
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 3 Новв Сад, 31 март 1938 Год. II

Да ли се правни лек у новом Грађ. п. п, 
може предати и пре уручења отправка 

судске одлуке?
У лредмету Рек. 7/1937 ретавало је Одељење Б. београдског 

Касационог суда у Новом Саду иоводом оваквог случаја: У менич- 
ној парници, у којој је првостепени, Срески суд, услед приговора 
тужених менични платежни налог оставио делимично на снази, 
црвостепена пресуда није странкама била усмено објавл>е11а, пего 
је отправак пресуде требао бнти уручен у см. iipoiiuca §-а 511 Грађ. 
if. п. Отправак пресуде није, међутим, био уручен правозаступнику 
туженика, него Једном трећем правозаступнику, Н. П., који туже- 
нике у  спору није уопште заступао. Туженицн тврде да је исти 
правозаступник отправак пресуде предао њнховом правозаступнику, 
те су они зато против пресуде могли уложити призив. Отправак пре- 
суде био је, међутим, уручен правозаступнику тужител>а. Окружни, 
као приз1шни суд, упутио је првостепени суд да установи да ли је 
отправак пресуде уручен правозаступнику туженика, те је Срески 
суд, после проведених извиђаја, установио, да овима пресуда служ- 
Сеним путем није уручена a да нм није предата нити од стране пра- 
возастЈ^пника Н. П. Услед тога призивни суд упутио је првостепени 
да пресуду уручи правозаступнику^ тужеинка, да сачека протек 
призивнога рока н даље по закону лоступи.

Пол1то лм је пресуда уручена, тужелици су лоднели призив, али 
одоцн>ено, летнаести дан од уручен>а, иако су ra, будући се радило 
0 меннчном лостулку, у см. §-а 679 Грађ. л. л. требали предати у 
року од 8 дана. Признвдл суд је лрлзив као одоцњен закључком 
одбацио. Тужелнци су се у  своме ревизиском рекурсу жалили да 
је лрпзлвли суд повредио лролисе Поступка када лнје узео у обзир 
њлхов лрвл лрлзнв, који је лредат када је отлравак пресуде већ бло 
Зручен правозастулнлку тужлтеља, све ако њлховом лравозастул- 
нику и није био уручен. Касацлонл суд је рекурс уважио н изрекао, 
да су ТЈ^желицп бнли власнл да лризив лредаду и лре лего л1то је 
отлравак пресуде био уручен њиховом правозастулнику, јер је ол 
службеним лутем у то време већ био уручен лравозастулнику 
тужител>а.

Да ли се лравни лек може лредатл л лре лего л1то је отправак 
судске одлуке страпцн уручен, то је ллтање у аустриској теорлји 
остало и до далас слорло. (Pollak, System, 435). Оба гледишта развп- 
јена су ускоро после стлшања на снагу аустр. Грађ. п. л. у  Gerichts-
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halle за год. 1899 бр. 7 и 10. Dr. Beisser, који је своје гледиште у том 
п]1тању објавио у бр. 7 истога часописа, држи, да се правни лек 
(призпв, ревнзија, рекурс, тужба ради обнове, тужба због ншвта- 
востн као II тужба радн поннштења пресуде изабранога суда (нап. 
§ 692) може предати и пре уручења отправка судске одлуке. Ако би 
се допустило, —  нстиче Beisser —  да би се сваки правни лек могас 
иоднети, најраније, тек када строгп рок за његово подношење почне 
тећи, онда би се вреурањеним морао сматрати и онај правни лек. 
који је предат на сам дан када је судска одлука жалиоцу уручена. 
јер по §-у 12б (наш § 189) Грађ. п. п., код прорачунавања рока који 
је одређен ло даннма, у  рок се не рачуна дан у који пада тренута!; 
IIли догађај iio којпма се почетак рока пма рачЈЧ1ати. § 521 (наш 
§ 695) Грађ. п. п. прописује изричнто, да рок за предају рекурса 
лочиње тећц са првнм даном после доставе отправка закључка, па 
су судовн ипак зато дужни прнмнти као непреурањен и рекурс којп 
је предат на сам дан уручења закључка којп се побија. У закону 
нема проппса којн би забрањнвао да се правни лек подноси и пре 
уручења судске одлуке. Напротив, закон каже нзричнто да се само 
одоцњено предати прпзиви, ревизије и рекурсн нмају одбацити. Из 
законскога пзражавања, међутим, ,,да се признвн који нису подне- 
сени у зак. року“ (наш § 565) ii тужба за обнову (наш § 631) имају 
одбацити, не може се извести тај закључак, да би се одбацивање 
могло односптп II на прерано поднесене правне лекове, него да та 
два законска изражавања нмају истп смисао као н она где се говорн 
само 0 одоцњено предатнм правним лековнма. Пнсац на овом местЈ' 
врло умесно замера законодавц.у, што се о једном нстом предметл* 
на разлнчитнм местима у закону различнто нзражава, што иде само 
на штету јасности и прецизности законскпх прописа. Уколико је 
одлнка доброга стнлпста, нстиче писац, да коликогод може избе- 
гава једноликост у  пзбору речи н изражавању, чнме само повећава 
стилску лепоту свога написа, утолико је код законодавца потребније 
да се 0 једном ii истом лредмету изражава, ло могућпости, увек 
једллм лстлм речпма л ла један л лсти лачлн.

