
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 11 Новн Саду 30 новем бар 1938 Год. II

Судска санкција делатне неспособности 
малолетника

Судска пракса одувек је ишла за тнм да поништи, или бар да 
ублажн, дејство правних послова ма.лолетника које су извршили 
они сами, илн које су извршнли њихови законски заступници без 
нспуњења потребних законских формалности, односно без одобрења 
надлежних туторских власти. Та судска санкција није била увек 
једнака, јер је ова. зависна од многих околности. Да би се ови про- 
блеми могли правилно схватити и решитп, потребно је, ма и нај- 
краће, дати теориску и историску страну овога питања.

Многа лица немају своју пуну делатну сиособност т. ј. она су 
делатно неспособна. Ова делатна неспособност је законска; делатно 
су на пр. неспособна лица која су осуђена због кривичних дела 
iia казну робије; делатно неспособнима постају удате жене склапа- 
1вем брака, јер пунолетно н делатно способно женско лице склапа- 
њем брака у многим земљама губи своју делатну способност. (На 
подручју Апелационог суда у Новом Саду, напротив, жена не само 
да не губи своју делатну способност, него удајом постаје пунолет- 
ном.) Но иоред овпх законских делатних неспособности иостоје и 
ирнродне делатне неспособности, као што је случај душевно обо- 
лелих и малолетних лида. Треба наиоменути да су стара законо- 
давства познавала и трећу врсту природне неспособности, делатну 
неспособност женских лица propter imbedllitatem sexus. За разлику 
од ове природне неспособности свих женских лица, данашња за- 
конска делатна неспособност удате жене устројена је ради пове- 
iiafta престижа мужа и породичне дисциплине.

Сама природа дели човечји живот у вшпе пернода према сте- 
пену физнчке и умне развијености човекове. Римско право пратило 
је тачно овај развитак човечји па је у почетку делило малолетство 
на више степени: infantes, infantiae proximi или pubertati proximi, a 
каснпје je познавало и малолетност од постигнутога пубертета па до 
навршене двадесет н пете године живота. У почетку су малолетници 
у сваком конкретном случају бнли разврставани према њиховој 
телесној п духовној развијености, али је под Јустинијаном: радн 
једноставности било прописано да infantia траје до навршене седме 
године. У том степену малолетности малолетни не може сам вршити 
никакве правне послове т. ј. не може постати нп повернлац нн дуж- 
ник. Од седме па до навршене 14 године малолетник може сам 
вршнтп извесне правне послове којпма постаје веровник н који 
очнгледно иду у његову корист, али не може прнмати никакву 
обавезу без auctoritas tutoris-a.
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У  почетку малолетник постајао је делатно способан у моменту 
пубертета т. ј. у 14-тој години, али како су се често дешавале зло- 
употребе, са Lex Plaetoria, a после и са Lex Aebutia, отпочела је за- 
штита преваренога малолетника. Но претор је ишао и даље те је 
у корист малолетника испод 2б година увео установу повраћаја у 
пређашње стање (restitutio in integrum). Како је малолетник у на- 
челу делатно потпуно способан и његови правни послови у начелу 
пуноважнн, они се само нзузетно могу обескрепити поменутим туж- 
бама. Ово се најбоље види из познате изреке: minor restituitur non 
tanquam minor, sed tanquam laesus. Obo, према томе, није његово право 
као код paciHiHHKa који су делатно неспособни iure civili, to је само 
милост коју he малолетнику указати претор у случају потребе т. ј. 
ако постоји прикрата и ако правни посао буде нападнут у краткоме 
року од једне године. Под Јустинијаном тај рок је продужен на 
четирп године. Том установом није, дакле, укинута делатна спо- 
собност малолетника, него је она само донекле ублажена. Тек кас- 
није, под Царством, куратори преузимају управу над имањем мало- 
летннка и њихова делатна способност губн скоро сваки значај, јер 
они внше не могу погоршавати свој положај преузимањем обавеза 
без consensus-a својих старатеља, па чак ни у случају ако не би 
било преваре или прикрате. Тако овај положај малолетника пот- 
ceha у многоме на положај infantiae proximus-a т. ј. на положај мало- 
летника испод 14 година, коме је за важност правних послова по- 
требан auctoritas tutoris. Према томе кураторов consensus постао је 
скоро истоветан са туторовим auctoritas-ом, што значи све веће огра- 
ннчење делатних способности малолетника. Делатне способности 
малолетника кроз векове п даље су се стално умањавале, док се, 
најпосле, у модерним законодавствнма нису скоро сасвим изгубиле. 
Code Napoleon предвнђа ншптавост правннх послова малолетнпка, 
iio само у случају ако поред осталпх услова постоји п прнкрата. 
У  данашњнм модернпм правима, међутнм, па ii у нашем прпватном 
праву, за разлнку од рпмскога права, иостојн потпуно супротна 
претпоставка т. ј. правни послови које је склопио сам малолетник, 
плп његов штнтннк, алп без одобрења штитничкога суда, уколико 
је то одобрење потребно, сматрају се потпуно ннштавннма, без обзи- 
ра на то да ли постоји прикрата илп не. Према томе малолетник, 
пошто ,је пунолетством добио своју делатну способност, не мора као 
у римском праву ове иравне послове нападати, јер су они по сили 
самога закона ннштавнн. Он их пошто иостане пунолетним може, 
додуше, одобрити и прнзнати ваљанима, но уколико то признање 
не бн уследнло, правнн посао би ирема малолетнику остао без 
учинка н он може ма у коме року ставнти приговор да је посао 
ништаван. Ту, дакле, нема и не може битп уоцште говора о застари, 
која је у piiMCKOM праву, како смо Ј)екли, постојала са роком од 
једне, односно четирп године. Но судска пракса за време важења 
општих проппса т. ј. пре Мин. нар. бр. 4420/1918, ублажила .је ипак 
ово начело на тај начпн, што се има сматратн да је малолетннк ва- 
љаност правнога посла ћутке признао, ако га, пошто .је постао пуно- 
летнпм, кроз дужн ннз година није нападао, него је на пр. оставио 
купца несметано у поседу некретннна не тражећи ове за себе. (Ку- 
рија 9 јан. 1901, 3013, 1812/1904).



I
За разлику од римског права, наш Закон о пунолетству пред- 

виђа с обзиром на делатну способност само две фазе у човечјем 
животу: малолетство, које се завршава са навршеном 21 годином 
живота и пунолетство, после навршене 21 године. Закон нретпо- 
ставља да личност до 21 год. још није постигла довољну телесну и 
ДЈ^ховну развијеност да би могла сама управљати својим посло- 
Бима па је, према томе, малолетник, у начелу, делатно потпуно 
неспособан. To начело прихватила су скоро сва модерна законо- 
давства, иако је у њима доба постизавања пунолетства различито 
регулисано. Код нас, дакле, малолетник када наврши 21 годину 
живота, од скоро потпуно делатно неспособнога лица постаје, намах, 
и тако рећи преко ноћ, без икаквог прелазног стања, делатно пот- 
пуно способним, тако да он може узимати на себе одмах и најтеже 
II за њега најнеповољније обавезе, што, нарочито код имућнијих 
лица, може да крије у себи велику опасност. Али је постепеност, 
односно прилагођавање делатне способности умној и телесној раз- 
вијености малолетника омогућено и код нас, донекле, на тај начин, 
што се у смислу §-а 8 Туторског закона (Зак. чл. X X  из год. 1877) 
малолетност због телесне и душевне заосталости може продужити 
и после навршене 21 године живота, односно што се малолетници у 
см. §§ 4, 5 и 6 Тут. зак. могу прогласити пунолетнима и пре навр- 
шене физичке пунолетности.

Док траје малолетство, малолетник нема права да врши сам 
скоро никакве правне послове, него све у место њега и у његово 
име врши његов законски заступник, отац или штитник, коме су 
потпуно поверени интереси малолетника. У см. §-а 138 Тут. закона, 
малолетник који стоји под туторском влашћу има се, пошто наврши 
14 година, саслушати код уређивања његових важнијих личних и 
имовинских послова, али његова изјава нема одлучујуће снаге. 
Према томе воља малолетника и његова делатна способност, за 
све време трајања малолетства, скоро уопште не постоје. Ипак, 
овај систем модерних законодавстава потпуне делатне неспособ- 
ности малолетника, који почнва на начелима заштите и њиховог 
зак. заступања, има у нашем праву изузетака. Пре свега тамо где је 
по самој природи правнога посла овај немогуће нзвршити путем за- 
ступања, као на пр. код склапања брака, признавања незаконитога 
детета за своје, подизања тужбе ради утврђивања незаконитости 
очинства, тестирања (малолетник после навршене дванаесте године 
може тестирати јавном опоруком); у см. §-а 95 Тут. зак. малолетник 
може уз одобрење туторске власти бирати службу као стални начин 
зараде чак и у случају противљења зак. заступника. За одобрење 
ступања у службу малолетника као чељадета, меродавни су иначе 
прописи §-а 7 Зак. чл. XIII из 1878 год. У случају да се малолетник, 
који је навршио 14 год. живота, сам брине о своме издржава- 
њу, може у смислу §-а 3 Зак. чл. X X  из 1877 год. слободно распо- 
лагати са оним што стекне својим радом и службом. Сем тога мало- 
летник је у сваком случају дужан накнадити штету коју почини 
деликтима и квази деликтима. Исто тако малолетник, који се по на- 
вршеној осамнаестој години живота лажно издаје за пунолетног, 
одговара за сву штету, ако друга уговарајућа страна iipe склапања 
иравнога посла није могла лако прибавити обавештење о томе да он
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није малолетник. Таква се судска пракса може правдати тиме, што 
је малолетник долозним начином свога сауговорача довео у блудњу, 
што се потпуно изједначава са деликтуозном радњом. ( § 248 Агз. 
§ 283 Предоснове). Малолетник може, сем тога, самостално вршити 
све оне иравне послове којима отклања неку непосредну штету п 
тиме штити своје интересе: он може на пр. тражити земљишно- 
књижно убележење, прекннутп застару итд. To исто може учинити 
и у корист других лица као деловођа без овлашћења нли као опуно- 
моћеник. Малолетник може бити и парнични опуномоћеник пуно- 
летног властодавца, уколико тиме на себе лично не преузима ни- 
какве обавезе.

Као што видимо, малолетници као н остала лица лишена своје- 
власти имају способност да буду субјекти ii носиоци права н оба- 
веза (Rechtsfahigkeit), али онн немају способности да правне послове 
врше сами и без помоћи њихових законскнх заступника. (Hand- 
lungsfahigkeit). Док је правна неспособност, у већини случајева, по- 
стављена у  интересу јавнога поретка, делатна неспособност је пред- 
виђена зато, да би се лица смањених душевних способности зашти- 
тила од правних послова којн би, у  већпнн случајева, могли битн 
по њих неповољни и штетни. To је, дакле, једна заштитна мера коју 
је законодавац предвидео да би таква лица заштитио н од њих 
самих; те се оваква неспособност назива у правној теоријн з a - 
ш т II т н 0 м неспособношћу. Због такве неспособности моћи he при- 
говор да је уговор ништаван поднетн само делатно неспособно, 
заштићено лице, односно његови правни следннци, a ннкако и друга 
уговарајућа страна која је делатно способна. Како се, дакле, овде 
радн само о заштитп делатно неспособнога контрахента-малолет- 
ника, уговор је апсолутно ннштав једино у погледу њега. У iio- 
гледу друге уговарајуће страике, која је делатно способна, уговор 
је од почетка иуноважан, те она једнострано од њега не може од>"- 
стати, нити се позиватн на то да је уговор за малолетну —  делатно 
неспособну странку —  апсолутно ннштаван. To је тако званп 
negotium claudicans, или крњи, релатпвно нпштавнн уговор, који је 
потпуно пуноважан за једну, a апсолутно ништаван за другу уго- 
варајућу странку. Нема сумње да је ово један изузетак од општнх 
правила ништавостн, према којима уговор може битн у псто време 
или апсолутно ннштаван, илн потпуно пуноважан за обе уго- 
варајуће странке. Но релативна ншитавост овога крњега уго- 
вора може се уклоннтн на тај начпн, што делатно неспособна 
странка-малолетнпк, пошто је постао пунолетним, односно пошто 
је постао делатно потпуно способним, може накнадно призна- 
ти свој властити правни посао за себе обавезним. Он може овом 
крњем уговору додати оно што му је првобптно недостајало, т. ј. 
своју вољу као делатно способнога лнца, јер се раније нзражена 
воља за време његове делатне неспособности не л1оже уопште сма- 
трати изразом воље. Према општнм правнлнма ово накнадно при- 
знање или потврда ранијега уговора од стране делатно способних 
лица нису везани нн за какву форму. Она може бити пнсмена или 
усмена, изрнчита или прећутна, која се манифестује у конклу- 
дентним чинима. Важно је само да је несумњиво утврђено да је 
бившн малолетник ове за њега ништавне правне послове нак-надио
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признао и одобрио. Тако ако се на iip. ради о куиопродаји покрет- 
нина, ову бившп малолетник може потврдити ма на који начин, 
писмено, усмено или конклудентннм чинима. Сасвим је други слу- 
чај код оних уговора, чија ваљаност зависи од нспуњења извесних 
строгих формалности. Уколико овим формалностима не би било 
удовољено, такав уговор остаје аисолутно ништаваи, односно 
непостојећп, те се он као такав ни после постизавања делатне cno- 
собности од стране бившег малолетника не би, без новога уговора, 
могао одобрити. Тако на пр. ако један ожењени малолетник прода 
другом пунолетном и делатно способном сауговорачу своје хартије 
од вредности, потпуно је ирелевантно у каквоме је облику он са- 
чињен, јер се његова ваљаност просуђује по општим правним пропи- 
сима. Он може бити и усмен и малолетник he га увек, када буде 
постао делатно способан, ма на који начин, дакле усмено или кон- 
клудентним чннима, моћи конвалвдирати. Но ако тај исти ожењени 
малолетник те исте папире од вредности прода својој такође пуно- 
летној н делатно способној жени, али само усменим уговором, 
тај уговор малолетник, пошто постане пунолетним, неће моћи одо- 
бравати нитн усменим уговором нити конклудентним чинима, него 
he морати, ако би хтео да му уговор важи, састављати га поново u 
TO у  облику јавнобележничке исправе, како то закон за ваљаност 
купопродајнога уговора између мужа и жене прописује. .

