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Држављанство и завичајност код склапања 
и развода брака

Међународно приватно право проучава питања приватног и 
трговачког права као и грађанског парничног лоступка у  вези са 
међународним проблемима. Оно се, углавном, своди на решавање 
сукоба закона т. ј. на решавање питања о томе, да ли се на један 
известан правни одношај има применити домаћи или инострани 
закон, као и на решавање сукоба надлежности између домаћих и 
иностраних судова т. ј. сукоба суверенитета двеју или више 
држава. Но, иако не баш идентичнн, али често пута врло слични 
проблеми могу се појавити и под једним суверенитетом т. ј. само у  
једној држави, ако у н>ој постоје разна правна подручја, као што је 
ira пр. случај у  Сједињеним Америчкнм Државама, где свака феде- 
рална држава има своје потпуно самостално законодавство, или, 
као код нас, где грађанско законодавство још ни до данас није пот- 
цуно изједначено. To су међупокрајински сукоби закона.

Међународно приватно право извире из посебних закона поје- 
диних држава, из међународних обичаја (судске праксе) и међуна- 
родних уговора, који могу бнти колективни (Хашка, Бернска кон- 
венција итд.), или непосредни двострани уговори, који после ра- 
тификације постају унутрашњим законом у  свакој од држава пот- 
писница. Према томе јасно је да прве две групе извора међународ- 
пог приватног права зависе искључиво од законодавца, односно 
судске праксе сваке поједнне државе, док се трећа група извора 
т. ј. међународни уговори, као закони сваке поједине државе, не 
иримењују у  свакој држави подједнако. У  питањнма прхшатно- 
иравннх одношаја на пр., судови сваке државе могу да, у  извесној 
мери, уговоре тумаче на свој начин, те се тако у  тим питањима у  
појединим државама ствара различита судска пракса и, како не по- 
стоји заједнички врховни суд који би ту праксу изједначавао, те се 
разлике тешко могу уклонпти.

За решење сукоба т. ј. да ли се на један известан правни одно- 
шај има применити домаћи или инострани закон, постоје у  законо- 
давствима извесне колизионе норме. Често се, међутим, дешава да 
те колизионе норме нису у  свнма законодавствима једнаке, што, 
свакако, спречава једнакост примене међународног приватног пра- 
ва. Но, када би оне и бнле идентичне, или када би се на пр. у  сми- 
слу колизионих норми које прописује домаће приватно право, на 
известан правни одношај имао и применити инострани закон, ипак 
би се на основу „правних квалификација" примена иностраног Ba
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кона стварно отклонила у  случају, ако правни одношај који треба 
подвести под такву колизиону норму нема у  оба законодавства исту 
правну квалификацију т. ј. ако се у  смислу домаћих норми изве- 
сном правном одношају даје квалификација, за који у  смислу ко- 
лизионих норми не би био обавезан инострани закон. Но, ако би се 
те две тешкоће на које наилази примена иностраних закона и пре- 
бродиле, ако би се т. ј. у  смислу колизионих и квалификационих 
корми на известан правни посао имао и применити инострани за- 
кон, ипак he домаћи сј''дови ову прпмену моратн отклонити, ако се 
наређења тога нностраног закона протнве принудним прописима, 
односно јавноме поретку домаћег законодавства. Из свега што смо 
напред изложили излази, да су за решавање сукоба закона од нај- 
претежнијега значаја, ипак, домаћи закони сваке поједине државе, 
односно сваког појединог правног подручја. Стога морамо заједно 
са Etienne Bartin-ом рећи да, засада, управо и не постоји једно је- 
дннствено међународно приватно право, него да свака држава, 
односно свако правно подручје, пма своје посебне правне прописе 
којима се нормирају сукоби закона и сукоби надлежности; да 
свака држава, односно свако правно подручје, имају, управо, своје 
посебно међународно приватно право и да, засада, постоји само 
тежња да се постепено дође до једног јединственог међународног 
приватног права. Услед тога се, у првом реду, иде за тим, да се у 
свима државама, односно на свима правним подручјима, дође до 
изједначења основних начела у  решавању сукоба закона и сукоба 
иадлежности, како би све државе, односно сва правна подручја, 
имали једне н исте колизионе норме. Поред тога, настојава се да се 
пзједначе и поједини законскп прописи, како би се што више 
1£збегла разлика у  правнпм квалифнкацијама и принудним пропи- 
с*има, односно јавном поретку између разних законодавстава. Исто 
тако се настојава да се уведу и чптавн заједничкн закони, који би, 
na исти начнн, у разнпм државама нормнралн најважннје правне 
односе, па се шчело са предлогом за међународно изједначење ме- 
иичног и чековног закона.

Но, осим меничног и трговачког права, као најнзразитијег 
внструмента за уређење пнтања која се тнчу међународних трго- 
вачкнх односа поједнних држава, предмет међународнога уређења 
правних односа јесте и брачно право. У  Закону о браку, који важи 
на правном подручју Војводнне и Међумурја (Зак. чл. XXXI из год. 
1894) законодавац је у  §-у 120 нзрекао да су за уређење брачних 
правних одношаја меродавни међународни уговори који постоје, 
чак и у  томе случају, ако се њихова наређења протпве наређењима 
домаћег закона. To је велика концеспја учпњена у  правцу олак- 
шања међународног додира и пријатељског одношаја држава које 
склапају дотични уговор. Из тога нзлазн да је Зак. чл. XXXI из 
10Д. 1894 у  погледу брачних одношаја међународног карактера само 
супсидијарне природе, т. ј. закон долази до примене само у  случају, 
ако међународни уговор дотичне правне односе не би другојачцје 
регулисао.

Опћенито се узима да за просуђење ваљаностп брака којн је 
склопљен између лица разне државне припадности, односно разне
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покрајинске завичајности, важи правило locus regit actum. Ho, to  
пије једна међународна обавезна правна норма, него само један 
принцип, који у  разннм државама има доста изузетка. To правило 
у на,јширем обиму усваја енглеско брачно право, јер оно признаје 
иотпуну ваљаност у ипоземству склопљенога брака чак и у  слу- 
чају, ако су постојале препреке које енглеско право квалификује 
Ј/азрешним, односно забрањујућим препрекама, али које закон 
териториЈе на којој је брак склопљен не квалификује као препреке. 
Јединн захтев који енглеско право поставља јесте тај, да се на ме- 
сту, односно у  држави где је брак склопљен, закони темеље на 
сличним културним принципима који владају и у  Енглеској. Тако 
на пр. енглески судови нису признавали брак који је склопио један 
енглески истраживач по месним обичајима једног људождерског 
племена. Напротив, прнзнавали су да је њихов држављанин склопио 
правоваљан брак ако је на пр. у  државици Пенсилванији (0. А. Д.) 
ишвео у ноторном конкубинату, тако да се створило убеђење да је 
он и венчан, било тиме што је жену претстављао као своју супругу 
(дозвољавао да она носи његово име), или, пак, дозвољавао да се о 
н>ој говори као о његовој законитој жени. Према законима, односно 
сбичајима Пенсилваније, наиме, брак се сматра грађанско-правним 
уговором, чнје склапање је независно од било каквог верског завета, 
вли грађанске свечане изјаве, па чак и од било какве јавне или 
лриватне исправе. Француски Code civil је строжији, јер признаје 
ваљаним само онај брак склопљен у  иностранству, код којега нису 
постојале сметње које постоје по францускоме закону. Па чак ако 
хакове сметње и нису постојале, брак је вал>ан само онда, ако је и 
у  Француској прописно објављен. Наш Брачни закон у погледу 
формалних услова за ваљаност брака прихваћа у  потпуности прин- 
цип locus regit actum (§ 113 Зак. чл. XXXI из год. 1894) но, једино са 
Т1Ш ограничењем, да брак пашега држављанина војвођанске општин- 
ске надлежности (завнчајности) који је склопл>ен у иноземству, од- 
носно на другом правном подручју, мора у  смислу истог §-а бити и 
овде прописно објављен.

Према изложеноме, у  погледу склапаља брака, да би се оно 
олакшало, закони појединнх држава, односно појединих правних 
подручја, по принципу locus regit actum, чине извесне концесије за- 
кону места где се брак склапа и дозвољавају да их овај донекле 
супституише, но ово се односи, у већини случајева, само на фор- 
малне услове за ваљаност брака, док материјалне услове искљу- 
чиво они одређују. Свако законодавство одређује извесне при- 
силне прописе, углавном у  погледЈ^ доба и делатне способности лица 
која склапају брак, да би их заштнтио и против њих самих и њи- 
хове сопствене вол>е. Исто тако законодавства нормирају, донекле, и 
друге предуслове за склапање брака, не толико ради заштите caMirx 
појединаца, колико ради заштите чисто државних интереса. Ово на- 
чело држављанства, односно завичајности, у  погледу материјалних 
вредуслова за склапање брака прихватио је и наш Брачни закон у  
погледу бракова склопл>ен11х  у нноземству или на другом правном 
подручју, јер је у  §-у 108 поставпо правило, да су у погледу доба и 
делатне способности меродавни прописи државе, односно правног
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подручја, чији је брачна странка држављанин, односно завичајник, 
у  сваком другом погледу, пак, да су меродавни прописи закона 
обеју држава, односно правних подручја, чији су брачне странке 
држављани, односно завичајнив;и, уколико ови не прописују при- 
мену других закона, или уколико Брачни закон не прописује 
што друго. Код брака, међутим, који склапа наш држављанин са 
иноземком (другом завпчајницом) било на подручју Брачног за- 
кона, било у  иноземству (другом правном подручју), Закон је по- 
ставио правило (§ 109) да је у погледу ваљаности брака, изузев доба 
и делатну способност жене, увек меродаван наш Брачни закон.

Потребно је истаћи да је Брачни закон, који је у крепости на 
аериторији Апелационог суда у  Новом Саду и у  Међумурју, имао 
важност само за бившу ужу угарску политичку територију. На 
Хрватску и Славонију, које су имале своју правосудну аутономију, 
важност овога закона није се протезала, иако је држављанство за 
оба правна подручја било једно исто. Због тога је у  његовом §-у 147 
кзречено, да за ваљаност брака који наш држављанин, који има 
општинску завичајност где важи Закон о браку, склопи на терито- 
рији Хрватске и Олавонијв; као и за држављанина који је зави- 
чајан у  једној од општина у  Хрватској и Славонији, a склапа брак 
на територији где је у  важности Брачни закон, важе она законска 
ваређења, која долазе до примене код иностраних лица која 
(жлапају брак на подручју Брачног закона, или код наших држав- 
љана који склапају брак у  иноземству. Са гледишта Брачнбга права, 
дакле, Хрватска и Славонија, као посебно правно подручје, тре- 
тирана је у  Зак. чл. XXXI из год. 1894 као иноземство. Како, ме- 
ђутим, у  нашој данашњој држави постоји не само подручје Хр- 
ратске и Славоније као посебно правно подручје према подручју 
Брачног закона, него и сва друга правна подручја, значи, да осим 
територије Војводине и Међумурја, где је остао на снази Закон о 
грађанском браку (Зак. чл. XXXI из год. 1894), за сва остала правна 
подручја у  Крал>евинн ЈугославијиважиЦрквенобрачно право, које 
Je тамо остало у  крепости. У  тим прописима најбоље се види ве- 
лика сличност проблема међународног и међупокрајинског сукоба 
закона на који смо rope указалн.

Из свега rope наведеног излази да, ако су лица са ове правне 
аериторије, дакле лица завичајна у  Војводини и Међумурју, скло- 
огила брак у  Хрватској и Олавонији, или на ком другом правном по- 
Дручју у  Југославији или у  иностранству, имају се у  погледу ма- 
теријалне ваљаности брака примењивати прописи нашега Брачнога 
закона, a у  погледу формалних услова за ваљаност брака само про- 
писи закона који важи у  месту где је брак склопљен (locus regit 
actum). Ствар је, према томе, сасвим једноставна ако оба брачна 
друга, или сам муж, који склапају брак на правном подручју Хр- 
ватске и Славоније, или на ком другом подручју у Југославији, или 
у иноземству, имају општинску надлежност (завичајност) у  једном 
од места где важи Закон о браку. А ли  ствар није тако једноставна 
ако брак склапа један брачни друг (жена) са овог, a други са другог 
рравног подручја, или иноземац, јер he у  томе случају, изузев доба 
и делатну способност, у Хрватској и Славонији, Босни и Херцего-
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пини, Србији или у  иностранству склопљен брак вредети само у  
томе случају, ако материјални услови за ваљаност брака одговара- 
ју и једном и другом брачном праву, дакле и нашем грађанском и 
канонском (§§ 109, 147). Ако постоји разлог који је по канонском 
праву неотклоњива брачна сметња, као што је на пр. disparitas 
cultus, онда иностранац, односно на нашој територији незавичајно 
мушко лице, неће моћи, без диспензације, ни на нашој територији 
'жлопити ваљан грађански брак са женом са овог правног подручја, 
јер по §-у 113 ст. 3. иностранац, односно лицекоје није завичајно на 
нашој територији (§ 147 ст. 2), има да докаже и то, да по законима 
]вегове домовине, односно његовог правног подручја-завичаја (§  108, 
ст. 2 §-а 111) нема препреке за склапање брака са женским лицем 
са овог правног подручја. Католик, a ни припадник Православне 
цркве (муж), неће моћи на територији где је у важности грађански 
брак склопити ваљан грађански брак са Јеврејком, Муслиманком 
нтд., ако нема нашу (војвођанску), него хрватско-славонску или 
коју другу завичајност. Познато је, додуше, да су такови бракови 
на нашој територији више пута склапани, али се ваљаност тако 
склопљенога брака може ма кад цапасти. Ако странке пре склопље- 
нога брака набаве себи општинску припадност, односно завичајност, 
онда су, разуме св, у  свему меродавни лрописи Брачнога закона 
који вреде за туземце, односно за завичајнике овог правног под- 
Ручја-О

Као што смогоренавели,упогледуодређењаличног статуса (доба, 
]10требног за склапање брака, као и делатне способности), мерода- 
ван је закон државе, односно завичаја, коме лице припада, па се 
зато лри склапању брака у  томе погледу не могу ни постављати 
услови који не би били у  складу са националним, односно завичај- 
Н1Ш законом сваког појединца који склапа брак.У том погледу,дакле, 
каш Закон о браку, па и други закони, чине извесне концесије за- 
кону места где су брачне странке државл>ани, односно завичајници, 
те дозвољавају да их овај, донекле, супституише, али када се ради о 
разводу брака, који у  јавни поредак и у  саме темеље сваке државе 
иајвише задире, ту државни суверенптет не чини никакавих кон- 
цесија и отступања и не дозвољава ни једном другом закону да га

Под бројем М. 155/1935 Градско поглаварство, односно Државнн матичар 
у Новом Саду, у  предмету склапања брака Галић-Гринер тражио је од Мини- 
старства правде службено упутство у том погледу, да ли се па конкретни случај 
имају применити прописи трећег дела §§-а 83 и 84 Наредбе Мииистарства правдебр. 
20000/1906, будући да је младожења завичајан у једној од општина са подручја 
бивше Хрватске и Славоније.дакленаподручјунашедржавегденепостојиустанова 
грађанског брака. Министарство је подбр. 56132од28маја 1935 год., по нашем ми- 
шљењу погрепшо, одговорило, да није потребно удовољити ови.ч прописима, јер 
ј-' именовани држављанин Краљевине Југославије, па како је то једна државна 
територија, то се ови прописи које закон тражи за иностранце, могу мимоићи..

