговане аграрве 
банве, a  иcплaтнhe јо ј се по пропнснма чл . 14 Уредбе.

3) З а  отписаве и злосе од 25*/« нз првог става овог ч л а н а , П р ввн леговава  аграрва 
бан ка h e  зад уж втн  Ф овд за  нсплату зем љ орадничких дугова. Те извосе Ф овд he испла- 
ти ти  П ривилеговавој аграрној банцн у  смислу чл. 14 Уредбе.

Ч л ан  32 в . 1) И звос из ст. 2) и 3) претходвог ч л ав а  П рн вилегована агр ар ва  банка 
he употребити за нам нрењ е свог укупног потраживан>а ко је  нма на р ач у в у  задруж нпх
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обвезница и  меница за  еконтоване и конвертоввне обвезтпш е, п иа тсвућнм  рачупими 
из сретстава бивш е Д ирекцн је за  п о л л п р и в р ед н н  кредит. Обрачун свога потраживан>а 
П ривилегована аграрна бан ка he  врш итн  по једи н ач во  према свакоЈ месноЈ зад рузн . 
Станл дуга поједине месне зад руге из сретстава бивш е Д ирекци је з а  пољ опрнвреднн 
кредит утврдиће се из књ ига reRyhifX р ач у н а  које воде бановннске садруге, док  се бан> 
чнно целокупно п о тр аж к в ал е  по напред паведеним  рачуним а има утврдити нз н>ених 
књ вга. Стање свих дугова утврдиће се валутом  2в септембра 1936 године.

2) К зд  П ривнлегована аграрна банка своје потраж ивањ е према поЈеднној месноЈ 
задрузи  потпуно намири н з износа по ст. 3) н 3) чл. 32 6 Уредбе, она he од  виш ка 
задрж ати нзнос потребан за  намнрењ е дуго вањ а месне задруге бановинскоЈ зад рузи , 
a евентутлни остатак по ст. 2) чл. 32 6 ставити  на располож ењ е масној аадрузи .

3) У колико изноеи н авед ени  у  ст. 1) овог члана не буду  довољ ни д а  п окри ју  цело- 
купно банчино потраживан>е према појединим  месним задругам а, оне су ду ж н е  д а  до- 
ставе Б анц и  и оне задругарске обвезнице ко је  се н алазе  код њ их, a  потичу и з заЈмова 
HCiLnaheHBx после 20 ап р и л а  1932 годнне, и зу зев  ако су ти  заЈмови и з сретстава Земал>- 
ског савеза задруге за  пол>опривредни креднт. Ако и те обвезнице не покрију  банчино 
потраж евањ е према појединнм задругам а, месне зад руге су дуж не д а  за  р азл и к у , a  no 
пристанку банчином, д ад у  покрнће у  другим вредностима. У колико се то noKpHhe не 
може прнбавнтн  од  односне месне задруге, д у ж н а  Je бановинска зад р у га  д а  ту  разлнку  
покрнје вредностима н а  које Б ан ка  буде пристала. У ту сврху ynorpe6H he се првен- 
ствено потраж ивањ а ко ја  по једине бановинске зад руге им ају  код П ривилеговане аграрне 
банке, као и потраживан»а из ст. 2) овог ч л ан а  с правом првенства iipe свих оеталих 
веровннка.

4) Све нзносе свога п отраж нвањ а којн  и поеле тога остану ненамирени, Б а н к а  ће 
(г^писатн и са истим теретити „Особени ф онд з а  регулисањ е земл»орадничких д угова“ . 
Ксти ф онд Б анка he теретити и за  р азли ку  од  1̂ 4*/§ у каматноЈ стопи, a прсма тач . a 
ст. 1) чл . 32 и ст. 1) чл . 14 Уредбе о л и к ви д ац и ји  земл>орадничких дугова.