Да видимо како ствар стоји са отуђењем некретнина. Некада 
су за ваљаност отуђивања некретнина важлли исти пвописи као и 
за ваљаност отуђивања покретних ствари. Но са Министарском 
наредбом бр. 4420/1918 ситуациЈа је из основе измењена, јер је у 
смислу §-а 1 исте наредбе за ваљаност правнога посла о отуђењу 
некретнина потребно да је правни ш сао сачињен написмено. Према 
томе, без писменог уговора нема правнога посла о отуђењу некрет- 
нина те је писменп уговор за ваљаност правнога посла о оту- 
ђењу некретнина један к о н с т и т у т п в а н  акт. Ако, дакле, 
малолетнпк, потписујући уговор, отуђи некретнине, настаје lin- 
тање да ли он може тај уговор, пошто постане пунолетним, 
-конвалидирати на исти начин на који може конвалидиратл и пис- 
iteHii уговор који је склопио у погледу отуђења покретнина т. ј. 
усмено или конклудентним чиннма. Постоје мшпљења да би ан такав 
уговор могао конвалпднрати и на такве начине, бyдyhн да писмено 
са потпнсом малолетника Beh постоји. Према оиоме, међутим, што 
смо у томе погледу напред рекли, то he малвлетник Mohii учинити 
само на тај начин, ако, пошто постане пунолетним, сачини један 
посве нов писмени купопродајни угово]) у см. Мин. нар. бр. 4420/ 
1918, на који he моратп ставити поново свој потпис, јер се први 
уговор, склопљен за време његовога малолетства, има у погледу 
њега сматратн ништавним и HenocTojehiiM, те се HenocTojehoM има 
сматрати п пзјава воље која је маннфестована првим потписом уго- 
вора од стране малолетника. To становшпте прихватнла је и наша 
судска пракса са којом се п ми слажемо п држимо да је она једино 
исправна. (Пресуда Касац. суда у Новом Саду од 18 јан. 1937, бо. 
Г. 792/1932, објављена у „Правннчком гласнику“ за г. 1937, стр. 90).

В ладим ш р К . УСаџи
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Да ли у парницама које настају услед 
приговора поднетих против платних налога 
треба примењивати нови или стари Грађански 

парнични поступак?
У „Правничком гласнику" од септембра месеца о. г. изнето је 

мишљење, према коме би после ступања на снагу новога Грађан- 
ског парничног поступка требало његове прописе примењивати и 
на оне парнице, које настају услед приговора који су поднесени 
после његова ступања на снагу, a против платних налога који су 
донесени у см. прописа осме главе старога Поступка. Држимо да 
такво мишљење није основано на закону, него да је, напротив, осно- 
вано стајалиште Касационог суда, изражено у закључку Рек. 
368/1936, чијој основаности писац поменутога мишљења приговара.

Чланом 16 уводног Закона за нови Гр. п. п. остављени су на 
снази за правно подручје Апелационога суда у Новом Саду прописи 
главе осме (у тексту Закона погрешно седме) Зак. чл. I из год. 1911. 
Бије могуће из тих пропиоа, без штете за правилну примену закона, 
издвојити један део и примењивати га, a други део оставити ван 
примене. Према пропису на пр. §-а 603 старога Гр. п. п., услед 
поднесене контрадикције против платног налога треба пред среским 
судом одредити рочиште ради прихвата и мериторнога расправљања 
спора. Прихват и мериторна расправа могу се одређивати, међутим, 
само по прописима старога, a никако по прописима новога Гр. ii. п., 
који познаје само прво рочиште, односно усмену расправу. У дру- 
гом ставу §-а 603 каже се, даље, да „у  парници која је настала 
услед контрадикције нема места контрадикцији због пропуштања 
расправе“ (§ 460). Када се, дакле, § 603, за који смо утврдили да ie 
остао на снази, позива на § 460, онда је на снази морао остати ii 
пропис тога §-а. A када ванги § 460 и када важе прописи о npii- 
хвату и мериторној расправи, онда се може са разлогом тврдити да 
се у парничном поступку који настане услед контрадикције против 
платнога налога нмају у целинн примењивати прописи старога Гр. 
п. п. Сем тога и § 598 старога Гр. ii. п. упућује на то да се спор, 
који настане услед контрадикцнје иротнв платнога налога, изда- 
тога iio старом Закону, има по старом закону и расправљати. У 
iioBOM Гр. II. п. нема, наиме, прописа који садржи тај § 598 да се 
приговори могу поднети и после 15 дана од одређеног намирног 
извршења. —  Прописи старога Поступка су за дужника, додуше, 
тежи од оних нз §-а 641 новога, али су зато ублажени прописом 
§-а 598.

Haiiie је мишљење, према томе, да се у наведеном случају има 
примењивати само стари Гр. п. п. н да је стајалип1те Касационога 
<\УД̂  основано на Закону. В а с и л в /е  Ђ . О р л и ћ
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Оцене и прикази
Фердо Шишвћ: Југословенска мисао. Библнотека 

„Балкав в  Балваввв“ . Издаше Балкавског ввствтута. 
Београд 1937, стр. 277. У библиотеци „Балкан и Балканци“ 
изашла је у току 1937 год. књига чији натпис напред исписасмо. 
Г. Фердо Шишић, академик, професор Универзитета и наш одлич- 
ни историк, дао је на 272 стране текста историју „појаве, напре- 
довања, успона и победе мисли југословенског народног ослобо- 
ђења и уједињења", како се у предговору књиге кратко каже. 
Међу нашим југословенским историцима можда ни један није био 
позванији да да историју развитка југословенске мисли него г. 
Шишић; њен убеђени присталица и поборник и најбољи познава- 
лац нарочито оних југословенских идеја и покрета, који су се 
јављали у хрватском делу нашега народа. Овој књизи још више 
подиже вредност што r. Шишић, иако Хрват, са подједнаким 
симпатијама и објективношћу прати и приказује оне покрете, 
који су се у интересу остварења југословенске мисли јављали у 
хрватском, као и оне који су се јављали у српском делу нашега 
народа.

Градиво је r. Шишић обрадио у седамнаест поглавља, која 
сва скупа дају целину и употпуњују слику о постанку и развитку 
југословенске мисли на свима странама нашега троименог народа. 
У првом поглављу „Односи Хрвата и Мађара и њихови спорови“ , 
писац је у најкраћим потезима дао историју борби Хрвата за 
независност и народни језик са Мађарима, од почетка њихових 
заједничких односа до краја осамнаестога века. У истом поглављу 
он истиче и значај Доситеја Обрадовића и Јована Рајића за раз- 
витак југословенске мисли. Позивајући се на речи проф. Радој- 
чића, г. Шишић каже да је  Рајићева „Историја“ била учитељ и 
политички саветник читавих наших нараштаја, које су из ње 
црпле уверење о јединству свих Јужних Словена и о потреби 
слоге између њих. Рајићева „Историја“ упућивала је саветнике и 
пријатеље Карађорђеве да народном ослобођењу не ударе уске 
границе, него да њима обухвате што већи део нашега народа.

У другом поглављу: „Народни ослободилачки устанци“ , писац 
констатује, приказујући најважније догађаје из Карађорђевог 
устанка, да је Карађорђевим устанком положен темељ модерној 
Србији, a no томе и данашњој Југославији. Од 1806 год. Србија 
је све више почела себе сматрати носиоцем идеје народнога осло- 
бођења и стожером читаве националне акције. Писац карактерише 
знача.ј српске револуције занимљивим речима мађарског истори- 
чара Калаија, које је овај написао у предговору српског превода 
своје „Српске историје“ : „И мину време светлости, нестаде српске 
средњевековне државе па се чинило као да је српски народ дефи- 
нитивно збрисан из реда осталих народа. Али у почетку најнови- 
јега доба привлачи нашу пажњу таква појава, којо ј равне не 
може да покаже историја света. После столетнога робовања буди 
се један народ и издиже до народне самосвести, код чега је, без 
сумње, најзанимљивије и најпоучније то, што после тако дуго- 
трајнога тлачења, под којим умало да српско народно биће сасвим
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не ишчезну, прост народ, својом снагом и без туђе помоћи, црпећи 
одушевљење из старинских традиција, одушевљен инстинктом 
патриотизма . . . ипак годинама јуначки продужује борбу против 
M H o ro  надмоћније турске силе; што тај прост народ постаде то- 
лико способан да опет буде народ и да себи створи независну 
државу која одговара модерним захтевима. To су Срби извојевали 
у почетку XIX века својом револуцијом, у којој су истрајали да 
се томе морамо дивити. Зато они из своје прошлости могу црпсти 
веру у будућност и зато им је историја од општег интереса и за 
друге народе."

У трећем поглављу „Карађорђе и Наполеонова Илирија“ , 
писац указује на везе Карађорђа и Совјета са Наполеоном, коме 
је Совјет посредством капетана Раде Вучинића нудио протекторат 
над Србијом, и налази да је и Наполеонова Илирија извршила 
снажан утицај на развитак мисли о југословенском уједињењу. 
Стварањем Наполеонове Илирије схваћена је потреба једнога и 
јединственога политичког народа, састављенога од свих Илира 
(Југословена).

У четвртом поглављу: „Претече Илирскога покрета“ , писац 
приказује идеје претеча Илирскога покрета, Ђуре Шпорера, д-ра 
Људевита Јелачића Бужимског, Ромуалда Кватерника, Јосипа Ђур- 
ковечког, Грофа Јанка Драшковића, Ивана Деркоса и Људевита 
Гаја о потреби једнога књижевнога језика и југословенскога је- 
динства. По њима, други и трећи децениј прве половине деветнае- 
стога века могу се сматрати временом када се међу Јужним Сло- 
венима почела развијати идеја политичке народности и јављати 
мисао о националној —  својој држави. Писац држи да је основна 
црта Илирскога покрета, баш као и доцнијега Војвођанског, 
лојалност према бечком Двору и слепо поуздање у њега, и тек 
када се и Срби и Хрвати нађоше преварени „стао се лагано у 
југословенској политици стварати битан преокрет, са главним 
циљем да се народна срећа потражи изван граница Хапсбуршке 
монархије па и против њене воље“ .

У петом поглављу, приказујући Гајев Ирилизам, писац истиче 
да је Ирилизам био темељ идеје Југословенског народног једин- 
ства, у смислу потпуно противном бечким дворским циљевима. 
Илиризам је у хрватском делу нашега народа пробудио народну 
свест; створио појам о модерној држави и независности и отво- 
рено ишао за укидањем столетне хрватско-мађарске државне везе 
и за уједињењем Хрвата са осталим Јужним Словенима. У Вој- 
водини, међутим, Илирски покрет и Илирство нису нашли скоро 
никаквог одзива, јер су овде Тодор Павловић, Павао Стаматовић 
и Јован Суботић били први који су југословенском имену дали 
онај смисао што га он има данас т. ј. заједничко политичко име 
за све Јужне Словене.

У шестом поглављу: „Начертаније Илије Гарашанина" писац 
даје историју постанка и садржину тога епохалнога политичкога 
програма даровитога српског државника Илије Гарашанина о 
ослобођењу и уједињењу Јужних Словена —  Срба, Хрвата, Бу- 
гара, који нам данас, после остваренога уједињења, изгледа оди- 
ста као неко испуњено пророштво.
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Приказујући y седмој глави Српско-хрватски покрет из год. 
1848— 1849, писац показује како је тај покрет био потсти- 
цан од српске владе у Београду, и како је Гарашанин био 
управо онај чинилац који је удружио Србе и Хрвате у заједничку 
акцију против Мађара и скренуо их са пута компромиса којим су 
они били раније пошли. У истој глави писац кзноси и напоре 
Бладике Петра Петровића Његоша око сједињења Далмације са 
Хрватском и Славонијом. Већ од год. 1848— 1849 почиње Србија 
да постаје оним средиштем, којем су почели да све снажније и 
свесније теже сви делови српскога народа. Србија постаје носилац 
прво српске народне мисли, a ускоро носилац и идеје ослобођења 
и уједињења свих југословенских народа.

У осмом поглављу: „Ш тросмајер и Рачки“ , писац приказује 
идеје ова два велика хрватска вођа о народном ослобођењу и 
уједињењу, које одају нов поглед на питање југословенског 
јединства: Југословенство као замена за Илирство. Ако се за 
Илирство може рећи да је хрватском народу дало нову нацио- 
налну религију, за Југословенство се може рећи да су његови 
евангелисти, Штросмајер и Рачки, каже г. Шишић, постали коди- 
фикатори ове народне религије. Штросмајер и Рачки су веровали 
да се српско и хрватско питање може трајно решити једино 
потпуним народним јединством у смислу југословенског једин- 
ства. —  У истој глави писац приказује и идеје противника југо- 
словенске мисли, Еугена Кватерника и Анте Старчевића и његовог 
панхрватства, које је  први истакао још  1700 год. Сењанин Павао 
Ритер Витезовић. „П од хрватством су Кватерник и Старчевић 
разумевали целокупну садржину југословенске pace, признајући 
хрватско име као једино легално и исправно“ . У Србији живи, по 
Старчевићу, најплеменитији део хрватског народа, па и Св. Сава 
и Цар Душан изданци су славне хрватске династије Немањића. 
Хрват је био и косовски јунак Милош Кобиловић! Та наука се, 
најпосле, каже писац, показала промашеном, јер је уместо слоге 
свих југословенских снага изазвала међу њима борбу и омразу. 
Странка Кватерника и Старчевића остала је кроз дуги низ година 
непромењена и без способности за развијање, док се није, нај- 
после, сасвим окаменила. Уместо да је ишла за тим „да се од свих 
Срба, Хрвата и Словенаца образује један народ са једним име- 
ном, она је својим силовитим поступањем, не ретко и простотом, 
створила толики јаз међу њима, да је услед тога ослабила чак и 
хрватска народна позиција". Од „великих догађаја што их у 
своме крилу носи будућност“ т. ј. од пропасти Аустро-угарске у 
ратном сукобу, у првом реду са Русијом, очекивали су Штросмајер 
и Рачки срећнију будућност свих југословенских народа, па су 
те велике догађаје, каже г. Шишић, у својим писмима често и 
прижељкивали.

У деветој глави: „За владе Кнеза Михаила", писац прика- 
зује напоре Кнеза Михаила на организовању покрета балканских 
Хришћана против Турака. Помиње речи д-ра Светозара Милетића, 
написане у „Застави", да су му „немиле задевице између два пле- 
мена која су, углавном, један народ са два имена“ и да „толико 
пута исмевано Великосрпство и Великохрватство имају ипак у
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себи клицу OHora што се зове Јужно Словенство, од чега неки 
зазиру“ . —  Највећи успех политике Кнеза Михаила био је, по 
писцу, добитак градова без крви, као и тајни уговор о савезу 
између Србије и Црне Горе од 5(23) септ. 1866 год., по којем 
Србија и Црна Гора у случају рата неће једна без друге ништа 
предузимати. На св. Саву 1867 израђен је у Букурешту програм 
политичкога одношаја Србо-Бугара (Бугаро-Срба), према коме 
између Срба и Бугара треба да се учини братско сједињење под 
именом „Југословенско царство“ . У јесен 1867, потпором Русије, 
склопио је Кнез Михаило тајни уговор за напад и одбрану са 
Грчком, a 1868 и савез пријатељства са Кнежевином Румунијом, 
који је  Србији имао да гарантује неутралност и уговорне везе.

У десетој глави: „Хрватско-угарска нагодба“ писац у глав- 
ним линијама и прегледно износи историјат хрватско-угарске На- 
годбе из год. 1868, која је  све до год. 1918 остала основ на којем 
је почивао читав политички живот и однос између Хрватске и 
Мађарске.

У једанаестој глави; „Ријечко питање“' износи нам писац исто- 
рију ријечкога питања и свих борби Хрвата да овај град, који је  од 
најстаријих времена припадао Хрватској, остане и надаље њен са- 
ставни део, у којој борби Хрвати, како се зна, нису, нажалост, 
имали успеха.