Наша матичарска звања после таквога решења Министарства не сматрају 
више уопште препрекама за склапање брака оне сметње које таквима сматрају 
закони других правних подручја, па, према томе, не траже више уверења одно- 
сних власти другога правног подручја да не постоје сметње за склапање брака 
у см. закона дотичног правног подручја. Да је таква пракса наших матичарских 
звања погрешна, то излази из rope наведених прописа Зак. чл. из год. 1894 
сасвим несумњиво.
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замењује, него тражи примену свога рођеног закона у свој његовој 
строгости. Према томе, услови за развод брака управљају се једино 
по закону државе, односно правног подручја-завичаја, сваког шје- 
динога лица које тражи и против кога се тражи развод брака. 
Многи закони уопште не дозвољавају развод брака, као на пр. ита- 
лијански, где Je у  погледу развода брака потпуно у  крепости като- 
личко Канонско право, према којем се развод брака уопште не 
дозвољава, него се дозвољава једино растава од стола и постеље. 
''Јако Италијан не може тражити пред судом развод брака не само 
у  Италији, него његов брак не могу разрешити ни инострани су- 
дови. Ако би који иностранн суд његов брак ипак разрешио, таква 
иресуда била би ништавна, јер би била у проттности са принуд- 
вим прописнма закона нталијанске државе. Ако би, међутим, једна 
Францускиња склопила брак са Италијапом, она бп, будући према 
француском закону може сачувати француско држављанство, могла 
и од француских судова добити разрешење брака. Исто правило 
важи л  за међупокрајшски сукоб закона. Тако на пр. један југо- 
словенски држављанин римокатоличке вероисповести са слове- 
пачком или хрватско-славонском завичајношћу, нако је склопио 
грађански брак на територији где важн наш Закон о браку, не може 
овде тражити пред грађанским судом развод брака, ако је н друга 
странка у  тренутку тражења развода завичајна на другом правном 
подручју; ако ову завичајност није никада ни стекао, a друга 
странка је своју овдашњу завпчајност изгЈФила, или је, пак, није 
никада ни стекла, јер у  смислу закона њнховог правног подручја 
—  А. г. 3. —  а, који је у  целости прихватио римокатолнчко Канон- 
ско право, брак се уопште не може развести. Но у  смислу §-а 115 
Брачног закона овај брак би се могао развести вод тамо наведеним 
условима, ако једна од странака стекне нашу завичајност. У  §-у 
116 Брачног закона прописује се да напш судови могу развестн 
бракове иностранаца, ако пресуда овога суда важи и у  оној држави 
чији су брачни друговн држављани, односно завичајници. Тако на 
jip. француски држављани, који су настањени на нашем правном 
лодручју, моглл бл, уколлко бл лостојала конвенцлја, код суда 
лал1ег лравног подручја тражлтл развод брака ла основу онлх бра- 
коразводнлх разлога које предвлђа Code civil, јер бл такова лресуда 
суда нашег правног подручја лмала дејства л  у Франл;уској, бу- 
дућл да закон те државе дозвољава развод брака. Напротлв, лта- 
ллјанскл држављанпн, пако је склопло брак на овом правном 
лодручју, пе бл пред наппш судом могао тражлтл развод брака, 
јер су у  Италлјл, како је речено, у  погледу развода брака меродавнл 
лроплсл Канонског права.

Но, лако пресуда нашег правног подручја не бл блла у  другој 
државл лзвршлва, односно уколико суднеблбло надлежан за развод 
брака нашлх држављана друге завлчајностлкомелрлпадајуоба брач- 
ла другакојлборавенаналхем правпом терлторлју,судовлпашег прав- 
ног лодручја могу, у  см. §-а 118 Брачног закона, плак, учлнлтл по- 
требна прлвремепа расположења лз §§-а 98, 101— 103. Према томе 
овде настањенл лностранцл, односно нашл држављанл са другом 
завлчајнопЉу, могу, усваком случају,тражлтиоднашег суда раставу 
од стола л  лостеље. Нашл судовл могу у  см. лстлх проплса одредлтл
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привремено издржавање жене и привремено смештање и издржа- 
вање деце н, најзад, донети одлуку и о томе, да брачни друг, код 
којега су деца, мора дозволити другом брачном другу додир са де- 
цом. Сем тога, усм .§-аП7 Брачнога закона,женакојаје пре склопље- 
нога брака имала завичајност на подручју где важи Закон о браку, 
a после склопљенога брака ннје следила мужа у  иностранство, од- 
носно на друго правно подручје, може иред овдашњим судом по- 
кренути парницу радн проглашења ншптавости брака. Исто тако у  
смислу зачела 2 истог §-а, ако је муж завичајник на нашој терито- 
рији, iia после извршења дела које претставља разлог за разрешење 
брака, постане држављанин друге државе, односно завичајник дру- 
гога правнога подручја, али га жена није следила у  иностранство, 
односно на друго правно подручје, жена може против њега покре- 
нути Оракоразводну парнпцу код суда овога правног подручја.

Догађа се често да се држављанство или завичајност једне 
странке не може са извесношћу установити, јер је дотична странка 
пли иступила из свога држављанста a ново није набавила (heimats- 
los), односно ннје набавила нову завичајност, нли је стекла код нас 
држављанство (завичајност) још пре него uito је иступила из свога 
пређашњег држављанста (завичајности). У  таквим случајевима у 
смислу §-а 119 има се у  погледу брака применити наш Брачни за- 
кон. Ако се место становања жене пре склопљенога брака која 
мужа у  иностранство није следила не може установити, биће за ре- 
шење спора којим се тражи поншптење брака, или којим се брак 
папада, у  см. § 640 Грађ. п. п. стварно и месно надлежан новосадски 
Окружш! суд, на кога су прешла сва посебна овлаштења која су у 
смислу истога §-а припадала будимпештанском Окружном суду. 
Истн је случај ако наши завичајници покрену бракоразводну пар- 
пицу, a последње њихово заједничко место боравиште је бжло ван 
lepiiTopiije где важи Заг;он о браку.

Као што се из свега изложенога види, питања која су у вези 
са решењем брачних односа веома су компликована како у  матери- 
јалном, тако и у  формално-правном погледу, па би заиста већ 
крајње време било, да се наше законодавство постара о доношењу 
једног закона о грађанском браку, који би био обавезан за целу 
нашу државу, дакле за сва правна подручја и све вероисповести 
наше државе. Само тако би се, уклањањем супротности, створио на 
томе пољу правнн поредак којп би највише ишао у  прилог државне 
мпслн, a који би задовољпо и потребе грађана свих вероисповести
II СВНХ npRBHIIX ПОДруЧЈЗ, НВШ6 36МЈВ6. В7ЖОДЛГЛ£ЖЈЕ> У п у и

О продуженом кривичном делу
Наш Крнвнчни законик ннгде не говори о продуженом делу 

1ШТН га дефиннше. Само у  §  332 Кз. (изнуда) каже се: ако изнуђач 
врши изнуде у  внду заната пли у продужењу. . .  Кривични по- 
ступак нзрнчно помнње про^жено дело у  §-у 15. Ван сумње је, да 
је установљење и дефнниција продуженог дела ствар материјалног 
права II да она треба да буде унета у  Кривични законик, a не само 
у  Кривични поступак.
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Пита се, дакоае, да ли са гледишта нашег Кривичног законика 
постоји продужено кривично дело или не постоји, или се свака 
радња има квалификовати као самостално дело. Одмах да кажемо 
да стојимо на гледишту да наш Кривични законик не искључује 
прод}’жено дело и да институт продуженог дела треба примити и у  
нашој судској пракси при примени закона. To образлажемо, пре 
свега, са становишта теорије кривичног права. У  сваком уџбенику 
кривичног права наћићемо код раздеобе кривичних дела и појам 
продуженог дела и његову дефиницију. Исто тако и код комента- 
хора нашег новог Кривичног законика. Доленц га назива настав- 
л>еним кривичним делом и вели, да ту очитовање воље одговора је- 
данпут заснованом умишљају на више редом следећих делања, где 
је време учињења онај моменат, кад је учињен задњи чин у  за- 
мишљеном реду. Тома Живановић, пак, каже, да ни у  немачком 
Кривичном законику није предвиђено продужено кривично дело, 
али да га је судска пракса створила, па се из његовог разлагања до- 
лази до закључка у корист тезе да постоји продужено кривично 
дело. Чубински укратко помиње продужено дело, на месту где го- 
вори 0 деоби кривичннх дела. Лаза Урошевић опширно говори и 
тумачи шта је и кад постојн продужено дело.

Кривични шстулак. у  поглављу о месној надлежности такође 
претпоставља постојање продуженог дела, па се из тога мора за- 
кључити да га је наш законодавац предвидео, нако га ннје изрнчно 
унео у  материјални закон. Кад § 15 Кривичног поступка доведемо 
у  склад са правном теоријом и са потребама праксе, морамо доћи 
и ми до уверења, да нске кривичне радње треба квалификовати као 
једно јединствено продужено дело, a не као стидај више самостал- 
ifnx дела. Потребно је зато утврдити, пре свега, кад постоји лроду- 
жено дело. У  том погледу највшпе нам се свиђа дефиниција Лазе 
Урошевића, па ћемо је овде изнети унеколико измењену према на- 
шем схватању. Продужено дело је оно, које, иако се састоји од више 
радњи, ипак је јединствено по томе, што је 1) последица једне те 
исте решености (умишљајне одлуке); 2) што су радње повезане 
истим местом и простором; З ) што су уперене против истог објекта 
и на штету истог субјекта. Временска повезаност нма споредну улогу 
(questio facti). Према томе се продужено дело разликује од реалног 
стацаја, јер код стицаја је свака поједина радња резултат поједи- 
начних умишљајних одлука. Најбоље се то види на примерима.

Узмимо да починптељ изврши низ крађа и пред судом учини 
овакво признање: 1 јануара провалло је у  закључан магазлп л  
украо жпта. Уверел да га нлко лпје лрлметио, он 6 јапуара исте го- 
1лле лзврлЈл крађу па лсти лачлп п на лстом месту. Буду^ћи је вл- 
leo да је п та крађа остала незалажена, ол се 10 јалуара релш да 
)тсад сталло лоткрада тај магазлп b ito  и  учлли  све до 28 јануара, 
;ад је ухваћел. Како ћемо то дело кваллфлковатл? Дела лочлњепа 

л  6 јалуара јесу самосталпа дела л  палазе се у  реалном стпл;ају. 
'*адње, лак, од 10 до 28 јалуара јесу једлнствено лродужепо дело, јер 
у  лоследлца једне рел1ености лтд. Зато § 318 Кз. долазл пајчелгће 
0 лрпмеле код утаје. Већлпом се лочлдлтељ уналред релхл да лрл- 
војл један део ловереног му новца плп робе, да би себп тако лрп-



бавио сталан извор дохотка (недозвољеног дабогме,) док, најзад, кад 
треба да положи обрачун, не буде откривен. (Многи мисле да he 
моћи новац вратити, али, редовно, у  том не успеју и дођу пред суд). 
Према томе немају право они судови, који таквог утајивача про- 
гласе кривим због на пр. две стотине дела утаје, која се налазе у  
реалном стицају (§ 62 Кз.). Напротив, ш  нашем мишљењу имају 
право они, који све те радње квалификују као једно продужено 
дело, вис1шу штете установе збиром свих проневерних свота, па 
према тој висиш! штете одмере и једну казну (без обзира на § 62 
Кз.). Мислимо да he на тај начин одмерена казна бити праведнија и 
са гледишта правосудне технике поступак згоднији. Jep кад се код 
реалног стицаја по § 286 од. 1. Кп. за основу казне има узети казна 
предвиђена за најтеже дело,и таказнасразмерноповисити с обзиром 
на остала дела, ту је суду тешко Hahn тај обзир, док је код проду- 
женог дела најјачи, најправеднији, најлогичнији и најприроднији 
ослонац висина свеукупне штете.

Много важније него одмерен>е казне јесте питање рачунања за- 
старног рока и рока из § 85 Кз. (предлог). Ноторно је да omTeheHH 
хгримети утају обхгчно тек после дужег времена, a и кад ју  примети, 
често даје кривцу накнадни рок да положи новац. Узмимо да се 
ради 0 стотину радњи утаје, које су изведене кроз више година. 
Ако сваку поједину радшу квалификујемо као посебно дело, дого- 
AHhe се да he неке радње застарети. Ако, пак, све те радње скупимо 
уједно као продужено дело, онда не може бити говора о застари све 
дотле, док н последња радња не застари и кривац nehe избећи за- 
с.тгужену и праведну казну ни за једну своју радњу. Нека читаоци 
сами пресуде који начин квалификовања је бољи и којим се више 
и потпуније постиже циљ Кривичног законика и Кривичног по- 
ступка. Д -р Ј Л л е к с € ш д а џ  Г а -в ел а
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Оцене и прикази
Д .р Ввдав О. Б лаго јеввћ , адвокат, врвватвв до- 

цевт београдсвог Уввверзвтета; Истражвва&е матерв> 
јалве вствне у Гр^авсвом  варвачвом востувку. Г. Видан 
О. Благојевић, као приватни доцент за Процесно право на бео- 
градском правном факултету, одржао је  на дан 7 маја 1936 год. 
своје уводно предавање: „Истраживање материјалне истине у 
Грађанском парничном и ванпарничном поступку".

