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Правна лица као кривци пореске утаје
Питање кривичне одговорности правних (моралних) лица 

вије проблем само пореског кривичног права; то је општи кри- 
вичноправни проблем. To је питање старо колико и само кривично 
ираво. Решавање овога ироблема у кривичном праву није се 
развијало у једном сталном правцу, оно се и сада развија уназад. 
Док је римско кривично право заступало принцип апсолутне кри- 
Еичне неодговрности правних лица (societas delinquere non potest), 
кривично право средњега века, под утицајем канонског права, 
заузимало је супротно становиште (universitas et ecclesia delinquere 
possunt). Француска револу1Џ1Ја укидањем свих сталешких корпо- 
рација и забрањнвањем оснтањ а ма каквих нових удружења, 
своди поново крнвичну одговорност само на физичка лица. Мо- 
дерно кривично право ноказује јасно тенденцију све већег проши- 
рен>а кривичне одговорности правних лица. Тако су се на Међу- 
пародном конгресу за кривично право, одржаном 1929 год. у Бу- 
курешту, главни референт по томе питању Pella и већина учесника 
нзјаснили у корист тезе о кривичној одговорности правннх лица.^)

Међутпм, de lege lata, решење проблема у питању није тако 
далеко напредовало. Послератни кривични законици (југославен- 
ски, пољски, италијански итд.) само су прећутно признали кри- 
ричну одговорност правних лица, али је то учињено непотпуно, 
т. ј. само у погледу извесних кривичних дела. Наш Кривични за- 
коник предвиђа одговорност органа или пуномоћника правног 
лица за кривична дела учињена од ових у име правног лица (ст. 3 
§ 355 К. 3.) Много је одлучнији и одређенији у том погледу Проје- 
кат југославенског законика о иступним кривичним делима од 
1935 год., који предвиђа кривичну одговорност самих правних 
лица, a не органа (§ 28).

Споредно кривично законодавство много је напредније у по- 
гледу кривичне одговорности правних лица. Пореско кривично за- 
конодавство, које заузпма посебнн положај између судског и адми- 
нистративног кривичног законодавства, јер по свом схваћању 
крнвца задире делом у једно a делом у друго, отишло је, свакако, 
најда.1ве у регулисању кривичне одговорности правних лица.

Нас овде нарочито ннтересује пореска утаја која је предвиђена 
као кривцчно дело одредбама чл. 142 Закона о непосредним поре- 
зима, чији први став гласи: „Кривцем пореске утаје сматра со по-
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рески обвезник, који свесно, у намери да избегне плаћању закон- 
ског пореза, у пореској пријави, одговарајући на питања поставље- 
па му с надлежне стране (пореска власт, порески рекламациони 
одбор итд.), или у поднетој жалби, или у пријави за ослобођење 
нли смањење, или отпис пореза, даде неистините изјаве, тако, да би 
због тога могла настати потпуна или делимична пореска при- 
крата.“

И најповршнија анализа ове законске дефиниције показује нам 
присутност внности, у свом најпотпунијем психичком комплексу, 
као једног елемента у датом појму крнвца пореске утаје. Ова окол- 
ност изједначује карактерно пореску утају са судским кривичним 
делима, док остала пореска кривпчна дела, махом, носе обележја ад- 
министративних кртичних дела. Рецепцијом виности, у  облику 
умишљаја и намере, из судског кривичног права, испољава по- 
реско кривично право тенденцију усвајања његових правних и ра- 
ционалних принципа и отступања од чисто социолошког схваћања 
на којему је засновано административно кривично право.’“) Тиме је 
уједно пореско кривично право преузело уз судског кривичног 
права и проблем кривичне одговорности правних лица, јер само фи- 
зичко лице може бити носилац извесних психичких квалитета као 
што су умишљај и намера.

Beh смо истакли да је пореско кривично законодавство отшпло 
кајдаље у  регулисању кривичне одговорности правш1Х лица. У 
првом реду мислили смо на регулисање ове одговорности у погледЈ' 
переске утаје предвиђене у чл. 142 Закона о непосредним порезима, 
чији смо први став напред цитирали. Ваља одмах напоменути, да 
цостоје мишљења, према којима се правна лица не могу сматрати 
уопште кривцима порескеутајена основу општнх принципа, јер као 
таква не могу да поседују психичке квалитете који карактеришу 
кривца пореске утаје/) У даљем пзлагању доказаћемо да је такво 
схваћање неисправно и за праксу непрнхватљиво.

Пре свега, овакво схваћање не може се правдати принципима 
кривичног права јер, како смо већ констатовали, модерно кри- 
Бично лраво не заступа више такве принципе. Оно је конструисало 
појам фиктивног кр1шца као антитезу реалном (природном нли 
физичком) кривцу. (Д-р Тома Живановић: Основи К ртичног 
права, Општи део, § 57 III, 2. б) Стојп се на становишту да правна 
лица, додуше, не могу да буду извршиоци кривичног дела, јер је 
извршилац онај,одкога потиче радња т.ј.телесни покрет или пропу- 
штан>е телесног покрета, a како је телесш! покрет физичкп покрет, 
то би извршилац могло да буде само физичко лице. Исто тако, да 
правно лице само по себи не може бити кривац, јер правно лице као 
фиктивно биће не може бнти носнлац виности, једног психичког 
феномена. Али се зато правна лица могу, ипак, да јавл>ају као 
фиктивни крнвцн- као законска фикција, насупрот другој општој
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врсти кривца, физичког кривца.^ Прела систему бшхартиције у 
кривичном праву увек је у питању реално кривично дело, само као 
љегов извршилац фингира правно лице. Као извршиоци радње 
кривичног дела и носиоци виности увек се јављају физичка лица 
која делују у име правнога лица. Она му као фиктивном кривцу 
позамљују физичка и психичка својства која оно као фиктивно 
биће не може да има. Све то на основу фикције која је од законо- 
давца постављена.

Изнесено становиште заступа т. з. теорија фикције или рома- 
кистичка теорија. Друга, пак, тако звана реална, органска или 
германска теорија, отишла је у том погледу још даље, тврдећи да 
иравна лица могу да буду кривци као и свако физичко лице, јер 
су она реална a не фиктивна бића.

Овим смо доказали да је нетачно схваћање, које смо споме- 
нули, a no којем се, с обзиром на принципе кривичног права, 
правна лица не могу третирати као кривци пореске утаје. Пошто 
се теорија кривичног права, правдајући кривичну одговорност 
правних лица као фиктивних криваца, позвала на Државу, као на 
ствараоца ове нове правне фикције преко њеног законадавства, да 
видимо, да ли је чланом 142 Зак. о непосредним порезима, којим је 
регулисана пореска утаја, створена законска фикција о одговор- 
ности правних лица у погледу овог пореског кривичног дела.

Пореска казна предвиђена у чл. 142 Зак. о непосредним по- 
резима има за циљ, као и све казне из кривичног права, застра- 
шење, одмазду и моралну опомену. Додајемо да се као још један, 
II то специфнчни циљ ове пореске казне, може сматрати обеште- 
ћење државе (фиска). Да би, пак, ови циљеви били остварљиви, 
нужно је да они захваћају све оне који су у могућности да избегну 
плаћању законског пореза, или само да изложе државу оштећењу 
у погледу законског пореза. У таквој могућности су они, који су 
према држави у пореској обавези, који су, дакле, порески об- 
везници. Правна лица могу бити носиоци свих права и обавеза, 
сем оних чисто личних, везаних само за физичку личност. Према 
томе могу бити и носиоци пореских обавеза, порески обвезници. 
Закон 0 непосредним порезима у погледу пореске обавезе изједна- 
чује у свему правна лица са физичким лицима. Овај Закон 
познаје само „пореског обвезника“ . Чл. 5 гласи: „Порески обвезник 
у смислу овога закона је оно лице, које је iio њему обвезно да 
плати порез,“ a чл. 2; „сва физичка и правна лица подлеже пла- 
ћању пореза онако, како то закон предвиђа.“  Када се још има у 
виду да су баш правна лица, махом, најјачи порески обвезници 
(сви обвезници другатвеног пореза су правна лица), јасно је, да је 
законодавац могао ефикасно заштитити фискалне интересе државе 
само предвиђањем казне за све пореске обвезнике. Под утицајем 
пелисходности и крпмпналнополитичког разлога,држава је моралада 
призна могућност, да правна лица кривично одговарају, па је то у 
првом реду учиннла на подручју пореског законадавства, јер је 
овде била и матернјално угрожена. Стога је прописала да кривцем
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пореске утаје може да буде сваки порески обвезник, па како по- 
реским обвезником може да буде и правно лице, то нема законске 
сметње, a напред смо показали да нема ни теориске, да се правно 
лице сматра кривцем лореске утаје. Напротив, из овакве ситуације, 
a још више из одредбе става 6 чл. 142 цнт. закона, о којој he ниже 
бити говора, произлази да је законодавац хтео у погледу кривичне 
одговорности за пореску утају пзједначнти правна лица са фи- 
зичким лицима. Шта више, касније ћемо показати да је, у изве- 
сном погледу, a с обзиром на кривичну одговорност, ставио правна 
лица у неповољнији положај од физнчких лица.

Према томе не може се извести закључак о неодговорности 
иравних лица у погледу пореске утаје с обзиром на одредбе Закона 
0 непосредним порезнма. Неки наводе одредбу става 6 чл. 146 
истог закона, према којој физичка и правна лица јемче за казне 
које се изреку протнв њихових законских или овлаштених заступ- 
ника. Тврдећи да се ово јемство може односити само на казне изре- 
чене због пореске утаје, јер је ван спора де се казне из Закона о 
непосредним порезима могу изрећи и протнв правних лнца, закљу- 

ДЗ' из ове околностн произлази, да је законадац хтео само 
Еонституисати јемство правних лица у погледу извршења пореске 
утаје, a нипошто њихову кривичну одговорност.®) Из већ цнтнраног 
става 1 чл. 142 Закона о непосредним порезима пронзлази, да 
кривцем пореске утаје сматра закон само оног извршноца, који је 
уједно и порески обвезник у погледу пореза који је предметом 
утаје. Пошто заступннк пореског обвезника ннје исто што и поре- 
ски обвезник, не може се због тога сматрати кривцем пореске 
Јтаје. Услед тога не може уопште наступити случај јемства из 
става 6 чл. 142 Зак. о непосредним порезнма у  погледу пореске 
утаје, па се напред изнесено резоновање указује неумесно. Затим, 
ово јемство наметнуто је не само правшш, него н фнзичкнм лн- 
шша, што такође доказује да је значај цнтиране одредбе о јемству 
погрешно схваћен. Ово јемство, које је врло ретко у  праксн, могло 
би доћи у обзир само у  случајевима када би заступник као такав 
био лично позван од пореске власти ради давања нзвесних пода- 
така, изјава или обавештења, па се не би одазвао познву, или би 
дао неистините изјаве нли податке и због тог бно кажњеи по чл. 
138 Зак. 0 непосредннм порезнма.

Пошто смо утврдили да према Закону о непосредшш порезима 
правна лица могу да се сматрају кривцнма пореске утаје, треба да 
одговорнмо на питање, којн органи правног лица и којим радњама 
могу да створе кривичну одговорност правног лнца у погледу по- 
реске утаје. Проблем је нсти као н у општем крпвнчном праву, с 
том разликом, што тај проблем, засада, нма у крпвпчном праву 
више теориски значај, док је његово решење у пореском крпвнчном 
праву п у пракси актуелно.

Мишљење по којем правно лнце као фиктпвнп крнвац одговара 
само за оне радње својих органа које се нзврше у  кругу нлн у

“) Д-р Златко Херков; ор. cit.
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духу друштвених правила,*) не изгледа нам ин потпуно ни јасно. 
Непотпуно је стога, што се из наведеног не разабире који органи 
правног лица могу бити и под којим условима створити кривичну 
одговорност правног лица; нејасно услед тога, што се не може са 
пзвесношћу тумачити значај појма радње извршеие „у кругу дру- 
штвених правнла“ . Ако се таквима сматрају само оне, које се врше 
строго према статутарним прописнма, без икаквнх отступања од 
нстих, онда би такво становиште било преуско и помало апсурдно. 
Нема, наиме, таквих друштвених правила која одобравају на пр. 
подношење пореске прпјаве са неистинитим изјавама или неи- 
справно вођење трговачких књига. У духу је свих друштвених пра- 
впла да друштвени органи врше своје функције савесно и по зако- 
нима земље. Уосталом, сва друштвена правила подлеже прет- 
ходном одобрењу државних власти.

Сматрамо због тога да је за решење напред постављеног питања 
})елевантна само околност, да ли је орган илп заступник правног 
лица, којн је извршнлац пореске утаје, био овлашћен правилнма, 
пли иначе, да у нме правног лнца предузме ону радњу којом је из- 
вршно пореску утају. Ако ннје био овлашћен на предузимање ове 
радње у  нме правног лица, он није могао у том случају ни ство- 
рнтп кривичну одгово1)ност правном лицЈ% иако је 1вегов орган или 
заступник. To не значи да би такав орган или заступник морао 
бити овлашћен на извршење пореске утаје; он то може учннити и 
без овлашћења. Битно је то да је исти био овлашћеи да у  име 
правног лица иредЈ^зме ону радњу којом је извршио пореску утају. 
Из овог пропзлази, да се као нзвршиоци пореске утаје у  име 
иравног лица (које је само фиктивни кривад) могу појавити свн 
ОШ1 органн илн заступннци правног лица, icojii су правилима, или 
нначе, овлашћенп на пред.узпмање оних радњи којима се може 
извргаити пореска утаја. To могу бпти правни заступници, али 
исто тако II админпстративно-техничко особл>е. (На пр. књиговођа).

Наведена лица уједно су и носноци внности (умишл>аја и на- 
мере) која сачињава један елеменат кривца пореске утаје. Према 
томе II радњу извршеља ii внност правном лицу, такорећи, позај- 
мљују физичка лица која су овлашћена да у његово име наступају, 
јер је оно као фиктнвно биће неспособно и за једно ii за друго. 
З ^ г тешкоћа које у пракси настају у  вези са доказивањем вино- 
CTii, специјално намере у кривичном поступку протпв правног 
лнца, законодавац је нашао за сходно да чл. 142 Зак. о непо- 
средннм порезима допуни одредбом по којој he се код предЈ'зећа оба- 
везннх на јавно полагање рачуна сматрати да постоји пореска 
утаја, чнм се у пословннм књигама утврди било каква неисправност 
услед које би могла настатн прикрата друштвеног пореза. Сматра 
*се чак да је то учнњено свесно и у намери да се избегне плаћаљу 
иореза, ако се не саопшти пореској власти пре но што власт за то 
сазна. Услед ове законске претпоставке која је оборива, стављена 
су правна лнца, односно један део, у  горн положај од фичичких 
лица. Ова установа иеоборив је доказ да је законодавац и правна

®) Д-р Боривоје Петровић: ор. cit. стр. 2S, § 4.



184

лица подвргао кртичној одговорности у погледу пореске утаје, 
поред доказа које смо напред изнели.

Рекли смо да јс из разлога целисходности и што успешннјег су- 
збијања дефраудације пореза законодавац подвргао кривичној од- 
говорности II правна лица. To би било криминалнополитнчко оправ- 
дање ове институције. Како стоји са вћеним правним оправдањем? 
Оно лежи, несумњиво, како у обавези да се сноси рнзик тамо где 
се у исто време уживају све евентуалне користи од односне радње 
органа или заступника, тако и у извесном нехату при избору ор- 
гана или заступника (culpa in eligendo). Овде додајемо, да се ради 
што ефикаснијег постизања превентивног циља казне (застраше- 
н>а) препоручује đe lege ferenda кажњавање, поред самог правног 
лица и његовог органа, односно заступника који су у име правног 
лица извршили кривично дело.