У дванаестој глави: „Словенци и југословенска мисао“ , 
износе се напори словеначких народњака, Станка Враза, Јернеја 
Копитара, Фрање Прешерна и Јанеза Блајвајса, у корист југосло- 
венске мисли и јединства. 1848 год. рађа се први словеначки 
политички програм „Сједињена Словенија“ , коме је  сврха уједи- 
њење свих Словенаца у једну управну целину под именом „Сло- 
венија“ . У њој би постојао један Сабор у Љубљани, у којем би 
се решавало о свим питањима која се тичу словеначког народног 
живота, a сва остала, заједничка свим народима Аустрије, реша- 
вала би се у државном Сабору у Бечу. 1866 Лука Светец тражи 
„на темељу народног права“ сједињење аустроугарских Јужних 
Словена у једну управну целину у федеративно уређеној Аустрији. 
1 дец. 1870 састају се у ЈБубљани југословенски политичари, међу 
њима и Војвођанин д-р Лаза Костић, и стварају „Југословенски 
љубљански програм“ , којим је проглашено народно јединство 
Јужних Словена у Аустро-угарској и обећана узајамна помоћ да 
се постигне и политичко јединство у федеративној Аустрији.

У тринаестој глави: „Светозар Марковић", констатује се да 
ј(' Марковић први изрекао нов основни принцип југословенске по- 
литике: да се слобода Југословена (Срба, Хрвата и Словенаца) и 
опстанак Аустрије узајамно искључују и да, да би се решило пи- 
тање народности у Аустрији, треба разрушити Аустро-Угарску 
монархију „која  је скрпљена женидбама, наслеђивањима и ра- 
зним уговорима и која се држи језуитским лагаријама и грубом 
солдачком силом. Зато мали народи у Аустрији, уместо федера- 
лизма, имају пред собом пречи и подеснији пут, да се сједине са 
другом својом  браћом која живе изван граница Аустро-угарске“ .

У четрнаестој глави; „Херцеговачко-босански устанак и Петар 
Мркоњић“ износе се борбе Краља Петра, онда још  Петра Мрко-



њића, у Босанској Крајини за народно ослобођење и његово по- 
знато писмо Краљу Милану Обреновићу о споразумној заједнич- 
кој радњи на народној ствари.

У главама петнаестој, шестнаестој и седамнаестој изнета је, 
напослетку, кратка историја окупације Босне и Херцеговине од 
етране Аустро-Угарске 1878, историја Ријечке и Задарске резолу- 
ције, анексије Босне и Херцеговине, Балканских ратова и Свет- 
скога рата, који је довео до 1 дец. 1918 год.

Излагања г. Шишића су јасна, жива и занимљива, те се ова 
књига свакоме ко хоће да се поуздано и од солиднога писца оба- 
вести о историји развитка Југословенске мисли, може најтоплије 
препоручити. Д -р  ЈоЂ €ш  С а л к о в и П
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Судска грађанска пракса
243

Тужитељица је тужбом тражила у име своје, као и у име своје 
малолетне деце, да јој тужени признају право власништва с на- 
слова сутековине, као и наследно право на некретнине које је у 
тужби побројила. Тужени су у току поступка код првостепенога 
суда, међу осталим, приговарали да је њихов покојни отац Николић 
Шпира оставио иза себе ваљан усмени тестаменат, у см. кога сва 
његова оставина припада њима као тестаментарним наследницима.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, устано- 
вио је као чнњеницу, да је усмени тестаменат пок. Николић Шпире 
ваљан. Апелациони суд одбио је призив тужитеља и потврдио прво- 
степену пресуду. У образложењу пресуде истиче се, да је лице које 
побија ваљаност опоруке дужно шбијати ју тужбом, у којој he 
тачно и појединачно означити све разлоге и материјално-правне и 
формално-правне због којнх сматра да је опорука невал>ана. To 
тужитељи нису учинили н, према томе, нису власни да нападају 
сада призивом установљење првостепенога суда да вал>ана опорука 
постоји. Касациони суд одбио је ревизију тужитеља пресудом бр. 
Рев. 117/1936 са образложењем, да су тужитељи још у току оста- 
винскога поступка оспоравали да постојп ваљана усмена опорука, 
али да нити у тужбн нити у току поступка код ирвостепенога суда 
нису навели ни један разлог због којега траже да се опорука огласи 
неваљаном. Ревизија се имала према стајалишту Касационог суда 
одбити, јер је Апелациони суд правилно поступио када се није 
упуштао у оцену основаностн призивних разлога тужитеља, којима 
oiffl побијају чињенично установљење првостепенога суда да ваљана 
усмена опорука постоји. Правилно је и стајалиште Апелационога 
суда да се сви разлози због којих се побија ваљаност опоруке имају 
навести већ у тужбн, a касније, у току поступка код првостепенога 
суда, само онда, ако странка докаже да за њих у време предаје 
тужбе није знала.

Држимо да то стајалиште Касацноног суда у конкретном слу- 
чају није основано. Истина да је тужитељ већ у тужби дужан 
навестн све разлоге због којих тражи да се опорука огласи нева- 
љаном. У конкретном случају, међутим, иако су тужитељи про-
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пустили да TO учине, тужени су нстаклн прнговор да постојн ваљана 
усмена опорука, према којој оставнна прнпада њима као тестамен- 
тарним наследницима, те су тражили да суд одреди преслушање 
тестаментарних сведока којима he то доказатн. Када је, дакле, прво- 
степени суд на предлог тужених тај доказ спровео ii установно да 
ваљана усмена опорука тгостојн, онда признвнп суд није могао при- 
вив тужитеља одбијатп само на тој основи, да тужитељи нису власнн 
да чињенично установљење гледе ваљаностн оиоруке нападају, јер 
ваљаност опоруке нису нападалн тужбом. Одрицатп право тужп- 
тељима да нападају чињенична установљења првостепенога суда, 
ма она иначе била апсурдна, значило би лишавати тужитеље права 
на правни лек, на који они у см. ирописа Грађ. п. п. несумњиво 
лмају права. Изрека Касационога суда само би онда била доследна 
II у  духу досадашње праксе истога суда, да се у  лресудн нзрекло 
да првостепени суд није био уопште властан да поводом приговора 
тужених улази у расматрање пнтања о томе да ли ваљана усмена 
опорука постоји, јер је тужитеље теретила дужност да то докажу. 
(Ако их је теретила, јер је пропис да је ваљаност опоруке, која је 
међу наследницима, као у конкретном случају, била спорна још 
на оставинској расправи, дужна доказнвати она странка ко’а своја 
наследна права на опоруци оснива К. IX 1009.) Ho како је прво- 
степени суд, и без тужбеног предлога тужитеља, доказ о ваљаностп 
опоруке спровео, био је призивнн суд дужан да узме у расматрање 
призивну жалбу тужитеља да је првостеиени суд чињенично стање 
ствари у  том погледу установио погрешно.

244
Правни је пропис да се отац природнога оца може осуднти на 

издржавање ванбрачнога детета свога сина само ако му спн код 
њега жнви и у  његовом газдинству привређује. (Пресуда Касацио- 
пога суда у Новом Саду од 22 авг. 1938 бр. Н. г. 737/1934).

Касацнонн суд услед ревизије другореднога туженога пресуду призивнога 
суда пренначује н тужитеља са тужбом према њему одбија. Осуђује тужитеЈва 
да овом туженом плати у року од 15 дана под претаом оврхе 160 динара (ди- 
нара сто и шесдесет) првостепених, 160 дин. (динара сто н ше.здееет) призивних 
и 230 дин. (динара двестотине п тридесет) ревизионих трошкова.

Р А З  Л О З П :
Тужитељица је у тужбн навела да је против туженога била покренула пар- 

ницу ради издржавања ванбрачног детета Јосипа које је рођено из њенога ван- 
Срачнога односа са туженим. У тој ранијој парници тужени је признао да је 
отад детета, те су склопнли били поравнање у см. којега се тужени обвезао да 
ће тужитељицу у  року од месец дана узети -за жену и дете издржавати. Како 
тужени својој обавези из иоравнања није, међути.м, удовољио, тужитељииа је 
тражила да се осуди да је дужан у име нздржавања за дете ii .ia lia T ii месечно 
300 динара. Како, пак, тужени, који нема никаква заннмања н зараде, жнвн код 
оца, тужитељица тужи н оца и тражп да се овај осуди солидарно са прРоредним 
туженим да је ту своту дужан плаћати. Прворедни тужени је у своју одбрану 
навео да је тужба преурањена, јер још није истекао рок од месец дана у којем 
јс требао да се тужнтељицом ожени, a другоредни тужени навео је да отац 
није дужан издржаватн ванбрачно дете свога сина, нарочито не онда када прво- 
реднн тужени не живн код њега.

Првостепени суд дао је места тужби против првореднога туженога и осу- 
дио га да плаћа месечно 75 динара, док Je призивни суд услед призива тужите-
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љева осудио и другоредног туженога да је досуђену своту дужан плаћати 
солидарно са прворедним туженим, јер му је син са његови.м пристанком довео 
у кућу тужитељицу и тамо са њоме ванбрачно живео.

Ревизији другореднога туженога ваљало је дати места и тужбу ирема њему 
одбити, јер је призивни суд као чињеницу установио, која реви-зијом од стране 
тужитељице није нападнута, да је прворедни тужени живео у кући очевој још 
iipe покретања спора свега три месеца и да после тога код оца није живео, па 
да не живи ни данас. Правни је, пак, пропис, да се отац природнога оца може 
осудити на издржавање ванбрачпог детета свога сина само ако му син код њега 
живи и у његовом газдинству привређује.

Како је тужитељица према другоредном туженом са тужбом одбијена, ваљало 
ју је осудити да плати трошкове спора у све три инстанције у см. §§ 143 и 152 
Грађ. п. п.

24б
Правни је лропис да је и за уговор о поновном преносу некрет- 

нине на отуђиваоца потребно писмено у см. Мин. нар. бр. 4420/1918, 
ако је писмено било потребно за ваљаност првога преноса. У слу- 
чају другога преноса не оживљава првобитно право отуђиваоца, него 
он врши једно ново, оригинално право, које са првобитним нема 
везе. (Пресуда Касацноног суда у Новом Саду од 10 октобра 1938, 
бр. Н. r. 905/1934).

Касациони суд ревизију тужене одбија и осуђује ју  да тужитељици, у року 
од 15 дана под претњом оврхе, плати 450 дин. (динара четири стотине и педесет) 
ревизиских трошкова.

Р А З  Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да је њена свекрва, тужена, још када је 

она, тужитељица, била верена са њени.м пок. сином, преписала на њу привид- 
ним купопродајни.м уговором некретнине, уписане у гр. ул. Јанков Мост бр. 1365 
ц 1366 у површини од 2 јутра оранице; да ту .земљу тужена, и ако је она па н>у, 
тужитељицу, и грунтовно преписана, држи бесправно у поседу. Тражила је да 
се тужена осуди да јој декретнине преда у посед и плати трошкове. Тужена је 
тврдила да су некретнине иреписане на тужитељицу у сврху осигурања да he 
јој син са тужитељицом склопити брак, али како је брак склопљен, некрет- 
нине су остале и даље у њеном власништву, што потврђује и чињеиица да је у 
поседу некретнина била увек она, тужена, да је она платила преиосну пристојбу 
па да је и порез она плаћала.

Првостепени је суд тужитељицу са тужбо.ч одбио, док је призивни суд, ува- 
жавајући призив, првостепену пресуду преиначио и тужену осудио према 
тужбено.м захтеву.

Није основана жалба тужене да је призивни суд повредно правне прописе. 
Призивни је суд установио као чињеницу, која ревизијом није нападнута, да је 
тужитељица у време склапања уговора била малолетна н да, према томе, њен 
иристанак да се некретнине ионово пренесу на име тужене, све ако је и дат, 
будући је уговор теретан, без одобрења снрочадскога стола не би вредео. Али без. 
обзира на малолетност тужитељичину, правни је пропис да је и за уговор о по- 
новном преносу некретнина на име отуђиваоца потребно пис.чено у см. Мин. нар. бр. 
4420/1918, ако је писмено било потребно за ваљаност првога преноса. У случају 
другога преноса не оживљава првобитно право отуђиваоца, него отуђивалац, 
напротив, врши ново, ориганално право које са првобитним нема никакве везе.

Како тужена са ревизијом није успела, вал>ало ју је осудити да платн 
трошкове ревизискога поступка у см. §§-а 143 и 152 Грађ. п. п.

246
Уредба 0 лпквидацпјп земљорадничких дугова од 25 септ. 193G 

не садржн таквога прописа да се продавцу не би смела досудити 
куповнина која му припада за продате некретннне. (Пресуда "Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 20 јунија 1938, бр. Н. г. 2 89 /1934 ).
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Касациони суд ревизију тужених одбија и потврђује пресуду призивнога

суда.
Р А З Л О З И :

Тужитељ је у тужби навео да је купопрадајним уговором од U окт. 1928 
год. продао туженима 16 кат. јутара земље за цену од 84 мет. центи жита ло 
јутру. укупно за 1296 мет. центи. Ириликом потписа купопродајног уговора ту- 
жени су исплатили 328 мет. центи, док су остатак имали да исплате 1 априла 
1929 год. У случају да купци куповнину у уговореном року не исплате, имали су 
је право исплатити у десет полугодишњих рата (.1 апрИла и 1 октобра), почев од 
1 априла 1929 год., до 1 октобра 1933. У см. 5 т. б) уговора, прерачунавање у 
пшеници уговорене куповнине у новац, за случај неисплате пшенице, има се 
обавити на темељу нотирања банатске пшенице на новосадској Берзи жита 
према дневној цени онога дана, који he дродавад по својој вољи изабрати и 
установити: у погледу рате која је платива 1 априла сваке године према цени 
пшенице коју она буде имала у току претходнога марта месеца, a у погледу 
рате која се има платити i октобра, према цени пшенице која буде нотирана 
на новосадској Берзи у току претходнога септе.чбра месеца. Према рачуну 
тужитељеву тужени би му у име заостале кудовнине дуговали заједно са кама- 
тама и разликом у цени шпенице коју су се тужени обвезали платити због 
задоцњене исплате свега своту од 124.246 дин. 50 п., те је тражио да му се та 
свота досуди, заједно са каматама и парничним трошковима. —• Тужени су у 
своју одбрану навели да као земљорадници уживају заштиту и да потраживање 
тужитељево зато није утуживо. Оспорили су тужитељу право да као противред- 
иост рата у житу од 1 октобра 1931 и 1 априла 1932 год. рачуна 172 дин. по 
мет. центи, јер је пијачна цена жита у то време била 100— 105 динара; нори- 
цали су, према томе, да би противредност жита морали платитн према њеном 
нотирању на новосадској Берзи, него према цени коју је пшеница имала у 
месту Сарча, као месту плаћања, те су, напослетку, порицали да би тужитељу 
бкли дужни платити 9% камате.

Првостепени суд је тужбн делимично дао места и осудио тужене да су 
тужител>у дужни платити своту од 103.849 дин., са одговарајућим каматама 
које му припадају према појединим ратама, призивни је суд, пак, првостепену 
пресуду у целини оснажио.