Одмах у почетку излагања он заузима свој став према овом 
roT O B O  главном начелу данашњег нашег Грађанског парничног 
поступка. Налази да је  начело слободног и неограниченог суди- 
ског уверења изгубило до сада много од своје модерности и то 
у корист ревидиране и ублажене легалне доказне теорије. Вера 
у непогрешивост начела истраживања материјалне истине одавно 
је  поколебана. Права истина је  релативна, iia се отуда тешко и 
долази до праве истине. Грешити је људски, па и судије могу да 
греше. Велики је број судских пресуда које су производ судских
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заблуда. Отуда се, како каже писац, тешко може и говорити о 
некој материјалној истини. Ни сам Поступак није доследан у при- 
мени тог начела. У  поступку је делимично употребљено инквизи- 
терско начело, a делимично начело диспозиције странака у по- 
гледу прибављања и оцене доказа ради изналажења материјалне 
нстине. Наводи као пример: подношење доказа, што, међутим, 
зависи од самих странака. Даље, Поступак у свом основном на- 
челу, израженом у § 368, не предвиђа потпуно начело истражи- 
вања материјалне истине. Постоје извесна ограничења. Као своју 
најтежу примедбу учињену законодавцу сматра он ограничење 
апсолутне примене начела истраживања материјалне истине. 
Изгледа да ни сам законодавац није много веровао у апсолут- 
ност овога начела. Основна му је  замерка што је  законодавац 
изједначио најјаче доказно средство, исправу, са најслабијим до- 
казним средством, сведоком или саслушањем странака. Данас, ба- 
рем у времену опште писмености, сви теже да ставе на хартију 
све своје одношаје. Сведоци подлежу заборавности и утицају 
људи. Писац нарочито напада неограничену употребу сведока као 
доказног средства. Наводи да његову тезу о важности истражи- 
вања материјалне истине поткрепљује и сам законодавац својим 
многобројним отступањем од неограниченог истраживања мате- 
ријалне истине путем слободне оцене доказа. Наводи 15 таквих 
случајева, међу осталима: 1) Странке остају господари парнич- 
Hor поступка, јер га отпочињу и завршавају; 2) не могу се испи- 
тивати ни сведоци противу чијег се испита изјасне обе странке; 
3) чињенице за које закон претпоставља да постоје, не треба до- 
казивати. Законске претпоставке не почивају на материјалној 
истини. Њ их закон претпоставља другим доказима. Важно је и 
питање доказне снаге јавне исправе. Кад се судији признаје власт 
да исправу испитује у материјалном погледу, онда је таквој 
исправи требао одрећи доказну снагу и у формалном погледу. 
Најзад, наводи и контумационе пресуде које показују типичан 
случај где суд утврђује формалну, a не материјалну истину. Нај- 
зад, закључујући своја излагања, наводи: слободно судиско уве- 
рење манифестује се само у једној инстанцији, и то у првој. 
Виши судови ретко изводе доказе које је  извео први суд, те 
судиско уверење не може да се исправи. И сам је поступак сушта 
формалност. Преклузије иду на то да се што пре донесе пресуда 
на штету суштине. Наводи случајеве са правним лековима, који 
су опет везани за форму, те виши судови не могу да донесу пре- 
суду слободно, уз оцену целокупног доказног материјала. Виши 
судови не цене слободу судиског уверења, a то је  суштина 
судске одлуке. Законодавац није пошао отворено и слободно 
путем истраживања материјалне истине. Завршујући своје изла- 
гање, писац каже да треба да одбацимо заблуду о истражи- 
вању материјалне истине. У  нашој средини, у нашем друштву, 
где је  све релативно, тражити од судије да нам суди по апсо- 
лутном начелу истраживања материјалне истине, није ни цели- 
сходно није ни могућно.
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Г Благојевић је наш познати млађи правни писац. Објавио 
је  досада велики број правних чланака по разним правним часо- 
писима, а, сем тога, он је  и уредник једнога од најстаријих и 
најбољих наших правних часописа —  „Бранича". Цела је  ова сту- 
дија пажљиво и марљиво обрађена. Само, пак, питање истражи- 
вања материјалне истине у нашем новом Парничном поступку, 
специјално на територији важности србијанског Грађанског по- 
ступка, изазвало је велику дискусију. Правници су се били на- 
челно поделили. Једни су стали на гледиште да је материјалну 
истину уопште тешко пронаћи, па да се, према томе, и у начело 
слободног судиског уверења може сумњати. Други, имајући у 
виду стари србијански Поступак, где је  владало начело законског 
доказа и, видећи шта значи у пракси примењивање једног оваквог 
апсолутног начела, заступали су гледиште апсолутног истраживања 
материјалне истине, па и начело слободног судиског уверења. 
Очекивало се да ће нови Поступак моћи одједанпут исправити све 
недостатке старог Парничног поступка. To се, међутим, није де- 
сило, јер и нови Поступак има својих мана и недостатака. Али, 
узевши оба Поступка као целине, може се ипак рећи да је  нови 
Поступак доста бољи од старог србијанског. Уосталом, он је тек 
у  примени, па је  тешко одмах у начелу устајати противу њега. И 
ова се студија појављује као начелна у овом правцу. Г. Благојевић 
у томе погледу заузима једно средње становиште. Одбацује апсо- 
лутну теорију законских доказа, јер не верује у непогрешивост на- 
чела истраживања материјалне истине. Прихваћа, пак, као могућу 
бољу, ревидирану и ублажену легалну доказну теорију. Тешко је 
рећи који је поступак за нашу земљу био најбољи. Имали смо не- 
колико правних подручја. Културне и привредне прилике различите 
су у свакој од тих правних области. Уосталом, видимо да на За- 
паду, специјално у Француској, све се више нагиње ка оном на- 
челу које заступа Г. Благојевић, док су германске земље сасвим 
задовољне са оним начелима која су изнесена у нашем данашњем 
Поступку. Питање је, да ли би се она друга начела показала као 
боља или гора за наше прилике.

Како је  у овој студији расправљено једно питање чисто на- 
челно, зависи од нас лично које гледиште заступамо, па ћемо, 
према томе, прихватити или одбацити и гледиште г. Благојевића. 
Ако прихватамо гледиште r. Благојевића, можемо да кажемо да 
је  оно брањено јасно, логички и са пуно правних аргумената. 
Наведени примери су прецизни и убедљиви. Може се рећи да је  
ова правна студија обогатила нашу и иначе сиромашну правну 
литературу, па се она може оправдано препоручити, a специјално 
судијама и адвокатима. Књига исноси 76 страна нормалне осмине.

Јо-вав  В . К опггувица
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Судска грађанска пракса
124

He може се жени, из чије је кривице брак разрешен, досудити 
привремено издржавање ни до правоснажности бракоразводне пре- 
суде. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 6 дец. 1937, бр. Г. H 9/1934).

Ревизиона молба тужитељице се одбија и тужитељица осуђује да плати 
туженима у  име трошкова ревизионог поступка 714 дин. (седам стотина четр- 
iiaecT динара), за 15 дана под претњом извршног извршења.

Р А З Л О З И :
Тужитељица је тражила у тужби да се прворедни тужени као супруг, a 

другоредни тужени као свекар, осуде да јој плаћају месечно издржавање, јер 
да је због болести морала њихову кућу напустити, a кад је оздравила, да је 
ГОЈсу хтели натраг примити.

Првостепени суд је тужбу одбио, јер да је брак између тужитељице н ње- 
зиног супруга правомоћно разрешен из кривице тужитељице. Прнзивни суд је 
ту пресуду у свему одобрио.

Тужитељица се против пресуде жали и тражи да се тужени осуде да јој 
плате привремено издржавање до дана правомоћности пресуде о разводу брака, 
јер да жени припада привремено издржавање док се о бракоразводној парницн 
не реши; она да није брачну заједницу ни напустила својевољно.

Ова се жалба није могла уважити јер је као чињеница утврђено, што 
ревизионом молбом није нападнуто, да је брак пре првостепене пресуде разве- 
ден из крнвице тужите.л>ице.

Како се само у  случају кад бракоразводни суд одређује привремено одво- 
јено живљење по §  674 Гр. п. п. издржавање жени досуђује према пропису 
§  102 Закона о браку; како је у  конкретном случају тужба покренута пред 
Ореским судоМј који само женн која за одвојено живљење није крива може 
досудити привремено издржавање, a установљено је да је брак разрешен из 
1:ривиде тужитељице, то јој призивни суд оправдано није могао прнвремено 
115државан>е ни досудити.

Пресуда о ревизионим трошковима оснива се на §§ 543 и 508 Гр. п. п.

125
Тужитељ је раскинуо брачну заједницу тиме што је за време 

лечења своје жене узео себи у  кућу страну женску. (Пресуда Оде- 
љења Б. београдског Касационог суда у  Новом Саду од 16 дец. 1937, 
бр. Г. 100/1934).

Ревизионој молби тужене места да.је, нападнуту пресуду Апелационога 
суда преиначује, тужитеља са тужбом одбија и обвезује га да плати туженој у 
вме првостепених трошкова 1000 динара, у име прдзивних 840 динара и у име 
ревизионих 520 динара, у  року од 15 дана под теретом оврхе.

Р A 3  Л О З И :
Требало је ревизионој молби тужене места дати и тужитеља са тужбом од- 

бити. Апелациони суд утврдио је као чињеницу да је тужена 1927 г. зато отишла 
СБоме оцу, јер је била болесна, a из лекарских уверења на које се суд позива 
види се, да је тужена била тешко болесна, јер је над њом морала бити хигно 
извршена тешка операција. Из исказа оца тужене види се да је тужитељ одмах 
cj^pa дан дошао по тужену са захтевом да му се иста натраг вратн, на што је 
тужена одговорила да је болесна и да је после тога заиста отишла у болницу 
на операцију.

Тужитељ је, међутим, кратко вре.ме после тога, пре.ча исказу сведока III. Ф., 
довео страну женску у кућу, a према нсказима X. К. и Л. М., имао је код себе 
страну женску и у год. 1930 и 1931, за коју је изјавио да му је жена, али не 
венчапа, јер са истом не живи.
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Према §-у 77 a) т. Брачног закоиа, има право тражити развод брака она 
брачна страна, коју је брачни друг намерно и без оправдана разлога напустио, 
те се остављеном брачном другу у  одређеном року, који суд утврди, без оправ- 
дана разлога, није вратио.

Како је у  овом случају тужитељ раскинуо брачну заједницу тиме што је 
себи узео у  кућу страну женску онда, када му је жена била на лечењу и опе- 
рацији, тужена је имала оправдана разлога што судском позиву није удовољила, 
те се тужитељу није натраг вратила. Како према томе на странн тужитељевој не 
nocToje услови за покретање парнице на осиову т. а) §-а 77 Зак. о браку, тужи- 
тељеву тужбу као неосновану ваљало Je одбитн и осудити га на снашање свих 
трошкова ове парнице.

126
Тужба ради развода брака на основу §-а 80 а) т. Закона о 

браку не може се покренути након истека шест месеци од сазнања 
да је тужена против тужитеља учинила неосновану кривичну при- 
јаву. (Пресуда Одељења Б. београдског суда у  Новом Саду од 14 
марта 1938, бр. Рев. II 81/1936).

Касациони суд ревизнону молбу тужитеља одбија и осуђује га да туженој, 
у руке правозаступника јој, плати у року од 15 дана под претњом оврхе, 523 
ДЕнара (динара пет стотина двадесет и три) ревнзионих трошкова.

Тужитељ је покренуо бракоразводну парницу на основу §-а 80 а) т. Закона 
0 браку и тражио је да се брак разведе из кривице тужене. Тужена је, наводн 
тужитељ, тешко повредила супружанске дужности тиме, што је против њега под- 
нела кривичну пријаву да је кривотворио трговачке књиге и да је у поступку 
ради принудног поравнања ван стечаја положио лажну заклетву да потражи- 
вање В. П. од 90.000 динара постоји и да је тиме оштетио кредиторе. Тужеиа се 
бранила тиме да ју  је тужитељ злостављао и да тужитељ живи у  ванбрачном од- 
носу, али није подигла противтужбу за развод брака нз кривице тужитељеве.

Првостепени суд, пошто је установио да су тужбени наводи истинити, ува- 
жио је тужбу и брак развео из кривице тужене. Апелациони суд услед призива 
тужене преиначио је ирвостепену пресуду и тужите.га са тужбом одбио, уста- 
новљавајући да је тужитељ још 14 фебруара 1933 сазнао да је тужена учинила 
протнв њега кривичну пријаву, a да је тужбу поднео тек 15 септембра 1933 год., 
дакле након истека шест меседи од дана сазнања за бракоразводни разлог; услед 
тсга да је тужитељево право на туисбу у см. §-а 83 Закона о браку застарело.

Жалба тужитељева да је Апелационн суд повредио правне прописе ннје 
основана. Сам тужитељ тврдн да Је кривична пријава која је против њега под- 
несена, иако није својеручно потписана по тужеиој, него је њено име потписао 
њен син, учињена са знањем н по упутству тужене. Према томе, нема никаква 
зпачаја за сазнање тужитељево о тој пријави чињеница, да је он, наводно, тек 
месец дана пре предаје тужбе сазнао да је пријаву потписао син, a не сама 
тужена.

Како тужитељ са ревизионом молбом није успео, ваљало ra је осудити да 
Елати трошак ревизионога поступка у см. §§ 543 и 508 Грађ. п. п.

127
Апелациони суд је као чињеницу установио да је тужитељ 

рибу ловио и у водама које је узео у  закуп, што доказује да их је 
узео и у посед. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда 
у Новом Саду од 7 ф^р. 1938, бр. Г. II 337/1934).

Касациони суд ревизиоиу молбу тужитеља одбија.

Р A 3 Л 0 3 И;
Тужитељ је у тужби навео, да је уговором од 24 дец. 1922 грд. узео од ту- 

женог Државног ерара под закуп, у  сврху риболова, све баре се налазе у
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aiapy општине Острово. Када Je баре хтео узети у  восед, уверио се, да их посе- 
дује и искоришћује становништво општине Острово и то на основу објаве оп- 
штинског поглаварства, према којој баре сачиљавају власништво општине, a да 
тужитељ нема права у љима ловити. Станрвништво општине Острово заузедо 
јо  од закупљених бара дванаест и изловило у њима рибе у  количини од 2500 
мет. центи. Како је тужитељ рибу продав до 9 дин. 50 пара по килограму, дужан 
му је Државни ерар услед неиспуњења уговора длатитн у  име отштете своту од 
23.750 дин. Државни је ерар порекао наводе тужбе и у своју одбрану навео, да 
је  тужитељ уведен у  посед риболова 24 дец. 1922 год., дакле још ис1и дан када 
је  уговор склопио и да је у  закупљеним водама уловио рибе у вредности од 
50.000 дин.; да је риболов давао н у  пазакуп (иако му је  lo у  см. утовора било 
забрањено), што не би могао чинити да м у риболов није био предат у  посед. 
Порекао је да општина Ерару оспорава право на рибопов и да је објавнла да 
становништво има право ловитн у тужитељевим водама; ако су, вак, појединци 
од островског становништва бесправно лознли, за то не може сносити одговор- 
ност Држ. ерар, који је предмете закупа тужитељу прбписно предао. Тужитељ 
другу половину закупнине за год. 1923 није исплатио, те се уговор у см. т. 2 
има сматрати и раскинутим.

Првостепени суд, Окр. сј'д у Белој Цркви, пошто је спровео доказнн по- 
ступак и преслушао сведоке које су странке предложиле, донео је пресуду којом 
Je тужитеља са тужбом одбио н осудио га да плати трошкове. Апелациони суд 
јо  призив тужитеља одбио, дрвостепену пресуду потврдио и осудио га да плати 
иризивне трошкове. Услед ревизионе молбе тужитсљеве Кеационн суд је пре- 
суду Апелационога суда разрешио и упутно га да чињенично стање ствари уста- 
нови у томе погледу: да ли су тужигељу под закуп узете воде биле предате у 
посед и на који је начин та предаја извршена; да ли тужитељ у  тим водама 
ловио и колико је рибе уловио те да ли је. против воље тужитеља, ловило и 
становништво општине Острово; да ли  је Државни ерар предузимао какве мере 
да тужитељу осигура миран посед и искоришћавање риболова; да ли  је сам ту- 
ждтељ дозвољавао становништву општине Острово да у закупљеним водама дове 
и на који начин је ту дозволу дао. Апелациони суд, пошто је доказни поступак 
сировео, одбио је призив тужитеља и потврдио првостепену пресуду којом је 
тужихељ са тужбом одбијен.

Жапба тужитељева да је Апелациони суд повредио правне прописе није 
основана. Апелациони суд је на основу исказа пресдушаних сведока правилно 
установио као чињеницу, да је тужитељ ловио и у  водама које чине предмет 
парнице, што доказује да их је он н поседовао и да не одговара истини, према 
томе, тврдња тужитељева, да му их Ерар у  посед није предао. Установио је 
Апелациони суд, даље, да је тужитељ путем добовања позивао становништво оп- 
штине Острово да лови рибу уз наполицу, односно уз цену од 5— 10 динара по 
кошари и да тужитељ са стране општине у  риболову није био сметан. Ако су, 
пак, појединци и ловили, не издајући тужитељу део којн му припада и не пла- 
iiajyhH закупнину, да за то одговорност неможе теретити Државни ерар, који у 
томе нема никакве кривице. Све те, за решење спора одлучне чин.енице, тужн- 
тељ не напада успешно у смислу прописа §-а 534 Грађ. парн. пост., те су оне 
и за Касацнони суд меродавне и имају служити основом за ревизију пресуде 
Апелационога суда. Ни жалба у погледу парничних трошкова није основана, јер 
ji- тужител), који са тужбом није успео, оправдано осуђен да плати и првосте- 
1шне п призивне трошкове. Ревизионих грошкова тужени Државни ерар није 
iiwao, стога му се они нису могли ни досудити.