Због идентичности у свим битним обележјима пореске утаје са 
кривичним делима Општег кривичног законика и због категоричког 
решења пореског кривнчног законодавства н јудикатуре (финан- 
сиски судови, управни судовн и Државнн савет) у корист кривичне 
одговорности правних лица, добива пореска утаја нарочити и 
ошпти значај. Стога је неразумљиво што у нашој крпвично-правној 
литератури ова околност ннје довољно запажена. Овде нисмо могли 
обухватити ово питаље у свим његовим детаљима, морали смо се 
задовољитн тиме што смо укратко лрнказали његово решење у 
теоријн и у законодаству. Нема сумње да he опште крнвично зако- 
подавство кренутн путем, којн је утрло пореско крпвично законо- 
давство у погледу кривнчне одговорности правних лица својом 
конструкцијом пореске утаје. Д -р  П а в л е  В уксгдн н овн *

Судска грађанска пракса
104

Законом 0 пунолетству нису став.1вени ван снаге специјални 
прописи Туторскога закона (Зак. чл. X X  из год. 1877) којима се 
лице II пре навршене 21 године може нроглагити пунолетним. —  Ни 
Законом о радњама ннје укинут пропис §-а 5 Туторскога закона, 
Еојим лице после навршене 18 године дозволом спроч. стола, да 
може водити самостално радњу, постаје пунолетннм. (Закључак 
Одељења Б. београдског Касационог суда v Новом Саду од 25 фебр. 
1938, бр. Рек. II 21/1938).

Касациони суд одржава на снази закључак Окружног суда.

Р А З Л О З Н ;
В. 'Б., касапин из Св. Михаила, тражио је молбом од 8 нов. 1937 од Сироч. 

стола у Петровграду да овај његовом малолетном сину М., који је навршио 18 
година, изда одобрење да може еамостално водити мешовиту трговину. Сиро- 
чадски сто је молбу одбио, јер да Закон о пунолетству прописује да државл.ани 
Краљевине Југославије постају пунолетнима са навршеном 2i годином те да. 
према томе, нема могућности да се наш државл>анин ни по специјални.ч пропи- 
сима Туторскога закона (Зак. чл. X X  из год. 1877) огласи пунолетним пре на- 
вршене 21 године. Услед рекурса оца малолетнога, Окружни суд у Петровграду 
својим закључком од 30 дец. 1937, број II П-л. 424/2/1937 укинуо је одлуку
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Сироч. стола и упутио га да донесе нову одлуку, сматрајући да се малолетном 
дозвола за обављање радње после навршене 18 године, и поред Закона о пуно- 
лстности, може издати. Сироч. сто јепредмет усм . § 16 Ванп. поступка у сврхуре- 
визије подастро Касационом суду.

Касациони суд је, расматрајући закл.учак Окр. суда, нашао, да је он на 
закону основан. Из прописа Закона о пунолетству, да држављанин Краљевине 
Југославије постаје пунолетним када наврши 21 годину и да, ко је iipe тога iio- 
стаје пунолетним по поеебним зак. прописима, остаје пунолетним, не може се 
пзвести тај закључак, да су специјални пропнси Туторскога закона о ирогла- 
шењу пунолетним, као ни пропис §-а 5 истог закона о дозволи обрта после 18 
године, стављени ван снаге. § 5 Туторскога закона пије стављен ван снаге нити 
прописом §-а 5 Закона о радњама, јер се у том §-у каже само толико, да радњу 
могу самостално водити лица која су пунолетна или пунолетним проглашена, 
a дозволом за вођење самосталног обрта, у см. §-а 5 Туторскога закона, мал. лице 
које је павршило 18 година, постаје пунолетно. Истина да је стари Обртни закон 
(Зак. чл. XVII из год. 1884) новим Законом о радњама у целини стављен ван 
снаге и да је § 5 Туторскога закона идентнчан са §-ом 2 старога Обртнога за- 
кона који је укинут, али § 5 Туторскога закона, који иредвиђа један од начива 
како малолетно лице и пре физичке пунолетности може постати пунолетним, 
пије досада став^ген ван крепости никаквим законским прописом. Најмање је 
могао бити стављен ван крепости Закопом о радњама, који уређује једну сасвим 
другу правну материју, него што је уређује Туторски закон. Напротив, у 
см. §-а 46 Уводног закона за Ванп. поступак: Сирочадски столови на иодручју 
Апелационога суда у Новом Саду вршиће послове старатељске власти у досада- 
шњем делокругу и по досадашњим пропнсима о њиховом уређењу све дотле, 
док се њихова надлежност не пренесе на редовне судове; што значи, да су тим 
чланом Ванп. пост. прописи Зак. чл. XX  из год 1877, уколико нису Ванп. по- 
ступком измењени, остали на сназн, па и прописи о начину стицања нуно- 
летства пре навршене 21 године.

У „Збирци одлука виших судова“ , коју издаје д-р Никола 
Игњатовић, (бр. 5 од о. г.) објављен је исти овај закључак Каса- 
ционога суда, на који су надовезане неке примедбе са којима се 
не можемо сложити.

У њима се,пре свега, истиче,да је„основно правно правило“ да 
се „ако је један правни пропис дословце унесен у два разна закона, 
па је каснијим специјалним законом један од та два прописа у 
целости стављен ван снаге, има сматрати, да је исти тај пропис 
стављен ван снаге и у другом закону, ако тек није изрично 
одржан на снази“ . Писац примедаба је пропустио, међутим, да 
нам објасни, где се и у којем позитивном законском пропису на- 
лази изражено то„основноправно правило“ на којесе он са толико 
убеђења позива. Ми држимо да би се, напротив, ако би већ хтело 
да се оперише са „основним правним правилима", пре могло по- 
ставити, не само као правно правило, него и као правило ло- 
гичног закључавања, нешто сасвим супротно од онога што писац 
примедаба тако категорички квалификује основним правним пра- 
Еилом. Да се, када један позитиван закон, као у конкретном слу- 
чају Закон о радњама, својим §-ом 421-им стави изрично ван 
снаге само пропис старог Обртног закона (Зак. чл. XVII из год. 
1884), a ни једном речју не дира у прописе Туторскога закона 
(Зак. чл. XX из год. 1871), са далеко више оправдања може за- 
кључивати, да је воља законодавчева била та, да укине само про- 
писе Обртнога, a не и прописе Туторскога закона, који се у За- 
кону о радњама уопште и не помињу.

Истина да је § 5 Туторскога закона идентичан са §-ом 2 ста- 
pora Обртнога закона („Малолетници по навршетку 18 године
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могу ca пристанком оца, односно тутора, који одобри сирочад- 
ски сто, водити самостално обрт, те тиме постају пунолетнима"), 
али је јасно да је овај на око идентичан текст унесен у два разна 
закона у циљу да се њиме регулишу два посве различита правна 
питања и односа. У Туторски закон, који је са седам година 
старији од старога Обртнога закона, он је унесен у сврху, да би се 
њиме регулисао један од начина на који мололетно лице може, 
и пре стицања физичке пунолетности, бити проглашено пунолет- 
ним. У старом Обртном закону, он је преузет, истина, у целини 
из Туторскога закона, али је у Обртни закон унесен у сасвим 
другу сврху, да би поменуо један од случајева како малолетно 
лице и пре навршене физичке пунолетности може самостално во- 
дити обрт. Наш нови Закон о радњама, прописујући опште услове 
за вођење самосталне радње, није, истина, тај пропис текстуелно 
преузео из старог Обртног закона, али га је ипак обухватио 
општим прописом свога §-а 5-or, према коме: „Свако лице 
без разлике пола, да би могло самостално обављати какву 
радњу, мора бити пунолетно или пунолетним проглашено и 
способно да слободно располаже својом имовином". Како 
II на који начин се, међутим, једно лице може и пре навршене 
физичке пунолетности прогласити пунолетним, у то пи- 
тање Закон о радњама ни једном једином речју не улази, него у 
том погледу респектује у потпуности прописе материјалног грађ. 
права, који то регулишу, a то су односни прописи Туторскога за- 
кона. У Закону о радњама нема нити помена о томе, да мало- 
летни, пошто наврши 18 година, не би могао бити проглашен 
пунолетним и у см. прописа §-а 5 Туторскога закона, нити се тај 
пачин проглашења пунолетности у Закону о радњама уопште до- 
води у питање. И када Закон о радњама у тај пропис Туторскога 
закона не дира, онда се он може најмање сматрати укинутим 
„ћутке“ тиме, што се његовим §-ом 421-им укидају прописи 
једнога сасвим другог закона — Зак. чл. XVII из год. 1884.

У поменутим се примедбама истиче, даље, да се под прогла- 
шењем за пунолетног у „правној науци“ има разумети само про- 
пис §-а 4 Туторскога закона, где је једини и непосредни предмет 
да се малолетни прогласи за пунолетног, a никако и поступак из 
§-а 5 Туторскога закона, јерсе овде,тобоже,не ради о проглашењу 
за пунолетног, него о одобрењусироч. стола да неко лице може во- 
дити самостално обрт, a овај случај — који је стари Обртни за- 
кон познавао — Закон о радњама, као специјалан закон, не по- 
знаје. Нама, међутим, изгледа да овако резоновање, иако се у 
њему истиче да је то и стајалиште правне науке, има мало или 
ни мало везе са правном науком, на коју се на том месту чини 
позивање. У Туторском закону није предвиђен само тај један 
случај (§ 4) како лице које још није стекло физичку пунолетност 
може бити проглашено пунолетним, него су у закону предви- 
ђени и случајеви §§-а 5 и 6, у см. којег (последњег): „малолетно 
лице које наврши 20 година постаје пунолетним, ако му отац, 
који врши очинску власт, уз одобрење сироч. стола, припусти 
иметак на слободно располагање или пристане да оно оснује
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свој самосталан домазлук“ . Према писцу примедаба, дакле, лица 
која су у см. Tora §-а 6-ог Туторскога закона проглашена пуно- 
летнима и способна да самостално предузимају сваку правну 
радњу, без изузетка, па да као пунолетна преузимају чак и ме- 
ничне и сваке друге обавезе, једино и искључиво не би имала 
способности да у см. §-а 5 Закона о радњама воде самосталан обрт, 
јер би у том погледу, и после проглашења пунолетнима, остајала 
н даље малолетници. Да је такво гледиште неодрживо, довољно 
је указати на сам § 5 Закона о радњама, у коме се каже да само- 
сталну радњу могу водити и лица која су „пунолетнима прогла- 
шена“ , али се при томе не чине апсолутно ограничења у томе по- 
гледу, на који од три начина које Туторски закон предвиђа, про- 
глашење пунолетним има бити спроведено. И када Закон о рад- 
њама ту разлику не прави, a нема ни разлога да је прави, онда 
је не може правити ни суд, који Закон има да примењује онако 
како он гласи, a не онако како га он рђаво тумачи. Ако, пак, лице 
које буде проглашено пунолетним у см. §-а 6 Туторскога закона 
може водити самостално радњу, зашто је онда не би могло во- 
дити и лице које буде проглашено пунолетним у см. §-а 5-ог 
истога закона; утолико пре, што вођење самосталне економије и 
домазлука, у много случајева не иде са мање опасности за младога 
човека, него вођење каквог мањег и незнатог обрта. У §-у 5-ом 
Туторскога закона није, међутим, предвиђено само издавање до- 
зволе за вођење самостална радње, како то писац примедаба та- 
кође погрешно тврди (издавање дозволе за вођење радње није 
уопште предмет Туторскога, него Обртнога закона), него се у 
њему регулише баш и само проглашење малолетнога пуно- 
летним, које се завршава чим отац, уз одобрење туторске власти, 
пристане, да лице које је навршило 18 година води самостално 
обрт (Наредба Министра трговине бр. 1197/1894).

Принцип, који писац примедаба истиче као „основно правно 
правило": да ако се један исти правни пропис налази у два разна 
закона, онда укидањем једнога закона тај правни пропис губи 
снагу и у другом закону, није тачан не само с обзиром на кон- 
кретан случај где се, како је показано, не ради о једном истом 
пропису у два закона, него ни онда ако би се радило баш и о 
једном истом правном пропису. Нетачност таквога стајалишта 
могла би се показати на безброј примера. На овом месту ми ћемо 
навести само један. У см. §-а 413 старога Грађ. п. п. (Зак. чл. I из 
год. 1911) странке су, уколико су се прилике измениле, могле тра- 
жити повишење, снижење, или укидање досуђених давања. Тај 
је пропис, међутим, ступањем на снагу новог Грађ. п. п. укинут, 
a нови Грађ. п. п. сличнога прописа не познаје. По писцу приме- 
даба тај пропис старога Грађ. п. п. не би, после ступања на снагу 
новога, Morao добити више примену ни као пропис материјал- 
нога права, у којем такође постоји правило да се може тражити 
повишење, снижење или укидање досуђених давања, уколико су 
се прилике под којима су она досуђена промениле. A како је то 
један исти пропис у два разна закона, он би, по писцу приме-
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даба, укидањем његовим у Грађ. п. п. морао бити укинут и у ма- 
теријалном грађ. праву!

Није, напослетку, тачно ни тумачење које се у примедбама 
даје §-у 46 Уводног закона за Ванпарнични поступак. У §-у 
46 истога Закона не чини се расположење о томе, шта ће бити са 
пословима које сироч. столови досада нису вршили, како то обја- 
шњава писац примедаба, него се у њему каже јасно и несумњиво 
да ће „сирочадски столови вршити послове старатељске власти у 
досадашњем делокругу и по досадашњим прописима о њиховом 
уређењу све дотле, док се уредбом њихова надлежност не пре- 
несе на редовне судове“ . Тумачење које писац примедаба даје 
том пропису Уводнога закона, само је једна међу многим даљим 
последицама, које излазе из прописа његовог §-а 46.

105
Поступак н пресуда, којом су наши судови развели грађанскн 

брак склопљен и-зме% чехословачких држављана, могу се понн- 
штити на основу §-а 40 новог Грађ. п. п. (Одлука Одељења Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Саду од 8 априла 1938, бр. Р. 
1/1/1938).

Касациони суд у Новом Саду, услед предлога Министра правде изрнче, да 
jt- у парници К. Ф. и жене му М. рођ. Ф. пред Окр. суду у Новом Саду спрове- 
дени поступак ништаван.

0 Б Р A 3 Л 0  Ж Б Њ Е;
К. Ф., фабрикант инкубатор, по тужби становпик у Темерину, покренуо је 

бракоразводну парницу против жене своје Ф. М. Н. — по тужби непо.знатог бо- 
равишта — на основу тач. б) §-а 77 Закона о браку. У овој парници питање 
кадлежности суда није уопште било предмет судског расматрања ни решеаа, 
јер се из списа није могло разабрати да је тужител. стран државл>анин. По до- 
вршеном поступку, Окружни суд у Новом Саду донео је пресуду, којом је брак, 
склопљен у Новом Саду 17 септе.чбра 1921, између парничних странака развео 
на основу тач. б) §-а 77 Закона о браку.

По правомоћности пресуде Краљ. банска управа у Новом Саду својом одлу- 
ком 0 2 авг. 1937 г. бр. 54941/1937 изрекла је, да К. Ф. не сматра држављани- 
ном Краљевине Југославије и да је именовани задржао држав.-ванство Чехо- 
словачке Републике. Ову одлуку је Министарство унутрашњих послова, својом 
одлуком од 26. нов. 1937 г. бр. III 38653/1937 оснажила. Према томе утврђено је 
по надлежним властима, да тужитељ ни у време предаје тужбе није био југосло- 
венски држављанин, него чехословачки.