Није основана жалба тужених да је призивни суд повредио правне про- 
висе. Уредба о ликвидацији земљорадничких дугова од 25 септ. 1936 г., која се 
и у конкретном случају 1ша применити, не садржи таквога прописа који би 
забрањивао да се продавцу досуди куповнина која му припада за продате не- 
кретнине (земљу). Купац земљорадник, који дутује са куповнином за купљено 
земљиште, властан је користити се погодностима које предвиђају §§ 41, 42 и 
43 Уредбе, којима се тужени у конкретно.м случају нису, међутим, користили, 
што не искључује да се ти.« погодности.ча користе, евентуално, у овршном 
поступку. Жалба, пак, у погледу тужитељу досуђене камате од 8%, као и раз- 
■дика између доспеле и најближе pare при исплати куповнине, не одговара про- 
писима Грађ. парн. поступка, јер се у њој не дају ревизиони разлози зашто се 
иресуда призивнога суда напада, те се већ из тога разлога није могла узети у 
расматрање. Парнични трошкови су тужитељу такође оправдано досуђени, јер 

их тужени својом неоснованом одбраном проузроковали.

24 /
Правни је пропис да се накнада штете може тражити само ако 

је странка штету стварно н претрпела. (Пресуда Касационога суда 
у  Новом Саду од 22 августа 1938, бр. Н. Г. 475/1934).

Касациони суд ревизију тужпоца одбија и осуђује га да туженом у року 
од 15 дана под претњом оврхе платн 510 дин. (динара пет стотина и десет) у 
име трошкова ревизионога поступка.

Р A 3 Л 0  3 Н:
Тужитељ је у тужби навео да је иза смрги његовога оца Г. М. одржана 

оставинска расправа на којој је јавни бележник њему, тужитељу, који је онда 
бно отсутан у Америци и био такође један од наследника, именовао као стара-
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теља ad hoc туженог. Тужени је на истој оставинској расправн дао био у име 
гвегово изјаву да се он, тужитељ, свога наследнога дела, који му је иза оца 
требао припасти, одриче у корист тројице браће, туженога и браће М. и В. На 
основу такве изјаве туженога, оставннски суд донео је решење о предаји оста- 
вине у см. којега је читаву оставину предао тужеиом и осталим наследницима 
са искључењем тужитеља. Тужитељ је услед тога претрпео штету, јер је отпао 
од наследства које претставља вредност од 12.000 динара, те је тражио да се 
тужени осуди да му ту своту накнади на тај начин, што he је ставити у судски 
полог, чију би камату до своје смрти, односно до удаје, уживала његова мати, 
која би свота после материне смрти припала њему. Тужени је порицао да би 
тужитељу што припадало у  име наследства, односно у и.«е отштете, јер је још 
за живота очева био измирен п одрекао се свакога права на наслеђивање.

Првостепени суд је тужитеЛ)а са тужбом одбио, a призивни суд је прво- 
степену пресуду у целини потврдио. Жалба тужитељева да је призивни суд 
повредио правне прописе није основана. Материјално-правни пропис је да се 
накнада штете може тражити само у случају ако је странка штету стварно и 
претрпела. У конкретном случају тужитељ је био властан да од браће и сестара, 
којима је предат у наследство и део оставине иза оца, који, наводно, припада 
н>ему, тражи издаван>е тога дела и, уколико он не би више постојао у природи, 
да од њпх тражи отштету у  новцу која му је проузрокована отуђењем тога дела 
оставине који припада њему. Тужитељ, међутим, нити је доказао да је од наслед- 
ника издавање свога наследнога дела тражио, нити да му га наследници нису 
могли издати нити му накнадити штету, која би му настала отуђењем дела 
оставине који би имао припасти ње.му, услед чега се отштетна тужба против 
туженога као бившег старатеља показује превре.ченом.

Тужитеља који са ревизијом није успео, ваљало је осудити да плати тро- 
шкове рев. поступка у см. §§-а 143 и 152 Грађ. п. п.

248
Тужитељу као посреднику по професији за купопродају некрет- 

нина припада провизија. (Пресуда Касационога суда у Новом Саду 
од 30 маја 1938, бр. Г. 423/1934).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија и осуђује га да тужитељу, 
на руке правног заступника му, платн, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
SIO дин. (осам стотина п десет динара) ревизионих трошкова.

Р.А.З Л О З П ;
Тужите.т, је у тужби навео да су му тужени, који су муж и жена, дужни 

у име 2% провизије за посредовање око купа и продаје зе.мље са свотом од 
29.982 динара. Тужени су пореклп да бн тужитељу ма шта дуговали, јер посре- 
довање око купа и продаје некретнина није трговачки посао, за који би трго- 
вачко.м посреднику у смислу прописа §-а 547 Трг. зак. једино припадала посред- 
ничка награда. Но све да тужитељу награда и припада, она у с.мислу прописа 
истога §-а 547 Трг. зак. не би .могла бити већа од )4% по вредности предмета 
купопродаје до 10.000 дин., a преко le своте Vt.%. Тужени су навели да се тужи- 
Т6Љ права на провизију н одрекао. Првореднн тужени навео је још и то да он, 
да је тужитељ око купопродаје и посредовао, не може дуговати провизију по 
читавој вредности купљених некретнина (234 јутра), јер је он за себе купио 
само 162 јутра, a осталу је зе.м.Ђу преписао на жену, другоредну тужену.

Другоредна тужена се, пак, бранила, да она не дугује тужитељу ништа, 
јер је земљу погађао и купно прворедни тужени, те она са тужптељем не стоји 
ни у каквој правној вези.

Првостепени су.д, пошто је спровео доказни поступак, дао је тужби у цело- 
сти места у погледу прворедног туженог и осудио га да тужитељу утужену 
СЕОту са ка.чатама исплатн, док је у погледу другоредне тужене тужбу одбио. 
Апелациони суд је призив туженога као и призив тужител>ев одбио и потврдио 
у  целини првостепену пресуду'.

Није основана ревнзиона жалба првореднога туженога да је Апелациони суд 
повредио правне прописе. Апелациони суд је, примајући чињенично стање 
ствари установљено по првостепено.м суду, правилно установио, да је тужитељ
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извршио посредовање око купа земље коју је прворедни туженн купио. To јо 
Апелациони суд установио на основу писма туженога од 20 окт. 1929 год. упу- 
ћеног тужитељу, којим признаје да провизију дугује, али тражи од тужитеља 
Бочек за псплату док не прода репу; на основу карте дописнице туженога од 
6 маја 1929, упућене тужптељу, којом га извештава да је он први нудилац на 
земљу од 230 Јутара; на основу писма туженога од 12 марта 1929 год., у којем 
изјављује да тужптељу припада провизија од 2% ; на основу рачуна од 5 маја 
1929 године, који је по установљењу Апелационог суда потгшсао тужени, a iio 
коме дугује у нме провизије са сво¥ом' од 35.982 динара; на основу извода из 
књига тужитељевих у којпма'’ је тужени задужен са утуженом провизијом п, 
напослетку, на основу исказа сведока П. Л. и тужитељева исказа под заклетвом, 
кога је првостепени суд на његов исказ и заклео. Апелациони суд је установио, 
даље, да је тужитељ по професији посредник за купопродају некретнина и да 
као такав има право на провизију. Тужени, пак, преслушан под заклетвом, 
признао је да је купио свега 234 јутра по цени од C150 динара iio јутру, те је 
Апелациони суд потврђу.јући првостепену пресуду са разлогом досудио тужи- 
тељу своту која одговара тој вредностн. Тврдња туженога да је од купњених 234 
јутра задржао себп са.чо 162, a да је осталу земљу преписао на другоредну 
тужену, не ослобађа прворедног туженога дужности плаћања провизије, јер се 
према продавцу као ijynap јавља само тужени првога реда, те је за провизију 
он и одговоран. Како је, дакле, туженн у своме исказу признао да је купио 234 
јутра по 6150 динара јутро, непотребно је било враћати предмет Апелационом 
суду да установљава количину купљенога земл>ишта, као и цену по коју је оно 
купљено, како је то тужеии у ревизионој молби тражио. У погледу своте од 
1200 динара, чију је компензацију тужени тражио, туженп не напада пресуду 
Аиелационог суда у см. ирописа §-а 234 Грађ. п. п. те је ту жалбу већ и из 
тога разлога ваљало одбнти.

Туженога, који са ])епизионо.м молбом ннје успео, ваљало је осудптп да 
нлати трошкове ревизионога постуика у с.м. §§-а 543 и 508 Грађ. п. ii.

249
Није доказ да је некретнина према писменом извештају туже- 

нога продата, ако се она у земљнлшој књнзн још налази на њего- 
вом илену. —  Право на провизију. (Пресуда Касационога суда у 
Новом Саду од 20 јунлја 193S, бр. Н. г. 807/1934).

Касаднонн суд ревизЈгју тужиоца одбија н осуђује га да туженику, у року 
од 15 дана под прето.м oiqi-xe, платн 27о ;шн. ревизискпх трошкова (две сти- 
тине II седамдесет дин.).

Г A 3 Л 0 3 П;
Тужилац је у тужби навео да га је тужени, писменом опцијо.м од 2 јунија 

1932, овластио да прода његовпх 54 јутара зем.л>е по цену о.д 5500 дин. по јутру. 
За посредовање око продаје уговорпо је провизију од 2%, што на своту ол 
297.000 дин. чшш 5940 дин. Тужите.Ђ је био нашао купца, али га је тужени 
ЛИС.ЧО.М од 1 ee iiT . 1932 гол. известио да не ])ефлектује па тужптел>еве посред- 
ничке услуге, јер је он сам већ продао 47 јутнга, a после је продао н остатак од 
7 јутара. Тужени се, .међути.м, у с.ч. т. 7 п lO опцнје обвезао, тврди, даље, тужи- 
тел>, да .му је ировизију од 2% дужап платити н у случају, ако он и са.м прода 
3e.4v4.y и то до 2 дец. 1932 год., те .му је зато, будућн је земљу стварно продао, 
провизију дужан платитн. Тужени се бранио ти.ме, да такав услов са тужите- 
.гем пије уговорен и да у опцнји, прплико.ч потпт.а, т. 7 и 10 ннсу биле нспу- 
њене, него да су испуњене накнадно ii то по са.мо.м тужнтељу. Тужени је, нај- 
после, навео, да он зе.мљу, п поред писма од септ. 1932, ннје продао, у доказ чега 
је прпкључно оверенп препис гр. улошка некретнина, из кога се види да јулија 
.чесеца 1933, када је препис оверен, дакле после истека рока у опцијн (2 дец. 
1932), земља није би.ла продата, јер је још стајала на његово.м имену.

Првостепешг суд је одредио вештачен>е у погледу 7 н 10 т. услова опције 
по Техничкој полицпји ynjiaBe града Београда, пре.ма чијем се налазу није 
могло установити да ли су спорне тачке биле испуњене накнадно, тек после 
потписа опције, него је Техничка полиција дала мишљење једино у том погледу, 
да је цео текст опцпје ппсан једном исто.м руко.м. После тога је Срески суд
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донео пресуду којом је тужби дао места и осудио туженог да утужену своту са 
каматама и трошковима исплати. Призивни је суд дао места призиву туженога, 
пресуду првостепенога суда преиначио, тужитеља са тужбом одбио и осудио га 
да плати трошкове.

Није основана жалба тужитељева да је призивни суд повредио правне 
прописе. Истина да је тужени писмом од 1 септ. 1932 год. известио тужиоца 
да је 47 јутара земље продао, али се из приложенога преписа гр. улошка општи- 
не Баванишге бр. 2210 види, да је земља јуна месеца 1933 год. била још непре- 
стано на имену туженога. Тужитељ је, према томе, био дужан да докаже да је 
тужени, ипак, до 2 дец. 1932, до кога је рока гласила оиција, писменим купо- 
цродајним уговором земљу продао, иако она на купца грунтовно није лреписана. 
Према томе се ила сматрати да се тужени о уговорне услове није огрешио, те 
зато ни тужилац није стекао право иа провизију, све ако би и одговарао истинн 
навод тужитељев да су 7 и 10 т. опције већ приликом потписа њенога по туже- 
ном биле испуњене и да је тужени преузео на себе такву обавезу.

Тужитеља, који са ревизијом није успео, ваљало је осудити да ллати т јјо ш - 
кове ревизионога постуика у см. §§-а 143 и 152 Грађ. п. п.
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Прокуриста трговачке радње може за радњу преузимати и такве 

обавезе, које прелазе његов делокруг иредвиђен у §-у 38 Трг. зако- 
ннка, ако је за тај шири делокруг добио од власника радње наро- 
чито овлашћење. (Решење Касационог суда у Новом Саду од 11 
априла 1938, бр. Г. II 642/1933).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужитељице пресуду Апелационог 
суда разрешава и упућује га на даљи поступак и доношење нове одлуке, у 
којој се има решити и о трошковима овога ревизионога поступка, који се за 
тужитељицу установл>авају у своти од 950 дин. (динара девет стотина и педе- 
сет), a за туженог у своти од 1176 дин. (динара хиљаду сто седамдесет и шест).

Р А З Л О З И :
Тужитељица је у тужби навела да се она од свога- удела у радњи „Ловра 

Селингер и син кудељара у Милетићу", који је наследила од свога мужа, a 
који је износио 40%, одрекла у корист чланова фирме Антуна и Матије Селин- 
гер, своје браће, без противредности, услед чега се фирма изјавом, коју су у њено 
име потписали Антун Селингер и жена Матије Селингера, као његов опуномоће- 
ннк, a која је датирана у Бачу 1 августа 1920, обвезала да he јој (тужитељици), 
у случају да се фабрика ирода, у име коначног измирења платити своту из чије 
би камате она могла пристојно живети. Како је фабрика месеца апрнла 1922 
год. продата и то за 10,500.000 дин., дужна су јој браћа, као еквиваленат месеч- 
нога издржавања које су јој давали у природи и чија вредност износн 45.300 
круна, исплатити одговарајућу своту у новчаној главници, која би јој доносила 
толику камату. Са једним братом, А. С., тужител>ица се нагодила, те јој је он и 
исплатио своту од 250.000 круна, a како други браг, тужени, М. 0., то није 
вољан да учини, тужитељица је тражила да га суд на то обвеже. Тужени, који 
је став.ген под старате.гство, заступан по именованом старатељу, порицао је 
је да би тужитељици био дужан ма шта исплатити, јер изјавом од 1 августа 
1920 год., која је у ствари истављена 28 авг. 1920 год. па антидатирана, није 
фирма могла бити правоваљано обвезана. Beh 15 маја исте те 1920 год. био је 
покренут поступак ради његовог стављања под старатељство, a 22 јуннја исте 
године одредио му је био Сир. сто лривременога старатеља, те тако 1 августа 
1920 год. он са својим и.четком, односно иметком фабрике, већ није могао сло- 
бодно располагати. Фабрика је, истина, продата за своту од 10,500.000 дин., али 
је из ње исплаћено око 7,500.000 дин. дуга, тако да чисто није остало више од 
око 300.000 динара. Тужитељица је, напротив, тврдила да је фирму на изјави 
од 1 авг. 1920 год. могла бележити и обвезати је жена М. С. као његов опуно- 
моћеник и прокуриста фирме, јер је М. С. још септембра месеца 1916 год., дакле 
у време када је био још потпуно здрав, јавнобележничком исправом опуномоћио 
своју жену да може не само водити дослове који спадају у круг рада фабрике
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кудеље, него да може на његов терет узимати и све врсте обавезе, под каквим 
се има разуметн и обавеза која чини предмет парнице. И како обавезу од 1 авг. 
1020 год. жена М. С. пије узела за свога мужа као његов старатељ, него као 
вегов опуномоћеник, то за ваљаност обавезе није било потребно претходно одо- 
брење туторске власти.