Заколско флкслрање строглх рокова, ластавља Beisser, лма тај 
задатак, да лостулак конделтршле ii да страпку лрлмора да извесне 
лроцесне радње не лред.узпма доцкал, алл оно лема задатак да слре- 
чава II опемогућује убрзање постулка са стране странака, уколико 
је оло могуће без 1лтете ло његову сврху. Ако закол, дакле, за строге 
рокове одређује лочетлл дан њлховога тока, то је сасвлм потребло. 
јер свакл рок којн тече, мора лматл л свој почетли дан са којим 
лочлње тећл. Алл строгп рок xohe да каже само то, да стралка која 
ларллчлу радњу лредузлма лосле истека рока долазл доцкал, п да 
се опа BiiBie не може саслултатл. Почетнл дан тока строгога рока 
ллје, међутлм, уједло ii закопскл лредЈХЛов за долустивост лрав- 
лога лека, лего само средство с ломоћу којега се може лрорачулатл 
крајњл тренутак за његову долустлвост. С друге страпе стојл л то, 
да мора лостојатл л лочетан трелутак за долустлвост лравплх ле- 
кова, јер лема ллкакве лрактлчне лотребе да се долулиају л услов- 
пл лравлл лековл, лротлв одлука које бл тек лмале бпти долеселе, 
јер бл се олл лротлвплп лроцеслој економлјл. Средлна лрл рел1а-
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каљу тога пнтања била бн, према томе, да се прашш лекоии не 
допуштају пре, али свакако после онога тренутка када је судска 
С'Длука већ пала. To је код пресуда и закључака, који се п1К)гла- 
шују на усменој расправи и рочиштима, њихово усмено ирогла- 
шеље, a у  свим другим случајевима тренутак кад су оне у см. §-а 
416 (наш § 512) у пнсменом саставу предате судској пнсарници да 
се отправе. Као што не би било допуштено предаватн правне лекове 
i'pe тога тренутка, тако се не би могло прнгож)рити нншта томе, да 
се oHii предају после тога тренутка. Истина да § 416 (§ 512) пропи- 
tyje да пресуда има према странкама учинак тек од дана када буде 
доставл>ена, али то значи само то, да странка пре доставе пресуде 
не може бити нн у ком погледу „погођена" и да иротивна странка 
ке може против ibe ништа предузимати, али не нскључује да стран- 
ка, ако хоће и ако сматра да је то у њеном интересу, поднесе правни 
лек и раније. Ипак, са гледишта практичног правосуђа, није саветно 
подносити правни лек пре уручења судске одлуке, јер се правни 
лек успешно може поднети само онда, ако се претходно познаје тачан 
текст одлуке која се побија. Побијање судске одлуке пре њенога 
уруче1ва, "не убрзава од.лучивање о правном леку, јер се увек мора 
сачекати и истек рока који тече у корист противне странке. Но у 
хитним случајевпма, где је противник судску одлуку већ иримио 
к правни лек уложио, или га се одрекао, и где је рок за противника 
већ истекао, с^анци се не може забранити да правни лек преда и 
iipe него што јој је судска одлука уручена. To странке, разуме се, 
Ч1ше на своју опасност, јер је право предаје правнога лека тиме 
нсцрпл>ено, те се он, накнадно, поново не може предати.

Сасвим је другога мишљења у том питању аустриски правник 
Dr. Heinrich Karnert, који је своЈе гледиште објавио у Gerichtshalle за 
год. 1899 бр. 10. Гледишту да се правни лек може предати одмах 
чим је судска одлука донесена, имало би се, каже Karnert, пригово- 
рити, пре свега, то, да та теорија произвољно означава тренутак по- 
станка судске одлуке предајом у писменом саставу писарницн ради 
отправка. § 416 (наш 512) може добити примену само код пресуда, 
па и ту само код оних, које се у см. §-а 415 (наш § 511) доносе изван 
усмене расправе. Због тога би се код закључака на пр., који се на 
усменој расправи уопште не објављују, као најранији тренутак, пре 
којега се правни лек не може предати, морао фиксирати неки други 
моменат. У читавом низу случајева, у којима судија одбнјање молбе 
паводи на самој молби и она се странци заједно са одлуком повра- 
l.a, изостаје нздавање одлуке писарници радп отправка у ппсменом 
саставу. Сем тога, пропис §-а 416 (§ 512) статуира само једно про- 
цесуално дејство, да је суд од тренутка усмепога проглашења, или 
издавања одлуке писарнпци радп отправка, за своју одлуку везан 
и да од н>е не може отстушгш. По мишл>ењу писца, међутим, суду 
Ои н по самом закону било допупиено да необјављене одлуке, све 
до прописног обавештења заинтересованих лица, по својој вољи 
лреиначи. Према томе код таквих одлука бнло би пракигчкн врло 
тешко утврднти тренутак њиховога постанка, утолико више, што 
Грађ. п. п. тај појам не познаје, односно не везује за њега никакве 
ироцесуалне последнце.
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Код предаје правних лекова не ради се по Karnert-y, у  првом 
реду, 0 одржању законскнх рокова, него о легитнмацији лица које 
подноси правнн лек. Легитимисаним са за подношење правнога лека 
може сматратн само онај, који је судском одлуком у својим правима 
повређен (матернјално-правна претпоставка) и ко је о тој судско.: 
одлуцн прописно обавештен (формална претпоставка). Ако ма једна 
од тнх претпоставака недостаје, мора подносилац правног лека битн 
a limine одбнјен. Према томе би појму правнога лека сасвнм противре- 
чило, ако бн се он дозволно и таквом лицу, које одлуком која се напа- 
да Hiije уопште погођено. Лице које улаже правни лек мора прво саче- 
катп уручење судске одлуке н тек онда ју нападатн, или нападати 
одлуку суда којом је овај одрекао да му своју одлуку уручи. У про- 
тивном случају могло бп се деснти да се нападају судске одлуке 
које уопште не постоје, ако је на пр. подносилац правнога лека 
сазнао за нацрт одлуке који је доцније нзмењен. Према томе niican 
држн да се правни лек, којн је поднело лице које о судској одлуцн 
није службенпм путем обавештено, има као недопустив одбацнти. 
Правне лекове који су поднесени прерано, као и оне којн су подне- 
сени одоцњено, има, према мншљењу писца, да одбацн првостепени 
суд.