На оенову горњег стања ствари Министар иравде, на основу §-а 40 новог 
Гр. п. п. ставио је предлог, да Касациони суд искаже да је поведени поступак 
пиштаван.

Овај предлог је као основан ваљало уважити.
§ 116 Закона о браку прописује, да у бракоразводним парницама страннх 

поданнка, наши судови могу поступати само онда, ако њихова пресуда важи 
у оној држави, чији су поданици брачне странке.

По првој алинеји члана 34 Уговора између Краљевине СХС и Чехословачке 
Републике о уређењу узајмних правних односа од 17 марта 1923 (Сл. Нов. бр. 
181—XXXVIII од 9 авг. 1924): „о важности брака, о разводу и одвајању од 
стола и постеље, надлежне су искључиво да одлучују власти оне државе, чији 
су држављани супрузи у време предаје тужбе или молбе. —  Правоснажне 
одлуке у првој алинеји наведених власти бнће признате у области друге уго- 
ворне странке.

Из тих законских прописа јасно излази, да су у брачним парницама чехо- 
словачких држављана надлежне искључиво власти Чехословачке Републнке, — 
и да Чехословачка Република признаје пресуде само поменутих нскључиво 
надлежних власти, док не признаје по нашим властима донесене пресуде.
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Како, дакле, no §-у 116 Закона о браку, у брачним споровима иностранаца, 
лаши судови могу поступати само онда ако њихопа пресуда има важности у 
држави чији су брачне стране поданици, то наши судови у смислу §-а 116 
дитираног закона не могу поступати у оваквим брачним споровима страних 
поданика с обзиром на чл. 34 гореспоменутог Уговора, односно домаћи судови 
пису надлежни за решавање бракоразведннх парница чехословачких поданика.

С обзиром на околност да тужитељ у време покретања бракоразводне пар- 
нице није био југоеловенски поданик, и да, према томе, ломаћи судови нису 
били надлежни (чл. 34 Уговора) за решавање тужбе; даље, с обзиром на то да 
иенадлежност није била откривена пред Окружним судом, те тако иитање не- 
падлежпости није било решавано у пређашњем поступку, већ се оно показало 
аек пошто је поступак био већ правоснажно свршен, и најзад с обзиром на то 
да је Врховна управна власт поднела предлог овом Касационом суду радн 
иарицаља ништавности поступка, дакле с обзиром да предлеже сви услови за 
примену §-а 40 Гр. п. п., то је ваљало на основу §-а 116 зак. чл. 34 споменутог 
утовора у датом случају уважити поднесени предлог и изрећи као у диспо- 
зитиву ове пресуде, тим пре што у закону нема такове одредбе да се § 40 Гр. 
n. п. не могу применити у бракоразводним парницама.

Држимо да Касациони суд није поступио правилно када је 
поступак и правоснажну одлуку Окружног суда, којом је брак 
разведен, поништио на основу §-а 40 новог Грађ. п. п. У см. §-а 5 
Уводног закона за нови Грађ. п. п. „док се за целу државу не до- 
несе закон о надлежности и поступку за спорове који проистичу 
из брачног односа, a нису имовинско-правне природе, остају на 
снази прописи који о томе постоје“ . У бракоразводним парницама, 
дакле, без обзира да ли су оне стављене у ток пре или после сту- 
пања на снагу новог Грађ. п. п., примењују се не само прописи 
једанаесте главе старога Грађ. п. п. (Зак. чл. I из год. 1911), него 
се према начелном стајалишту Касационога суда које добива 
сталну примену у свим бракоразводним парницама, без изузетка, 
прописи старога Грађ. п. п. имају примењивати на цео поступак, 
како у првостепеном, a тако и у призивном и ревизионом стадију 
бракоразовдног спора. Како стари Грађ. п. п. не садржи, међутим, 
гфописа сличног пропису §-а 40 новог Грађ. п. п., то нема апсо- 
лутно законске подлоге да се поступак, који је спроведен по про- 
писима старога Грађ. п. п., поништава на основу прописа §-а 40 
новог Грађ. п. п.

Али без обзира на то, поступак и пресуда којом је брак пра- 
воснажно разведен не може се поништавати ни с обзиром на про- 
пис §-а 682 старога Грађ. п. п. У см. тога §-а „против пресуде 
којом је брак разведен, у питању постојања брака нема места об- 
нови парнице". Поништење, међутим, пресуде којом је брак пра- 
воснажно разведен, иако на основу §-а 40 новог Грађ. п. п., по деј- 
ству и последицама изједначује се са стављањем пресуде ван 
снаге путем обнове, што је у см. напред поменутог прописа ста- 
рог Грађ. п. п. недопустиво. Најпосле, није поништење пресуде 
донесене у бракоразводној парници у конкретном случају било 
ни потребно, с обзиром на чл. 34 Конвенције склопљене између 
наше и Чехословачке државе од 17 марта 1923, као и прописа §-а 
116 Закона о браку (Зак. чл. XXXI из год. 1894), јер у см. тих 
прописа, пресуде којима наши судови разводе брак чехосло- 
вачких држављана немају никаква дејства. Поништавати, према 
томе, пресуду, која по самом Закону нема ни у ком погледу 
правнога дејства, сасвим је сувишно и непотребно.
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Чињеннца да је од увреда и злостављања тужитељевнх прошло 
девет година; да је тужитељ у току бракоразводног спора упутно 
туженој писмо у којем изјављује да се за своје поступке каје, и што 
је пред судом изјавио готовост да xohe да се мири, нису такове које 
уклањају кривицу тужнтељеву. Нестарање о нздржавању жене и 
деце и само за себе довољан је разлог за разрешење брака. — 
Правни је пропис да брачна страна која је путем суда позвана да 
брачну заједницу успостави, није дужна удовољити судском на- 
логу, ако на страни брачне стране која тражи успоставу нма такве 
кривице која би могла бнти разлогом за развод брака. (Пресуда 
Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 6 дец. 
1937, бр. Рев. II 437/1937).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужене пресуду Апелационога суда 
нрепначује и тужитеља са тужбом ради развода брака одбија.

Првостепене трошкове међу странкама узајамно укида. Осуђује тужитеља 
да туженој, у  руке правозаступника јој, плати, у року од 15 дана под претњом 
оврхе, 2230 дин. (динара две хиљаде две стотине и тридесет) у име призивних 
и 650 дин. (динара шест стотина и педесет) у име ревизионих трошкова.

Р A 3  Л ОЗИ;
Тужитељ је тражио раавод брака на осн. а)т. §-а 77 Брачнога закона, јер ту- 

жена судском позиву да брачну заједницу успостави није удовољила. Тужена 
јв у своју одбрану навела, да је она тужитеља, истина, напустила, но да је за 
то имала оправдана разлога; тужитељ се према н>ој грубо понашао па ју је, 
најпосле, и јавно ћушно, a када је после некога времена хтела да му се врати 
и са Н)Име брачну заједницу успостави, тужитељ јој је поручио да му се не 
враћа јер he од њенога живота направити пакао. Тужитељ је признао да је 
тужену ударио по .дицу, али је тврдио да је то учннио зато, што је тужена 
његову матер пред њим грубо увредила; он се, међутим, за тај свој поступак 
одмах покајао, молио је тужену да му опрости, па јој је послао и киту цвећа 
коју је ту^жена и прнмила. Тужена му је кратко време после тога догађаја упу- 
тнла писмо у коме ra ословљава са „Драги Јулије" и изјавл.ује да тај инцидент 
заборав.Ђа. За разлаз је крива тужена и њена мати, које су одмах после скла- 
пан>а брака ишле на то да дође до разлаза. Од тога догађаја прошло је неких 
дсвет година, a то је само по себи довољно да тужена увреде, ако их је и било, 
спрости и заборави. Тужена је дигла противтужбу и тражила да се брак разведс 
на основу а)т. §-а77Брачног закона из кривицетужитеља. Првостепенисуд,пошто 
је спровео поступак, донео је пресуду, којом је тужитеља са тужбом одбно, уста- 
новл>авајућн да је тужител> тужену ударио по лицу и изјавио да му се не 
Bpaha Jep he од њенога живота направити пакао. Услед призива тужнтел>а 
Апелациони суд је првостепену пресуду преиначио и брак разрешио на основу 
а) т. §-а 77 Брачног закона нз кривицо тужене, yciaHOBwT>aBajyhH да би чиње- 
пице: да је тужитељ тужену ударио по лицу и изјавио да му се не Bpaha, биле 
довољан разлог да га тужена напусти и да му се не врати; установно је да ту- 
жена то понашање није, истина, опростила, алн да у писму од 16 јулија 1926 
нс правда разлаз злоставл>ењем, него сасвим другим разлозима и да после 
протека осам година тужена није имала оправдана разлога да верује да је ра- 
сположење тужител>ево према н>ој исто као год. 1926 и да љегов позив за успо- 
стааву брачне заједнице не би био нскрен; то поткрепљује, по стајалишту Апе- 
лационога суда, и писмо тужите.Ђево, ynyheHo туженој у току поступка код 
ирвостепенога суда, у коме изјављује да се за свој поступак каје и да је код 
Апелационога суда изјавно готовост да се мири. Противтужбу тужене, као за- 
старелу, Апелацнонн суд је одбио, a првостепене трошкове међу странкама 
узајамно укинуо.

Тужена се жали да је Апелациони суд повредио правне прописе и та јој 
јс жалба основана. Апелациони суд је установио као чињеницу, која са стране 
тужитеља ревиозоном молбом није нападнута, да је тужитељ тужену hy-
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шио и изјавио да му се не враћа, јер he од њена живота направити 
пакао. Апелациони суд је нашао, даље, да су оба та поступка тужитељева 
таква, да је тужена имала оправдана разлога да га напусти и да му се не врати; 
установио је Апелациони суд као чињеницу, која такође није нападнута, да са 
стране тужене није било таквих поступака који би били доказ за то да је ту- 
житељу увреде опростила. Ни из писма тужене од 16 јулија 1926 не види се, 
како тужена у ревизионој молби оправдано истиче, да она тужитељу злостав- 
љање опрашта, јер се у том писму понашање тужитељево иазива „неквалифи- 
кованим", којим је тужена понижена, a тужена изјављује само то, да је, до- 
душе, била во-Ђна да увреде опрости, да тужитељ ннје поново пао под штетан 
уплив својих родитеља. Чињенице, пак, да је од тих увреда и поступака тужи- 
тељевих прошло неких 9 година, да је тужитељ у току спора упутио туженој 
iracMO и изјавио да се каје, те што је код Апелационог суда изјавио да је во- 
љан да се мири, нису такове које у см. прописа Брачног закона уклањају кри- 
Еицу тужитељеву. Касациони суд је у више махова изрекао, да се кајањем и 
за оне поступке криве брачне стране, које је напуштена и отерана брачна 
страна дужна опростити, може сматрати само онај поступак кривога супруга, 
којим он покушава да се отераној или напуштеној страни искрено приближи и 
СЕЛони ју да са њиме брачну заједницу успоставн, што тужитељ кроз десет го- 
дина одвојенога живота није учннио. Али је Касациони суд у више махова 
нзрекао и то, да је нестарање о издржавању жене и деце и само по себи дово- 
љан разлог за разрешење брака из кривице мужевљеве. У конкретном је, пак, 
случају неспорно, да се тужитељ за издржавање ни жене ни детета кроз све време 
од 9 година није бринуо, него је шта више трпео да буде од стране тужене за 
издржавање и утужен и да тужена ради наплате досуђенога издржавања води 
лротив н>ега и оврху. Правни је, пак, пропис, да брачна страна која је путем 
суда позвана да брачну заједннцу успостави, није дужна удовољити судском 
налогу, ако на страни брачне стране која је тражила успоставу има такве кри- 
вице, која би могла бити разлогом за развод брака. Тужена је, према, томе, већ 
и због тога имала основана разлога да судском позиву ради успоставе брачне 
заједнице не удовољи.

Како је код првостепенога суда тужена са противтужбом одбијена, ваљало 
је првостепене трошкове узајамно пребити, док је тужите^ва ваљало осудити да 
плати трошкове и призивнога и ревизионога поступка.
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107
Правни је пропис да је отац дужан старати се за издржавање 

свога законитога детета и онда, ако би то издржавање ишло на 
штету његовог рођеног издржавања (Закључак Одељења Б. београд- 
( 'K or Касацпоног суд у Новом Саду од 21 јан. 1938, бр. Рек. II 
377/1936).

Касациони суд рекурс одбија и потврђује закључак окружног суда.

Р A 3  ЛО З И:
Правни је пропис да је отац дужан старати се за издржавање свога зако- 

1ШТОГ детета и онда, ако би то издржавање, услед незнатог прихода који он има, 
ишло и на штету његовог рођеног издржавања. 200 дин. на чије је плаћање жа- 
лнлац осуђен, толико је минимална свота за издржавање женског детета које 
похађа школу, да би морала бити досуђена и онда, да су се приходи жалиоца, 
међувремено, од првога досуђења, стварно умањили. Према томе нема за досу- 
ђеље ове своте значаја то, што је о имовном стању жалиоца дала уверења оп- 
штина Сефкерин, a не општина Дебел.ача, у којој је жалилац завичајап.

108
100 дннара месечно, на чије је плаћање отац са стране Сироч. 

стола обвезан, толико је мннимална свота, да је она могла бити до- 
суђена II онда ако отац нема ннкаквога нметка, него је мора лла-
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ћати из своје зараде (Закључак Одељења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Оаду од 21 јан. 1938, бр. Рек. II 173/1937

Касациони суд рекурс одбацује.
Р А З Л О З И :

Истина да је Сирочадски сто у см. прописа 3 ст. §-а 21 Зак. чл. из год. 1912 
требао да у питању смештања и издржавања детета саслуша најближе срод- 
нике, али у конкретном случају није било изгледа да би Сир. сто, да је то са- 
слушање и спровео, могао донети друкчију одлуку. Ни жалилац не наводи та- 
кве озбиљне разлоге против матере детета, услед којих дете, иако је испод се- 
дам година, не би требало сместити код матере. — Окружни суд је увидом у 
бракор. списе установио, да бракоразводна парница у време покретања поступка 
јсш ниЈе била покренута, те да је Сир. сто био надлежан (§ 21 зак. чл. LIV из 
год. 1912) да 0 привременом смештању и издржавању детета одлучује. lOO 
дш . месечно, на чије је плаћање жалилац осуђен, толико је минимална свота, 
да је могла на терет жалиоца бити досуђена и онда, ако жалилац нема иметка, 
него је мора плаћатн из своје зараде.

109
Није у залог дата покретнина продата на јавној дражби про- 

писно, ако при објављивању и одржању дражбе нису одржани про- 
писи које садржи правилник задагаонице. (Пресуда Одељења Б. 
београдског Касационог суда у Новом Саду од 13 дец. 1937, бр. Г. 
21/1934).

Касациони суд ревизионој молби тужитеља даје места, пресуду Апелацио- 
нога суда преиначује, тужбу уважава и осуђује тужену да тужитељу, у року 
од 15 дана под претњом оврхе, плати 27.000 дин. (динара двадесет и седам 
хиљада), са 5% камата од дана предаје тужбе.

Осуђује тужену да тужитељу на руке правозаступника му, у року од 15 
дана под претњом оврхе, плати у име првостепених трошкова 2835 динара 
(динара две хиљаде осам стотина тридесет пет), у име призивних 3675 дин. 
(динара три хиљаде шест стотина седамдесет и пет), a у име ревизионих 600 дин. 
(динара шест стотина).