Ч лан  32 г. — Ако П ривилеговава аграрва банка (Д ирекциЈа за  ликвндиран>е зенљ о- 
радннчких дугова) потраживан>а ко ја  је  по У редби п реузела не наплати  у ц елини  од 
д у ж ви ка  и солидарних јем ац а по обвезниаам а, она ће за  остатак свога потраживан>а 
предузети мере за  исплату нстих из имовине односне месне зад руге, У колико се ви  од 
ове не би могло наплатити« остатак ће се вап лати ти  из им овиве односне бановивске 
задруге.“
Члав 11. — Т ачци а) ст. 1) чл. 36 У лзд. д о д а је  се н а  к р а ју  нова реченнца к о ја  гласи: 
,,&адруге могу на таква  потраживан>а од  сво јих  зад р у гар а  н ап лаћн вати  в*/# кам ате го> 
дш ш ве, почев од  1 вовем бра 1937 годиве**.
Члав 12. — У ставу 2) чл . 37 У лзд. увесто речи  „о д  д а н а  сту п аи л  на снагу Уредбе** 
етавл>а се: „од д ан а кад  је  и зврш ен а з а в е в а  дуж н и чки х  и справа новим облигациЈа11а**. 
Ч.1ан 13. — У чл. 43 У лзд . и за  речи ,,ако су зем.*ворадвици по У редби“ , бриш е се  запета 
и д о д а ју  речи  ,,или оптанти**.
Члан 14. — У чл . М У лзд . бриш е се д руга  реченица. У трећој речевици изм еђу ,»по** 
и „ст“  yMehe се „ст 8) чл. 2“ .
Члан 15. — Ч лану 55 У лзд . дода је  се во в  став који  гласи: „2) П ривнлегована аграрна 
банка је  ослобођена п лаћ ањ а такса  на ж албе против одл>тса среских судова по овој 
Уредби**,
Члан I I . — Прописи чл. 55 и  ст. 2) чл. 56 У лзд . важ е и за  ову  Уредбу.
^1лав 17. — К ад дуж ннк оспори nocToJaibe, ви си в у  или  природу дуга, суд  he н а  захтев 
д уж н и ка у  парничном пост>пку изврш ити и сман>ен>е д у га  по Уредби.
Ч лаа 18. — 1) Против евих о д лука донетнх д о  д а в а  с т у п а н л  на снагу ове Уредбе по 
ст. 8) чл . 2 У лзд., заивтересоване стране и в а ју  право ж албе в а  О круж ни су д  у року 
од три  месеца од  д а в а  ступаш а в а  снагу ове Уредбе.

2) А ко извесно лице по проп и си ва ове Уредбе изг>’би зем л л р ад н и ч ко  својство које 
ч у  је  било прнзнато по У лзд. од  25 септембра 1936 год., по захтеву  заинтересоване 
стране пониш тиће се зем.-Борадвичко уверен>е као и све судске одлуке донете н а  основу 
тог уверсњ а. О длуку о томе доноси опа вл аст  ко ја  је  донела првостепену одлуку, 
односно ко ја  Je и здала уверењ е. Прописи чл . 54 У лзд . сходно he се п ри вењ и ватн . 
^1лав I I . — 1) З а  сва л и ц а  ко ја  на основу ове Уредбе стекну својство зевл»орадника, 
важ е сви  рокови предвиђевн  У лзд . од  26 септевбра 1936 године, не р ач у н а ју ћ и  доц н и ја 
продуж е& а, и почињ у тећи од д ан а  обнародовањ а ове Уредбе.

2) Д уж н и ц и  семл>орадници који  на основу ове Уредбе стекну зевл>орадннчко 
својство, могЈ’ се у року од  д в а  весеца о д  обнародовањ а ове Уредбе са поверилачком  
установом споразумети д а  овој плате свој д у г  држ ећи  се одредаба ст. 1) чл . 51 Улзд.



Ч лан  2#. — Установе из ст. 1) чл. 7 У лзд . ч и ја  еу аотражИВААа предата П ривилегованој 
аграриој банцн, могу се до 31 децем бра 1938 године споразумети  са  својим равнјим  
д уж н и ц и м а да им ови  плате  свој дуг, држ ећл  се одредбе ст. 1) чл. 51 У лзд . У таквом 
сл у ч а ју  П ривилегована аграрна банка he вратити  исправе и  примл>ене износе о д  дуж - 
н ика установн-повериоцу, чиме се ослобађа према устан овн  свнх обавеза  по тим по- 
траживан>11ма. Н а овај н ач и н  враћен а потраж ивањ а не могу се виш е предаватн  Приви- 
легованој аграрној банцн .
Ч лан  21. — 1) У споровима (излучним  и другим) који  наступе поводом изврш ењ а у 
смислу ст. 2) чл. 48 У лзд ,, П ривилеговану аграрну  банку he  заступ ати  држ авно  право- 
браниош тво с овлашћен>ем из §-а 9 З ак о н а  о држ авн о^  правобраниош тву .