Првостепени суд, пошто је спровео доказнн поступак, одбио је тужитељицу 
са тужбом, док је Апелациони суд пресуду у меритуму предмета потврдио, a 
у погледу парничних трошкова делимично преиначио и ове новисио.

Основана је жалба ТЈ^житељичина да Je Апелациони суд повредио правне 
прописе. Апелациони суд је правилно изрекао да обавеза коју су на терет фирме 
преузелн А. С. и жена туженога, не спада у она пословања фирме која чине 
њену сврху и да је за ваљаност такве обавезе, уколико је за вођење радње 
овлашћено више дица, у см. прописа §-а 81 Трг. зак. потребан пристанак свих 
овлаштених лица: у конкретном случају пристанак и А. 0. и жене М. С., која 
је за вођење радње и преузимање обавеза била такође опуномоћена. Погрешно 
је, међутим, стајалиште Апелационог суда да жена М. С., иако прокуриста 
фирме, није била овлаштена да у име фирме и на терет фирме прима и такве 
обавезе које премашају делокруг којц прокуристи припада у  смислу односних 
прописа Трг. законика. Из јавнобележничке исправе која је по кр. јавном 
бележнику 0. J. истављена 4 септ. 1916 године, види се да је члан фирме 
М. 0. опуномоћио своју жену да поред послова које би могла отправљати као 
нрокуриста у см. Трг. законика, може не само примати меничне обавезе ма у 
каквим свотама, куповати, продавати и оптерећивати некретнине итд., него 
да на његов терет може узимати и сваковрсне друге обавезе, у погледу којих 
у пуномоћију није постављено никакво ограничење. Основана је, према томе, 
жалба тужитељичина да је Апелациони суд криво тумачио овлаштење жене 
М. 0., када није узео у обзир да су у смислу поменутв јавнобележничке пуно- 
моћи њено овлаштење и делокруг били шири од онога делокруга којн за проку- 
ристу предвиђа § 38 Трг. зак. Жена М. 0. је, пак, i авг. 1920 год., када је поме- 
нута изјава била потписана, још била власна да за свога мужа узима обавезе, 
јер тужени нпје пружио доказа за то да је решење Сироч. стола о постављању 
иривременога старатеља у го време било објављено у Службеним новинама, од 
кога тренутка у  смислу прописа §-а 7 Зак. чл. VI из год. 1885 привремени ста- 
рагељ је властан да стараника заступа са делокругом којн у см. §-а 33 Зак. чл. 
XX из год. 1877 има коначан и сталан старатељ.

Услед сБих напред наведеннх разлога, ваљало је предмет вратитн Аиела- 
ционом суду са упутство.м да, држећи се правног стајалишта Касационог суда, 
установи: за колику је своту фабрнка кудеље iio обвезанпцнма А. н М. 0. про- 
дата и колика 6и свота у см. изјаве од 1 авг. 1920 год. тужитељици имала бити 
у име коначног измирења исплаћена.

Расположење у погледу трошкова ревизионога поступка оснива се на iipo- 
писима §§-а 543 н 508 Грађ. п. ii.
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Тужитељп нису посталн власницима робе, зато не могу тра- 

жити њено нзлучење нз стечајне масе. (Пресуда Касацноног суда 
у Новом Саду од 4 априла 1938, бр. Рев. 339/1937).

Касациони суд ревизију тужитеља одбија п потврђује пресуду Окружнога
суда.

Р A 3 Л 0 3 I I :
Тужитељица у парници П. 1057/1936 и тужитељ у парницп П. 1058/1936, 

које су код првостепенога суда спојене, навели су у тужби да је тужени сте- 
чајни управитељ у стечају који је отворен против иовосадског трговца К. А., 
узео у попис као робу која припада стечајној .маси и платнену робу која чини 
вдасништво тужитеља. Ту су робу они купили од К. н куповну цену .му испла- 
тили, али су му је оставили у комисију да је продаје за н>их и у њихову 
корист. Да је роба њихова то потврђује, нарочито, та околност, да је она у 
радњи била одвојено смештена и да је њену лродају надзиравао њихов наро-



чити опуномоћеник. Услед тога су тужитељи тражили да се та роба као њихово 
власништво из стечајне масе излучи и њима изда. Стечајни управитељ, тужени, 
лорекао је да су тужитељи робу од К. купили, него је тврдио да је К. од тужи- 
теља добио зајам у готовом, a да је исти тек доцније, пошто је зајам примио, 
да би изиграо остале веровнике, направио са тужитељима споразум, као да би 
им робу био продао, те је ту доцнију трансакцију, исправивши првобитни упис, 
спровео и кроз књиге и додао да је робу примио у комисију.

Првостепени суд, Срески суд у Новом Саду, пошто је спровео доказни 
поступак, донео је пресуду, којом је тужби дао места и осудио тужену масу да 
плати трошкове, установљавајући као чињеницу да су тужитељи робу од К. 
купили. Призивни суд, Окружни суд у Новом Саду, пошто је доказни поступак 
допунио, преслушавши као сведока К. А. и тужитеље, преиначио је првостепенЈ’ 
пресуду, тужитеље са тужбом одбио и осудио их да плате трошкове.

Жалба тужитеља да је призивни суд повредио правне прописе није осно- 
вана. Призивни суд је без повреде правних прописа установио: да су тужитељи 
дали у зајам К. своте од 11.000 и 25.000 динара, које су у трговачким књигама 
К. уведене као „зајам у готовом и ка.чате“ ; да је то убедежење доцније прецр- 
тано и над њим црвеним словима написао: „комисиона роба“ ; да су те при.ч- 
љене своте књижене на месту где су у књнгама К. вођенн и остали веровници.

Установио је призивни суд, даље, да тужитељи немају никаквог писме- 
нога купопродајног уговора са К., него да имају са.мо некакав попис робе, који 
је потписан једнострано само од К.; да тужитељи нису по занимању трговцн 
који се баве продајом овакве робе која је предмет парнице, и да већ ни зато 
нису имали интереса да ту робу купе у толикој количини; да тужитељи у по- 
гледу утврђивања продајне цене робе нису имали никаква удела, него да је 
цену утврђивао једнстрано сам К. Нз свега тог, без повреде формално-правних 
прописа установљенога чињеничнога стања ствари, призивни суд је извео пра- 
вилан закључак. да тужитељи робу која чини пред.мет парнице нису купили, и, 
како нису посталн њени.ч власницима, да не .чогу тражитн ни њено и.злучењ!? 
нз стечајне масе.

Туженн одговор на ревпзију тужнтеља iiiije дао, стога није и.мао нн 
трошкова.
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Туженп је меницу и камату ставно у судски иолог тек пошто 

,је меннца била утужена, дакле је тужптељ био властан да меницу 
утужн нако је тужени земљорадннк. Меница је, сем тога, у току 
поступка код првостепенога суда постала ii платнвом. (Пресуда 
Касационог суда у Новом Саду од 7 маја 1938, бр. Г. 295/1934).

Касациони суд ревизноној молби туженога делимично места даје утолико, 
uiTo тЈ^женога обвезЈ’је да тужитељу досуђену своту стави у судски полог. — 
Осуђује туженог да тужитељу, у руке правозаступника му, у року од 15 дана 
претњом оврхе, плати у име реви.зионнх трошкова 320.—  дин. (динара три сто- 
шне II двадесет).

Р А З Л О З И :
Тужител. је утужио две менице, једну истављену у Краљевићеву 1 јануара 

1931 год., која гласи на свотј'  од 3.000 дин., a другу истављену у Краљевнћеву 
1 јула 1932 год на своту од 5.000 динара, те су тужени меничним платежним 
налого.ч обве.зани да утужеиу своту исплате. У приговорнма, које је поднео само 
прворедни туженн, овај се бранно да је камату исплатио до 25 .чарта 1933 год., 
те да је меннца прерано утужена (већ 13 марта исте године). Навео је, даље, да 
је тужнтел) дошао у посед менице неправилним путе.м, јер менице припадају 
остаиинн iiOK. -J. Г., a наеледника његових има више, a не ca.vio тужител>.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, од1>жао је .менични 
платежнн налог на снази до своте од 6000 ,чин., установљавајући да тужени 
дугује са то.м свотом, при-зивнн је суд, пак, ту пресуду у погледЈ’ главнице одо- 
брио, a само је снизио трошкове првостепенога поступка на своту од 1400 дин., 
према досуђеној своти од 6000 динара.
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Ревизионе жалбе туженога, уколико се односе на дуговање са досуђеном 
свотом, нису основане, јер се из решења срескога суда, које је тужени прикљу- 
чио, види, да је он меницу и камату од 360 динара ставио у судски полог тек 
пошто је парница већ била у току. Према томе је тужитељ био властан да ме- 
ницу, ако је тужени и земљорадник, утужи. Меница је у току парнице и доспела, 
јер тужени тврди да је камату платио до 1 децембра 1932 год., док је пресуда 
Окр. суда. (поступак се имао спровестж по прописима старог Грађ. п. п., јер су 
менични приговори предати 21 марта 1933) пала 30 нов. 1933 год.

Уважити је ваљадо, међутим, жалбу туженога да није могао бити осуђен 
да своту исппати на руке тужитељу, него, у најгорем случају, да је стави у 
судски долог. Призивни суд је као чињеницу установио, да је тужитељ утужену 
меницу добио, додуше, од свога пок. деде, J. Г., за његова живота, но с тим, 
да она припада свој четворици браћвј a не само тужитељу. Према томе је осно- 
вана жалба туженога да тужитељ није власник читавога досуђенога потражи- 
вања, због чега је ваљало изрећи да је тужени своту дужан ставити у судски 
полог, одакле he ју власници моћи подићи у деловима који им према располо- 
жењу J. Г. припадају. § 892 Аустр. грађ. зак., на који се позива призивни суд, 
не може се применити на конкретан случај, јер се у њеиу говори о овлаште- 
ницима од којих је сваки властан да наплати читаво потраживање. — Туже- 
нога који са ревизионом молбом у главном питању није успео, ваљало је осу- 
дити да плати трошкове ревизионога поступка у см. §§-а 543 и 508 Грађ. п. п.

253
Тужитељ је пропустно да, побијајући правно дело ван стечаја 

свога дужника, код првостепенога суда наведе чшвеннце о целокуп- 
ном иметку дужниковом п да пружи доказ да се нити из оптерећене 
некретнине, нити из потраживања и покретнина дужникових није 
могао намирити. (Пресуда Касационог суда у Новом СадЈ̂  од 5 септ. 
1938, бр. Рев. II 649/1935).

Касационн суд ревизију утужитеља одбија.

Р A 3  Л 0 3  II:
Тужитељ је у тужби навео да је против В. Ж., трговца из В. Бечкерека, 

имао нравоснажном пресудом Новосадске продуктне и ефектие берзе досуђено 
потраживање у износу од 38,402 дин. Када је, међутим, хтео да се до ове своте 
нз некретнине дужникове, уписане у гр. ул. општине В. Бечкерек бр. 1896 на- 
мирн, да је тужена, која је свастика његовога дужника, у своју корист укњнжила 
на псте некретнине заложно право до своте од 35.000 дин. Како некретнина 
вреди, међути.ч, само 50.000 дин., a на њој Je пре тога већ било укњижено 22.200 
динара, тужитељу је постало немогућним да се из некретннне за своје потражи- 
вање намири. Тражио је услед тога да се у корист тужене укњижено заложно 
право брише, a његово заложно право до своте од 38.402 днн. укњижц.

Тужена је тражила да се тужитељ са тужбом одбије, јер да је она тужи- 
тељево.ч дужннку укњнжену своту стварно у зајам дала, па да укњижење за- 
ложнога права није, према томе, фиктивно. Првостепени суд, пошто је спровео 
доказни поступак, донео је пресуду којом је тужитеља са тужбом одбио и осу- 
дио га да плати трошкове, јер тужитељ у см. прописа §-а 8 Закона о побијању 
правних дела ван стечаја од 22 јан. 1932 год. није пружио доказа за то, да је 
укњижено потраживање тужене фиктивно. Апелациони суд је пресуду првосте- 
пенога суда потврдио, изостављајући разлог да би тужитељ био дужан да до- 
каже и фиктивност правнога посла.

Жалба тужитељева да је Апелациони суд повредио правне прописе није 
основана. Према чињеничним наводима тужбе дужник тужитељев В. Ж., сем 
некретнине, на коју је тужена своје заложно право укњпжнла, другога нметка 
не би имао, јер тужитељ изрично каже да преоптерећење.м некретнине дужник 
другога иметка из кога би се тужител> могао намирити нема. Тек у призивно.ч 
поступку, будући је првостепени суд изрекао да тужитељ није пружио доказа 
за то да се из иметка дужникова није могао намирити, и зато та  са тужбом
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одбио, тужитељ Je навео чињеницу да Je његов дужник имао, додуше, и потражи- 
вања, која, међутим, нису утекла нитн су у судски полог стаиљена, a да су по- 
кретнине које су код дужника заплењене у корист тужене излучене. У доказ 
евих тих чињеница тужитељ се позива на доказе које је први пут изнео код 
призивнога суда. Тужитељ је, према томе, пропустно да код првостепенога суда 
наведе чињеннце о целокупном иметку његовога дужника и да пружи доказ да. 
с.е нити пз некретнина, нити из потраживања и покретнина свога дужника не би 
могао намирити.

Тужена трошкова није имала, стога је расположење о трошковима реви- 
зискога поступка изостало.

254
Ако је услед тога што је Министар трговине и индустрије на 

основу чл. 46 Уредбе о заштитп новчаних завода и њнхових веров- 
ннка од 24 новембра 1934 бр. II 410 32/К новчаном заводу дозволио 
ванстечајну ликвидацију, стечај укинут, онда управитељ стечајне 
масе и веровнички одбор, чије су радње укидаљем стечаја престале, 
нису власни тражнтп успостављање стечаја зато што је Државни 
савет одлЈжу Министра трговине и индустрије поништио. (Закљу- 
чак одељења Б. београдског Касацпоног суда у  Новом Саду од 14 
марта 1936, бр. Рек. 431/1935).

Касациопн суд оба рекурса, рекурс управитеља стечајне масе, као н рекурс 
веровничкога одбора, одбија и потврђује закључак Апелационог суда с тим, 
да се п молба веровничкога одбора ради успостав.Ђања стечаја одбацује, a не 
одбија.

Р А З Л  ОЗИ:
Правилно је изрекао Апелациони суд да управитељ стечајне масе нпје 

бпо властан да тражи успоставл>ан.е стечаја, јер је стечај правомоћно укинут, 
те су сва права и функције управитеља стечајие масе тим укидањем престала. 
Алн иије усиостављање стечаја могао тражитн нн веровнички одбор, јер је и 
iLeroBa функција укидањем стечаја преста,ча. Из поднесака веровинчкога одбора 
се, међутим, види да је све поднеске у овом предмету, па и рскурс против за- 
кључка Апелационога суда, подносио веротшички одбор, a не поједини веров- 
ници лично, који су све поднеске потписивали и подносили у име веровничкога 
одбора, a не у своје име.