Р А З Л О З И :
Тужитељ је у тужбн навео да је код тужене Штедионице, као власнице за- 

лагаонице, заложио свој трактор, који је процењен на своту од 35.000 динара, и 
добио зајам на н.ега 8000 динара. Како дуг није могао на време да исплати, 
Штедионица је трактор продала и то, како она тврди, на јавној дражби. Како 
ci‘ тужите.Ђ, међутим, уверио да трактор није продат на дражби, него из сло- 
бодне руке, тражио је да се та продаја огласи неваљаном и да се тужена 
осуди да му, или врати трактор у природи и накнади штету услед губитка у 
вредности што је трактор стајао на отвореном месту и ту зарђао и искварио се, 
пли да му плати процењену вредност, по одбитку своте од 8000 динара, коју је 
тужител. примио у зајам, са 5% камате од дана тужбе.

Оба дон>а суда су тужитеља са тужбом одбила и осудила да платн тро- 
шкове, установљавајући да је трактор продат на дражби, a не из слободне руке, 
и да је дражба одржана прописно. Тужитељ се ревизионом молбом жали да је 
Апелациони суд, потврђујући првостепену пресуду, повредио правне прописе и 
та му је жалба основана.

1. У си. приложенога Правнлника тужене залагаонице, чија је садржина 
међу странкама неспорна, има се списак ствари који he се на дражби изложити 
продаји објавити 15 дана пре дражбе, излагање.ч у просторијама обртне власти 
II на улазу у за.чагаоницу. По при.знању саме тужене није у конкретном слу- 
чају био објављен списак стварн које се имале пррдавати 16 марта 1932 године, 
iia није објављен ни трактор, поименице, него само по броју под којим је за- 
ложен, те је то, свакако, један недостатак, услед којега се дражба не може сма- 
трати прописно обављеном.

2. Према приложеном огласу који је објављен у лнстовима, a и по при- 
знању тужене, објављено је да he се ствари 16 марта 1932 године, па и трактор.
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иродавати на јавној дражби у заводским просторијама, док по признању ту- 
жене трактор није био на месту где је дражба одржана, него се налазио у мага- 
иину заводском у улици Краља Александра бр. 9, што је такође једна неправил- 
ност дражбе.

3. У см. §-а 18 Правилника, исклична цена залоге је процен>ена вредност 
заложенога предмета, уведеногузаложници. У заложници је, пак, као процењена 
вредност трактора уведена свота од 35.000 динара, док је према дражбеном за- 
писнику исклична цена била 8400 динара.

4. Апелациони суд је као чињеницу установио да је сам ток дражбе пра- 
вилно текао и да је дражбени купац трактора био проценитељ залагаонице, 
којн, међутим, у дражбени записник није уведен по имену, него само као „про- 
ценител>“ . Апелациони суд није, међутим, установио да је као исклична цена 
трактора извикана процењена вредност од 35.000 динара и да се од искличне 
цене, будући ову нико није нудио, ишло постепено на ниже и да је трактор 
продат за 8900 динара зато, што другога нудиоца није било, те да је цена у 
три маха претходно извикана.

5. Тужена, преко свога управитеља, признаје да је између ње и њенога 
Јфоценитеља постојао споразум, по коме сваку на дражби непродату ствар има 
купити проценитељ, a Апелациони суд није установио да би проценитељ 
трактор купио уз одржање под 4. поменуте процедуре, из чега излази да се не 
може сматрати да је трактор остао на проценитељу на самој дражби, него на 
основу приватнога споразума.

Из свих тих разлога, наведених под т. 1— 5, жалба тужитеља да је дражба 
одржана непрописно основана је, услед чега је тужби ваљало дати места. Ту- 
ateHa признаје да је трактор даље продат и да га није у стању тужитељу 
издати у природи, услед чега је тужену ваљало осудити да плати процењену 
вредност трактора, по одбитку своте од 8000 динара, коју је тужитељ примио у 
гајам. — Тужену је ваљало осудити да плати трошкове у све три инстанције 
у см. §§-а 425, 508 и 543 Грађ. парн. пост.

110
Сама чињеница да су у закуп дате покретнине код закупца, 

ради наплате његовога д.уговања, једанпут, овршним путем запле- 
њене II да је закуподавац ради њихова ослобођен>а од заплене мо- 
рао водити излучну парницу са којом је и успео, није разлог за 
разрешење закупнога уговора. — Правни је пропис да је закупо- 
давац, и без нарочнтога споразума, властан од уговора одустати, 
ако закупац битност ствари коју држи у закупу угрожава. (Ре- 
шење Одел>ења Б. београдског Касационог суда у Новом СадЈ' од 6 
дец. 1937, бр. Г. II 7/1934).

Касациони суд услед ревизионе молбе туженога пресуду Апелационога 
оуда разрешава и упућује га на даљи поступак и донешење нове одлуке, у ко- 
јој се има решити и о трошковима ревизионога поступка, који се -за тужитеља 
\ становљавају у своти од 816 дин. (осам стотина и шеснаест).

Р A 3 Л 0 3 И:
Тужитељ је навео у тужби да је lo септ. 1928 године склопио са туженим 

уговор, у см. којега му је тужени предао на време од три године својих 60 ко- 
када оваца музара и 2 овна, под услово.\с да их је он дужан издржавати, чувати и 
неговати, a да му за то припада половшш приплода, половина .млека, вуне, сира 
11тд., као и половина предатих му оваца и овнова. 12 нов. исте године, тужени 
јо без икаквог оправданог ра-злога дошао на тужитељев салаш када тужитељ 
иије био тамо и овце силом са салаша отерао, иако се чељад тужитељева томе 
иротивила. Како је тужени тиме уговор самовласно раскинуо, тражио је тужи- 
твл) да се тужени осуди да му у име измакле користи за три уговорне године 
плати своту од 30.000 динара. Тужени је у своју одбрану навео, да су његови 
ОЕци код тужител>а, услед оврхе која је против тужител>а вођена, били запле- 
њенн, услед чега је био принуђен да нзлучном т>'жбом тражи ослобођење оваца
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испод забране. Он је са тужбом, додуше, успео, али би већ та чивенида, сама 
по себи, била довољан разлог да тужени уговор раскине, јер је тужитељ, трпећи 
против себе оврху и допуштајући да овци буду заплењени, њихов интегритет 
угрозио. Правни је, пак, пропис, да је у таквии случајевима закуподавац вла- 
стан да од уговора одустане. Сем тога тужитељ је био уговорио и обвезао се да 
ћо туженом на крају свакога месеца давати обрачун и издавати му његов део 
млека и сира, што он, међутим, није учинио, иако су овцн код њега били пуна 
двц месеца; дужан је био тужитељ да га свакога дана обавештава и о зрав- 
CTŠfeHOM стању оваца, што такође није чинио, него је овце занемарио, тако да су 
бне за време док су биле код тужитеља запуштене, омршавиле, па је чак до- 
ueo кући и једну овцу којој су ноге биле сломљене. Уговорио је са тужитељем 
изрично да је уговор властан раскинути, ако тужител. не буде одржао ма који 
од тих уговорвих услова. Тужитељ је већ у тужби признао да је било угово- 
рено да је тужени властан од уговора одустати, ако овце не би држао у  добром 
стан.у, но да би и онда било потребно да то утврде два члана општинскога по- 
главарства и један општински одборник. Ни у ком случају, пак, не би тужени био 
властан, тврди тужитељ, да уговор разрешава без судске интервенције.

Пошто је спровео доказни поступак, Окружни суд донео је пресуду којом 
је тужитеља са тужбом одбио, изричући да тужени није био властан да уговор 
раскине самовдасно, не обраћујући се суду. Окружни суд је нашао, међутим, 
да тужитељ, иако је уговор проишправно раскинут, није претрпео пикакву штету, 
јер би отштету могао тражити само за прву годину закупнога времена, док би друге и 
треће године већ био у могућности да склопи закупни уговор под истим усло- 
вима и да тако штету отклони. Прве године, међутим, тужитељ штете није 
имао, јер би према налазу Окружнога суда издаци које би тужитељ око исхране 
и чувања оваца имао, превазилазили приход којн би овци прве године закупа 
донеди. Апелациони суд је првостепену пресуду преиначио, усвајајући правно 
стајалиште првостепеног суда да тужени није био властан да уговор самовласно 
раскида, али је нашао да би приход за три године трајања закупа премашио 
издатке које би тужитељ имао и досудио му у  име измакле користи своту од 
8750 динара.

Жааба туженога да је Апелационн суд повредио правне прописе основана 
је. He стоји, додуше, жалба туженога, да је он већ тиме што су овци код тужи- 
теља били заплењени и он, тужени, приморан да води парницу ради излучења, 
стекао право да уговор самовласно разрешава, јер је тЈ'жени, како сам признаје, 
успео да овце ослободи испод забране; јер трошкове излучне парнице није он 
сносио и јер се не може рећи да је нитегритет оваца у овоме конкретном слу- 
чају самом запленом био угрожен. Ни чињеннца да је тужитељ био приморан 
да против своје воље води излучну парницу, не може се узети да је за туже- 
нога била у тој мери теретна — ради се еамо о једном случају — да бн се она, 
сама по себн, могла сматрати разлогом за разрешење уговора. Ни тужени, међу- 
тим, не тврди да је против тужитеља било још каквих потраживања, због којих 
би он био поново и, можда, у више махова нзложен опасности оврхе и заплене 
оваца са стране веровника тужнтељевих. ОснОвана је, међутим, она друта 
жалба туженога, да је Апелационн суд повредио правне прописе када се није 
упуштао у расматрање питања о томе да ли је тужени био властан да уговор из 
других разлога раскине. Правно је правило, додуше, да уговорне странке, ако 
то нису нарочито уговориле, нису власне да због неодржања уговорних услова 
граже раскид уговора, него испуњење уговорнкх услова. У конкретном слу- 
чају, међутим, сам тужнтел' већ у тужби прпзнаје да је тужени био властан 
да уговор раскине ако тужитељ не би овце држао у добром стању, док тужени 
тврди да је уговор бно по самом споразуму властан да раскине и у случају 
ако се тужнгељ не би држао уговора н у погледу других услова: да туженог
свакодневно обавештава о стању оваца, да му на крају свакога месеца полаже 
обрачун II издаје користи које му припадају итд. Дужност he, према томе, 
бити Апелационог суда да установи: i. да лн је основана тврдња туженога да
тужитељ овце није држао у добром стању и у чему би се то зло стање оваца 
еастојало, што би по признању тужитеља био разлог којн би туженом давао 
ираво да од уговора одустане. 2. Да ли су странке уговориле да је туженн 
властан од уговора одустати и онда ако се тужитељ не би држао и других уго- 
ворних услова који су наиред поменути, и стојн ли тврдња тужепога да те 
услове тужитељ ннје одиста одржавао. Обе чињенице he Апелациони суд нмати



да установи оцењујући исказе већ преслугааних сведока по том пнтаљу, a no 
иотреби преслушањем и нових сведока, које странке буду предложиле, као и 
друтим доказним СЈЈетотвима. При томе he Апелациони суд имати у виду и то 
Еравно правило, да је закуаодавац властан од уговора одустатн и без нарочи- 
тсга споразума које би странке уговориле, ако закупац супстанцију ствари коју 
држи под закуп ма на који начин угрожава; имаће Апелациоии суд у виду, 
даље, и то, што чинн такође предмет ревизионе молбе туженога, да је уговорио 
време почело 10 септ. 1928 и да би трогодишњи уговорни рок истицао септ. 
1931, a не 1930, како је то Апелациони суд погрешно рачунао. Чињеница, пак, 
да је тужени овце од тужитеља самовласно отерао, није од одлучне важиости 
за решење спора, уколико би добила потврду тврдња туженога да је био вла- 
сган од уговора одуста'^, јер у том случају тужитељ ни у ком случају није био 
властан да овце код себе и даље задржи. Тужитељ је, како се тужени оправ- 
дано жали, био властан да евентуално судским лутем тражи повраћај оваца у 
свој лосед, али то не значи да би тај посед био такав да бн он туженоме оне- 
могућавао да закупнн уговор раскине, 5'колико би за то било услова. 3. У по- 
гледу взмакле користи дужност he Апелационог суда бити да на основу мн- 
шљења стручњака установи уколико су основани наводи туженога у ревизионој 
молби, да је Апелациони суд погрешно установио прираст у јагањцима, шиље- 
жима, овновима, yenMsjyhn да се јагањцн већ прве године јагње и доносе при- 
раст итд.; да путем стручњака установи уколико је рачун туженога у погледу 
•прихода и расхода основан. Пошто доказни поступак спроведе, донеће Апела- 
цнони суд нову одлуку.

Расположење у погледу трошкова ревизионога поступка оснива се на про- 
писима §§-а 543 и 508 Грађ. парн. пост.
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Апелациони суд правилно је квалификовао несавесним от- 
прављањем поверених му послова: ако чнновник Матице српске, 
на своје руке прими убране таксе са одликовања Матичиних функ- 
ционера и о томе иставц и признаницу, iia тај новац, самовласно, 
нзда другом чнновнику, који га уносн у благајницу тек пошто је 
престао битн Матичиним чиновником. Ако исти чиновник уз 
иоалашћену цену шаље Летопис и таквим лицнма која на то немају 
ираво и, на тај начин, оштети МатпЦЈ' са знатном свотом (Пресуда 
Одел>ења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 24 јан. 
1938, бр. Рев. II 88/1937).

Касациони суд ревизиону молбу тужител.ице одбија и осуђује ју  да туже- 
ној, у руке правозаступника јој, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
у Hue ревизионих трошкова 610 (динара шест стотина и десет).

Р А З  Л О З II:
Тужитељица је у тужби навела да је код тужене, Матице српске у Новом 

Саду, била намештена као адшшистраторка; да има 14 година службе које јој 
се рачунају у пензију, но да ју је тужена, ипак зато, по претходном дисциплин- 
ском поступку, из службе отпустила, без права на пензију, што према стату- 
тнма МатичиниЈЈ за чиновништво није могла учинитн. Тражнла је да се 
тужена обвеже да јој у име пензије плати годишње 27.157 динара, јер јој лрема 
годннама службе толико припада. Тужена је порицала да бн тужитељица 
нмала 10 год. службе потребних за стицање права на пензију, него је тврдила 
да су тужитељицн признате, додуше, извесне године службе које је има.ла пре 
ступања у службу код Матице Српске, али да су јој оне признате само као 
године за напредовање и разврставање, алн не и за стицање права на пензију. 
Тврдила је, даље, да је тужитељицу могла отпустити без права и на пензију 
и на отпремнину, јер јој је тужитељица проузроковала материјалну штету не- 
верним и несавесним вршењем послова које је отправ.гала, која износи преко
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шесдесет хиљада динара и да се показала за отправљање поверених joj послова 
лотпуно неспособном.

Првостепени суд је тужитељицу са тужбом одбио, пошто је установио да 
тужитељица нема 10 година службе које су јој потребне за стицање права на 
пензију и, како је у два маха била, претходно, дисциплински кажњена, да је 
дисциплински суд тужене био у праву да је у см. чл. 39 Уредбе о Матичиним 
службеницима казни отпустом из службе, без права на пензију па и на отпрем- 
ннну. Услед призива тужитељице Апелациони суд у Новом Саду делимично је 
вреиначио пресуду Окружног суда и досудио тужитељици у име отпремнине 
своту од 16731 динара. Апелационн суд нашао је такође, примајући у том по- 
гледу стајалиште Окр. суда, да тужитељица није, додуше, по својим годинама 
службе стекла право на пензију, али да јој припадају берива за отказно време 
од 6 месецн, јер тужитељнца није била кажњена у два маха дисциплинском 
казнои без успеха, у коме случају би у смислу чиновничкога статута тужене 
једино могла бити кажњена отпустом из службе, без права на пензију па и на 
отпремнину. Услед ревизионе молбе тужитељичине Касационн суд је пресуду 
Апелационога суда разрешио и упутио га на даљи поступак, усвајајући 
тврдњу тужене да би имала права да тужитељицу из службе отпусти без права 
и на пензију и на отпремнину, уколико би добио потврду навод тужене да је 
тужитељица поверене јој послове вршила неверно и несавесно и да се за отправ- 
л-ање послова показала и крајње неспособном. Касационн суд упутио је Апела- 
1ШОНИ суд да чињенично стање ствари у погледу тих навода тужене установи 
и да, нарочито, установи, да ли одговара стварности онај, даљи, навод тужене, 
да јој је тужитељица несавесним отправљаљем послова причинила штету од 
61.912 дин. 30 пара, коју је тражила да се пребије са тужитељичиним потра- 
живањем, у случају ако би суд нашао да тужитељици право на отпремнину 
ирипада.