128
Отац је властан да у свако доба узме натраг од сина некретнине 

које је дао сину ради измирења његовога наследнога дела, али без 
рисменога уговора у  см. Мин. нар. бр. 4420/1918. (Закључак Оде- 
љен>а Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 14 фебр. 
1938, бр. Рез. II 821/1936).

Касациони суд пресуду призивнога суда укида и упућује га на нов по- 
ступак.
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Р А З Л О З И :
Тужитељи, муж и жена, навели су у тужби да су туженима, своме зету и 

кћери, дали на уживање, на неизвесно време, до опозива, некретнине, уписане 
у гр. ул. општине Пашићево бр. 2078 и 1441 у површини од 2 јутра и 2 јутра и 
1300 кв. хвати, н да тужени, ма да су позвани да некретнине врате, неће то да 
учине, услед чега су тражили да се судски обвежу да су то дужни учинити. 
Тужени су своју одбрану оснивали на томе, да су им некретнине дате у име 
измиреље наследнога дела II р. тужене и да их у  поседу држе на тој основи; да 
су им оне, по Toue, дате на вечито, a не до опознва.

II првостепени и прнзивни суд нашли су да је тужба основана, да су не- 
кретнине дате туженима до опозива, и обвезалн су тужене да су их дужни 
предати у  посед. Тужени се у ревизији жале, између осталога, да је призивни суд 
иовредио формадне-правне иропнсе када је прво доказним закључком одредио 
пресллтаање оба тужитеља н тужених, као и споредног умешача J. Г., a после 
доказни закључак довукао и пресуду донео на основу исказа I р. тужител>а и I 
р. туженог, преслушаних у току поступка код првостепеног суда.

У погледу 2 јутра некретннне, уписане у гр ул. општине Пашићево бр. 
2078, под топ. бр. 2395/1, за коју странке сагласно тврде да је туженима предата 
у току 1922 године, ревизиона жалба тужених је неоснована, јер они посед те 
некретнине оснивају на чињеници, да је она I I  р. туженој дата у име изми- 
рен>а њенога наследнога дела иза родитеља. Како, међутим, ни тужини не тврде 
да је тај пренос некретнине изврв1ен писменим даровним уговором у см. Мин. 
uap. бр. 4420/1918, то је I I  р. тужитељица, као гр. власник некретнине, власна 
да ју од тужених ма када одузме, јер тужени, у  недостатку писменога уговора, 
нису кадри да докажу никакав правни основ по којем, и после противљења 
тужнтеља, могу остати у поседу некретнине.

Што се тиче некретнине уписане у гр. ул. општине Пашићево бр. 2395, 
чији је прворедни тужитељ само уживалац, a власник споредни умешач J. Г., 
тужени се оправдано жале да призивни суд није довољно образложио зашто 
није као сведока преслушао споредног умешача, и та им је жалба утолико више 
основана, што се из исказа код I ст. суда преслушаних I р. тужитеља п I р. 
туженога не може са извесношћу извести тај закључак, да су некретнине туже- 
нима предате на уживање до опозива, a не на вечито, односно до смрти I р. 
тужитеља, будућн он некретнине ужива по праву своје кћери, гр. власника и 
сдоредног умешача, J. Г. Услед тога се призивни суд упућује да као сведока 
преслуша спореднога умешача на околност: како је некретнипа уписана у гр. 
ул. општине Пашићево бр. 1441 туженима предата; да ли на вечито или до 
опозива, као и да на исту окодност преслуша оба тужитеља и оба тужена, те да 
спроведе и друге доказе које би странке понудиле и после тога донесе нову 
одлуку.
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Отац је властан да тражи натраг посед некретннна које је пре- 
дао сину у  име његовога наследног дела, али усменим уговором, 
после 15 окт. 1918 год. Једнострана писмена изјава отуђпваоца није 
исправа истављена у см. Мин. нар. бр. 4420/1918. (Пресуда Одељења 
Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 14 фебр. 1938, 
бр. Г. I I  933/1934).

Касациони суд услед ревизионе молбе туженога обновљене парнице пресуду 
Апелационога суда пре1шачује, тужитеља са тужбо.ч ради обнове парнице од- 
баја II осуђује га да тужено.ч, у  руке правозаступнпка му, плати, у  року од 15 
дана под претњом оврхе, 920 дин. (динара девет стотпна и двадесет) у име 
трошкова поступка пред Апелационим судом, a 660 дин. (динара шест стотина 
Ц шездесет) у име ревизнонога поступка.

Р A  3 Л  0 3 II:
У  основној парнпци тужитељ је у тужби навео, да његов син, тужени, држи 

бесправно у поседу вегове некретнине, из.чеђу' осталих и кућу, уписану у гр. 
ул. општине Стара Ечка бр. 1455, под топ. бр. 643— 643 б) и, како неће да му их



у посед врати, тражио је да суд туженога на то обвеже. Тужени се бранио тиме, 
да му је све некретнине које чине предмет парнице отац предао у  име његовога 
наследног дела и да их он држи у поседу на тој правној основи. Првостепени 
суд је тужби у целости дао места и туженога обавезао да тужитељу некретнине 
преда у посед, док је Апелациони суд, услед признва туженога, пресуду лрво- 
степенога суда преиначио утолико, што је у  погледу куће првостепену пресуду 
потврдио, у погледу, пак, осталих некретнина, тужитеља са тужбом одбио, уста- 
новљавајући да је тужитељ већ раније те некретниие даровао своме другоме сину 
М. и предао му их у посед, те да услед тога њему не припада право да тражи 
досед. Касациони суд је ревизиону молбу туженога одбио н оставио на снази 
призивну пресуду, јер је нашао да Апелациони суд оправдано није узео у  обзир 
доказе које је тужени понудио у припремном спису, поднесеном код Апелацио- 
нога суда, који на усменој расправи, према записнику, није изнесен.

У  обновљеној тужби тужитељ обновљене парннце (туженн у  основној пар- 
Еици), тражно је да суд спроведе доказе које у  основној парници није спровео; 
да лреслуша сведоке на које се позивао у  осповној парнил,и и сведоке, коЈе је 
тужитељ сада, у  обновљеној ларници, лрвн лут предложио, те да узме у  обзир 
слисима прикључено лисмено очитовање туженога обновљене ларнице од 13 
марта 1922 год., у  коме тужени изјављује да he тужитељу у  име љеговога на- 
следног дела датн кућу која чини лредмет ларнице, те му даје лраво да у  кући 
може са њиме заједно становати. Тражио је да суд да места обнови и пресуде у 
основној парници стави ван снаге. Алелационн суд, лол1то је спровео доказни 
постулак, донео је лресуду, којом је лресуду у основној парници ставио ван 
снаге и тужитеља основне ларнил,е са тужбом одбио.

Жалба туженога обновљепе ларнице да је Апелациони суд ловредио лравне 
лрописе основана је. Према признању самога тужитеља обновљене ларпице, на 
којој он оснива своју одбрану у  основној, a своју тужбу у обновљеној ларници, 
он је кућу која чини лредмет парнлце добио од оца у име измире његовога на- 
следног дела иза оца, те по његовој тврдњи он кућу и поседује на тој основи. 
Како, међутим, сам тужитељ тврди да је кућу добио од оца лосле рата, 1922 го- 
дине, дакле лосле 15 октобра 1918 год., тужитељ лраво ла кућу без лисменога 
уговора 0 отуђењу није могао стећи, све да је и ушао у њен посед. Очитоваље 
туженога обновљене парнице, на које се тужитељ лозива и које је прнкључено 
сиислма, не одговара лролису Минист. наредбе бр. 4420/1918, јер је оло једно- 
страна изјава туженога, нелотписана ло тужитељу, те не лретставља ислраву 
којом Je тужени некретнину могао правовал.ано отуђити. Неодлучно је, дрема 
томе, за релгење сдора дитање да ли су сведоци, који су код Алелационог суда 
лреслушани, лотврдили да је кућа тужитељу дарована и да је он ушао у  н>ен 
досед, јер усменим уговором некретнине досле 15 октобра 1918 год. већ нису могле 
бити отуђене. Како се лрема томе, лосед сдорне куће јавља до тврдњи тужи- 
гел>а само као доследица даровања које дравоваљапо ниЈе уеледило, властан је 
тужени обновљене дарнил;е да кућу, ако ју  је и дао у посед, узме натраг, јер 
тужптељ није у стању да искаже ннкакав дравни наслов по коме кућу доседује.

Услед свега тога, лресуду Аделационога суда ваљало је лреиначити и ту- 
житеља обновљене ларнице са тужбом одбити те га осудити да ллати тролЈкове 
обновљене дарнице у обе инстанције.
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Ако је мати даровним уговором поклонила „све своје некрет- 

нине“ , онда је поклонила и некретнине које чине предмет парнице. 
(Пресуда Одел>ења Б. београдског Касационог суда у  Новом СадЈ’̂ 
ОД 7 фебр. 1938, бр. Г. II 503/1934).

Касациони суд ревиздону цолбу тужених одбија.

Р A  3 Л  0 3 Н:
Тужитељ је у  тужби навео да тужени већ впше годнна држе у  доседу 

некретнину под кат. топ. бр. 776, 778/,, 778/2, у  ловрлЈини од 1 јутра 818 кв. 
хвати, која лежи у  атару олл1тине Добрица; да овој некретнини одговара не- 
дретнина удисана у  rp. књизи одштине Добрица бр. 1160 у  ловрЈдини од 800



KB. хвати, док му остали део те ларцеле, у површини од l јутра 18 кв. хвати, 
црипада као вангрунтовно власништво. Како ту некретнину држе бесправно у 
иоседу тужени, тужитељ је тражио да се тужени осуде да су му је дужни пре- 
дати у  посед и платити измаклу корист —  1000 динара по јутру и парнични 
трошак. Тужени су порекли тужбене наводе, нарочито да би некретнина упи- 
сана у  гр. књизи бр. 1160 била идентична са некретнином коју они држе у 
поседу; некретнину, пак, коју држе у поседу, купили су они од њенога влас- 
ника, матере тужитељеве С. П., купопродајним уговором од 5 септембра 1918 
год. за цену од 800 динара, a нису је грунтовно преписали на своје име само 
зато, јер им је продавац рекао да се она ue налазн у грунтовници. Њихов про- 
давац, С. В., поклонила је, додЈ'ше, неке некретнине тужитељу, своме сину, али 
те поклоњене некретнине нису ове које чине предмет парнице, него некретннне 
уписане у гр. књизи бр. 1160. Тужитељ је, напротив, тврдио, да му је мати 
јануара 1913 поклонила баш спорне некретнине и да их, према томе, није иогла 
доцније, 1918 године, продати туженима, јер је он, тужитељ, већ раније постао 
њиховим власником.

Првостепени суд, Окружни суд у  Панчеву, дао је иеста тужби и обвезао 
тужене да некретнину тужитељу предаду у посед и осудио их да у  име измакле 
користи плате 700 динара по јутру и парничне трошкове. Окружни суд, на 
основу мишљења преслушанога стручњака, као и на основу исказа преслушаних 
сведока, установио је као чињеннцу, да је некретнина уписана у гр. књизи бр. 
1160 општнне Добрида, без топогр. броја, у површини од 800 кв. хвати, иден- 
тична са некретнином која чини предмет парнице; да је тужитељу мати даров- 
ним уговором од 5 септембра 1913 годнне упарничену иекретнину даровала, и 
да су тужени, као блиски рођаци дародавца и тужитеља, о томе имали знања, 
те да су је доцније, 1918 године, од дародавца купили у злој вери. Апелациони 
<‘УД У Новом Саду, пошто је спровео допуну доказа, одбио је призив тужених, 
лотврдио пресуду Окружнога суда и тужене осудио да плате трошкове, усваја- 
јући у  свему чињенична установљења првостепенога суда, како у погледу иден- 
тичности некретнина, тако и у погледу ранијега даровања са стране матере 
тужитељеве.

Жалба тужених да је Апелациони суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Апелационн суд је без повреде правних прописа установио као чињеницу, 
да Je тужитељу мати 1913 године поклонила све своје некретниие, без обзира 
па то да ли су оне уписане у гр. књизи општине Добрнца 1160 или нису, н да 
му их је предала и у посед. Према томе је за решење овога спора ирелевантао 
питање да ли се упарничене некретнине налазе уписане у гр. књизи бр. 1160, 
II да ли парцела од 800 кв. хвати у истоЈ гр. књизи обухвата и парцеле 776, 
778/1 и 778/2, које чине предмет парнице. Али је Апелациони суд установио као 
чињеницу —  на основу мишљења преслушанога стручњака и сведока —  да су 
некретнине које чине предмет парнице, иако по површини веће, идентичне са 
парцелом од 800 кв. хвати, уписаном у  гр. е њ и з и  1160, услед чега је одбио 
предлог тужених да се о идентитету некретнина као стручњак саслуша грЈШ- 
товничар, који је радио на саставу нових грунтовних уложака, јер се ни од 
Hicra тачније мишљење по том питању не може очекивати. To чнњенично уста- 
новљење Апелационога суда тужени не нападају с успехом на основу §-а 534 
Грађ. парн. пост., услед чега оно има служити Касационом суду за подлогу 
ревизије апелационе пресуде. Услед тога није од значаја за решење спора ни 
уверење општине Добрица, као ни записник комисије за оснивање гр. уложака, 
која је право власништва тужених унела у грунтовницу на основу фактичнога 
поседа и купопродајнога уговора тужених, јер они установљеље Апелационог 
суда ниуколико не обескрепљују. Из свих тих разлога је ревизиону молбу ту- 
жене као неосновану ваљало одбити.

Како тужитељ одговор на ревпзију није поднео, нису му се могли досудити 
ни трошкови ревизионога поступка, јер таквих није имао.

177

131
Тужитељици припада посебна награда за то што је туженога 

дворила, иако је у кући тужениковој имала бесплатан стан. (Пре- 
суда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 27 
дец. 1937, бр. Рев. 135/1936).
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Касациони суд ревизију туженика одбија, првостепену пресуду потврђује 
и осуђује га да тужнтељици, у  року од 15 дана под претњом оврхе, плати у 
име ревизионих трошкова 250 (две стотине педесет) динара

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела, да је, почев од новембра месеца 1929 до 

марта 1934, обављала у кући тужениковој све кућевне послове и дворила га, a 
када се туженик по други пут оженио, у јесен 1931 године, да је дворила и 
његову другу жену; да је код туженика у кући имала, истина, стан од собе и 
кухиње, но да се хранила о свом трошку. Марта месеца 1934 године туженик ју 
јо отпустио без икаква разлога, не плативши јој за рад ништа. Тражила је да 
се туженик осуди да јој је за све то време дужан платити месечно по 200 
динара. Туженик се бранио тиме, да је тужитељица још за живота његове прве 
жене, која јој је била тетка, добила од н>е 8000 дин. и шловицу куће, у  вред- 
ности од 15.000 динара, под условом, да и њу и туженика доживотно негује. 
Тужитељица је у кући тужениковој имала бесплатан стан и добнвала, иако не 
редовно, и храну, тако да је за посао који је вршила добила пуну проту- 
вредност.