На молбу Панчевачке кредитне банке, над чијом је имовпном решењем 
Окружног суда у  Панчеву од 14 децембра 1931 год. бр. Ст. 1010/1931 отворен 
стечај, Мииистар трговнне и индуст1>ије својим решењем од 29 јануара 1935 
бр. II 45S04/K/34, на основу чл. 46 Уредбе о заштити новчаних завода и њихо- 
вих веровника од 23 новембра 1934 бр. II 41032/К, дозволио је молиоцу, Панче- 
вачкој кредитној банци, ванстечајну ликвидацију. Услед те одлуке Окружни 
суд у Панчеву својим закључком од 7 фебруара 1935 год. укннуо је стечај који 
,је над имовнном банке био отворен. Иако су против тога закључка Окружног 
суда управитељ стечајне масе, веровнички одбор и још неколицина веровника 
уложили рекурс, Апелациони суд у Новом Саду, као рекурсни суд, својнм 
закључком од 18 марта 1935 бр. Пл. 130/1935/509, потврдио је закључак прво- 
степенога суда, услед чега је закључак Окр. суда, којим је стечај укинут, постао 
правоснажан.

Услед тужбе стечајног управнте.ва Државном савету, да Министар трго- 
вине и идустрије ннје могао у конкретном случају изрећн ванстечајну ликви- 
дацију, Државнн савет је својом пресудом од 10 iiaja 1935 године бр. 14927/1935 
поништио одлуку Министра трговине и индустрије, којом је овај ванстечајну 
ликвидацију дозволио, изрекавши да за доношење таквога решења нису посто- 
јали законски услови. После пресуде Државнога савета упутили су Окружном 
суду у Панчеву као стечајном суду управитељ стечајне масе као н веровнички 
одбор Кредитне банке молбу, у којој су тражили да Окружни суд закључак 
којим је стечај укинуо стави ван снаге и одржи на снази решење од 14 дец. 
1931, коЈим је над Кредитном банком отворио стечај, чему je суд и удовољио
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и својим закључким од 13 августа 1935 своје раније решење о отварању стечаја 
у потпуности одржао на снази. Услед рекурса који је поднела Кредитна банка 
и један од веровннка, Аиелациони суд у Новом Саду је закључком од 30 сеп- 
тембра 1935 год. бр. Ги. 482/525/1935 оба рекурса уважио и закључак Окружног 
суда 0 усиостављању стечаја укинуо, молбу управитеља стечајне масе радп 
успостављања стечаја одбацио, молбу, пак, веровничког одбора одбио, с разлога, 
да би се обнова стечаја могла тражити само ако би лостојали услови из § 171 Сте- 
чајног закона. Како тај случај овде не постоји, да би се у конкретном случају 
могло тражити само поново отварање стечаја, предајом нове молбе ради отва- 
ран>а сасвим новога стечаја.

Услед рекурса који су дали како управитељ стечајне масе, тако н веров- 
нички одбор, Касациони суд је рекурс одбио и потврдио закључак Стечајнога 
суда, уколико се он односи на молбу управитеља стечајне масе, a уколико се 
односи на молбу веровничкога одбора закључак преиначио утолико, што је 
изрекао да се и молба одбора ради успостављања стечаја имала одбацити. II у 
једном и у другом случају због тога, што нити стечајни управитељ ннтн веров- 
нички одбор нису бнли власни да, пошто је стечај правоснажно укинут и њи- 
хове функције у стечају престале, траже успостављање стечаја, него да бн за 
то били овлаштени само поједини веровницн, који то нису тражили.

25б
Ако је општински одбор претседника посебном одлуком опуно- 

моћио да општину пред судом заступа, онда није потребно да пуно- 
Moh истављена адвокату у см. §-а 84 Закона о општинама буде иот- 
писана и од два члана управе које одреди оиштински одбор. (Пре- 
суда Касационог суда у Новом Саду од 7 маја 1938, бр. Рев. 11/1938).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија н потврђује нресуду 
иризивнога суда.

Р А З Л О З И ;
Тужени је на молбу политичке општине у Оџацима отказним налогом обве- 

зан да предмет закупа (стан од 4 собе са спор. просторијама) до 2 јануара 1938 
испразни. У приговорима тужени је изнео да је усменим уговором уговорио да 
у стану може остати 5 година, иако писмени 5довор гласи на годину дана (од 1 
јан. до 31 дец. 193G). Да је тромесечни отказ неправилан, јер у општини Оџа- 
дима постоји месни обичај да отказ мора бити шестомесечни (1 маја и 1 ок- 
тобра); да општинскн претседник није био властан да стан отказује, него само 
оиштински одбор и да је отказ зато неправоваљан.

Првостепени суд је прнговоре одбио и отказнн налог одржао на снази, a 
призивни суд је првостепену пресуду у свему потврдпо.

Жалба туженога да су иовређени иравни прописн ннје ос-нована. Пз решења 
општинскога одбора у Оџаии.ма, ирнкЛ)! ченога сшкима иарннце бр. Р. 51/1937, 
види се, да је одбор оиуномоћио претседпика да стан којн чнни ирудмет ciiopa 
туженом откаже и да општнну пред судом заступа. Према томе је претседннк 
општински био властан да, без обзпра на npomic §-а 84 Закона о општинама, 
иставља пуномоћ ради отказа н овлашћује адвоката на вођење спора. У нстој 
парници тужени је прнзнао да уговор гласи на годину дана, a да је отказпи рок 
према иогодби 3 месеца, те је према томе било неиотребно да призивни суд од- 
ређује спровођење доказа у томе потледу да је уговор склопљен на 5 година ii 
да је отказни рок у Оџацима према месном обнчају полугодишњн.

2б6
Чињеница да је туженп са првог рочншта пзостао, не разре- 

шава суд од дужностн да се обазнре на све оно, на што је дужан 
пазнти 110 службеној дужности. (Пресуда Касационога суда у Новим 
Саду од 27 јуна 1938 бр. Рев. II 121/1938).

Касаццони суд ревизију туженога уважава и, преиначујући пресуду призив- 
нога суда, тужитељицЈ' са тужбом одбија и осуђује ју да туженом идати 3803
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дин. (три хиљаде осам стотина и три динара) призивних и 2589 дин. (две хиљадс 
лет стотина осамдесет девет динара) ревизноних трошкова, у року од 15 дана 
под претљом оврхе.

Р A 3  Л ОЗИ;
Тужитељица је у тужби навела да је у кудељари туженога радила као 

раденица у току 1931 године, све до 30 априла 1932, када је услед несретног 
случаја изгубила руку и постала неспособна за сваки физички рад. A како јој 
је онемогућено и да се уда, тражила је да се тужени осуди да јој је у име 
отштете дужан доживотно плаћати 800 динара месечно. Навела је тужитељица 
у тужби и то, да је против туженога био у току и кривични поступак, али да 
је OBai, будући се није могла установити његова кривица, обустављен.

Тужени се, између осталога, бранио тиме, да је тужитељици, која је била 
осигурана у см. Закона о осигурању радника, Оредишњи уред за осигурање рад- 
ника својом пресудом од 24 јан. 1934 год. бр. Р. 34098— 19744/1933 досудио ме- 
сечну ренту од 250 динара, и да тужитељица, будући он — тужени — пресудом 
кривичнога суда није оглашен кривим, нема од њега ништа више да потражује. 
У доказ ове своје тврдње тужени је прикључио уверење Окружног уреда за осигу- 
рање радника у Сомбору од 18 18 нов. 1931 год. у којем се то посведочава. Туже- 
ни на прво рочип1те није приступио, те је Окружни суд на захтев тужиоца донео 
пресуду због изостанка. Призивни је суд, одбијајући захтев туженога ради повра- 
haja у пређашње стање, призив туженога одбио и потврдио првостепену пресуду.

Жалба туженога да је призивни суд повредио правне прописе основана је. 
Чињеница да је тужени са првог рочишта изостао, не разрешава суд од ду- 
игности да се обазире на све оно на што мора пазити по службеној дужности (§ 
497 Грађ. п. п.). По службеној дужности суд Je дужан узимати у обзир и при- 
пудне материјално правне прописе, као што је у конкретном случају § 97 Закона 
0 осигурању радника. У см. истога законскога прописа послодавац је дужан дати 
накнаду која прелази по суду за осигурање радника досуђену своту само у 
случају, ако је пресудом квивичнога суда оглашеи кривпм. Тужитељица, међу- 
тим, како је истакнуто, већ у тужби наводи да је кривични поступак против 
т.уженога обустављен, да он, дакле, пресудом кривнчнога поступка суда кривим 
није оглашен. Према томе је ревизиској жалби туженога ваљало дати места и 
тужитељицу са тужбом одбити, без обзира на то да ли се изостанак са првога 
рочишта може оправдати или не.

Расположење о трошковима оснива се на прописима §§-а 143 и 152 
грађ. п. п.

257
Доказ саслушањем странака може се у  см. §-а 467 Грађ. п. п. 

одредити само када суд нпје дошао до уверења о истинптости чиње- 
шгца важннх за одлучпвање нн на основу доказнпх средстава која 
су странке ионудиле, ни оних које је суд одредио по службеној 
дужностп, илц кад о спорннм чињеницама других доказа уопште 
нема. (Пресуда Касацнонога суда v Новом Саду од 29 авг. 1938, 
С>р. Н. г. 691/1934).

Касациони суд ревизпју тужених одбија и осуђује их да тужитељу у року 
од 15 даиа под претњом оврхе плате 325 динара (три стотине двадесет и пет) ре- 
визионих трошкова.

Р А З Л О З И ;
Тужитељ је у тужби навео да је против тужене С. В. имао потраживање с 

наслова досуђеног парнпчног трошка у износу од 6813 дин., које је земљокњи- 
исно предбележио на некретнинама уписаним у земљишнокњижном улошку оп- 
штине Бајша бр. 623, 598 и 1634, од којих је један део имала да наследи иза 0” а 
тужена. На осташшској расправи, међутим, тужена се одрекла свога наследиог 
дела иза оца у корнст осталнх наследника, браће и сестара, у намери да оне- 
могући да тужитељ своје потраживање из некретнина намири. Трећередно ту- 
гкени М. 0., иако је знао за оро одрицање тужене и да је тужитељево потра-
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вање на некретнинама грунтовно предбележено, купио је део некретнина који је 
требао припасти туженој С. В. од осталих наследника. Тражио је тужитељ услед 
тога да суд изрече да је то одбијање тужене наследства према њему неваљано, 
le да су тужени дужни трпети да се он из некретнипа до висине свога потра- 
живања намири и да му плате парничне трошкове. — Тужени су у своју одбрану 
навели — ТЈ̂ жени М. 0. се није бранио — да је С. В. наследство иза оца 
услед тога одбила, јер је у погледу свога наследнога дела још за живота очева, 
примивши 10.000 динара, намирена.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак преслушањем сведока, 
установио је као чињениду, да је тужена 0. В. добила, истина, од оца за његова 
живота 10.000 динара, али у зајам, ла да се свога наследства иза оца није од- 
рекла. Призивни суд Je призив туженога одбио и у свему потврдио првостепену 
пресуду. Неоснована је жалба тужених да је призивни суд повредио формално- 
правне прописе када није одредио и њихово саслушање, јер се у см. §-а 467 
Грађ. п. п. доказ саслушањем странака може одредити само онда, када суд није 
дошао до уверења о истинитости чињеница важних за одлучивање ни на основу 
доказаних сретстава која су странке понудиле, ни оних које је суд одредио по 
службеној дужности, или кад о спорним чиђеницама других доказа уопште 
нема. У конкретном случају, међутим, првостепени суд је чињенично стање 
ствари установио на основу исказа преслушаних сведока, a то је, без повреде 
формално-правних прописа установљено, стање ствари призивни суд у целини 
примио.

Како тужени са ревизијом нису успели, ваљало их је осуднти да плате тро- 
шкове ревизискога поступка, у  см. прописа §§-а 152 и 143 Гр. п. п.
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Нема места утоку у см. ст. 1 §-а 554 старога Грађ. п. п. против 

решења Апелационога суда, којнм је изрекао да се ревизи.ја пма 
сматрати неподнесеном, јер такса за њу није уплаћена. (Решење 
Касационога суда у Новом Саду од 3 јуннја 1938, бр. Рек. 359/1936).

Касациони суд рекурс туженога по службеној дужности одбадује.
Р А З Л О З И :

Тужени се жали против решења Апелационог суда као ревизионога суда 
којим је овај. изрекао да се има с.чатрати као да ревизиона молба услед ненсплате 
таксе ни.је ни поднесена. Против тога решења Аиелационога суда уток је, међу- 
тим, на Касациони суд у см. прописа §-а 554 ст. 1 старога Гр. п. п. искључен.

259
У CM. §-а 40 Зак. чл. LIV пз год 1912 није дозвољен рекурс 

протЈш другостепенога решења у питању спровођења секвестра на 
плодоуживање некретнина. (Закључак Касацноног суда у Новом 
Саду од 3 јуна 1938, бр. Рек. 233/1937).

Касациони су рекурс по службеној дужности одбацује.

Р А З  ЛО З И:
Оврховодитељ се жалн против другостепенога решења којим је поступак 

судског извршитеља гледе спровођења секвестра на плодоуживање некретнина 
ноништен, a такав је рекурс на Касациони суд у см. §-а 40 Зак. чл. LIV из год. 
1912 искључеи.

260
Пропис §-а 90 Закона о устројству судова нпје за бракораз- 

водне парннце добно обавезну снагу ни иосле ступања на снагу 
новога Грађ. п. п. (Реитење Касационог суда у Новом Саду од 
20 маја 1938, бр. Рек. 141/1937).



Касациони суд уток тужитељичин по службеној 'дужности одбацује.

Р А З  Л О З Н :
Тужитељица се свом утоку жали да је Апелациони суд њен ирич)1и као 

одоцњено поднесен одбацио, иако јој је правозастугшик првостеиену иресуду 
примио 5 фебр. 1937 год., a призив на пошту предао препоручено 20 фебЈ)уара 
ксте године, дакле ветнаести дан ио уручењу пресуде. Апелациони суд се 
огрешио 0 пропис §-а 90 Закона о устројству судова, у см. кога: „кад је иисмено 
предато поштом препоручено, онда се дан предаје пошти сматра као дан иредаје 
суду“ .

Жалба тужитељичина није основана. У см. §-а 117 Закона о устројству 
судова од 18 јан. 1929 год. § 90 истога закона требао је добити обавезну снагу 
па подручју Апелационог суда у Новом Саду Г  априла 1933 год., кад је оба- 
везну снагу добио и нови Гр. п. п. У смислу, пак, §-а 0 Уводног закона за 
Гр. п. п.; „Док се за целу државу не донесе закон о надлежности и поступак 
за спорове који проистичу из брачног односа, a нису имовинско-правне при- 
роде, остају на снази прописи који о томе постоје". Према томе пропис §-а 90 
закона о устројству судова није за бракоразводне парнице, које се све имају 
решавати по прописима старога Гр. п. п., добио обавезну снагу ни после сту- 
пања на снагу новога Грађ. п. п. Поднесци у бракоразводним парницама, И1)ема 
томе, не могу се у смислу §-а 90 Закона о устројству судова предавати иоштом 
са дејством да се имају сматрати благовремено предатима.
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У CM. чл. 2 Уредбе о одлагању извршења за земљорадничке 

дугове од 17 априла 1936 бр. 244, нису се до 1 октобра 1936 могла 
дозволити нова извршења за дугове и камате који су законом за- 
штнћени. (Закључак Касационог суда у Новом Саду од 3 .јуна 1938, 
бр. Рек. 127/1937).