Апелациони суд, пошто је спровео доказ преслушањем стручњака, по- 
тврдио је првостепену пресуду којом је тужитељица са тужбом одбијена. 
Жалба тужитељичина да је Апелациони повредио правне прописе није осно- 
вана. Апелациони суд је установио да је тужител>ица примила ua своје руке 
у име убране таксе за одликовање Матичиних функдионера своту од 6433 
динара, на коју је иставила и признаницу, али да је ову своту, без знања и 
овлаштења са стране надлежног органа тужене, предала бившем чиновнику 
Матичином М. В., који ју је уплатио у  благајницу тужене тек пошто је престао 
битн Матичиним чиновником. Установио је, даље, Апелационн суд као чнње- 
ницу, да је тужитељица уз повлашћену дену слала Летоиис и таквнм лидима, 
која на повластиду нису ималн право, и на тај начин оштетила тужену са 
свотом од 54.090 дин. 35 пара. Жалба тужитељичина да је она убрану таксу за 
ордене примила као приватно лиде, a не као Матичин чиновник, не може се 
усвојити, јер је орденска такса убрана службеним путем, услед налога Мини- 
старства просвете, о коме је налогу тужитељида имала знања, a убрану своту 
примила од чиновника Матичиног, којн ју  је убрао такође службеним путем, 
коме је 0 примитку новда, као тадашња благајнида Матичина, иставила и при- 
знаниду. У погледу одашнљања Летописа, неоснована је жалба тужитељичина 
да у њену дужност није спадала евидендија о томе којим лицима је Летопис 
смела слати уз повлашћену дену, јер се нз приложених докумената внди, да 
је тужетељида лично добнвала упутства од надлежних органа Матичиних да 
спроведе ревизију у том погледу, који.и лидима се Летопис сме слати уз по- 
влашћену дену, но да она тај налог није извршила, него је Летопнс и после 
тога слала уз повлашћену дену и таквнм лидима, која на то нису имала право. 
Зато је Апеладиони суд умесно изрекао да тужитељида не би имала право на 
етпремнину ни онда, када бн стајали њени разлози да би јој отпремнина по 
ираву припадала, јер је штета коју је тужитељида туженој проузроковала 
далеко већа од своте која би тужитељиди припадала у име отпремнине (16.731), 
која би се отштетна свота имала, по тражењу тужене, са потраживањем тужн- 
тељичиним пребити.

Како тужитељида са ревизионом молбом иије успела, ваљало ју је осудити 
да туженој, која је предала одговор, плати трошкове ревизионог поступка, у си. 
S§-a 543 и 508 Грађ. парн. пост.
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Није власна тражити накнаду за моралну штету она девојка, 
која ступи у ванбрачни однос и у таквом живи читавих десет го- 
дина, a не пружи доказа за то, да је имала основана разлога веро- 
вати да he је њен суложник и после десет година ванбрачнога жи- 
вота узети за жену. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 21 јан. 1938, бр. Рев. 843/1936).

Касациони суд ревизију тужитељице одбија и осуђује ју да туженом у име 
ревизионих трошкова плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 1474 дин. 
(динара хиљаду четири стотине седамдесет и четир)

Р А З Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да ју  је тужени као непорочну девојку, 

обећавајући јој женидбу, приволео на то да са њиме ступи у ванбрачни однос 
и да је са туженим у таквом одношају и живела од 1924 до 1934 год., дакле 
некнх десет година. Како јој је, на тај начин, онемогућио да се на време уда, 
те јој је сада удадба знатно отежана, тужени је одговоран за моралну штету 
коју она трпи, те је дужан материјално јој припомоћи да се може, и под тако- 
ВЕМ околностима, удати. Тражила је да се тужени обвеже да јој је у ту сврху 
дужан платитн 100.000 динара.

Тужени је признао да је са тужитељицом живео ванбрачно десет година, 
али је порицао да јој је обећавао женидбу, него да је у ванбрачни однос ступио 
и одржавао га вољом и наваљивањима саме тужитељице и да, према томе, тужи- 
тељица не може тражити отштету. —  Оба доња суда су тужитељицу са тужбом 
сдбила и осудила ју да плати трошкове.

Основан је онај део образложења пресуде Апелационог суда, да није вла- 
сна тражитн накнаду за моралну штету она девојка, која се упусти у ванбрачни 
однос и у таквом односу живи читавих десет година, a са своје стране не пружи 
доказа за то да је имала озбиљна и основна разлога веровати да he је н.ен 
суложник и после десет година ванбрачног живота узети за жену. Без таквога, 
пак, доказа, десетогодишњи ванбрачни однос странака указује се неморалним, 
a потраживан.има из неморалнога односа суд не може пружити заштиту.

Тужитељицу, која са ревизијом није успела, ваљало је осудити да плати 
трошак ревизискога поступка у см. прописа §§-а 143 и 152 Грађ. парн. пост.
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Погребне трошкове муж је дужан сносити само онда, ако иза 

жене није остао никакав иметак. (Решење Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 17 јан. 1938, бр. Г. II 773/1933).

Касациони суд услед ревизионе молбе туженог пресуду Апелационог суда 
разрешава и упућује га на даљи поступак и доношење нове одлуке, у којој he 
со имати решити и о сношењу трошкова овога ревизионога поступка, који се за 
тужитељице установљавају у свотн од 305 дин. (три стотине шесдест и пет 
дннара), a за туженог у своти од 570 (пет стотина и седамдесет) динара.

Р А З Л О З И :
Тужитељице су у тужби навеле да је њихова матн умрла 2 маја 1924 год. 

и да су иза к>е остале у тужби наведене покретнине и непокретнине, које сачиња- 
вају њену заједннчку тековину са њиховим оцем, прворедним туженим. И, како 
је иза матере остало четворо деце, њима припада половина од материне сутеко- 
вине, те су тражили да нм се она досуди. Увукле су у парницу и оба брата 
као наследнике, коЈи се. међутим, нису бранили. Њихов отац, првореднн 
тужени, бранио се тиме да сутековине нема, јер да за време брака није стечено 
ништа. Он је пре брака имао свога иметка % јутра земље и пола Kyhe, те у 
првом реду има да се вредност тих некретнина одрачуна, у ком случају he се 
коказати да вшпка у корист заједничке тековине нема.

Првостепени суд, пошто је спровео доказнн поступак, установио је као 
чињеницу, да иметак који је стечен за време брака сачињавају 2000 динара
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готовог новца, један фијакер у вредности од 13.000 динара, свињи у вредности 
од 2000 динара и земља у вредности од 5000 динара, од чега припада тужнте- 
јвицама %, дакле 5500 динара. Апелациони суд је услед призива туженога 
ирвостепену пресуду преиначио утолико, што је тужитељицама досуђену своту 
повисио на 8100 динара, узимајући за вредност некретнине ону вредност по 
коју је она купљена (15.400 дин.) за време брака, a не ону по коју је она про- 
дата (5000 дин.). Није, међутим, Апелациони суд спровео по туженоме предло- 
жени доказ, колико су износнли ггогребни трошковп (по тврдњи туженога 7000 
дин.), да ли је фијакер у време смрти оставитељеве претстављао какву вред- 
ност (по тврдњи туженога никакву), те није при израчунавању вредности зајед- 
ничке тековине узео у обзир некретнине које је тужени, као посебан иметак, 
имао још пре склапања брака.

Због тих поступака Апелационог суда тужени се жали и та му је жалба 
сснована. Правнн је пропис да се при израчунавању заједничке тековине има 
излучити онај иметак, који су брачне странке имале пре него што је брак склоп- 
љен (на дан склапања брака). Ако посебан и.четак постоји још у природи, он 
се, као такав, има у природи излучити и при израчунавању заједничке тековине 
он се не може узимати у обзир. Ако, пак, не постоји у природи, онда се његова 
вредност има одбити од иметка који постоји. Апелациони суд he, дакле, настав- 
љајући поступак, и.мати да установи, у чему се састојао иметак који је тужени 
имао на дан склапања брака; постоји ли он још у природи, или је отуђен; шта 
је тужени за њега добио; у чега је тај новац инвестиран, у ком случају се 
вредност продатог иметка има одбити од вредности иметка који се нашао после 
смрти оставитељке. — Основана је и жалба туженога у погледу погребних тро- 
шкова, јер Je правни пропис да погребии трошкови сачињавају оставински терет, 
и да је муж погребне трошкове дужан сносити само у том случају, ако иза 
жене није остао иметак из кога би се они могли наплатити. Како је у конкрет- 
ном случају иметка иза оставитељке остало, оправдана је жалба туженога да 
погребне трошкове он није дужан сносити. —  Исто he тако Апелациони суд 
имати да установи, стојн ли навод туженога да фијакер у време смрти остави- 
тељке, н.егове жене, није вредео ништа и да је он могао бити продат само тако, 
што га је тужени пре продаје оправио и шта је тужени у ту оправку уложио. 
Упозорава се Апелациони суд да прн установљењу чињ. стања ствари ло том 
питању узме у обзир, да је према исказу сведока Р. за 17.000 динара продат не 
само фијакер, него и коњ и да је, према томе, потребно установити пошто је 
вродат сам фијакер, те колики део од продајне цене припада заједничкој теко- 
внни, a шта припада посебном иметку туженога.

Расположење у погледу трошкова ревизионога поступка оснива се на про- 
писима §§ 543 и 508 Грађ. парн. пост.

114
У CM. §-а 350 Трг. зак. продавац у случају преваре не може се 

позивати на прописе §-а 342 Трг. зак. Превара почиње онда, ако 
иродавац продаје робу знајући да она има мана, због којих је ку- 
кац не би примно да је за њих знао, па их купцу ипак не одаје. 
Превара постоји и онда, ако продавац ма на којн начнн утиче на 
купца да овај робу у законитом року не пспита, или га при том 
пспитивању заведе. (Закључак Одељења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 30 нов. 1937, бр. Г. 761 /1 9 3 3 ).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужитеЈва пресуду Апелационога 
суда разрешава и ynyhyje на даљи поступак и доношење нове одлуке, у којој 
he се имати решити и о трошкови.ча овога ревизионога поступка, којн се за 
тужнтеља установљавају у своти од 804 дин. (динара осам стотина и четири), 
a за туженога у своти од 827 дин. (динара осам стотина двадесет и седам).

Р А З  Л ОЗИ:
Тужитељ је у тужби навео, да је 27 јануара 1930 год. купио од туженога 

један мотор фабриката „Денц“ , за који је тужени тврдио да има 18 коњских 
ецага и узео изричну гаранцију да мотор нема никаквих унутрашњих мана н
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педостатака. За мотор је платио туженом 20.000 динара. Када је, међутим, 
мотор пред вршидбу исте године дао прегледати, испоставило се да је огртач 
око главе упаљача напукнут и заливен, и, како се тужени његовом позиву да 
мотор оправи није одазвао, обратио се био фабрици да му ова пошаље делове 
коју су бипи неупотребљиви. Од фабрике је, међутим, добио одговор да делови, 
које тражи одговарају за мотор од 10 коњских снага и тако је дознао да га је 
тужени и ту обмануо и продао му мотор који је за њега и због тога неупотреб- 
Л.ИВ, јер га је купио за терање вршалице. Услед тога је био приморан да купи 
нов мотор, a да купљени стави туженом на расположење. Како тужени није 
био вољан да мотор узме натраг, тужитељ је тражио да суд изрече, да је вла- 
стан од купопродаје одустати; да му је тужени дужан повратити исплаћену 
куповнину од 20.000 динара и платити изосталу корист што за време вршидбе 
неко време није могао радити; у свему своту од 31.220 динара. Туженн се бра- 
нио тнме да је тужитељ пре преузнмања дао мотор по стручњацима прегледати 
и да су они нашли да мотор функционише беспрекорно. Он је, сем тога, трговац, 
и посао о коме је реч је трговачки посао, те у конкретном случају има да се 
примени пропис §-а 349 Трг. законика, у см. кога је тужитељ био дужан да 
мотор да прегледатн у року од 6 месеци од преузимања, a у сваком случају 
да у том року поднесе тужбу. Тужитељ је, међутим, тужбу поднео тек 14 
априла 1931, дакле више од годнну дана после преузимања мотора, те се тужба 
има сматрати застарелом.

Пошто је спровео доказни поступак, Окружни суд је тужби делимично дао 
места и осудио туженога да у  име повратка куповнине (16.500 дин.) и измакле 
користи плати тужитељу своту од 22.500 динара. Установио је као чињеницу 
да Je тужени узео на себе изричито јамство за исправност мотора. Услед при- 
зива туженога Апелациони суд је првостепену пресуду преиначио, тужитеља са 
тужбом одбио и осудио га да плати трошкове. Пресуду Je Апелацнони суд 
образложио тиме, да је тужитељ пре преузимања дао мотор по својим струч- 
њацима прегледати и да је том прилнком тужени изричито изјавио да је цилин- 
дар па мотору „новобушен“  и, како се не може радити о томе да би тужени 
тужитед.а о квалитету и употребљивости мотора обмануо, да је тужба застарела 
јер је покренута након шест месеци од преузимања мотора.

Жалба тужитељева да је Апелациони су̂ д одбијајући га са тужбом повре- 
дио правне прописе основана је. Пре.ма исказу сведока и стручњака Винко 
Андраша, који је био од тужнтеља опуномоћен да мотор прегледа, изјава туже- 
нога, коју је том приликом учинио, да је мотор „ново бушен“ , не значи упозо- 
jiaaaae на некакав недостатак мотора са стране туженога, него значи, напротив, 
истицање неке повољне оправке на мотору која га чини употребљивим. Исти 
сведок потрђује и то, да је туженн истом прилико.м изјављивао, да мотор уну- 
трашњих грешака нема. Сведок, пак, и стручњак Л. "B., којн је преслушан код 
првостепенога суда, лотврђује да су он и пок. инжињер К. хтели да мотор у 
ирисуству туженога прегледају детаљније, но да је тужени на то приметно да 
то није похребно и да ои за ваљаност мотора гарантује. Услед тих исказа све- 
дска-стручњака, Апелационн суд је погрешно изрекао да тужени за употребљи- 
вост мотора није узео јемство и да је сваку одговорност отклонио од себе већ 
тиме што су тужитељеви стручњаци пре преузимања мотор прегледали, јер је 
детаљан преглед мотора изостао баш услед тога што је тужени и.зјавио да је 
сваки детаљан преглед непотребан. У см. §-а 350 Трг. зак. продавац се у слу- 
чају преваре не може познг.ати на прописе §-а 342. Према сталној судској 
пракси, која је овом пропису дала тумачење, превара у трговачком смислу по- 
чиње онда, ако продавац продаје робу знајући да она има мана, због којих 
је купац не би примио да је за њих -знао, па их ипак купцу не одаје. Превара 
постоји и онда ако продавац ма на који начин делује на купца да робу не 
испита у законитом року или ra при то.ч испитивању заведе. Према томе је и 
у конкретном случају ваљало изрећи да постојн случај §-а 350 Трг. зак. и да 
тужба није застарела. Апелацнонн суд, пак, примајући чињенично стање ствари 
које је установио првостепени суд, изрекао је, што тужени ревизионом молбом 
не напада, да је мана коју тужитељ истиче постојала на мотору и у време 
вуповнне и да је тужени о њој имао знања. To напред изражено правно стаја- 
лиште Касационога суда биће за Апелацнони суд у његово.ч даљем поступку 
обавезно, те he га се пмати придржавати. Прн таквом стајалишту, пак, Каса- 
ционога суда, за спор је неодлучно питање, да ли се спорни посао има сма-
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трати трговачким, јер застара тужбе не би постојала нн у случају да је он 
стварно трговачки посао како то тврдн туженн.