Првостепени суд је  дао тужби делимично места, обвезујући туженика да 
тужитељици, за време од 1 нов. 1929 до 1 марта 1934, плати месечно по 150 
динара, свега своту од 7800 динара, установљавајући на основу исказа преслу- 
шаних сведока као чињеницу, да је туженик обећао тужитељицн да he је за 
љен рад наградити, без обзира на стан који је у његовој кући имала. Окружни 
као призивни суд је услед призива туженикова пресуду првостепенога суда 
делимично преиначио утолико, што је тужитељици, коју је на њен исказ заклео, 
досудио 150 дин. месечно, почев од смрти прве жене туженнкове (1 фебр. 1931), 
до априла месеца 1934 год., када је тужитељица кућу туженикову напустила, 
јер да је за рад за живота прве жене туженикове до њене смрти примила у 
готову 8000 динара и половину куће.

Против пресуде иризивнога суда тужитељица ревизију није уложила. Ре- 
визија, пак, туженикова, који се жали да је призивни суд повредио правне 
прописе, није основана. Из образложења пресуде призивнога суда види се да 
је тужитељици досуђена награда за рад у  кући тужениковој по 150 динара 
месечно почев од фебруара месеца 1931 до априла 1934, a то се види и из 
диспозитива пресуде којом се по првостепеном суду досуђена свота снижава 
на 5400 динара главнице. Према томе призивни је суд само омашком пера могао 
у  образложењу изрећи, да је тужитељици награду досудио до женидбе туже- 
никове (јануара 1932). У  погледу саме награде, која је тЈ'житељици досуђена, 
призивни је суд без повреде правних прописа установио, прнмајући у  том по- 
гледу чиљеннчно установљење првостепенога суда, да је туженик тужитељици 
за рад обећао посебну награду, сем стана који је у кући туженога имала. To 
чињенично установљење туженик не напада са успехом у  см. прописа §-а 597 
Грађ. парн. пост., те Je оно у  свему и за Касационн суд меродавно. Тврдња да 
се тужитељица, напуштајући кућу туженикову, одрекла свакога потраживања у 
име награде за извршени посао, није изнесена код првостепенога суда, те се 
као новум није могла од стране Касадионога суда узимаги у  расматрање.

Тужитељици, која је дала одговор на ревизнју туженикову, досуђен је 
ревизиони трошак у см. §§ 143 и 152 Грађ. п. п.

178

132
Оправдано је призивни суд извео закључак да самом оврше- 

нику није било стало до тога да се заплењени хмељ прода. (Пресуда 
Одел>ења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 24 јан. 
1938, бр. Г. II 153/1934).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђује га да прво- 
редном туженом, у руке правозаступника му, плати, у року од 15 дана иод 
претњом оврхе, у име ревнзионих трошкова 1610 дин. (динара хиљаду шест сто- 
твна и десет).

Р А З  Л О З И :
Тужитељ је у тужби навео, да је прворедни тужени спровео против њега 

иамирну оврху ради наплате 10.300 динара главнице с прип. и да је, том при-



лнком, запленио 23 метр. центе хмеља, род са његових 6 јутара земље; да је 
трећередно тужена водила против н>ега такође оврху и натпленила исти тај 
хмељ, док је другоредни тужеии именован од суда старатељем заплењенога 
хмеља. Почетком септембра месеца 1927 год. јавио се купац за читаву коли- 
чину хмеља, В. J., из Бачког Петровца, нудећи по метерској центи 5000 дин., 
нс да су сва тројица тужених, којима је понуда учињена, одбили да хмељ про- 
даду, рачунајући да he цена хмеља убрзо скочити. Како је, међутим, цена 
хмељу нагло пала, хмељ је остао непродат н данас је сасвии без вредности. 
Усдед тога дужни су му туженн, које терети кривица што је хмељ остао не- 
продат, платити у име отштете своту од 115.000 динара, коју је за хмељ нудио 
В. J., од које је тужитељ, кривнв,ом тужених, отпао. Тужени су порицалн да 
им је В. J. стављао такву понуду. Прворедни туженн је истакао, нарочито, још 
и то, да он не бн имао никаква разлога да понуду, да је она стављана, од- 
бија, јер би његово потраживање против тужитеља било исплаћено и да је хмељ 
1гродат за много мању цену од оне коју је В „ наводно, нудио; да је, напротив, 
тужитељ рачунао на то да he хмељ скочити, и да зато није пожуривао продају 
хмеља; он је продају хмеља, да је имао озбиљну намеру да се прода, могао лако 
и успегано издејствовати путем суда, a и путем старатеља, те би хмељ био благо- 
времепо продат.

Окружни суд, пошто је спровео доказ, одбио је тужитеља са тужбом, уста- 
нoвл>aвajyhи да тужитељ није пружиб доказа за то да је В. нудио за хмељ 
5000 дин. по мет. центи; да исти В. са туженима II и I I I  р. није уошпте гово- 
рио о продаји хмеља, нити код њих био, те да је посве невероватно да је В. и 
П1)Воредном туженом нудно 5000 дин. по мет. центи, када би тужитељево потра- 
живан.е, и да је хмељ продат по јефтинијој цени, било у  целини иcплaheнo; да 
је, напротив, тужитељ могао исходити продају хмеља путем суда и старатеља 
да је хтео да га озбил>но прода. Апелациони суд, пошто је спровео допуну 
доказа преслушањем нових сведока које је тужитељ предложио, установио је 
такође као чињеницу, да сведок В. о купу хмеља није са I I  и I I I  р. туженима 
уошпте говорио, али да ни I р. тужени није стављао понуду да хмељ купи за 
5000 дин. по мет. центи.

Жалба тужитељева да је Апелациони суд повредио правне прописе није 
основана. Апелациони суд је довољно образложно зашто није поверовао иска- 
ЗЕма новопреслушаних сведока, јер су им нсказн у противречности са исказом 
оведока В. и зашто није поклонио вере ни сведоку В., те зашто је у целини 
примио чињенично стање стварн које је установио првостепени суд. Према томе, 
саму оцену преслушаних сведока тужитељ не напада са успехом на основу 
§-а 534 Грађ парн. пост. Али је неоснована и жалба тужитељева у  погледу од- 
говорпости другоредног туженога, да је другоредни тужени, као по суду име- 
новани старатељ, био дужан старати се да се хмељ благовремено прода, без 
обзира на то да ли је сведок В. стављао понуду за куп хмеља или није. Апела- 
диони суд је установио као чињеницу, да се тужитељ у  погледу продаје хмеља 
држао потпуно пасивно, да са своје стране није учинио ништа да би се хмељ 
на време продао, па ни онда, када се по његовој тврдњи јавио купац у особи 
В. J. Из таквог пасивног држања тужнтељева може се оправдано извести тај 
закључак, да самом тужитељу није било стало до тога да се хмељ прода и да 
због своје рођене погрешке и пропуста не може сваљивати кривицу на судски 
нменованог куратора и отштету тражити од њега.

Како тужитељ са ревизијоном молбом није успео, ваљало га је осудити да 
плати трошкове ревизионога поступка у см. ^ -а  543 и 508 Гр. п. п.

133
Чињенице које говоре за то да је уговорна странка била у  за- 

блуди гледе одрицања од наследнога права. (Пресуда Одел>ења Б. 
београдског Касационог суда у  Новом Саду од 20 дец. 1937, бр. Г. II 
152/1934).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђује их да туженој, 
на руке правозаступника јој, плате, у року од 15 дана под претњо.« оврхе, 714 
динара (динара седам стотина и четрнаест) ревнзионих трошкова.
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Р А З Л О З И :
Тужитељи су у  тужби навели да се тужена, која би према решељу о пре- 

даји оставине имала на покретну оставину свога пок. мужа право удовичког 
плодоуживања, тога права писменом изјавом, сачињеном код општинског погла- 
варства 9 октобра 1932, у  вихову корист, као тестаментарних наследника аенога 
мужа, одрекла. Том изјавом она је пристала да се сва покретна оставина преда 
њима у  искл>учиви посед, a како сада тај споразум неће да изврши, тражили су 
да је суд обвеже да им у тужби побројане локретнине изда или да им плати 
н>ихову лротивредност, и да им изда новац који је као оставлнска лотражлвања 
убрала. Тужена је лризнала да је изјаву од 9 окт. 1932 лотлисала, али је твр- 
дила, да је ола лриликом састава ислраве била у заблуди —  опа је лдаче не- 
лисмена, пе зла ни читати ни ллсати, те ни изјаву од 9 окт. длје својеручпо 
дотлисала —  јер је била у увереву да релЈење о лредаји оставпне гласи тако, 
да она нема лраво па плодоуживање локретне оставпне, него да п локретлипе 
и новал; лрппадају тужитељима.

Првостепепи суд, пошто је лреспулхао сведоке чије су саслушање странке 
траждле, одбио је тужитеље са тужбом и осудио па снал1ање тролгкова, установ- 
љавајући као чињеницу, да тужепа лрплпком лотписа ислраве од 9 окт. 1932 
лије тачпо разумела да се ради о томе да се свога драва ллодоужлвања у  корист 
тужитеља одриче. To чињепичпо стање ствари Алелациоди суд је у  целипи 
дрихватпо и лрвостедену лресуду лотврдио.

Жалба тужптеља да је Алелациоди суд ловредио правпе лрописе пије 
оспована. Апеладиопи суд, лримајући чињедична установљења дрвостедепога 
суда, установио је као чињеницу: 1) да је тужеда јол1 код састава пнвентара 
тражила да се из инвентара нека новчапа лотраживања пзоставе „јер је то њен 
новац“ , јер је  аен новац и онај којл се палази код К. 2) Да је тужена, други 
или трећи дан досле лотлиса лзјаве рекла сведоку Д., да је ода дзјаву од 9 окт. 
разумела тако, да ода треба да добије стварп које тужитељи траже и да са спо- 
разумом није задовољна. 3) Да тужена са тужитељлма не живн у добрим одно- 
сима; да да оставинској раслрави између ње и тужнтел>а до лоравпања није 
дошло и да се са тужитељима у свађл разпшла. 4) Да је тужела уоллхге тра- 
жила од тужитеља да јој неке лредмете оставе и да је олштипски бележник у 
залиснику, који је узет 9 окт. 1932, врл1по пслравке. Таквим установљењпма је 
тужепа, по лравилпом стајалишту Аделадионога суда, своју тврдњу да је у 
погледу зпачења изјаве била у  заблуди, учинила вероватном, те ју  је лрво- 
стелени суд одравдано да њен исказ заклео. Према налред наведепим устапов- 
љењима Апелациолога суда за слор је неодлучно како је Алелациопи суд схва- 
тио исказ Р. П., дат у залиснику опл1тинског логлаварства, јер се тај задиспик 
као доказ у овој ларници не може употребити. Но није бло дужан Алелациони 
суд да одреди ни лреслушање истога Р.- П. као сведока, јер је да осдову далред 
наведепих усталовљења стекао уверење да су лаводи тужене дстипитп.

Како тужитељп са ревиздопом молбом пису услелн, ваљало их је осудити 
да ллате трошкове ревизиодога лоступка, у  см. §§-а 543 и 508 Гр. л. п.

134
Тужитељ, који тражи да се тужени као наследници његовога 

дужника осуде на плаћање до висине наследства, дужан је већ у 
тужби навести шта су и колико тужени наследили. (Пресуда Оде- 
љења Б. београдског Касацноног суда у  Новом Саду од 11 дец. 1937, 
бр. Рев. 766/1935).

Касациони суд ревизпју тужитеља не уважава и побијану лресуду Окруж- 
ног као лризивног суда одобрава.

Осуђује тужитељицу да ллати у  име ревпзионих трохлкова 81 (осамдесет и 
један динар) у  року од 15 дана лод теретом оврхе.

Р А З Л О З И :
Требало је  ревизиону молбу тужитељичлпу као неосновану одбити. Навод 

тужитељичин да је у  тужби тражила од тужених, као од наследлика њелог лок. 
слна, да јој дздаду задржани део алнментације, и да је, лрема томе, н>епа тужба 
лравилно састављена, неосновала је, Jep је тужитељица само онда могла локре-
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нути парницу против тужених, ако су исти нешто од пок. јој сина J. одиста и 
наследили, a то је тужитељица била дужна већ у  тужби изнети, јер је то основ 
њене туж(^.

Услед тога требало је ревизиону молбу тужитељичину као неосновану од- 
бити, и осудити је на плаћаље ревизионих трошкова.

135
Поврх досуђене отштете за неиздате покретнине, не може влас- 

ник тражити још и камату на главницу коју претставља вредност 
покретнина. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у  
Новом Саду од 31 јан. 1938, бр. Г. II 281/1934).

Касациони суд ревизионе молбе обеју странака одбија. Ревнзионе трошкове 
међу странкама узајамно укида.

Р А З  Л О З И ;
Тужитељица, Ковинска Банка д. д., навела је у тужби, да су тужени и 

Б. М., из Бан. Карловца, склопили са њом трговачко друштво у сврху произ- 
водње и продаје надгробног камења. Према уговору дужност је тужитељнце била 
да друштво снабде!ва са потребним капиталом, уз камату од 12%, a дужност 
туженога и Б. М. да купују сиров камени материјал и да га бесплатно израђују 
и распродају. Обоје су били дужни да утеклу куповнину одмах по продаји ка- 
мења тужитељичиној благајни отпошљу, уз право нарачукавање награде за уре- 
зивање слова, које су обављали. Чиста корист, уколико би се таква показала, 
тгрипадала је члановима друштва у равним деловима, свакрм по једна трећина. 
Услед неуредног обрачунавања са етране туженога и Б. М., првобитни уговор је 
преиначен тако, да су обојица из друштва иступили, радњу тужитељици са 
СБИма правима и дужностима предали и у љој остали само као деловође.

Почев од год. 1925 тужитељица је туженога у  више махова позивала да о 
материјалу који се код њега палази поднесе инвентар и да о утеклом новцу за 
продато камење поднесе обрачун, но то тужени није учинио, него је уговор 
7 фебр. 1927 год. отказао. Отказ је тужитељица прихватила, али је тражила да 
јој тужени у списку означено камења изда, што тужени, такође, није учинио. 
Услед тога тужитељица је тражила да се тужени обвеже да јој камење које се 
код њега налази изда, за отуђено камење, пак, да јој плати противредност, a у  
име изостале користи, јер тужитељица камење није могла на време продати, 
еооо динара. Тужени је порекао тачност обрачуна којн је тужитељица поднела, 
али је признао да се у списку наведено камење налази у његовом поседу и да 
опо чинн искључиво власннштво тужитељичино. Приговорио је, међутим, да 
му тужитељица у име кирије за складиште камења у његовој кући, за време од 
1 марта 1925 до 1 марта 1930, дугује месечно 100 динара, свега 6000 динара, па 
да услед тога има законско заложно право на камење, све док му тужитељица 
ту своту не иеплати и са њиме не обави тачан обрачун. Дигао је противтужбу 
и тражио да му у име чпстога добитка који отпада на његов део тужител>ица 
плати своту од 24.000 дин. Оспорио је да би тужитељица могла на његов терет 
рачунати какву тантијему у  корист свога директора Е., јер та награда није била 
са туженим утоворена; порекао је, напослетку, још неколико ставака у обра- 
чуну тужитељице, док је тужитељица тврдила да туженом у име чистога при- 
хода не припада ништа, јер таквога прихода радња није показала.

Првостепени суд је туженога обвезао да камење које се код њега налази 
тужитељици у  природи врати, a да као накнаду за отуђено камење плати н>и- 
хову противредност у износу од 3808 динара са зак. каматама, a у име измакле 
добити 3500 динара; туженога је са противтужбом одбио, установљавајући да 
чпстога прихода није било и да туженом у  то име не припада ништа. Апела- 
ииони суд је услед призива туженога првостепену пресуду делимично преина- 
чпо, установљавајући да је радња показала чистога прихода и да на део туже- 
Еога пада 10.277 динара, коју му је своту н досудио.