2) У споровима протнв П ривн.леговане аграрне бан ке о постојањ у, виснни  или 
природи дуга, Б ан к у  бе по њеном т р а ж е а у  заступати  држ авно  правобравиош тво с 
овлашћен>ем из §-а 9 Зако н а  о држ авном  правобраниош тву.
Ч лан 22. — О влаш ћује се  М иннстар п равде д а  у  сагласности  са миннстром трговиве u
индустри је и министром пољ опрпвреде и зв е н в  в  допуни Прави.лвик о зам ени дуж нвч*
квх  и справа новим об.чигацијама, a  министар трговине н  инду'стрије д а  у саш асвости
са министром ф инанси ја изм енн н д о п ун и  П равилннк о и зд ава& у  и употреби „Б онова
за  и сп лату  зем љ орадничких дугова п ри  П ривилегованој агр ар во ј банци*Ч
Ч дан  23. — Ова Уредба добија обавезну  свагу  на д ан  обнародован>а у  „С.лужбеним
новинама**.

М иннстар правде: Ми.л. Симоновић с. р., М ннистар пољ опрнвреде: Св. Станковић 
с. р ., Мннистар трговине и нндустрије: Д*р М. Врбаннћ с. р., М инистар ф нвавсн ја: 
Д . Л етнца с. р.

М инистарски савет н а  еедвицн  својој од  23 децембра 1937 годпне саг.часио се у 
свему' с пред.1огом м инистра п равде, миннстра пољ опривреде, м инистра трговине и 
индустрије и мннистра ф и нанси ја и одобрнб горњу У редбу.

М. с. бр. 1049 П ретседник М ивнстарског савета
23 децем бра 1937 годнне н  М инвстар иностраних поолова

у  Београду. Д -р  М. М. С тоЈадивоввћ с. р.
(Следују потпнси осталих министара).

Службене новнне од 30 децем бра 1937 
бр. 299—LXXXVIII.

Аутентично тумлчевше
Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова

Н а основу ч л . 56 ст. 2 Уредбе о ли кви д ац и ји  земл>орадннчкнх д угова, a  у спора- 
зуму са  министром ф ннансиЈа, пол>опривреде, трговине и индустри је, издајем  cлeдeha 
аутентична тумачен»а пом евуте Уредбе:

1) А утентичво тумачен>е тач . а) ст. 1 чл . 36 Уредбе о  л н к ви д ац и ји  зем.л>орадннчкнх 
ду го ва , ко је  гласи:

„Гок Aocneha првог ан уи тета  за  ду’ж нике из тач. а) ст. 1 чл. 36 Уредбе о ликвн* 
д а ц и ји  земл>орадничкнх д угова је 1 вовем бар 1936 године“ .

2) А утевтнчво  тум ачењ е чл. 38 у  вези  са  чл. 6 Уредбе о л п к в п д ац н јв  зем .'ћораднич ' 
ких ду го ва , које гласн:

„Н а дугове земл>орадника в з  куп ови ве земл>е ко ја  је  била под  ударом  аграрве 
реформе, npHMehyjy се прописи Главе VII Уредбе, без обзира д а  ли  су веровницв .1вца 
из чл . 6 Уредбе о лн кви д ац п ји  земл>ораднпчких дугова“ .

Бр. 1124 М инистар п равде
11 јан у ар а  1938 године М. Снмоноввћ с. р.

Београд.
(Ово аутентичво тумачен>е објав.-вево је  у Службеним н ови вам а о д  18 јан . 1938).

И сп равка . Г. д-р С ветислав Mnxaj.'ioBBh, јавн и  бележ ннк у П анч еву , известио је 
У редниш тво, да је  код  О круж аог и Среског суда у П авч еву  и он о влаш тевн  тум ач за 
вађар скн  и вем ачки  јези к . Тиве се доп уњ ује  списак тум ача н а  територи јв  Л пелацпонога 
суда у  Новом Саду, објавл>ев у  3 бр. „П равн и ч ког гл асви к а“  за  год. 1937. У редниш тво.

в4

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

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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