Разрешити је ваљало, међутим, пресуду Апелационога суда, јер није пра- 
Билно установио чињенично стање ствари у томе погледу, колико је тужитељ 
туженоме за мотор стварно платио. Како је тужитељ мотор исплатио према 
погодби, основано се жалн да висину исплаћене куповнине није Апедациони 
суд могао установити на основу исказа стручњака, него на основу исказа све- 
дока који о погодби имају знања. Апелациони су није, међутим, оценно исказ 
сведока В. А., који каже да је крупача купљена за 3000 динара, док је међу 
странкама неспорно да Je тужнтељ за мотор и крупачу заједно платио 23.000 
динара. Према томе he бити дужност Апелационог суда да, узев у оцену исБаз 
овога сведока, a no потреби и другим доказним средствима, установи, шта је 
тужитељ за мотор стварно платио. Исто he тако бпти дужност Апел. суда да 
установи висину измакле користи тужитељеве и да ли би му, како тужитељ у 
ревизионој молби тврди, припадао цео бруто приход, јер је он, наводно, раде- 
нике морао MahaiH и за време дангубе, и уколико се количина штете коју је 
претрпео тиме noBehaaa. Имаће Апелациони суд да установи и то, колико је 
коњских снага мотор треба да буде јак, н није ли тужитељ и у том погледу 
обманут?

Пошто доказни поступак спроведе, дoнehe Апел. суд нову одлуку. Распо- 
лсжење у погледу трошкова ревизнонога поступка оснива се на прописима §§-а 
543 и 508 Грађ. парн. пост.

115
Камате које прелазе законом дозвољени максимум могу се 

оспоравати и онда, ако је таква камата уговорена; ако је обрачун 
који садржи и камате одобрен. He може се таква камата оспоравата 
само онда, ако постоји један од изузетих случајева у којима се у 
см. зак. прописа може рачунати већа камата од законом уста- 
Еовљеиога максимума. (Пресуда Одел>ења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 17 јануара 1938, бр. Г. II 220/1934).

Каеациони суд ревизиону молбу тужитељице одбија.

Р А З Л О З Н :
Тужитељица је утужила меницу која гласи на 27.000 динара, плативу 

1 априла 1928 год. и тражила је да се тужени, који су меницу потписали у 
својству прихватника, обвежу да јој ту своту са прип. исплате.

Против меничног платежног налога тужени су дали приговоре у којима 
су навели, да су они утужену своту не само исплатили, него да су је и пре- 
илатили, јер су у четири маха платили тужитељицп свега своту од 62.000 дин. 
Тужитељица им је при тим отплатама рачунала, међутим, велике камате, које 
далеко прелазе законом дозвољени максимум које они не признају, него све те 
своте имају да им се рачунају у отплату главнице, a у име камате тужитељица 
је била власна да им рачуна само законску меничну камату од 6%. Првосте- 
пени суд, пошто је спровео доказни поступак, одржао је менични платежни 
налог на снази до своте од 7746 динара, ycтaнoвљaвajyhи да су тужени сав 
остали део дуга исплатили, заједно са каматама. У .име камата рачунао је прво- 
степени суд у корист тужитељице, изузев унапред иcплaheнy камату приликом 
подизања зајма, законску камату од 6%. Апелациони је суд услед придружења 
тужених менични пл. налог оставио на снази само до своте од 4387 дин., 
нашавши да тужени дугују Још са том свотом. Услед ревизионе молбе тужите- 
љичине Касациони суд је пресуду Апелационога суда разрешио и упутио га на 
даљи поступак, у ком he нарочито имати да установи, колико су камате тужени 
стварно исплатили, коју, иако би она прелазила законски дозвољени максимум, 
тужени не би више могли оспоравати. Апелациони суд, пошто је спровео до- 
казни поступак, установио Je да тужени дугују још са свотом од 8982 динара, 
те је меничнн платежнн налог оставио на снази до те своте. При том је уста- 
новио, да су тужени приликом узимања зајма од 50.000 н 5000 динара платили 
камату унапред која прелази, истина, законом дозвољенн максимум, али коју
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тужени, будућн је она са њиховим пристанком унапред исплаћена, сада, на- 
кнадно, не могу више оспоравати. Код осталих отплата, камата није била уна- 
пред исплаћена, те је код њих тужитељица била власна да рачуна само закон- 
ску камату од 6%, која јој је и досуђена.

Жалба тужитељнде да је Апелациони суд повредио материјално-правне 
прописе није основана, јер 6и тужени били власни да камату која прелазн 
законом дозвољени максимум оспоравају и онда, да су ту, већу камату, и уго- 
ворили, и, наводно, послати им обрачун одобрили, за чега тужитељица није, 
међутим, пружила никаквог доказа. Ни тужитељица, међутим, не тврди да би 
на терет тужених могла рачунати од законске већу камату зато, што би у 
конкретном случају постојао један од изузетних случајева у којима би се могла 
рачунати та већа камата, да су тужени на пр. убележени трговци и да камата 
потиче из узајамних трговачких послова. Чнњенида, пак, на коју се тужите- 
љица позива, да је она по туженима првобитно плаћану камату доцније сни- 
Била, ннје од важности за решење спора, јер и те, по тужитељици снижене 
иамате, прелазе законом дозвољени максимум. У погледу обрачуна у писму 
тужитељице од 4 јан. 1928, све када би он и био од неке важности, Апел. суд 
јс установио, да то писмо тужени нису никада примили, a то установљење 
тужитељица не напада у см. прописа §-а 534 Грађ. парн. пост.

Како је тужитељица са призивом у мањем делу успела, оправдано је Апе- 
ладиони суд призивне трошкове узајамно пребио, под којим трошковима се 
вмају разумети и трошкови поступка код ревизионога суда. Како одговор на 
ревизиону молбу тужитељичину тужени нису предали, нису им могли бити 
досуђени ни ревизиони трошкови.

116
Меница дата за осигурање дуга који је исплаћен може, са при- 

станком дужника, служити и за осигурање доцније насталих ду- 
гова. (Решење Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 13 дец. 1937, бр. Г. II 722 /1933 ).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужене пресуду Апелационога суда 
разрешава и суд упућује на даљи поступак и доношење нове одлуке, у којој 
се има решити и о томе, која he странка сносити трошкозе овога ревизионога 
иоступка, који се за тужитељицу установљавају у свотн од 890 динара, a за 
ТЈжену у СЕОти 900 динара.

Р A 3  Л 0311:
Тужитељска банка утужила је меницу која гласи на своту од 200.000 

круна (50.000 динара), услед чега је Окружни суд донео менични платежни 
налог и обвезао тежену да као прихватник плати своту од 50.000 динара са 
прип. Тужена је у своју одбрану навела да је она потписивала, додуше, ме- 
нице у корист фирме К. Г. и син, но да је дуг исте фирме, за чије је осигу- 
рање служила меница од 200.000 круна, већ давно исплаћен. Та меница, дакле, 
ако је то она иста меница коју је у своје доба, 1920 год., потписала, не може 
служити, без њенога изричнога пристанка, за оснгурање дуга који је фирма 
направи.да тек доцније, пошто је стари дуг исплаћен. Навела је тужена, даље, 
да тужена меница не може ннкако бити она коју је она потписала и дала у 
току 1920 године, јер је ту меницу тужитељица 4 априла 1921 год. по својем 
pob«HOM исказу о депозитама издала фирми К. Г. и син и уместо ње примила 
6 јулија 1921 године нову меницу од 50.000 динара. To потврђује и писмо тужи- 
тељице упућено фирми К. и син од 5 априла 1921 године, прикључено списима, 
у којем тужитељица позива фирму да стару, нетаксирану меницу, замени но- 
вом. Тужитељица је, даље, истакла да је тужена пристала изјавом истављеном 
на на1;^рском језику 13 децембра 1923 године о хнпотекарном осигурању потра- 
живања тужитељичиних, да се утужена меница употреби и за осигурање нових 
дутовања фирме К. Г. и син, док је тужена тврдила да је та исправа иотписана 
још год. 1921, што доказује пнсмо тужитељичнно од 21 децембра 1921 године, 
којим позива тужену да изјаву издату на мађарском језику замени новом, 
истављеном на језику државнон. И Окружнн и Апелационн суд нашли су да је 
одбрана тужене основана, те су менични платежни налог ставили ван снаге у
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целини. Услед ревизионе молбе тужитељице Касациони суд је лресуду Апела- 
ционог суда разрешио и упутио га да установи да ли је тужена напред помену- 
том исправом о укњижбеној дозволн, датираном 13 децембра 1923, дала при- 
станак на то да тужитељица меницу од 200.000 кр. која је, како тужитељица 
тврди, остала неупотребљена у њеном депозиту, употреби и за осигурање доц- 
ннјих дугова фирме, који су направљени пошто је ранији дуг исплаћен. Апе- 
ладиони суд, пошто је допунио доказ, установио је као чињеницу, да је тужена 
нсправом од 13 децембра 1923 год. дала на то пристанак те је, преиначујући 
првостепену пресуду, менични платежни налог оставио у целини на снази.

Тужена се жали да је Апелациони суд, преиначујући првостепену пресуду, 
повредио правне прописе. Пре него што би, међутим, Касациони суд могао спро- 
вести ревизиЈу по Апелационом суду установљенога чињеничнога стања ствари 
и правнога стајалишта Апелационога суда, потребно Je да Апелациони суд 
допуни своја чињенична установљења у овом правцу;

1) Да установн да ли је основана жалба тужене да је исправа о укњиж- 
беној дозволи, коју је тужена потписала, датирана са 13 дец. 1923 год., одиста 
потписана и издата по туженој тога дана, или раније, као што тврди тужена 
још 1921 године. Прн установљењу чињеничнога стања ствари у томе погледу 
имаће Апелациони суд да узме у обзир писмо тужитељичино, датирано 21 дец. 
1921 год., којим тужитељица позива тужену да јој изда нову исправу на држав- 
пом језику и на какву се исправу то писмо тужитељичино односило. Имаће 
Апелациони суд, даље, да узме у обзир и оцени и исказ стручаака Р. А. и 
К. С. од 24 септ. 1932 године, који обоје тврде да је тужитељица нсправу о оси- 
гурању имала у рукама још пре краја 1921 год., те исказ стручњака К. С., дат 
у записнику Окружнога суда од 28. септ. 1932, који исказује да је напред 
поменуто писмо ТЈжитељичино писано 1921 год.

2) Имаће Апелациони суд да установи, даље, коју је меницу тужитељица 
према рачуну о депозитима издала 4 апр. 1921 године, јер се то из образложења 
пресуде Апелационога суда не види. Прн томе he Апелациони суд имати да 
узме у обзир исказ стручњака Р. и К., да је 4 апр. 1921 год. издата меница од 
50.000 динара и да тужитељица у  писму од 5 апр. 1921 године упућеном фирмн 
К. и син извештава да је издала меницу (дакле једну меницу) од 50.000 динара 
и да he ју бити принуђена протестовати, ако ју фпрма не би благовремено за- 
менила новом.

Расположење Касационога суда у погледу трошкова ревизионога поступка 
оснива се на прописима §§-а 543 и 508 Грађ. парн. пост.

117
§ 317 старога Грађ. парн. пост. не садржи таквога прописа да 

исправа, која не би била састављена у см. истога §-а, не би могла 
имати уопште никакву доказну снагу. (Решење Одељења Б. бео 
градског Касационог суда у Новом Саду од 26 октобра 1937, бр. Г. 
526/1933).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужитеља пресуду Апелационога 
суда разрешава и ynyhyje га на даљи поступак и доношење нове одлуке, у 
којој he се решити и о сношењу трошкова овога ревизионога поступка, који се 
за тужитеља установљавају у  свотн од 800 дин. (динара осам стотина), a за 
туженога у своти од 714 дин. (динара седа.м стотина и четрнаест).

Р А З Л О З Н :
Тужитељ је у тужби навео да је син тужене био код њега намештен као 

заступник фирме и инкасант; да од убранога новца, међутим, своту од 40.000 
динара није обрачунао, него је, не накнадивши тужитељу мањак, утекао у 
Јужну Америку. Како је тужена за тај случај примила за сина гаранцију до 
своте од 30.000 динара, тражио је тужитељ да се тужена обвеже да му ту своту 
са прип. исплати. У току поступка код Апелационога суда тужитељ је изјавио 
да аегово нензмиреио потраживање износи свега своту од 26.518 динара 50 пара. 
Првостепени суд, ycBajajyhn одбрану тужене да о садржини гарантног писма 
није имала знава, одбио је тужитеља са тужбом и осудио га да плати тропшове. 
Апелациони суд је првостепену пресуду потврдио, дoдajyhи образложењу дрво- 
степенога суда да тужител> није пружио доказа за то да његово потраживање
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уопште постоји; да је М. И. био инкасант тужитељев, нити да је за себе бес- 
лравно задржао утужену своту.

Пресуду је Апелацибног суда ваљало разрешити и упутити га iia даљи 
иоступак, јер је основана жалба тужитељева да је Апелациони суд иовредио 
правне прописе. Апелациони суд изриче да гарантно писмо тужене, чији потпис 
она не пориче, није могао у обзир узети као доказ против тужене зато, јер 
оно није истављено у см. прописа §-а 317 Грађ. парн. пост. § 317 Грађ. парн. 
пост. не садржи, међутим, таквога прописа да исправа која не би била истав- 
љена у см. истога §-а не би могла имати уопште доказну снагу. § 318 Грађ. парн. 
иоступка, напротив, налаже суду да доказну снагу исправе, која није истав- 
љена у см. прописа §-а 317 Грађ. парн. пост. има оцењивати слободно. Према 
томе he дужност Апелационог суда бити да, настављајући поступак, установи:

1) Да ли је тужена изјаву од 26 марта 1927 год. своЈеручно потписала; 
2) да ли познаје језик исправе на којем је она истављена и да ли је било по- 
требно да јој она буде претходно прочитана и протумачена; 3) имаће Апела- 
циони суд дужност да у см. прописа §-а 270 Грађ. парн. пост. оцени исказ пре- 
слушанога сведока Р. К., којн у свом исказу изричито изјављује, да је тужена 
пред њим признала да је за сина примила гаранцију до своте од 30.000 динара, 
али да ту своту није била вољна да исплати; 4) да установи и образложи, како 
је син тужене М. С. могао имати знања о томе да је тужена изјаву од 26 марта 
1927 потписала неиспуњену, када он при њеном потпису није био присутан; 
5) да установи да ли је тужена потписала писмо од 8 јуна 1928, упућено тужи- 
тељу и да ли је било могуће и на који начин да тужена ни за његову садржину 
при потпису није знала; 6) да тужитељ списима прикључи и прикаже у ориги- 
налу наводно писмо одбеглога М. И., чију садржину тужнтељ наводи у припр. 
спису поднесеном 28 апр. 1930 и да, оцењујући његову садржину, установи да 
ли је исти М. И. био код тужитеља намештен у својству инкасанта; 7) да по- 
зове тужитеља да прикаже и списи.ча прикључи и писмо одбеглога М. без 
датума чији једноставан препис тужитељ прикључује припремном спнсу од, 
1 октобра 1928 год., и да, оцењујући и садржину тога писма, установи да ли 
М. признаје да је на штету тужитеља новац задржао, изјављујућн да he му га 
у целини накнадити; 8) HMahe Апелациони суд, даље, да установи да ли тужи- 
тељ води уредно трговачке књиге и да ли и оне саме по себи не пружају бар 
делимичан доказ за то да М. са утуженом свотом тужитељу дугује; 9) да уста- 
нови да ли је свота коју тужитељ потражује иcплaheнa и на којн је начин та 
исплата извршена.