Жалба странака да је Апелациони суд повредио правне прописе није 
основана. Неоснована је жалба тужитељева да му је Апелационн суд, поврх 
досуђене отштете од 3500 динара, требао досудити још и уговорену камату од 
12%, јер му је отштета за одоцњено издавање камења већ досуђена, те му не
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може припадати за исте те предмете још и затезна камата која, и иначе, иде само 
на новчана потраживања, док му уговорна камата не може припадати због 
тога, јер је уговор по признању саме тужитељице 7 фебр. 1927 год. престао. — 
Овоте од 923 дин. 20 пара и 1991 дин. 40 пара није оправдано Апелациони суд 
кризнао тужитељици, јер је установио, без повреде формалноправних прописа, 
да награда за тужитељичиног директора Е. није била уговорена н да тужени 
ниЈе дао пристанак да се она и на његов терет рачуна. Оправдано је признао 
Апелациони суд туженом у име накнаде за смештање камења у његовим про- 
сторијама своту од 766 днн. 66 пара, установљавајући да у см. уговора ни једна 
странка није била дужна своје просторије стављати бесплатно на расположење 
за заједничку радњу. Но неоснована је и жалба туженога у погледу ставака 2000 
дин., 3200 дин., 1000 дин., 6000 дин. и 1500 динара, јер је  Апелациони суд пра- 
вилно установио да су оне потрошене у корист заједничке радње. To установ- 
љење тужена не напада с успехом на основу §-а 534 Грађ. парн. поот., те је 
оно и за Касациони суд меродавно. У  погледу ставке 6584 дин. 50 пара, Апе- 
лациони суд је установио, да је тужени својеручно потписао инвентар, у  коме 
је изрично поменуто да је ту своту тужени узео у име предујма, те тако установ- 
љење Апелационога суда није извршено са повредом процесуално-правних 
прописа.

Жалба обе странке у погледу обрачуна којн је суд спровео, према коме се 
у корист туженога показује чист приход од 10.277 дин., такође је неоснована, 
'jep је Апелациони суд тај обрачун извео на основу поднесенога стручњачког 
мишљења, a странке у својим ревпзионим молбама не наводе такве повреде 
формално-правних прописа, услед којих би излазило да би тај обрачун био не- 
тачан. Ни жалбе у погледу парничних трошкова нису основане, јер је Апе- 
лациони суд оправдано трошкове узајамио пребно, будућн су обе странке са 
својим захтевима само делимично успеле.

Како су обе ревизионо молбе одбијене, ваљало је и ревизионе трошкове 
међу странкама узајамно пребитн.

136
Није могао тужени имати знања о томе да је новчани завод 

обуставио плаћања, ако је завод у  време када је тужени подигао 
улог још вршио плаћања. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у  Новом Саду од 18 маја 1937, бр. Г. 234/1933).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђује га да туже- 
ном, на руке правозаступника му, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
978 динара (девет стотина седамдесет и осам динара) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Апелациони суд је без повреде правних прописа, на основу исказа код 

Апелацнонога суда преслушаних сведока, оцењујући њихове исказе у см. про- 
писа §-а 270 Грађ. парн. поступка, установио као чнњеннцу, да је Банка Војво- 
дина д. д., у  време када је тужени подигао свој улог (50.000 дин. 10 окт. 1924) 
и камату на њега (1215 дин. 11 окт. 1924 год.) све до 1 нов. исте те 1924 године 
још вршила плаћања. Према томе не може бнти говора о томе да је тужени у 
време подизања улога, које се догодило раније, знао и могао знати да је Банка 
обуставила плаћања.

Жалба, према томе, куратора стечајне масе, тужнтеља, да је Апелациони 
суд чињенично стање ствари установио са повредом формално-правних прописа 
је неоснована, те се као таква морала одбити и тужитељ осудитн да плати 
трошкове ревизионога поступка у см. прописа §§-а 543 и 508 Грађ. парн. пост.

137
Писмена се утаначења не могу обарати једновременим усме- 

ним утаначењима, која са писменима стоје у противности. (Пресуда 
Одељења Б. београдског Касационог суда у  Новом Саду од 19 окт. 
1937, бр. Рев, 587/1936),
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Касациони суд услед ревизионе молбе туженога, којој делимично места 
даје, пресуду Апелационога суда делимично преиначује и менични платежни 
налог одржава на снази до своте од 160.227 дин. (динара сто шесдесет хиљада 
две стотине двадесет и седам) са припацима досуђеним по Апелационом суду. 
—  У  погледу по Апелационом суду досуђенога вишка од 19.600 динара (динара 
деветнаест хиљада и шест стотина) пресуду Апелционога суда разрешава и 
упућује га на даљн поступак и доношење нове одлуке, у  којој he се иматн ре- 
шити и о трошковима овога ревизионога поступка, који се за тужитељицу уста- 
новљавају у своти 2142 дин. (динара две хиљаде сто четрдесет и два), a за ту- 
женог у своти од 2046 дин. (динара две хиљаде четрдесет и шест).

Прикључење тужитељице ревизноној молби туженога одбија.

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је утужила меницу на своту од 227.696 дин. главнице и прип., 

која је била истављена у  Новој Кањижи 1 јануара 1929 год., a платива у  Бео- 
^ а д у  1 маја 1929 год. Окр. суд је донео менични платежни налог, против кога 
је тужени поднео приговоре и тражио да се платежни налог стави ван снаге, 
наводећи, у првом реду, да ваљан менични протест не постоЈи. Текст ориги- 
налне менице и текст менице који је уписан у  протесту не слажу се и како 
није могуће утврдити идентитет оригиналне и протестоване менице, тужитељица 
се са тужбом има одбити. Првостепени је суд, уважавајући наводе туженога, 
менични платежни налог ставио ван снаге и тужитељицу са тужбом одбио. 
Апелацлони суд је првостепену пресуду у  свему потврдио. Услед ревизибне 
молбе туженога Касациони суд је у своме разрешавајућем решењу од 20 дец. 
1932 год. изрекао да је жалба тужитељице да правоваљан протест постоји 
основана, јер је за текст менице меродаван концепт (оригинал) протеста који се 
чува код београдског Трговачког суда, a не његов препис, односно охправак. 
Буду±и је, пак, у  концеш- уписан текст менице дословно онако како гласи и 
текст оригиналне менице, не може бити говора о томе да се идентитет проте- 
стоване мениде не би могао установити. Разрешавајући пресуду Апелационога 
суда, упутио га је Касациони суд да расправи и остале приговоре туженога.

Пошто је доказни поступак спровео, донео је Апелациони суд нову пре- 
суду, којом је меннчни платежни налог оставио на снази до своте од 180.467 
дин. са каматама од 6% од 7 септ. 1926 год. и осталим припацима. Жалбе туже- 
нога да је  Апелациони суд повредио правне прописе само су једним делом осно- 
ване. Неоснована је a и беспредметна је жалба у  погледу злонамерности тужите- 
љичине, јер је она у  току поступка код Апелацноног суда сама изјавила, да 
пристаје да тужени и против ње изнесе све оне приговоре, које би могао изнети 
и против непосредног сауговорача, Ш. А., од кога је некретнине купио. —  Не- 
основана је и жалба да тужитељица није овлашћена на тужбу, јер није леги- 
тцмисана непрекидним ланцем налеђа. Из оригиналне меннце која је прикљу- 
чена списима се види, да је тужитељица свој потпис на полеђини менице ста- 
вила одмах иза ремитента Ш. А. чије је налеђе празно. Испред потписа тужи- 
тељице налази се њен налог да се меница ради наплате преноси на Прву 
хрватску штедионицу. Како је, према томе, меница пренесена на Прву хрватску 
штедионицу само ради наплате у корист тужител>ице, a право власништва 
остало код тужитељице, неоснован је навод туженога да би ланац наслеђа до 
тужитељице био прекинут. Но како је менида на тужитељицу стварно пренесена 
тек после узетога протеста (иако је пренос датиран са 17 апр. 1929), будући 
да менични протест не садржи налеђе тужитељичино, властан Je тужени да у  
см. §-а 14 старога Мен. закона стави против тужитељице све оне приговоре, које 
би могао ставити и према непосредном веровнику. —  Ирелевантно је за решење 
спора да ли Je тужитељнца могла тражити исплату куповнине 14 апр. 1925, када 
је исплата куповнине доцније, ипак, доспела. —  У  погледу своте од 2661 динар, 
коју је тужени платио у име аренде за ерарну земљу коју је држао у закупу, 
Апелацнони суд је урачунбени приговор туженога са разлогом одбио, јер, иако 
стоји навод туженога да му тужитељица није предала некретннне у посед 
одмах, како је било утоворено, али ни тужени није исплатио куповнину, ни 
до данас, те тако за плаћену закупннну по туженом не терети одговорност само 
тужитељицу. — Према писменом уговору од 10 окт. 1924, куповнину је тужени 
имао исплатити у  року од 30 дана након одобрења уговора од стране надлежних 
власти; како, пак, у том уговору нема помена о томе да би се куповнина имала 
платити тек након зем.Д)ИШнокн>ижног преписа некретнина на туженога, није
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основана ни жалба туженога да би тужба била преураљена. Апелациони суд 
није са разлогом узео у  оцену исказе преслушаних сведока у погледу тога, 
наводно продуженога рока за исплату куповнине, по познатом правилу, да се 
писмена утаначења не могу обарати једновременим усменим утаначењима која 
се са Ш1сменима не слажу. —  Неоснована је и жалба у погледу камата, јер је 
тужитељица тражила, додуше, у тужби, да јој се камате досуде тек од 1 маја 
1929 године, али је она у  своти од 227.696 динара, на коју је иставила меницу, 
урачунала и камате и тражила да јој се оне досуде почев од год. 1925. Зато 
је Апелациони суд, не прекорачујући тужбени захтев, досудио камате три године 
унатраг од тужбе. Како су камате старије од три године застареле, Апе- 
лациони суд их није оправдано досудио, услед чега је и прикључење 
тужитељице у погледу тих старијих камата ваљало одбити. —  Напро- 
тив је ревизиону молбу туженога у  погледу хонорара који је правозаступник 
тужитељице рачунао са 3600 динара ваљало уважити и хонорар рачунатн само 
у  своти од 3280 динара (1% од куповне цене), остатак, пак, од 320 динара 
рачунати у делимичну отплату куповнине у  корист туженога. —  Исто је тако 
ваљало снизити и у име преносне пристојбе рачунати своту са 20.000 днн. на 
19.680 динара, остатак, пак, од 320 динара опет урачунати у  добро туженом.

У  погледу своте од 19.600 динара коју је тужени, наводно, исплатио адво- 
кату Р. J., ваљало је пресуду Апел. суда разрешити и упутити га на даљи по- 
ступак. У  см. т. 1 допунскога споразума, који су странке склопиле августа 
1924, десеквестрирање купљених некретнина терети продавца. Апелациони суд 
није, међутим, установио као чињеницу шта се има разумети у конкретном слу- 
чају под десеквестрирањем; да ли је десеквестрацију стварно спровео тужени 
и какве је стварне и оправдане издатке при томе имао. Ако је десеквестрирање 
било потребно да би туженн могао ући у посед купл>еног земљишта, a извршио 
ra је уместо тужитељице, односно Ш. А., тужени, онда се он има сматрати 
извршиоцем без налога чије је оправдане издатке III. А. био дужан накнадити. 
—  Пошто поступак спроведе, донеће Апел. суд нову одлуку.

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

138
У  см. §-а 107 Грађ. п. п. суд може тужбу одбацити тек онда, 

ако је претходно покушао да недостатак пуномоћија отклони, па је 
тај покушај остао без успеха. (Закључак Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 11 дец. 1937, бр. Рек. 224/1936).

Касациони суд рекурс туженога одбија.

Р А З  Л О З И :
Није основана жалба туженога да је тужбу требало одбацити. Према про- 

гшсу 5 т. 571 §-а Закона о судском поступку у грађанским парницама, тужба 
се има само онда одбацити, ако која од странака није била заступана по закон- 
ском заступнику, уколико вођење парнице није било накнадно по пропису за- 
кона одобрено. Према томе суд је неправилно поступио када је поступак и 
иресуду првостепеног суда поништио, a да није претходно позвао странку на 
нзјашњење да ли одобрава досадањи поступак и на подношење правилне пуно- 
моћи, или није у см. 107 §-а Гр. п. п предмет вратио лрвостепеном суду да 
отклони недостатак правилне пуномоћи. Уколико странка не би дала правилну 
пуномоћ за вођење парнице н не бн одобрила досадањи поступак, тек онда би 
се тужба имала према пропису 5 ст. 571 §-а ј 572 §-а Гр. п. п. одбацити.

139
Чињеница да је тужени пре илп у  току спора нудио тужитељу 

поравнање, није, сама за себе, још довољан доказ за то да су тужи- 
тељеви наводи основани. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у  Новом Саду од 30 нов. 1937, бр. Г. 760/1933).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија.
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P A 3  Л О З И :
Тужитељ је у  тужби навео да је априла месеца 1929 године купио од 

туженога 10.000 снопова трске за извоз, по 2.50 дин. сноп. Када је, међутим, 
трску хтео да преузме, испоставило се да тужени има само 2500 снопова, но да 
и та количина не одговара уговорним условима; да је туженом дао накнадни 
рок за испуњење уговора, но да му тужени трску није ни онда могао испору- 
чити јер је није уопште имао. Услед тога је тужитењ био принуђен да трску 
набави на другој страни и платио за њу по снопу 7.50 дин. те је тражио да суд 
туженога обвеже да му плати разлику коју је он морао за трску платити, 
трошкове које је имао око пријема трске, те да му врати примљену капару у 
СЕОти од 3000 динара, свега своту од 56.000 динара са 8% камата од 1. јан. 1929 
године. Тужени се бранио да је тужитељ половином маја месеца 1929 године 
био послао своје опуномоћенике да трску приме, но да су ови изјавили да при- 
мају свега 2300 снопова који су им одговарали, a да на осталу количдну не 
рефлектују јер трска није дужа од 160 см. Тужитељ, међутим, иако га је ту- 
женн позвао да трску преузме, ннје хтео да прими ни тих 2300 снопова, те је 
тужени био приморан да их прода по много нижој цени, услед чега је претрпео 
штету. Тужитељ је на то изјавио да су се аегови људи маја меседа 1929 год. 
појавили били код туженога да робу приме, но да тамо нису нашли трске ни у 
колнчини ни у квалитету која бн одговарала уговореним условима.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, одбио је тужнтеља 
са тужбом, установљавајући на основу исказа преслушаних сведока као чиње- 
ницу, да је  тужени имао на расположењу iio тужитељу купљену количину трске 
од 10.000 снопова, но да су опуномоћеници тужитељеви примили само 2000 
снопова, a осталу количину да нису хтели да приме, изјављујућн да им она квалн- 
тативно не одговара. Апелациони суд је, одбијајући призив тужитеља, пресуду 
првостепенога суда потврдио, установљавајућд да је на земљишту туженога 
родило довољно трске из које би се тужитељу могли лиферовати купљених 
10.000 снопова; да је тужитељ преузео, међутим, само 2400 снопова, a да осталу 
количину није хтео да преузме и да није пружио доказа за то да трска не бн 
одговарала уговореним условима; јер је тужитељ у време када је трску требао 
да прими могао у  В. Кикинди лако набавити купљену колнчину од 10.000 сно- 
пова, јер је у  В. Кикиндн, у  то време, било око 100.000 снопова трске која се 
могла добити по нсту цену од 2.50 дин. по снопу.