Касациони суд рекурс одбија и иотврђује зак.гучак Окружног суда, јер је 
суд, 11реиначују}1И решење првостепенога суда, молбу ради одређења оврхе са 
разлогом одбио. У с.м. чл. 2 Уредбе о одлагању извршења за зе.мл>орадничке ду- 
дугове од 17 априла 1936 бр. 244, нису се до 1 окт. 1936 мог.аа дозволити нова 
кзвршења за дугове н ка.чате који су законо.ч заштићени. Пз решења Среског 
суда у Бачкој Паланци од 4 сеит. 1936, међутим, види се да је оврха ради на- 
мнре одређена н на главницу од 10.000 дин., што Срески суд, с обзиром на на- 
иред цитирану Уредбу, није могао одредити.

Јудикатура о индустриској својини
Судска пракса —  коју у Уиравн за нндустрпску својину у 

Београду вршн в е ћ е  з а  о с п о р а в а њ е  у ирвом н к a с a ц н о н о 
в е h е у другом и лоследњем степену, као специјалан суд састав- 
л.ен од државних судија-правника и стручњака из техннчке и при- 
вредне гране, у споровнма о правима проналазака-иатената, инду- 
стрискнх II занатских узорака и модела, фабрнчкнх п трговачких 
зкигова, —  у  многоме доприносп изградњп ове код нас још доста 
нове сиецнјалне гране трговачког права, за коју са напретком 
Hauie индустрнје, занатства и трговине како код тцшвредника тако 
II код правника влада све веће ннтересовање.

У почетку упућена на праксу Бечке патентне управе ii на 
аустриско законодавство, према коме је нзрађен ii наш Закои о 
заштнтп индустрнске својнне од 1922 год. (новелиран 1928 год.), 
наша Управа за индустрнску својину, после скоро две деценије



318

штензивног п иравилног рада, обогаћена искуством, судском п 
административном (ванпарничном) праксом, увела је н учврстила 
код нас један подесан снстем заштите права пндустрнске својине 
који највише п најбоље одговара нашим прнликама п привредннм 
интересима наше земље. Према досадашњој пракси, a у складу са 
захтевима наших привредних кругова и интересената, као и с обзи- 
ром на измене у међународном законодавству, изра^н је пројекат 
за измене и допуне нашег Закона о загатити нндустриске својине. 
којн се сада налази пред народним претставништвом. У једном од 
наредних бројева нашег часописа даћемо приказ овога пројекта п 
истаћн новије правце у заштити права индустрнске својине. Овом 
приликом доносимо у кратком изводу јудикатуру о индустриској 
својини за последњу годпну дана. с напоменом да су све пресуде 
и решења објављена in extenso у Гласнпку Управе за индустриску 
својину у бројевима 10 н 11 из године 1938.

0 ПРАВУ ПАТЕНАТА
Када веће за оспоравање донесе пресуду о поннштају патента стога што 

проналазак у време пријаве није био нов, нема места поравнању парничних 
странака, односно њиховом споразумнолг одустанку од тужбе пред касационим 
већем, јер поништај патента претставља питање општег пнтереса (§ 117 3. о з. 
II. С. — К. ж. 4/35 ОД 2 јан. 1938).

He може се као патент заштитити вишеслојна кеса од хартије, израђена 
комбиновањем више елемената, иако сваки од ових повлачи за собом извесна 
преимућства техничке или економске природе, ако су ти елементи сваки понао- 
соб били раније познати и при.чењиванн у истом циљу код других кеса за це- 
ментни материјал, јер комбиновање,ч: у истом циљу већ примењиваних техничких 
мера није постигнут никакав неочекивани технички ефекат, већ једино резултат 
раван збиру ефеката појединих раније примењиваних елемената. (К. ж. 8/Зб од 
2fi јан. 1937).

У патентноправном с.чнслу тајну претставља само она чињеница, околност 
нли метод, који је познат само ограниченом броју лица, везаних обавезом на 
чување тајне, за коју тптулар права жели да нпко више не сазна. Све што је 
више или мање јавности приступачно или познато, не може сачињавати пред- 
мет тајне. Појам Тсчјне мора, дакле, поред објективног елемента непознатостп 
Једиог проналаска, да садржн ii један чисто субјектнван елеменат, наиме же.гу 
н настојање титулара да пред.мет тајне остане непознат јавности. Пре.ма томе, да 
ли се употреба једне машине у обнчној занатској радионици н.ча с.матрати за 
јавну или тајну употробу, то је фактично пнтање, које у свако.ч конкретном 
случају зависи од околности и случаја. Ако су ст])ана лнца нмала прнступ у 
такву радионицу и ако су прн томе моглп да уоче битност спорне машине тако 
да би је после могли реиродуковатн, тада не може бити таква употреба машине 
сматрапа за тајну. (К. ж. 21/37, од IS јунпја 1938).

Одређен однос материја за пронзводњу вештачког порозног камеиа не прет- 
ставља цроналазак способан за патентну заштиту, ако су разне варијације упо- 
требљених материја за израду поро.чног камена већ биле заштићене другим рани- 
јим патентом. У томе случају нема места нн сас.душању сведока о чињеници да 
ли је материјал, произведен по оспореном патенту, употребљив.

Сувласннк патента који Je у спору поништен, дужан је да солидарно са 
осталим сувлашицц.ма иатента сносн парничне трошкове, нако је своје право по 
томе патенту пренео на остале сувласнпке, a тај уступ iipe тужбе ннје регистро- 
ван у патентнн ]>егнстар код Управе за инд. својнну. (К. ж. 12/37, од 29 
априла 1938).



Патент he се поништити када је његона садржнна била раније иредмет 
аустриске иатентне иринилегије тужиоца, регистроиане код Мннистарства трго- 
вине у Бечу (§ 10 т. 3 3. о з. и. с.), као и iio томо основу што је употреба циета 
биљке знане „циганеко перје“  (Асклеииа) ii њена мешавина са зечјом длаком, 
морнарском иуном и др. подобннм матернјалом, била давно пре иријаве ирона- 
ласка позната при изради филцане робе. Квантитативни однос иоједииих састо- 
јака за одмашћивање н припремање влакана за филцовање не претставља једно 
одређено техничко правило способно за патентну заштиту, јер се однос поједи- 
пих састојака у  праксн мења п подешава према сврси и прнроди материјала. 
(К. ж. 3/27 од 8 нов. 1937).
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Ако је оспорени патент делимично у  нашој држави бно јавно употребља- 
ван, нзлаган или прика.зиван на углед, тако да су га стручњаци могли употре- 
бити у своје личне u професионалне сврхе, патент he се делимично у томе обиму 
поништити (§ 33, 10 и 8 3. о 3. и. с.).

Опозивање патента може тражити само творац проналаска, н.егов наслед- 
иик нли пријемник права, под претпоставко.м да проналазак пре пријаве није 
био излаган, прика-зиван на углед или јавно употребљаван. (К. ж. 11/37, од 
21 марта 1938).

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду
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У смислу §-а 11 од. посл. Зак. за извртење казне лишења сло- 

боде на извршење казне могу се слати они осуђеници за које је 
против пресуде изјављен призпв само због одмерења казне у вези 
са § 333 од. III С. кр. II. Казненн лпст нма се нставити на основу 
правоснажне пресуде.

П Р Е С У  ДА:
Касациони суд установљава, да је наредбама претседника Окр. суда у Н. С. 

од 21 јула 1937 Бр. Кно. 232/1937 упућеним заповеднику чувара затвора Окр. 
суда у Н. С. жандармеријској станици у Н. 0. и Управи Казненог завода у С. М. 
ковређен закон пз § 11 одељ. посл. Закона о извршењу казне лишења слободе и 
закон 113 § 333 одељ. III 0. кр. п.

Остали део захтева за заштиту закона одбацује.
Ова иресуда нема дејства ирема овтужепнку.

Р А З Л  0  311:
Главвн државни тужн.лац поднео је под броје.м Кнс. 022/1937 захтев за 

заштиту закона зато, што је пресудом Окружног суда у Н . С. од 11 маја 1937 
Бр. Кзп. 1026/1936 Н. J. оглашен криии.м због злочина из § 316 бр. 1 К. з., те по 
§ 317 К. 3. применом § 70 К. з. осуђен на казну робије од пет година.

Протнв ове пресуде нзјавили су призив оптужени II. и бранилац због строго 
одмерене казне, a оправдање прнзива предао је са.мо бранилац оптуженог.

Апелацнонии суд у Н. С. својо.м пресудом од 10 септембра 1937 бр. Кпна 
107/1937 одбио је призип оптуженог и браниоца .му н првостепену пресуду у 
нападнутом делу одобрно с тим, да се оптуженом у смислу § 420 од. II К. с. п. 
не ураначунава у казну време проведено у нстражном затвору iio објављи- 
вању првостепене пресуде.

Про него што су сви на иред.мет o.iHocehii со ciiiicii поднети Аиелационо.м 
оуду у Н. С. ради решавања призцва, претседник Окружног суда у Н. С. дшш- 
сом од 21 јула 1937 Кно 232/1937 саопштио је Управн Казненог завода у С. да со 
стражарно спроведе у тај Казнени завод поред других осуђеника и И. J. „у сми- 
слу §11  посл. алинеје Зак. о извршењу казни лишења слободе с молбом за
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пријем истих на овршење казне", a наредбом од истог дана број исти позвао је 
оаповедника чувара затвора Окружног суда да, поред осталих осуђеника,, по- 
шаље у Казнени завод на овршење казне и П. J. У извршењу тога наређења за- 
поведник чувара затвора поднео је дана 23 јула 1937 број мат. 49/1937 извештај 
Окружиом суду у Новом Саду (прим. у Суду 23 јула 1937 под бр. Кзп. 1026/1936) 
да је 23 јула 1937 И. J. упућен у Казненн завод у С. ради извршења казне. Према 
овереном препису извештаја Управе Казненог завода у С. од 24 новембра 1937 
бр. 15066 поднетог Главном државном тужиоштву у Новом Саду, a који се при- 
лаже овом захтеву, осуђени И. J. допраћен у тај Завод на издржавање казне дана 
23 јула 1937 год.

У см. прописа § 11 става последњег Закона о извршењу казни лишења сло- 
боде, у Казнене заводе изузетно могу се слати ради издржавања казне и они 
осуђеници, за које је против пресуде из^ављен призив само због одмерења 
казне, али то све под условом из става III § 333 С. к. п. т. ј. да је оптуженик, 
изјављујући призив само због одмерења казне, у исто време изјавио да хоће да 
започне издржавање казне. У противном оптуженик, налазећи се у истражном 
затвору на дан објављивања првостепене пресуде, изјављујући призив само због 
одмерења казне, ако у исто време не изјави да хоће да започне одмах издржава- 
ље казне, то се над њим не може започети са извршивањем казне с обзиром на 
став 3 § 333 С. кр. п., a нити се следом тога може послати у смислу § i i  посл. 
става Закона о извршењу казни лишења слободе у Казнени завод ради издржа- 
вања казне.

Како се је оптужени И; J. на дан објављивања првостепене пресуде од 11 
маја 1937 Кзп. 1026/1936 налазио у истражном затвору и по објављивању пресуде 
у заппснику о главном претресу изјавио призив само због одмерене казне, не 
изјављујући да жели одмах да започне са издржавањем казне, то се над њпм 
није могло почети са извршивањем казне све до часа док не стигне другостепена 
иресуда, a следом тога није се могао ни послати дана 23 јула 1937 у Казнепн 
завод у С. ради издржавања казне.

Како је уводно наведеним дописом н наредбом баш противно поступљено, 
то је тим повређен Закон у § 333 од. III С. кр. п. u у § 11 од. последњи Закона 
0 извшењу казни лишења слободе.

Када је већ тако нротивно закону иостунљено, онда је Окружни суд у Н. 
и без обзира на нресуду Апелационог суда у Н. од lO септембра 1937 Кина 
107/1937, према којој се време проведено у нстражном затвору по објављпвању 
ирвостеиене пресуде иа до доношења другостепене пресуде не урачунава у казну 
—  морао у казненом лнсту достављеном Управи Казненог завода у С. узетн 
под тач. 20 као почетак издржавања казне дан 23 јула 1937 т. ј. дан кад је 
оитужени П. прнмљеи у Казненом заводу ради издржавања казне, a не дан 
10 септембра 1937 т. ј. дан доношења другостепене пресуде, пошто Je II. од 23 
јула 1937 до 10 септембра 1937 већ издржавао казну, a следом тога под псто.м 
тачком у казнено.м лнсту морао се је извести као дан епршетка казне дан 12 
априла 1942 године, a не дан 26 маја 1942 годнне.

Како се осуђеиик не може задржатн у Казнеиом заводу преко часа кад 
му истиче казна, a како би према унетом под тачко.м 20 у ка-зненом листу осу- 
ђеник И. издржавао казну више 1 месец 14 дана, то је том радњо.м у казненом 
листу iionpebeH Закон у § 59 Закона о извршењу казни лишења слободе.

Касациони суд узимајући у  рас.чатрање овај захтев за заштиту закона 
нашао је, да је онај део захтева за заштиту закона, који се односи на повреду 
•законских прописа из § 333 одељ. III С. кп. н. н § 11 Закона о извршењу казие 
лишења слободе, темељит из следећих разлога:

У смислу § 11 одељ. посл. Закона за извршење казне лншења слободе, цзу- 
ncTHo у казнене заводе мсгу се ради нздржавања казне слати и онн осуђеницн, 
за које је против пресуде изјављеи призив само због одмерења казне. Овај закон- 
ски проппс има се довести у везу са пропнсом § 333 одел>. III 0. кр. п., iio које.м 
призив не задржава извршење казне само онда, ако је оптуженик, изјављујућн 
признв само због одмерења казне, у исто време изјавио н то, да xohe да започне 
издржавање казне. He зависи, дакле, од увиђавности претседника Окр. суда да 
лн ће да упути оптуженика у  казнени завод за нздржавање казне, него су, да 
би могао да то учини, потребне претпоставке из § 333 одељ. III Кр. з., јер би
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иначе била протиаречност између rope означена два законска прописа. У кон- 
кретном случају се из списа види да је овт. И. J. иротив пресуде Окр. суда 
13 априла 1937 год. изјавио призив због строго одмерене казне, a није у исто 
време изјавио и то да хоће да започене издржавање казне. Према томе овако 
цзјављен призив у смислу § ЗЗЗ одељ. III С. кр. п. задржава извршење казне, и 
претседник Окр. суда у Н. није могао упутити овог оптуженог да започне издр- 
д;аван>е казне. A када је ипак то учинио, он је својим наредбама, означеним у 
диспозитиву ове пресуде, повредио законске прописе из § 333 одељ. III 0. кр. ii. 
и § 11 Закона о извршењу казне лишења слободе, па је Касацнони суд то и 
установио. Но како ови законски лрописи нису повређени пресудом којом је 
оптужени осуђен на казну, већ наређењима претседника Окр. суда, ова повреда 
у смислу § 357 одељ. III С. кр. п. нема никаква дејства према оптуженоме.