Пошто доказни поступак спроведе, HMahe Апелациони суд да донесе нову 
одлуку. Установљење трошкова реви-зионога поступка оснива се на прописима 
^ -а  543 и 508 Грађ. парн. поступка.

118
Оправдано није прпзнвнн суд одредио допуну доказа прегле- 

дом трг. књига странака, јер тужитељица ннје навела ништа кон- 
кретно, уколико би преглед књнга могао обескрепити писмену изја- 
ву њеног опуномоћеника да је у погледу свих својих потраживања 
измирена. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у 
Новом Саду од 28 септ. 1937, бр. Г. 4 6 7 /1 9 3 3 ).

Касационн суд ревизиону молбу тужитељице одбија и осуђује ју да туже- 
ној, у руке правозаступника јој, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
1594 дин. (хнљаду пет стотина деведесет и четири динара) ревизионих трошкова.

Р A 3  Л 0 3  II;
Тужитељица је у тужбн навела, да јој тужена Штедионица дугује по теку- 

ћем рачуну своту од 213.660 дин., те је тражила да се иста осуди да јој плати 
ту своту са 5% камате од 1 јануара 1930 год. —  Тужена је у своју одбрану 
навела да је тужитељица имала код ње улог по TeKyheM рачуну, и да је iia њен 
захтев упутила била своју централу у Будимпешти да путем Суботнчке фили- 
јале дозначи тужитељици своту од 500.000 круна и да је та свота априла ме- 
сеца 1920 године тужитељици и дозначена, бyдyhн да прва упута из фебруара 
месеца 1920 године, због cao6pahajHHx сметња, централи није стигла. Навела је, 
даље, тужена, да је ту дознаку тужитељица и узела на знање, известивши



154

0 томе тужену писмено. Почетком 1922 године опуномоћила је тужите- 
љица свога фискала д-ра А. Т. да у погледу свих потраживан>а тужнтељице 
изврши обрачун, да је д-р Т. у ту сврху био и отпутов&о у Будимпешту и тамо 
са тужитељицом склопно поравнање, у см. којега има тужена да у име конач- 
нога изравнања свих потраживања исплати тужитељици своту од 812.606.88 
југословенских круна. 0 томе поравнању опуномоћеник тужене је 5 априла 
1922 године упутио туженој писмо у којем је то поравнање потврдио и дао у 
име тужитељице изјаву, да од тужене нема ништа више да потражује.

Првостепени је суд тужитељицу са тужбом одбно н осудио ју  да плати 
трошкове, a Апелационн суд је ту пресуду у свему потврдио. Жалба тужите- 
љице да је Апелациони суд повредио правне прописе није основана. Апела- 
циони суд је на основу поменуте изјаве опуномоћеника тужене, те на основу 
исказа преслушанога Ш. Е., управитеља централе тужене у Будимпешти, уста- 
новио као чињеницу, без повреде правних прописа, да је тужитељица своту од 
812.606.88 југосл. круна примила на рачун изравнања свога целокупнога потра- 
живања према туженој, па и своту од 500.000 круна, која чинн предмет ове 
парнице.

Није повредио, према томе, Апелациони суд формално-правно правило 
када је одбио предлог тужитељичин да спроведе по ц.ој понуђену допуну доказа 
прегледом трг. књига парничних странака, јер тужитељица ни у ревизионој 
молби не наводи ништа конкретно, уколико би преглед књига могао обескрепити 
изјаву опуномоћеника тужене д-ра Т. да је тужитељица у погледу свих својих 
потраживања измирена.

Како је тужитељица са ревизионом молбом одбијена, ваљало ју је осудитн 
да туженој плати трошкове ревизионога поступка у см. §§-а 543, 508 Грађ. 
парн. пост.

119
Процесуално-правни је пропис (стари Грађ. парн. пост.) да се 

|уток има повући код уточнога суда, a не код суда код кога је под- 
несен. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у  Новом 
Саду од 7. септ. 1937, бр. Г. 134/1931).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија.
Р А З Л О З И ;

Тужитељи су у тужби навели да су од Хан Вилхелмине рођ. Фриц, из 
Сефкерина, купили некретнине уписане у гр. ул. општине Сефкернн бр. 697, 
2068, 2436, 2445, 2446, 2447 и да су пре него што су купопродајни уговор скло- 
пили, прегледали грунтовницу и нашли да на некретнинама није било терета, 
но да су, кад су некретнине хтели грунтовно на своје име преписати, уверили 
се да је на њима у корист туженога предбележено заложно право — услед одре- 
ђене оврхе до осигурања — на своту од 77.700 динара с прип. To предбележен>е 
је после проглашено оправданим, на тај начин, што је у корист туженога, на 
основу судскога поравнања које је склопио са бившом власницом некретнина, 
одређено и гр. укњижено овршно заложно право, иако је Апелациони суд у 
Новом Саду, као уточни суд, услед утока гр. власника, прогласио пред^ле- 
жење неваљаним. Тражилн су услед тога тужитељи, да суд предбележење и 
оправдање права залога у корист туженога прогласн неваљаним и одреди н>и- 
хово грунтовно брисање.

Тужени је своју одбрану оснивао, међу осталим, на чињеници, да је про- 
давац и бивши власник некретнина против одређенога предбележења поднесени 
уток повукао, те да Апелационн суд није био властан да преиначује решење 
Окр. суда и да молбу ради одређења оврхе до оснгурања, односно предбепежеша 
заложнога права, одбија.

Оба доња суда су тужби дали места и изрекли да се, како предбележење 
a тако и оправдање предбележенога заложног права, као неваљано, има брисати. 
—  Жалба туженога да је Апелациони суд, потврђујући првостепену пресуду, 
повредно правне прописе, није основана. Из парничних списа парннце бр. 107/ 
1925, која је текла између бивше власнице некретннна и туженога, може се, 
додуше, установити да је Хан Вилхелмина код Окр. суда на записник изјавила, 
да уток против решења Окр. суда о одређењу оврхе повлачи, али се види и то, 
да утецатељка о томе Апелациони суд благовремено није известила, те је Апе-
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лацнони суд, не имајући знања о повлачењу утока, сасвим оправдано донео 
своје пренначујуће решење 23 децембра те исте, 1926 године. 0 повлачењу утока 
извештен је Апелациони суд од стране Окр. суда тек дописом од 22 децембра 
1926 године, који је Апелационом суду отправл>ен 24. дец. исте годнне, пошто 
је Апеладионн суд своје преиначујуће решење већ био донео. Како је, пак, 
правни пропис да се уток, уколико су списи уточном суду, као у конкретном 
случају, већ били подастрти, има повући код уточнога суда, a не код суда код 
кога је уток предат, има се сматрати да уток, у  време када је Апелациони суд 
своје преиначујуће решење био донео (23 дец. 1926), није био повучен, те је 
Апелациони суд правилно поступио када је уток узео у разматрање и по њему 
одлучивао. Доњи судови су, према томе, без повреде права изрекли, да се како 
предбележење, тако и оправдање, имају сматрати неваљанима и одредили н>и- 
хово брисање.

Тужитељи одговор на ревизиону молбу туженога нису дали, стога им се 
нису могли досудити 8И ревизионн трошкови.

120
У CM. §-а 4 Закона о јавним бележницима, јавни бележник је 

властан да у  неспорним стварима заступа странке и упућује 
поднеске као опуномоћеник, кад су те ствари у непосредној вези са 
иеким од њега састављеним актом или посведочењем. (Закључак 
Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 21 јан. 
1938, бр. Peic. 89/1937).

Касациони суд рекурс уважава н упућује Окружни суд да рекурс под- 
несен против закључка Сирочадскога стола узме у меригорно расматрање.

Р A 3  ЛО З И;
Окружни суд је рекурс жалите,т>ице, као старатељке њенога отсутнога 

мужа г. В., поднесен против решења Сир. стола одбацио с образложењем, да 
рекурс није могао бити поднесен сигниран по јавном бележнику, који је сачи- 
нио деобни уговор о укидању сувласништва између Г. В. и његове браће, коЈи 
yi'OBop Сир. сто није хтео да одобри као штетан за отсутнога Г. В.

Основано се жалн утецатељка да је Окружни суд, одбацујућн рекурс, по- 
вредио правне прописе. У см. §-а 4 Закона о јавним бележницима, јавни бележ- 
ник је властан да у неспорним стварима заступа странке и упућује поднеске 
м о  пуномоћеник кад су те ствари у непосредној вези еа неким од њега састав- 
љеним актом или посведочењем. Према том законском пропису, дакле, јавни 
бележник је у конкретном случају био властан да жалитеља заступа, јер се он 
жали против неодобрења деобнога уговора који је јавни бележник саставио, те 
тако та жалба баш стоји у вези са тим уговором.

Но све да јавни бележник и не би био властан да утецател>а у конкр. 
случају заступа, и онда Окр. суд нијемогао рекурс жалнтељице одбацити, јер у 
ванпарничном поступку странке не морају бити заступане по правном заступ- 
нику, па ни при улагању писменога рекурса.

121
Ст. 2 §-а 63 новог Грађ. п. п. предвиђа месну надлежност за 

туженике који не бораве у натој држави, или ако се не зна где 
бораве, a обавеза је заснована док су у нашој држави боравили, 
гли се она у нашој држави има да пспуни. Само под таквнм прет- 
поставкама могу лица бити утужена код суда свога последњег пре- 
бивалишта или борављења у нашој држави. (Закључак Одељења 
Б. београдског Касацноног суда у Новом Саду од 21 јан. 1938, бр. 
Рек. II 357/1936).

Касациони суд рекурс тужитељице делимично уважава те, преиначујућн 
закључак Апелационог суда, приговор ненадлежности у погледу тужених I и III 
р. одбија и упућује Окр. суд да спор расправи у меритуму предмета. У погледу 
II р. туженог рекурс тужитељице одбија н потврђује закључак Апелационога 
суда. Рекурс III р. тужене као законом искључен одбацује.
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Осуђује Касациони суд I и III р. тужене да тужитељици, у року од 15 
дана, под претњом оврхе, плате 700 дин. (седам стотина динара) рекурсних 
трошкова.

Р А З Л О З П :
Из приложенога гр. извода општине Кулпин бр. 1670 види се да I р. 

тужени има у општини Кулпину непокретнога иметка. Према томе је за н>ега, 
који у нашој држави нема пребивалишта, у см. ст. 1 §-а 97 Грађ. парн. пост. 
месно надлежан Окр. суд у Новом Саду, где су тужени и утужени. Окр. суд у 
Н. Саду надлежан је и за III р. тужену, по општој месној надлежности, јер она 
етално станује у Бачком Петровцу. У погледу II р. туженога ваљало је закључак 
Апелационога суда потврдити, јер Je Апелациони суд правилно изрекао, да за 
тога туженога који станује у Америци, није месно надлежан Окр. суд у Новом 
Саду ни на основу §-а 63 Грађ. парн. пост., јер се у конкрет. случају не радн о 
обавези која би била заснована у нашој земљи, нити о обавези која би се имала 
у нашој земљи испунити.

Рекурс III р. тужене ваљало је одбацити, јер се она жали само зато, што 
јој Апелациони суд није досудио све трошкове, a такав је рекурс у см. §-а 622 
Грађ. парн. пост. искључен. У см. §-а 526 Грађ. парн. пост. тужитељица је имала 
могућности да у  погледу досуђења трошкова тражи надопуну закључка, у коме 
0 свима трошковима није решено.

I и i l l  g. тужене, будућн је тужитељица са рекурсом против н>их успела, 
ваљало је осудити на плаћање рекурсних трошкова.

122
Ни против закључка рекурснога суда, којим је овај изрекао да 

ирекиду поступка у ом. §-а 2б6 Грађ. ii. п. нема места, није допуштен 
даљи правни лек. (Закључак Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 10 дец. 1937, бр. Рек. II 273/1937).

Касациони суд рекурс туженика на основу ст. 2 §-а 256 Грађ. парн. пост. 
као законом искључен по служб. дужности одбацује.

Р А З  Л ОЗИ;
Туженик се жали што је рекурсни суд, преиначујући закључак првосте- 

пенога суда, изрекао да прекиду поступка у см. ст. §-а 254 Грађ. парн. поступка 
до правоснажног решења прејудицијелне парнице нема места. Таква је жалба, 
међутим, у см. ст. 2 §-а 256 Грађ. парн. поступка искључена против закључака 
првостепенога суда, па је услед тога она искључена и против закључка ре- 
курсног суда.

123
Протнв закључка којим суд у см. §-а 616 новог Грађ. п. п. од- 

бија да задовољн рекурсно тражење, нема места правном леку. 
(Закључак Одељења Б. београдског Касацноног суда у Новом 
Саду од 7 фебр. 1938, бр. Рек. 291/1936).

Касациони суд рекурс по службеној дужности одбацује.
Р A 3  Л ОЗП:

У §-у 616 Грађ. парн. пост. побројани c,v закључци које је суд властан 
да сам преиначи, задовољавајући рекурсно тражвње. У конкретном случају не 
ради се ни о једном од таквих закључака које би суд био властан да сам 
гфеиначи, него о закључку којим је Окружни суд, преиначујућн првостепени 
закључак, оврху, на молбу овршеника, обуетавио, те је Окр. суд молбу ради 
преиначења закл>учка с разлогом одбио. Против таквога закључка, међутим, 
којим суд одбија да у своме делокругу задовољи рекурсно тражење, нема места 
правном леку ни онда, када би суд био властан да закључак преиначи, јер је 
у см. §-а 616 Грађ. парн. пост, („суд може“ ) суду дата само могућност да задо- 
Бољи рекурсно тражеље, али се он на то не може приморати. Закључак Окр. 
суда, у конкретном случају, утолико је оправданији, јер је Касациони суд 
рекурс поднесен против закључка Окр. суда о обустављању оврхе, као законом 
искључсн, већ раније одбацно, те је закључак Окружног суда, чије се преина- 
чење тражило, већ, раније постао правоснажан.
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Кривична пракса Касационог суда у Н. Саду
69

§  316 бр. 1 Кр. 3. —  За установљење дела крађе из 316 бр. 1 
Кр. 3. потребно је да се гледе провзачења утврди да је учињено на 
туђем, a не свом имању.

Касациони суд поиодом ревизије оптуженог, изјављене због повреде мате- 
ријалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п„ поништава пресуду Окружног суда 
на основу § 346 бр. 2, односно ст. 2 последњег одељка С. кр. п., и упућује ствар 
истом Окружном суду на нови претрес и одлуку.

Р A 3  ЛОЗИ:
Прогив пресуде Окружног суда као зборног суда изјавио је оптужени 

ревизију због повреде формалног закона из § 336 бр. 4, 5 и 6 С. кр. п. и због 
повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 и 3 С. кр. п., те призив због строго 
одмерене казне и због непримене § 65 Кр. з., a државнн тужилац призив због 
благо одмерене казне и због примене §-а 71 бр. 4 Кр. з.