Жалба тужитељева да је Апелациони суд повредио правне прописе није 
основана. Тужитељ однста није доказао да трска квалитативно не би одговарала 
уговореним условима, јер сем записника који су саставили његови опуномоће- 
ници, он то ничим другим није могао доказатн. Да ли је, пак, тужени нудио 
тужитеЈву измиру како то тврди тужитељ, та чињеница, сама за себе, не говори 
против установљења Апелационога суда да тужитељ доказ о квалитету робе 
није пружио. Апелациони суд је без повреде процесуално-правних прописа 
установио и то, да се један сноп трске за извоз могао добити у В. Кикинди по 
цену од 2,50 дин. јер преслушани сведоци потврђују то установљење Апела- 
ционога суда. Жалба, пак, да се 10.000 снопова нису у  В. Кикинди могли наба- 
вити на једном месту, и да је то онемогућило тужитељу набавку трске, изне- 
сена је, као чињеница, први пут у ревизионој молби, те се она већ као новум 
није могла узети у обзнр. Како је тужитељ крив што је дошло до неизвршења 
уговора, неоснована је и жалба да му је тужени био дужан вратити двоструку 
капару и да је на то требао бити осуђен.

Ревизиони трошкови туженом нису досуђени јер он одговор на ревизиону 
молбу није поднео.

140
Чињеница да је пресуда Апелационога суда, на основу које је 

одређена и спроведена оврха, по Касационом суду разрешена, има 
за наставак овршног поступка само одгодно дејство. Према томе сва 
овршна заложна права, стечена на основу такве пресуде, остају на 
снази. (§  42 Зак. чл. LIV  из год. 1912). (Закључак Одељења Б. бео- 
1’радског Касационог суда у  Новом Саду од 18 дец. 1937, бр. Рек. 
9/1937).



Касациони суд рекурс делимично згважава, побијани закључак преина- 
чује у толико, што дозвољава намирну, уместо наставну оврху. Уосталом рекурс 
одбија и побијанн закључак одобрава.

Р А З Л О З И :
На основу извршне пресуде Апелационог суда у Новом Саду бр. Пл. 

56/1934— 33 одређена је на молбу С. Р. намирна оврха решењем Окрузкног суда 
у Петровграду број Г. 280/35/1931 ради наплате 96.631 дин и 49 пара и трошкова 
на покретнине и некретнине као и на плодоузкитак ових, чији је власник Срп. 
правосдавна црквена општина у Врањеву, a које су уписане у грунт. улошку 
6р. 2616 општине Врањево. Услед ове молбе укњижено је на исте некретнине 
извршно заложно право у корист оврховодитеља до псноса главнице од 96.631 
дин. 49 п., a на покретнине спроведена је оврха. Pope наведена пресуда Апела- 
ционог суда бр. Рев. 318/1935/39, разрешена је решењем Касационог суда бр. 
Рев. 318/1935/39. Након тога је Апелациони суд донео под бр. 612/1935— 49 нову 
иресуду, на основу које је тужитељ тражио да се одреди намирна оврха до из- 
носа 102.581 дин. 55 пара главнице и трошкова, како на све покретенине и по- 
траживања, тако и на супстанциЈу и на плодоужитак некретнина уписаних у 
зк. улошцима општине Врањево бр. 2616 и 7037. Како је та околност да је пре- 
суда Апелационог суда на основу које је одређена и спроведена оврха —  како 
на покретнине тако и на некретнине —  разрешена, имала само одгодно суспен- 
зивно дејство за наставак овршног поступка, док сва овршна заложна права сте- 
чена на основу ове пресуде остају на снази (§ 42 LV I. зак. чл. из 1912 г.), то се 
молба ради одређивања намирне оврхе може уважити само у  погледу и до нз- 
носа разлике у своти која се указује између досуђених платнвих свота, пресу- 
дама Апелационог суда бр. Пл. 56/1934 и 612/35 и одредити оврха и на некрет- 
нине уписане у  зк. записнику број 7037 општине Врааево, до износа разлике —  
како је то и одређено по рекурсном суду.
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Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

74
§ 336 бр. 5 и 6 С. кр. п. —  Остварена је повреда формалног 

закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. када вештачење гледе рукописа није 
ирописно изведено, a предлог ради надопуне доказног поступка од- 
бијен. Остварена је повреда форм. Закона нз § 336 бр. 6 С. кр. п., 
када је окр. суд пропустио да узме у  расматрање оне битне по- 
датке, који су на гл. претресу прнбрани.

Касациони суд делимично уважава ревизију државног тужиоца, изјављену 
због повреде формалног закона из § 336 бр. 5 и 6 С. кр. п., те, поништава- 
јући пресуду Окружног суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар 
Окружном суду на нови претрес и одлуку.

Решење у  погледу осталог дела ревизије отклања.

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

повреде формалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. п., коју, између осталог, налази 
у томе, што је Окружни суд одбио његов предлог да се ради вештачења рукописа 
опт. J. П. и М. Б. саслуша као судски вештак Б. С.

Ревизија је у  том делу основана. За правилну примену закона у предмет- 
ном случају од одлучне је важности установљење чињенице, да ли леци и 
карте, које су овде у питању, потичу од руке опт. J. П. и М. Б. јер, уколико 
би се то установило у потврдно.м смислу, могло би бити од битног утицаја на 
оцену опозива признања опт. J. П., не само у погледу његове кривице, него и 
у погледу оеталих аптуженика, нарочито оних које је овај у току извиђаја 
теретио.
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Окружни суд је узео да није утврђено да би поменути леци и карте поти- 
цали од руке именованих оптуженика, на основу мишљења вештака М. J., a 
затим и на основу извештаја техничке полиције Управе града Београда. Судски 
вештак М. J. исказао је, међутим (зап. о гл. претресу стр. 151), да је пред- 
метни случај веома тежак, и, да би се могли у детаље проучити сви рукописи 
и леци, да би требало, у  најмању руку, месец дана савесног испитивања па да 
се даде к о н а ч н о  мишљење, a у погледу вештачења рукописа опт. М. Б. изја- 
вио Je (зап. о гл. претресу стр. бр. 155) да дато мишљење претставља само 
н-егово с у б ј е к т и в н о  мишљење и да у то није сигуран.

Када је Окружни суд на оваквом мишљењу, за које сам судски вештак 
вели да је субјективно и да ннје коначно, установио као чињеницу да рукописи 
и леци 0 којима је реч не потичу од руке оптуженика, нарочито не од руке 
оптуженог J. П. и М. Б., он се огрешио о пропис § 192 С. кр. п., који јасно 
(>дређује да се има затражити мишљење другога или више других вештака, ако 
у  мишљењу саслушаног вештака има противречности или недостатака, или ако 
•м појави основана сумња у  тачност датог мишљења, те ако се ти недостаци или 
сумље не могу отклонити поновним саслушањем вештака.

Сем тога, у смислу § 187 од. 1 0. кр. п. вештак је дужан да све што прп- 
ликом вештачења опази и нађе верно и тачно наведе, a према § 190 С. кр. п., 
СЕи ти подаци о налазу имају се записати у  записник. У  предметном случају 
Kuje тако поступљено, јер вештак М. J. није уопште дао свој налаз, т. ј. није 
појединачно, тачно и одређено навео карактеристике писмена која су предмет 
вештачева, њихове подударности, односно њихове разлике, него је у ствари 
дао само своје мишљење, без налаза, из кога оно треба да резултира, односно 
на коме треба да се темељи.

Најзад, у смислу § 183 С. кр. п. вештачење има, по правилу, да се изврши 
с помоћу два вештака, a један вештак биће довољан само онда, ако је случај 
од мање важности, или ако би по истрагу било штетно чекати док се нађе 
дрзгги вештак. Како су кривична дела за која оптуженнци одговарају веома 
тешке природе, и како није било никаквих потешкоћа да се поред вештака 
М J. нађе и други вештак, јасно је да се, с обзиром на цитирани § 183 С. кр. п., 
у  предметном случају вештачрње није смело обавити само са једним вештаком.

Што се, пак, тиче извештаја Техннчке полиције у  Београду, нн он не 
одговара прописима о вештачењу, јер не садржн налазе, те тако нису у њему 
наведене премисе из којих је изведен закључак о пореклу рукописа на инкри- 
минисаним картама и лецима. Сем тога, тај извештај је и нецоуздан, стога што 
је Техничкој полицији било остављено на расположење и сзпвише кратко време 
за темељит преглед свих рукописа који су били у  питању.

Из свих тих разлога излази, да је Окружни суд одбијањем предлога држ. 
тужиоца повредио битна наређења закона, односно начела поступка о оптужби 
и одбрани, на која суд мора пазити већ по суштини поступка, и да је то при 
одпуци суда могло бити од неповољна утицаја по оптужбу, чнме је остварена 
повреда формалног закона § 336 бр. 5 0. кр. п. која се у  ревизији истиче.

Државни тужилац побија првостепену пресуду и због повреде формалног 
закона из § 336 бр. 6 С. кр п., јер да је одлука суда о одлучним чињеницама 
нејасна, непотпуна и сама са со^м  у противречности, и јер да постоји знатна 
противрвчност између онога гато се наводи у разлозима о садржини исправа 
које се налазе у  списима, као и између исказивања сведока по записнику о гл. 
претресу, те приказа исказа тих сведока у разлозима пресуде.

И овај је ревизиски разлог делимично основан.
Окружни суд, примајући, насупрот исказа сведока П. П., В. J. и Р. С. 

одбрану оптужених и установљавајући као чињеницу да су ови дела признали 
II теретили саоптужене зато што су билн злостављани, односно што им је пре- 
ћено злоставом, односно из страха од злостављања, пошто су од појединих 
оптуженика дознали да су били злостављани, позвао се и на исказ сведока и 
суд. лекара др. Г. В.: да су му се жалили на злостављање, В. П. у Среском 
начелству, a неки од оптужених када су били доведени у истражни затвор, те 
да је код оптуженог J. П. нашао изнад левог скочног зглоба два ожил>ка, a 
изнад ових још два ожнљка, код опт. П. Б. на десној подколеници 4 ожиљка, 
код оптуженог М. Б. на унутарњој страни десне подколенице 2 ожиљка, a на 
левој нози изнад згдавка стопала Један ожнљак, који ожиљци да су могли на- 
статд од раце или огуљотине коже.
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Окружни суд се, међутим, при томе није осврнуо на онај део исказа поме- 
нутог сведока (стр. 152— 154 зап. о гл. претресу) у  коме Je изнео да је оне 
оптужене који су му се по доласку у истражни затвор жалили да су били 
злостављани прегледао и да на њима није нашао никаквих видљивих знакова 
повреде, као* ни на то да је именовани ожиљке, који се у пресуди спомињу, 
установио тек на основу прегледа на гл. прегресу и да је за те повреде рекао 
да могу бити старе месец a и годину дана, те да су оне могле настати од 
везивања ланцем, a и на други начин: као обичне красте, чир и друго, и, нај- 
зад, да су оптуженн у полициском затвору имали вашију, a у  судском затвору 
шугу и да су од тога излечени. Како према томе сведок др. Г. В. није потврдио 
ни да нађени ожиљци потичу од злостављања, ни да су они из времена када су 
се оптуженици налазипи у полициском затвору, то је Окружнн суд био дужан да 
објасни зашто, насупрот томе, узима исказ тога сведока као доказ да су опту- 
женици од стране извиђајних органа били зпостављани и да су им признања 
злоставом изнуђена. Сама та околност да су се опт. В. П. и још неки оптуже- 
ници жалили поменутом сведоку да су били злостављани, a без поближег на- 
значења где, када и ко их је  и на који начин злостављао, није довољна да се та 
н.ихова жалба без даљега прими као истинита.

Окружни суд узео је да није доказано постојање комунистичке организа- 
дије у  Срп. Елемиру, нити да су оптужени били чланови те организације, a да 
признаље опт. J. П., којим је теретио и остале оптужене, није могао уважити 
Boh да је морао иоклонити вере његовој одбрани на гл. претресу да му је то 
признање изнуђено злоставом, те да је он измишљао шта све да каже и како да 
т(рети суоптужене. Окружни суд при томе, међутим, није уопште узео у расма- 
трање исказ сведока М. М. (стр. 121— 122 зап. о гл. претресу), који је по зани- 
мању ратар и потпуно незаинтересован, a према коме је оптужени J. П. у 
полидиској соби у општини, када онде није било ни полициског наредника нити 
кога од жандарма, пред сведоком и још двојицом у  приватном разговору рекао 
да је он писао неке карте и парчад цедуљица и да их је бацао у сандуче (по- 
штанско). Ово признање опт. J. П., које је било спонтано и за које ни он сам 
никада није тврдио да би било од њега било на који начин изнуђено, свакако 
Je од важности, па је Окружнк суд био дужан да даде разлоге зашто то при- 
знање не узима у  обзир.

Окружни суд се исто тако није уопште осврнуо ни на онај део исказа опту- 
женог П. J. (стр. 15— 16 зап. о гл. претресу), према коме му је оптужени Р. Б., 
када су у К. била нзвршена хапшеља због комунизма, био рекао да и код њих 
(т. ј. у Орп. Елемиру) треба да се мане комунистичке идеје и да спали кому- 
нистичке књиге ако их има. Оваква нзјава претпоставља у  опт. Р. 0. знање о 
томе да су се и у Срп. Елемнру налазиле присталице комунизма и да су и 
онде постојале књиге комунистичке садржине, па је зато Окружни суд прили- 
ком установљивања да ли је у том месту постојала комуннстичка организација, 
свакако морао и тај исказ да узме у  оцену.

Сведок М. Д., којн је  по занимању ратар и није заинтересован, исказао је 
пред истражним судом (ред. бр. 67) —  и тај је исказ одржао и на гл. претресу
(стр. 60 зап. 0 гл. претресу) — : да је био члан читаонице у С. Е. до 1933 год.
када је иступио због тога што је  примећивао да се Т. 3., М. С., П. Ж., Г. М. 
и М. Р. увек издвајају н нешто шурују; да су ови врло често —  a нарочито 
Т. 3. и М. Р. —  разговарали о Русији; да се међу осталим члановима читаонице 
знало да именовани читају један лист „Петољетка", па да је на основу свега 
тога био стекао уверен.е да су они комунисте. П. Ж. и М. Р. да су врло често 
хвалили стање у  Русији. Да је 1936 године приликом забаве, коју је у С. Е. 
била приредила ратарска омладина из К., видео, како су се у дворишту гостио- 
ииде у  два мала разговаралн Т. 3., М. С., Д. Љ ., П. Ж. и М. Р. са В. И. из К.,
Еојн је син његове рођене сестре и за кога је знао да је наклоњен комунизму и
да је сада затвореник Државног суда за заштиту државе, и да су они, чим 
су га угледали, престајали са разговором. Ни на овај исказ није се Окружнн 
суд уопште осврнуо, нити је дао разлоге, зашто сматра да он није од важности 
за установљење да ли је у К. постајала комунистичка организација или ннје, 
односно да ли су именовани оптужени били чланови исте или нису.

Окружни суд, установљавајући да се искази сведока Д. М., J. Д. и П. П. 
не слажу ни у погледу састајања оптужених ради ширења комунистичке про-



пагааде, навео Je да је сведок Д. М. — за разлику од друге двојице сведока —  
исказао да су оптужени приликом саслушања изнели да се нису састајали у 
циљу комунистичке пропаганде него ради разоноде. У  записнику о гл. претресу 
(стр. 139— 140), међутим, нема о томе ни трага, па у том погледу, дакле, постоји 
зкатна противречност из*еђу онога што се у  разлозима пресуде наводи о исказу 
тога сведока и између записника о гл. претресу.