Оиај део захтева за заштиту закона, пак, који се односи на повреду закон- 
СВ.ОГ прописа из § 59 Закона о извршен>у казни лишења слободе, није темељнт, 
јер је Окр. суд у Н. исправно иставио казнени лист када је навео да издржавање 
казне почиље lO септ. 1937 године, a завршава се 25 маја 1942 године, јер се 
казнени лист има испунити дрема правоснажној пресуди. Иресудом Апелационог 
гуда у Н. од 10 септ. 1937 бр. Кина 107/22/1937 одбијен је призив опт. И. J., који 
је био изјављен због одмерења казне, те тако у смислу § 420 одељ. II С. кр. п. 
време које је оитужени провео у истражном затвору по објављнвању лрвосте- 
лене лресуде није се могло урачунати у казну, што је Апелациони суд и изрекао 
у диспозитиву своје пресуде. Како је за истављење казненог диста меродавна 
правоснажна пресуда Апелационог суда, a та се пресуда не може произвољно 
мењатц од стране Окр. суда, то је унос у Казнени ллст под тачком 20 у по- 
1леду свршетка казне осуђеног И. J. исираван, па је зато Касацнони суд тај 
део захтева за заштиту закона одбацио. Нови Сад, 20 септембра 1938. (Број 
Кно 35/1937).
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За постојање дела из § 179 Кр. з. потребно је установити умиш- 

љај, a ако је радњом учиниоца проузрокована повреда тежа него 
што је била умишљена, има се расветлити и то да ли се тежа после- 
дица има приписати нехату учиниочевом. ( § 1 7  Кр. з.).

П Р В С У  ДА:
Касациони суд поводом ревизије оптуженог J. Ђ., изјављене због повреде 

материјалног закола из § 337 бр. 2 С. кр. п., поништава пресуду Окружпог суда 
на основу § 340 од. 1 бр. 3 и од. 2 сх. посл. 0. кр. п. и ствар упућује исто.м 
Окруж110.«4 суду на нови претрес л одлуку.

Реп1ен>е у погледу осталих правних лекова отклања.

Р А З Л О З И :
Дело из § 179 од. 1 Кр. 3. јесте умишљајно. Да би се неко могао због њега 

огласити кривлм, лотребно је да се установи да је повреду, како је претпоставља 
тај законскп пропис, ланео с умилхљајем (§ 16 од. 1 Кр. з.). Ако Je радњом 
учиниоца проузрокована повреда, која има обележје ловреде из § 179 од. 1 
Кр. 3. тежа лего што је била умишљена, на то дело моћи he се применити казна 
предвиђена у томе законском пролису само онда, ако се та тежа последица може 
прнлисати нехату учиниочевом (§ 17 Кр. зак.).

Окружни суд ни у диспозитиву ни у разлози.ча побијане пресуде није 
уопште установио с каквим је умишљајем оптуженик инкриминисану радњу по- 
чинио, односно да ли постоји случај из § 17 Кр. зак. Како, пак, од установљења 
ОБИх окслности завнси правилна примена закона, т. ј. да ли се дело оптужонога 
H.\ia подвести под § 179 од. 1 Кр. з. или под који блажи законски пропис, ваљало 
ј(! поводом ревизије оптуженога у оном делу, који према оправдању упућује на 
довреду материЈалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., пресуду Окружног суда на



основу § 346 од. 1 бр. 3 и од. 2 ст. посл. С. кр. п. поништити и упутитн ствар 
истом Окружном суду на нови претрес и одлуку.

Услед тога постали су остали правни лекови беспредметни, па је Каса- 
ционп суд отклонио да о њима решава. Нови Сад, 23 септембра 1938 годнне. 
(Број Кре 316/1937).
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Када је Окр. суд установио да је намера оптуженика била упе- 

рена на телесну повреду оштећеникову, a не на лишење живота и 
Кас. суд примио овај део чињеничног стања, онда је овај део пре- 
суде стао на правну снагу, те зато, иако је Кас. суд поништио пре- 
суду Окр. суда, —  држ. тужилац се не може вратити у  свом новом 
правном леку на то, да је код оптуженика постојала намера на 
лишење живота. Дело почињено 26 II 1934, квалификовано по 
§ 181 од. 2 Кр. 3. застарело је, када се судило 27 IX 1938.

П Р Е С У  ДА:
Касациони суд ревизнју држ. тужиоца одбацује, a решење у погледу ње- 

говог прнзива отклања.
Међутим поништава пресуду Окр. суда из службене дужности на основу 

§ 338 одељ. 5 С. кр. п. због повреде материјалног закона нз § 337 бр. 1 сл. б) 
С. кр. п., те оптуженог на основу § 208 одељ. 1 став посл. С. кр. д. од оптужбе 
ослобађа.

Трошкове кривичиог поступка сноси Државна благајница.

Р А З  Л О З Н :
Против пресуде Окр. суда изјавио је ревизију дрдп тужилац због повреде 

формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. a с тнм у вези и због повреде матери- 
јалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. зато, што је одлука суда у противности са 
чин>енични.м стањем у разлозима пресуде, a које је утврђено током доказног 
поступка и на гл. претресу. Наиме Окр. суд је као чињеницу установио, да су 
озледе нанете на главп оштрицо.м снкпрпце, и то три озледе, па је ппак нашао 
да не постојн дело из g 1C7 одељ. 3 ст. 1 Кр. з., већ само дело из § 181 оде.г. 
2 Кр. 3.).

Ова ревизија није те.чељита. Окр. суд у U. је по овој ствари донео дана 
19 марта 1935 годиЕе под бројем Кзп. 305/16— 1934 пресуду, по којој је оптужени 
био оглашен кривим за инкри.чинисано дело, но то дело је квалификовао по 
§ 181 одељ. 2 Кр. 3. Држ. тужилац је своједобно ову пресуду напао ревизијом 
због квалификације дела, те је Касациони суд на свом јавном претресу одржано.м 
11 децембра 1935 године узео у рас.матрање ту ревизију и нашао да Окр. суд није 
установио, те је тако у то.м погледу чињенично стаае које је Окр. суд установио 
намеру оптуженога на лишење живота, већ ca.\io намеру да оштећенога телесно 
озледи. Касационн суд је у том погледу нримио чињенично стање које је Окр. 
суд установио, те је тако у том погледу чињеннчно стање стало на правну 
снагу. Но с обзиром да се оштећеник прилико.м извршења дела онесвестио, то је 
Касациони суд стао на становиште, да су те повреде могле бити опасне по 
нсивот, нарочито ако је узрок несвестици био потрес мозга. Зато је Касациони 
суд поништио био пресуду Окр. суда и наредио надопуну доказног поступка у 
том смпслу, да се преслушањем стручњака лекара установп, да ли је узрок 
иесвестице био потрес мозга или којп другп узрок.

Окр. суд је на свом поновно.м претресу дпе 4 октобра 1937 године као чиње- 
иицу установио да узрок иесвестице није био потрес .мозга, a да је оптужени 
дело извршио у узајамно.м хрвању, те да је оштећени еа неколико удараца оне- 
слособљен за даљу борбу, после чега је оитужени побегао.

Како су озледе лаке природе, то је Окр. суд дело поново квалификовао по 
§ 181 одел>. 2 Кр. 3.
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Како је, дакле, пречишћено то питање какву је намеру имао оптужени 
цриликом извршења дела, то се против сада нападнуте пресуде држ. тужилац 
није могао враћати на то да је код оптуженога приликом извршења дела посто- 
јала намера на лишење живота, утолико мање, јер Окр. суд ни сада инје уста- 
новио такве чињенице које би указивале на намеру лишења живота, па нема 
1Ш противречности, јер та чињеница да је оштећеног ударио више пута па глави, 
сама по себи још није довољна за утврђивање намере на лдшење живота, те је 
зато Касациони суд ревизију држ. тужиоца као очигледно неосновану одбацио 
на основу § 345 бр. 2 С. кр.п.

Окр. суд је дело оптуженога подвео под пропис § 181 одељ. 2 Кр. з., где 
ји прописана казна строгн затвор до једие године дана, те тако у смислу § 78 
одељ. посл. К. 3. право на гоњење застарева за две године. Оптужени је дело 
иочинио дне 26 фебруара 1934 године, па како је од почињења дела прошло два 
пута онолико времена колико се по закону за застарелост права на гоњење за 
то дело тражн, то је у смислу § 79 одељ. з Кр. з. наступила апсолутна застара, 
иа како ова околност која искључује кажњивост иде у корист оптуженога, то ју 
је Касациони суд у смислу § 338 одељ. 5 С. кр. п. морао узети у обзир из 
службене дужности, пресуду Окр. суда због повреде материјалног закона из 
§ 337 бр. 1 сл. б) 0. кр. п. поништити, ц оптуженога ослободити на основу 
§ 280 одељ. 1 ст. посл. 0. кр. п.

Услед горњег решења призив држ. тужиоца због благе казне постао Je бес- 
предмехан, па је решавање његово Касационн суд отклонио.

Одредба у погледу снашања трошка кривичног поступка заснива се на 
§ 311 одел>. 1 С. кр. п. Нови Сад, 27. септембра 1938 год. (Број: Кре 169/1938).

9б
Ако се суд Hiije упустио у оцену исказа неког сведока, —  иако 

jfi у смпслу § 293 С. i:p. п. то требао учинити, —■ овај недостатак у 
предметном случају не достиже тај степен да би пмао обележје по- 
вреде формалног закона из § 33G бр. 0 С. кр. п. —  Нападнуто лице 
је овлаштено да само одбије од себе противправнн напад, не чека- 
јући noMoh другога, све ако и постоји могућност за такву помоћ.

П Р Е С У Д А ;
Касациоии суд ревизнју држ. тужноца одбацује.

Р А З Л О З И ;
Против пресуде Окр. суда изјавио је држ. тужилац ревизију због повреде 

формалног закона из § 336 бр. 4 и 6 0. кр. п. и због повреде .материјалног закона 
из § 337 бр. 1 сл. а), б) и в) С. кр. п.

Онај део ревизије који је изјављен због повреде формалног закона из § 336 
бр. 4 С. кр. п., држ. тужилац није оправдао нити је у нзјави правног лека поје- 
дилце, јасно и одређено, илн барем разговетним упућивањем, навео чињенице 
које би ту повреду закона садржавале. Па како је таква изјава ревизије с обзи- 
ром на §§ 340 и 341 бр. 2 С. кр. п., недопуштена, Касациони суд ју  је у том 
делу на основу § 349 од. 2 у вези § 345 од. 1 бр. 1 С. кр. п. одбацио.

Повреду формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. налази држ. тужилац 
у томе, што Окружни суд није ценио исказ пок. Ш. J., који је био саслушан 
одмах после догађаја, a чији је исказ на гл. претресу прочитан; да је у критич- 
ном мо.менту пршпао оптужеио.м, којн му је бно отказао посао, и задржавао га 
да остане и даље код њега и држећи га за пеш од капута, говорио му шта је 
све учинио за њега u колико га је помагао; да се ту налазио и нови машиниста, 
кога је он (пок. III.) био нашао; да Je оптужени њега (пок. III.) изиенада ударио 
HoroM у мошнице и да је он пао на земљу; да из.међа њих пнје било никакве 
свађе п да је он (пок. Ш.) ти.ме био изненађен. Услед тога што овај исказ није 
цењен; да је одлука суда о одлучни.м чињеницама нејасна, непотпуна н сама са 
собом у противречноста, те да суд у разлозима побијане пресуде није ценио еве 
чињенице ннтн навео разлоге о одлучним чињеницама.



Ревизија није темељита. Истина је да се Окр. суд није уаустио у оцену 
цоменутог исказа, иако је то у смислу § 293 С. кр. п. требао да учини. Међутим, 
овај недостатак у предметном случају не достиже тај степен да би имао обе- 
лежје повреде формалног закона из § 336 бр. 6 0. кр. п., јер с обзиром на остале 
спроведене доказе, нарочито с обзиром на исказе сведока-очевидаца Б. Л., Ш. J., 
Ч. Ф. исказ пок. Ш. J. није од битне важности за установљење околности: да ли 
је одтужени дело црчинио у тренутку када је био нападнут од стране пок. Ш.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п., a с тим у 
вези и из § 337 бр. 1 сл. а) и в) С. кр. п., види држ. тужилац у томе, што је 
Окр. суд погрешно узео да је оптуженик дело починио у  нужној одбрани, па да 
зато постоји околност која искључује његову крив. одговорност: Jep да оптуже- 
ник у време извршења дела није уопште био нападнут; јер да није било уопште 
иитребе да се послужи нужном одбраном, будући да је у близини било људи 
који су га могли одбранцти, и јер да је оптуженик далеко прешао потребну 
леру одбране, повредивши пок. Ш. iia начин како је то учинио.

Ни Овај ревизиски разлог, који се у ствари заснива једино на повреди мате- 
ријалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. л., није темељит.

Према чињеничном стању, наиме, како га је установио Окружни суд, a које 
је меродавно и за овај Касациони суд, оптужени је инкриминисану повреду 
нанео у тренутку када га је оштећени песницама ударао по глави и баш у на- 
мери да тај напад од себе одбије. Па када жалилац противно тврди, он не 
износи повреде материјалног закона, него у ствари напада -судиску оцену на 
гл. претресу изнесених доказа, која не може бити предмет ревизије.

Даље, према § 24 Кр. з. нападнути овлашћен је да сам одбије од себе 
противправни напад, не чекајући помоћи од другога, све ако и постоји могућ- 
ност за такву помоћ, па је нетачно оно што се у том погледу у  ревизији износи.

Најзад, нетачно је и оно тврђеље жалиоца да је оптуженик прекорачио 
границе одбране, јер је Окр. суд установио да оптуженик извршењем инкрими- 
нисаног дела није ништа више учинио но што му је било потребно да од себе 
одбије истовремени противправни напад пок. Ш. и то темељито образложио, 
карочито када се има у виду околност да у своју одбрану није употребио ника- 
кво оружје, него се за то послужио само рукама и ногама.

Како је према томе ревизија држ. тужиоца у свему неоснована, Касациони 
РУД ЈУ Je на темељу § 349 од. 2 С. кр. п. одбацио. Нови Сад, 7 септембра 1938 г. 
(Број Кое 367/1937).

Š24

Аутентично тумачење ст. 1 чл. 2 Уредбе 
о ликвидацији земљорадничких дугова

На основу става 2 чл. 56 Уредбе о ликвидацијн земљорадничких дугова, a 
у споразуму са министром пол>опривреде, миннстром финансија и министром 
трговние II индустрије, издајем следеће аутентично тумачење става 1 чл. 2 
поменуте Уредбе у вези са ставом 3 чл. 2 Правилника за њено извршење:

„Земљорадником у смислу Уредбе о лнквидацији земљорадничких дугова 
сматра се и оно лнце које обрађује земљу само најмљеном радном снагом, a 
које испуњава остале услове Уредбе.“

Број 106518
19 октобра 1938 године. Министар правде,

Београд. Mu.i. Си.чоновић, с. р.

(Ово аутентично ту.мачење објављено је први пут у броју 246 од 27 октобра 
1938 год.)

(„Службене Новине“ од 29 октобра 1938 год. број 248— LXXIII).

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

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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