Касациони суд је, пре свега, узео у расматрање иовреду материјалног 
закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., коју жалилац налази у томе, што се је дело 
имало квалификовати као преступ крађе из § 314 Кр. з., с разлога што је ушао 
у  магазин ради извршења крађе кроз незакључана врата, али без провлачења.

Овај ревизиски разлог утолико је основан, јер за постојање дела опасне 
крађе из § 316 бр. 1 Кр. з. потребно је ускакање нли провлачење у затворене 
просторије.

У конкретном случају Окружни суд је установио, да се је оптуженик про- 
1;укао испод своје штелаже, која је била постављена у његовој радњи, уз врата 
оштећениковог магазина, a врата су била незакључена и тако је дошао у оште- 
ћеников магазин. Провлачење, дакле, није извршено на туђем имању. Како, пак, 
није тачно установљено на који начин је он с помоћу жнце отворио врата од 
магазина и да ли се је провукао у оштећеников магазин, a те чињенице су 
такве лрироде, да се на њима по правилној примени закона мора заснивати 
1фесуда, то је Касациони суд уважујући поменуту ревизију, a на основу § 
346 од. 2 односно ст. 2 последњег одељка С. кр. п., пресуду Окружног суда по- 
ништио и упутио ствар том Окружном суду на нови претрес и одлуку.

Према таковој одлуци овог суда решење у погледу осталих правних лекова 
иостало је беспредметно, па је стога као такво и отклоњено.

70
§ 319 Кр. 3. — Утаја је учињена при вршењу службе и онда, 

када је оптуженик за убирање новца био овлаштен од своје прет- 
постављене власти, a не по сили закона.

Касациони суд поводом ревизије изјављене од стране државног тужиоца 
због повреде материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п., a на оспову § 
350 бр. 5 С. кр. п., поништава пресуду Окружног суда и упућује ствар истом 
суду на нови претрес и одлуку.

Решења у погледу осталог дела ревизија отклања.
Р А З Л О З И :

Према правилном тумачењу закона, како га овај Касациони суд стално 
иримен.ује, за дело из § 319 Кр. зак. потребно је, међу осталим, и то, да је 
државни службеник утају учинио при вршењу службене радње за коју је био 
месно и стварно надлежан. Међутим, како је то овај Касациони суд већ у више 
■случајева изрекао, не тражи се да службеник баш за одређену врсту пословања 
буде надлежан по карактеру своје службе, већ је довољно да буде надлежан 
ua основу наређења, односно овлашћења својег претпостављеног шефа.

Према установљењу Окружног суда, оптуженик је своте које су у питању 
jCpao од странке у име бановинске трошарине на основу усменог споразума 
лзмеђу претседника општине и општ. благајника. Из оваквог установљења не 
љидн се јасно да ли је, када, и на који начнн, оптуженоме било наређено.
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односно поверено, од стране иретседника оиштине да убнре бановинску тро- 
шарину, односно да убере своте које су у питању. Од установљења ове одлучне 
околности, пак, зависи, према ономе што је напред речено, правилна примена 
вакона, јер уколико би се установило да је оптуженик поступио по наређењу 
иретседника општине, имало бн се узети да је дело починио при вршењу јавне 
службе у смислу § 319 Кр. зак., те јер у смислу § 84 бр. 2 Зак. о опаи. у дужност 
претседннка општине спада, међу осталим, да се стара за добру адмииистрацију 
општине и да утврђује распоред рада свих општинских службеника.

Како према томе у нападнутој пресуди ни у њеним разлозима нису 
установљене чињенице на којима би се по правилној примени закона морала 
основатн пресуда, ваљало је поводом ревизије држ. тужиоца изјављене због 
повреде материјалног закона нз § 337 бр. 1 б) 0. кр. п., a на основу § 350 бр. 
5 ст. 2 С. кр. п., пресуду Окр. суда поништнти и упутити ствар истом суду на 
нови претрес и одлуку.

Услед тога постао је остали део ревизије држ тужиоца беспредметан, па је 
Касациони суд отклонио да о њему решава. (Бр. Кре 270/1937)

71
§ 234 Кр. 3. —  За постојање тога дела потребно је да учинилац 

израђује новац у намери да га као новац стави у  течај.
Касациони суд поводом ревизије оптуженог, изјављене због повреде мате- 

ријалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., поннштава пресуду Окружног 
суда на основу § 346 од. 1 бр. 3 и од. 2 ст. посл. С. кр. п. и упућује ствар 
иетом Окр. суду на новк претрес и одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања.
Р A 3  ЛО З И :

Окружни суд огласио је опг. В. J. кривим што је неустановљеног дана 1934 
године у Л. покушао правити десетодинарке од метала на тај начнн, што је у 
направљени калуп утиснуо металну смесу која се састојп од 41.39% калаја и 
50.60% олова и известан проценат металне нечнстоће, дакле мешавина подобна 
за прављење лажног новца, али у томе није успео, јер новац није изашао чисто, 
— па је нашао да у таквој радњи оптуженога стојн случај злочинства прав- 
љеаа лажног новца означен у  § 234 у вези § 31 Кр. з.

За постојање тога дела, међутим, потребно је у смнслу § 234 Кр. зак. да 
учинилац израђЈ ј̂е новац у намерн да га као новац стави у течај. Ово, пак, 
Окружни суд ни у диспозитиву ни у разлозима пресуде није установио, ннти 
је уопште расмотрио да ли је оптуженик прављење новца предузео са таквом 
намером.

Како, према томе, ни у пресуди ни у њеним разлози.ма није утврђена 
чињенида на којој би се по правнлној при.чени закона морала основати пре- 
суда, Касациони суд је поводом ревизије оптуженог изјављене због повреде 
материјалног закона из § 337 бр. i сл. а) С. кр. п. поништио пресуду Окружног 
суда и ствар упутио истом Окружном суду иа нови престрес и одлуку.

Услед тога постали су остали правни лекови беспредметни, па је Каса- 
циони суд отклонио да о њима решава. (Бр. Кре 191/1937).

72
§ 6 од. 7 С. кр. п. —  He сматра се приватним учесником оно 

лице, које је као основу свог прнватно-правног потраживања навело, 
да је претрпело материјалну штету од 500 дин. јер је морало о свом 
трошку прикупити доказе да је Р. В. лажно сведочио.

Касационн суд установл>ава, да је решењем Апелационог суда у Н. С. бр. 
Копа 475/1937 од 1 фебруара 1938 повређен законски пропис из §-а 6 од. VII 
С. кр. п. У осталом делу, пак, захтев за заштнту закона одбацује.

Ова пресуда нема дејства према оптуженику.
Р А З Л О З И :

Главно државно тужиоштво у Н. Саду поднело је под бр. Кнс. 105/1938 
захтев за заштиту закона у првом реду зато, јер је Апел. суд у  Н. Саду својнм
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jiemefteM од 1 фебруара 1938 г. бр. Kona 475/1937 повредиО закон у §  209 С. кр. п., 
a у вези са §§ 208 т. 3, те §§ i, 6, 295 и 296 С. кр. п„ када је д-ра Д. В-а у крн- 
вичној ствари, коју је овај покренуо против Р. В. због преступа против право- 
суђа из § 146 Кр. 3., признао за приватног учесннка. Међутим д-р Д., тврдн гл. 
држ. тужиоштво, нема својство приватног учесника, јер је своје приватно- 
правно потраживање назначио у томе, што је претрпео материјалну штету од 
too динара, јер је морао да о свом трошку прикупи доказе да је Р. лажно све- 
дочио — дакле материјално-правни елеменат није садржан у самом кривичном 
делу, нити је у органској вези с њим, како би то морало бити да може битн 
приватни учесник.

Овај захтев је темељит. У смислу §-а 6 одељ. VII С. кр. ir., приватни уче- 
сник је онај оштећеник, којн се придружио крдв. поступку радн остварења 
ci.ora прив.-правног потраживања; то јест прив. учесник, пре свега, мора да буде 
сштећеник. У смислу одељ. VI истог §-а оштећеник је онај, чије је ма 
какво право кривичним делом оштећено, повређено или угрожено, a у смислу § 
5 0. кр. п. само he се она приватноправна потраживања узимати у претрес, 
која проистичу из кривичног дела, ако се оштећеник као прив. учесник при- 
дружи кривичном поступку. Из rope цитираних законских прописа, a н према 
сталној пракси овога суда, јасно произлази, да приватни учесник прво мора 
бити квалификован као оштећеник, a затим штета uopa да буде учињена непо- 
средно самим кривичним делом. To значи, да између кривичног дела и штете 
мора да буде каузална веза, тако да штета произиђе из самог кривичног дела. 
У конкретном случају д-р Д. је као штету означио то, што је морао о свом 
трошку да прикуџн доказе. Ови материјални издаци се не могу сматратн при- 
ватно-правним потраживањем у  смислу § 5 С. кр. п., јер не проистичу непо- 
средно из самог кривичног дела. Онда, када је Р. пред судом дао инкримисану 
изјаву, самим тим није нанета никакова материјална штета д-у Д. — што он 
и сам признаје, већ своју штету заснива на оним материјалним издацима, који 
су били потребни да прикупи доказе. Ти се издаци имају сматрати, међутим, 
као трошкови кривичног поступка у смислу §§ 310— 312 С. кр. п. и не могу 
служити за основ приватно-правног потраживања, те, према томе, д-р Д. В. није 
могао бити квалификован као приватни учесник, a следствено томе ни као 
овлашћени лрив. тужилац. 1Сако је Апелациони суд у нападнутом решењу д-ра 
Д. В. прнзнао за прив. учесника, те тако и за овлашћеног тужиоца, a није одлу- 
чио да нема места оптужби, с позивом на § 208 цр. з С. кр. п., то је повредио 
законски пропис из § 6 одељ. VII С. кр. п., a с тим у вези и законске прописе 
из §§ 1, 208 т. 3, 295 и 296 С. кр. п., те се у том делу захтеву за заштиту закона 
морало места дати и поменута повреда установити (Бр. Кно 6/1938).
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§ 295 од. 3 С. кр. п. ■— Приватно-правно потраживање приватног 

учесника мора да проистиче из самог кривичног дела, да би се сма- 
трало као тачно назначено.

Касациони суд ревизију X . М. одбацује. —  Међутим, поводом те ревизије, 
a на основу § 346 од. 2 ст. посл., у вези § 352 од. 2 С. кр. п., по службеној 
дужности поништава пресуду Окр. суда због повреде материјалног закона из § 
337 бр. 1 сл. в) С. кр. п. и оптужбу X. М. на темељу § 276 С. Кр. п. одбија с 
тим, да трошкове крнв. поступка има у смислу § 311 од. 2 бр. 2 С. кр. п. да 
споси ова потоња.

Р A 3 Л 0  3 II
Ilpeiaa правилном тумачењу закоиа, како га овај Касациони суд стално 

примењује, оштећеннк може ступити на место државног тужиоца у смислу § i 
од. посл. С. кр. п., ако се као приватни учесник придружио кривичном по- 
ступку на начин како то прописује Судски кривични поступник, т. ј. са тачно 
назначеним приватно правним потраживањем (§ 295 од. 3 С. кр. п.).

Да се за потраживање може сматрати да је тачно назначено, није довољно 
да се наведе caito врста потраживања (одређена свота новца, предмет чији се 
повраћај тражи и др.), него је потребно да се изричито наведу и такве чиње- 
нице, из којих се види правни основ потраживања, односно узрочна веза са 
1;рнвичним делом које је предмет кривичног поступка. У см. § 5 С. кр. п., у 
кривичном поступку узимаће се у претрес и пресуђивање под онде наведеним
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условима само она приватно-правна потраживања која проистичу пз кривичиог 
дела. Веза између овог потоњег потраживања мора, дакле, бити видљива из 
изјаве Јшца које себе означава као оштећеника и које се као таково том изјавом 
лгели придружити кривнчном поступку. Уколико ти услови нису испуњени, 
лице које Je на такав, непрописан начин, дало изјаву о придружењу кривичном 
тгоступку, не може се сматрати приватним учесником, па му не припадају нн 
она процесуална права која Судски кривнчнн поступак предвиђа за прив. 
учесннка, нарочито право ступања на место државног тужноца у смислу ^  i 
од. посл. и 53 С. кр. п.

У предметном случају, у кривичној пријави коју је поднела жалиља 
X. М., наведено је само толико, да се прндружује крив. поступку са прив. 
правним потраживањем од 3.000 днн., a да се из те изјаве, односно пријаве не 
види, какве везе има то потраживаЈве са кривичннм делом које се у пријави 
износи, т. ј. да ли и на који начин оно из тога дела пронстиче (§ 5 0. кр. п.). 
Таква изјава, према ономе што је напред речено, није подобна да пријавитељици 
даде својство приватног учесника, те зато прнјавитељица X. М. није била ни 
овлашћена на преузимање крив. прогона нити на улагање правног лека.

Касациони суд је зато ревизију X. М. на основу § 345 од. 1 бр. 1 С. кр. п. 
одбацио као недопуштену, јер именована на подношање ревизије није уопште 
ОЕлашћена (§ 341 бр. 1 С. кр. п.).

Како је Окружни суд, међутим, на штету оптужене повредио иатеријални 
закон из § 337 бр. бр. 1 сл. в) С. кр. п., јер је узео у мериторно расматрање 
оптужбу, иако ова потиче од неовлашћеног лица, Касацнони суд је на основу 

.§ 346 од. 2 ст. посл. у везн § 352 од. 2 С. кр. п., поводом ревизије X. М., по 
службеној дужности поништио пресуду Окружног суда и оптужбу X. М. на 
основу § 276 0. кр. п. одбио. (Бр. Кре 91/1937) '  jg

Аутентично тумачење
става 2 чп. 17 У редбе о  заш тнта иовчавих завода н a b x o b b z  веровнш са 

од 23 новенбра 1934 годнве
На основу чл. 71 Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веровника 

од 23 новембра 1934 године и сагласне одлуке Министра правде у акту бр. 
12229 од 10 марта 193S године, доносим следеће аутентично тумачење става 2 
чл. 17 Уредбе о заштнти новчаних завода и њнхових веровннка од 23 новембра 
1934 године.

„Под дуговањима новчаног завода, на које се односн одлагање плаћања у 
смислу става 2 члана 17 Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веров- 
ника, разумеју се и парничнл и пзвршнн трошкови настали до дана када је 
иовчани завод поднео пријаву суду о поднесеној молби Министарству трговине 
ц индустрије у смислу члана i и 2 поменуте Уредбе, односно до дана првобит- 
пог одлагања одобреног на основу § 5 Закоиа о заштити земљорадника од 19 
априла 1932 године или Уредбе о регулисању исплате улога од 26 децембра 1932 
године, односно до дана поднесене пријаве суду у смислу чл. 2 става 4 Уредбе 
0 заштпти новчаннх завода и њнхових веровника од 22 новембра 1933 године“ .

Става 11 и 12 чл. 31 Уредбе о заштитн новчаних завода и њнхових веров- 
ника од 23 новембра 1934 године.

„Уколико се неко од старих заводских потраживања не буде наплатило у 
готову, сматраће се да су стари веровннцн исплаћени у смислу прописа члана 
31 става 11 и 12 Уредбе о заштитн новчаних завода и њихових веровника, ако 
новчани завод пренесе одговарајући износ на рачун веровничког старог улога 
на штед1ву“ .

II Бр. 9331/К Миннстар трговине и индустрије
30 марта 1938 године Врбанић, с. р.

Београд.
(Ово аутентнчно тумачење објављепо је први пут у броју 73 од 2 априла 

1938 године. „Службене Новнне“ бр. 78—XXVI од 7 априла 1938 г.)

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

Новн Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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