Сем тога, Окружни суд се у погледу појединих околности позвао на исказ 
поменутог сведока Д. М., иако је у  записнику о гл. претресу (стр. 140) сам 
констатовао да је тај сведок на постављена му питања обично одговарао са 
,сећам се“ , „шта ја знам“ , и да готово ни на једно питање није дао одређен 
сдговор, објашњавајући то тиме, да је од догађаја прошло доста времена н да 
сс он свега не може сетити, a није ни обраћао пажњу приликом саслушања 
оптуженнх. Окружни суд није образложио зашто тај исказ и поред свега тога 
прима као доказ, a поред онаквих установљења о колебљивости и несигурности 
иегова исказивања био је дужан да о томе даде разлоге.

Оптужени Т. 3. признао је и на гл. претресу (стр. 4— 5 зап. о гл. пр. и ред. 
бр. 1 стр. 2 и 3) да је са оптуженим Р. П. и опт. М. Р. био у К. код М. Ж. 
Ирема оптужби, тај састанак имао је за циљ договор у  погледу оснивања кому- 
нистичке организације у  Срп. Е., a према одбрани опт. Т. 3. на састанку је 
било речи само о томе да и они у  0. Е. раде за Удружену опозицију.

Окружни суд није установио да је тај састанак имао за циљ оно што је 
истакла оптужба на основу признања оптужених у току извиђаја, али се у 
образложењу није уошпте поближе позабавио са тим састанком, нити је објаснио 
побуде тога састанка, нарочито није изнео да ли и на основу чега прима као 
тачно напред наведену одбрану оптуженог Т. 3.

Најзад, Окружни суд узео је да се није могло утврдити да су састанци 
бвли случајни и у првбм реду ради разоноде (стр. 11 пресуде).

Окружни суд, међутим, за овакво установљење није навео никакве разлоге, 
иако је ова околност од одлучне важности, па је Окружни суд био дужан да у 
смислу § 293 од. 1 0. кр. п. укратко, али посве одређено, наведе из којих разлога 
је узео горње чињенице за недоказане, односно за доказане.

Како је, према свему изложеноме, Окружни суд наведеним поступцима по- 
вредио формални закон из § 336 бр. 5 и 6 0. кр. н., Касациони суд је на том 
основу изјављену ревизију држ. тужиоца уважио, пресуду Окружног суда на 
темељу § 350 бр. 2 С. кр. п. у  целости поништио и упутио ствар Окружном суду 
у П. на нови претрес и одлуку. Овом потоњем суду упутио је ствар зато што 
би, с обзиром на прописе Суд. крив. поступника о искључењу судија, код 
Окружног суда у  П. наступиле потешкоће око образовања суда, те што од дру- 
гих Окружних судова онај у П. има најбоље саобраћајне везе са местима одакле 
су оптуженици и претежни део сведока, па се, с обзиром на то, указује најцели- 
сходнијим да се ствар поново расправи пред тим судом.

Услед поништења првостепене пресуде постала је ревизија држ. тужиоца 
у  осталом делу беспредметна, па је Касациони суд отклонио да о њему решава. 
Шр. Кре 314/1937).
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§ 180 од. 1, 2 Кр. 3. 337 бр. 1 а) и 34G бр. 3 С. кр. п. —  За 
постојање дела из § 180 од. 2 Кр. з. није довољно да је оптужени 
„тупим предметом“ нанео повреде, већ је потребно да се установи 
да су повреде нанете ножем, каквим смртоносннм оруђем, или уоп- 
ште средством подобннм да тело тешко повреди.

П Р Е С У Д А :
Касационн суд поводом ревизије оптуженог Ф. М., изјављене због повреде 

материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п., поништава пресуду Окружног 
СЈда на основу § 346 бр. 3 С. кр. н. и то гледе овог оптуженика, те ствар упу- 
hyje суду на нови претрес и одлуку.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања.



190

Р А З Л О З И :
Против пресуде Окружног суда као зборног суда изјрвио је оптужени Ф. 

М, ревизију због ловреде формалног закона из § 336 бр. 6'С . кр. п. и због по- 
вреде материјалног закоаа из § 337 бр. 1 а) и б) 0. кр. п. н призив.

Касациони суд је  узео у  расматрање ревизију изјавЈвену због повреде ма- 
теријалног закона из §  337 бр. 1 а ) С. кр. п. и нашао је да је нста основана уто- 
лико, што нису у  нападнутој пресуди Јхтановљени они битни елементи, од којих 
зависи постојање или непостојање дела из §-а 180 од. 2 Кр. з. У  диспозитиву 
иресуде тврди се, наиме, да је оптужени неким тупим предметом изударао оште- 
ћшика тако, да му је задао једну озледу тешке природе, a из образложења пре- 
суде внди се да је тај тупи предмет био један штап. Међутим, за постојање 
дела из § 180 од. 2 Кр. з. захтева се да повреда тешке природе буде нанесена 
ножем, каквим смртоносним оруђем, или у  опште средством подобним да тело 
тешко повреди.

Како Окружни су'-д није установио какве је врсте био тај штап и да ли је 
био лодобан да тело тешко повреди, a од установљење те битне чињенице за- 
виси правилна примена закона, т. ј. да ли he се дело квалификовати по § 180 
од. 1 или по § 180 од. Кр. 3., то је  Касациони суд на основу § 346 бр. 3 G. кр. п. 
поводом те ревизије и  у погледу тог оптуженика морао поништити пресуду 
Окружног суда и упутити ствар истом Окружном суду на новн претрес и одлуку.

Услед горње одлуке овог суда остали део ревизије као и призив постали 
су беспредметни и зато је решавање истих ваљало отклонити. (Број КРЕ 
319/1937.)

76
§  333 од. 1, 339 од. 1 и 340 од. 1 С. кр. п. —  Радње и изјаве 

браниоца, обавезне су за оптуженика, када су учињене у  његовом 
грисуству, a он се против њих није оградио.

П Р Е С У Д А :
Касацнони суд делимично уважава захтев за заштнту закона те утврђује, 

да је наредбом Апелационог суда у  Н. С. од 18 маја 1937 год. бр. Кпна 75/1937 
повређен законски пропис у  ^  333 од. 1, 339 од. 1 и 340 од. i  С. кр. п. ,

Остали део захтева за заштиту закона одбацује.
Ова пресуда нема дејства гледе оптуженика.

Р  A 3  Л О З И :
Главнн државни тужилац под бројем Кнс. 346/1937 поднео је захтев за за- 

штиту закона у којем наводи, да је у кривичном предмету против 3. J., после 
објављивања пресуде и после што је претседник већа странке поучио у  погледу 
изјаве правних лекова, опт. 3. J. изјавио на записнику о гл. претресу да са пре- 
судом није задовољан, a  његов бранилац изјавио призив и да не тражи препис 
пресуде; како у законском року овај призив није оправдан, Окр. суд је no- 
Mao све спнсе Апелационом суду у  Н. С. на надлежни посту^пак. Апелациони 
суд је, пак, дописом од 18 маја 1937 године, бр. Кпна 75/1937, вратно списе прво- 
степеном суду с тим, да овај уручи пренис пресуде опт. 3. J., јер је тај опту- 
жени изјавио да са пресудом није задовољан, достављања пресуде се није од- 
рекао, па како своју изјаву није оправдао, не зна се шта садржи љегово незадо- 
вољсто. Окр. суд у Н. С. у извршењу ове наредбе доставио је препис пресуде 
опт. 3. J. —  те је тако отворен нови рок за оправдање изјављеног правног лека, 
a рокови за поднашање правних лекова су преклузивни, и тако су повређени 
законски прописи из §§ ЗЗЗ од. 1 и 2, 399 од. 1 н 340 од. 1 С. кр. п.

Захтев за заштиту закона у оном делу, у којем Гл. држ. тужилац наводи 
да су повређени цитирани ааконски пропнси наредбом .4пелационог суда у Н. 
0  од 18 маја 1937 године бр. Кпна 75/1937, темељнт је из следећих разлога: 
Апелациони суд у Н. С. стао је на становиште да је у конкретном случају по- 
еебну изјаву правног лека дао како опт. 3. J., тако и његов бранилац, н да се у 
погледу обе изјаве има применити она одредба § 339 од. l С. кр. п. по којој he 
се, по благовременој изјав.Ђеној ревизији, жалиоцу доставити препис пресуде 
ради оправдања ревизије, изузевши да се је он при изјави одрекао дастављања



преписа пресуде. Зато се имао исти и у конкретном случају доставити, па како 
то није учињено своједобно, то да се има учинити накнадно.

Касациони суд није прихватио стајалиште Апелационог суда да су изјаве 
правног лека оптуженог 3. J. и његовог браниоца две потпуно засебите изјаве, 
и то из разлога, што је изјаву о правном; леку бранилац дао у  присутности опт. 
3. J., он се против те изјаве није оградио, мада је то морао учинити ако са из- 
јавом није био сагласан, што значи, да је ћутке пристао и на то, да се препис 
пресуде не уручи ради оправдања изјављеног правног лека. По стајалишту Каса- 
ционог суда одбрана је јединствена, све радње и изјаве браниоца током целог 
поступка, уколико се против истих није ограничио, обавезне су и за оптуженога, 
a нарочито онда, када је оптужени присутан при радњама или изјавама шеговог 
браниоца.

Конкретни случај, будући је опт. 3. J. био присутан када је његов бранилац 
његовом незадовољству дао правни израз, a уједно изјавио да не тражи препис 
пресуде, има се тако схватити, да је изјаву коју је бранилац дао, дао заправо 
3., зато Апелациони суд није могао нападнутом наредбом упутити Окр. суд да 
препис пресуде накнадно уручи 3. J., п тако отвори нови рок за оправдање из- 
јављеног правног лека, a када је то ипак учинио, повредио је законске прописе 
наведене у диспозитиву ове пресуде, те је у том делу Касациони суд уважио 
захтев за заштиту закна.

Касациони суд налази, да Окружни суд, када је извршио горњу наредбу, 
raije повредио означене законске прописе, јер је као хијерархискн подређени 
суд морао да изврши џаредбу надлежног вишег суда, те је у  том делу одбио 
захтев за заштиту закода.

Како закон нијв тесудом  повређен, нити је опт. 3. J. осуђен на казну, то 
у  смислу § 357 од. 3 0. кр. п. ова пресуда нема дејства по оптуженога. (Број 
Кно 15/1937.)
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§ 333 од. 3 0. кр. п. —  Призив задржава извршење казне када 
је уперен против врсте казне, све ако је опт. и изјавио да хоће да 
започне извршење казне.

Оптужени је у оправдање свога призива изјавио да жели започети издр- 
жаваље казне, позивајући се на одредбу § 333 одељ. I I I  С. кр. п. По тој одредби 
призив з а д р ж а р а  извршен>е казне ако је уперен против врсте ка.зне. Опту- 
жени је у оправдању свога прнзива изричнто тражно да се изрекне блажа 
в р с т a казне, па како се у смислу § 420 одељ. II С. кр. п. време које је опту- 
женик провео у истражном затвору по објављшзању првостепене пресуде само 
онда може урачунати у казну, ако је почетак извршивања казне био задржан 
околностима, независним од воље олтуженикове, што овде није случај, јер је 
од воље оптуженика зависило да лп he пзјавити такав призив који задржава 
кзвршење казне, зато се није могло урачунати оно време у казну које је опту- 
женик провео у истр. затвору по објављењу пресуде Окр. суда. (Бр. Кре 98/1938).

Б.

Аутентична тумачења
АУТЕНТПЧНА ТУМ АЧЕЊ А ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА УРЕДБЕ 0 ЛИКВИ- 

ДАЦИЈИ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ДУГОВА

На основу чл. 56 ст. 2 Уредбе о лнквидацијн земљорадничких дугова, a у 
споразуму са министрима финансија, пољопривреде и трговине и индустрије 
издајем следећа аутентична тумачења и то:

1) Аутентично тумачење ст. i чл. 2 Уредбе о ликвидацији земљорадничких 
дугова у  вези ст. 1 чл. 2 Правилника за њено извршење, које гласи:

„Код приватних активних намештеника, као и код приватних пензионера, 
сматра се да им је то звање у сваком случају главно занимање."

2) Аутентично тумачење ст. 2 чл. 24 Уредбе о ликвидацији земљораднич- 
ких дугова које гласи:
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,Дко no ст. 2 чл. 24 Уредбе о ликвидацијн земљорадничких дугова укупно 
несмањено дуговање обухваћено прописима Уредбе износи лреко 50% (педесет 
од сто) дужникове имовине, смањење дуга има бнти веће од 30% (гридесет 
од сто).“

Бр. 40467
28 априла 1938 године 

Београд.
Министар правде, 
М. Симтовић с. р.

На основу чл. 56 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, a у спо- 
разуму са министром пољопривреде, министром .финансија и министром трго- 
вине и индустрије, издајем следеће аутентично тумачеше става la ) чл. 24 поме- 
нуте Уредбе;

„Пропис става la ) чл. 24 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова се 
не односи на случај када ниједан од садужника поред тог заједничког дуга 
нема и појединачних дугова.“

Бр. 54231
7 маја 1938 године Мннистар правде,

Београд. М. Симоновић с. р.

АУТЕНТИЧНА ТУМ АЧЕЊ А УРЕДБЕ 0 ЛИКВИДАЦИЈИ ЗЕМЉО- 
РАДНИЧКИХ ДУГОВА

На основу чл. 56 став 2 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова изда- 
јем аутентично тумачење чл. 15 става 1 поменуте Уредбе које гласи:

„Манљивим, у смислу ст. 1 чл. 15 Уредбе о ликвидацији земљорадничких 
дутова, сматра се свако потраживање које се не може наплатнтн без покретања 
судског спора у  погледу постојања, висине илн природе дуга.“

Бр. 50001
19 маја 1938 године Министар правде,

Београд. М. Симоновић с. р.

На основу чл. 56 став 2 Уредбе о ликвидацијн земљорадннчких дугова 
издајем аутентично тумачење друге реченице става 2 чл. 48 поменуте Уредбе 
које гласи:

„Под књигама из друге реченице става 2 чл. 48 Уредбе о ликвидацији 
земљорадничких дугова разумеју се и списковн које Привилегована аграрна 
банка у смислу чл. 31 става 2 поменуте Уредбе доставља пореским управама."

Бр. 53320
25 маја 1938 године Миннстар правде,

Београд. М. Симоновић с. р.

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ УРЕДБЕ 0 ЗАШ ТНТИ НОВЧАНИХ ЗАВОДА 
II ЊИХОВИХ ВЕРОВНИКА

На основу члана 71 Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веров- 
кива од 23 новембра 1934 године и сагласне одлуке министра правде у акту 
број 38304 од 16 априла 1938 године, издајем следеће аутентично тумачење 
Члана 17 Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веровника:

„Обавезе повраћаја државних хартија од вредности, које су узели новчани 
заводи уз право служности, за коју служност је уговорена провнзија служности, 
изједначују се, у  погледу повраћаја, дуговању за које важи одлагање плаћања 
у  смислу Уредбе о заштити новчаних завода и њиховнх веровннка.“

Ово тумачење важи од дана објаве у  „Службеннм новинама".

II Бр. 15757-К
9 маја 1938 године Миннстар трговине и индустрије

Београд. Врбанић с. р.

Власник „Правничког гласника": Владимир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
— Одговорни уредник: Владимир Хаџи. —  Штампарско н иадавачко д. д., 

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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