У аустрпској судској пракси, за првнх неких десет годгаа прн- 
мене новог Грађ. п. п., било је више случајева у  којима је решавано 
0 правним лековнма којн су поднесенн пре уручења отправка суд- 
ске одлуке. У случају којн је у  Glaser-Ungef-овој збнрцн (Нова се- 
рија) објављен под бр. 425 (одлука бечког Врх. суда од 21 децембра 
1898 бр. 15639) радило се о пресудц Среског суда, којом је тл'жилац 
са потраживањем одбијен и осуђен да туженпку плати трошак у 
нзносу од 16 фор. 15 кр. Пресуда је странкама бнла усмено објав- 
љена II њен отправак уручен. Туженик је протнв закључка о трош- 
ковнма унесеног у пресуду уложно рекурс, но пре него што му је 
отправак пресуде бно уручен, те је Окр. као рекусни суд вратио 
рекурс Среском суд,у са упутством, да га рекуренту повратп, јер је 
поднесен прерано. Врх. суд је рекурсу туженика дао места ii 
упутио Окр. суд да рекурс узме у расматрање са оваквнм образло- 
жешем: Иако рок за улагање рекурса почнње у см. § 521 (наш 
§ 615) тећи тек после уручења ппсменога отправка нападнутога 
закључка, нпак се странци не може одрећн право да рекурс поднесе 
II пре тога тренутка, када се узме у обзнр, да тај зак. пропнс служн 
само интереспма странака, да би оне могле благовремено прпкупнтц 
иотребнн доказнн матернјал н да судска одлука везује странке већ 
од тренутка њенога објављивања.

У случају одлуке објављене у Glaser-Unger-овој збнрци под бр. 
606 (закључак бечког Врх. суда од 4 маја 1899 бр. 6507), оврхово- 
дитељ је овршенпка прнватним путем известно о закључку којим 
је протнв њега одређена оврха, алн је изјавпо да he са спровођењем 
оврхе чекатн, док рекурсни суд не реши о рекурсу којн је овршеник 
уложпо. Рекурснн је суд, међутнм, рекурс као прерано поднесен 
одбацно, јер нападнутн закључак у време подношења рекурса није 
овршеннку још бно уручен, док у  см. прописа Грађ. парн. н Оврш- 
пог поступка, рекурсни рок почнње тећп тек са уручењем нападну-
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тога закључка. Врх. суд је закључак рекурснога суда укннуо и суд 
улутио да рекурс реши мериторно са образложсчлем: Вакоии који 
су у погледЈ' спорног пнтања на снази прописују само то, у  којем 

року правнн лек може предати, ако подноснлац неће да му он као 
одоцњен буде одбачен; да бн се могао нзрачунати истек тога рока, 
у закону је фиксиран тренутак са којим рок почнње тећи. Да лн се, 
пак, правни лек може поднетн н пре тога рока, то се у закоиу 
изрично ннти допушта ннти одриче, те је, према томе, ствар тума- 
чења закона како да се на то питање одговори. На ib era  се може, 
међутим, одговорнти само с обзнром на свакн поједини конкретан 
случај, и у случају који је споран мора се одговоритн иознтивно, 
јер овде закључак суда ннје само донесеи, него је оврховодитељу 
II уручен II према њему постао правоснажан. У см. §-а 253 аустр. 
Закона о извршењу и обезбеђењу, нма се закључак којнм се оврха 
дозвољава овршенику при спровођењу оврхе уручнти, што досада 
није учнњено. Тај зак. пропис донесен је у ннтересу оврховодитеља; 
но ако оврховоднтељ у некнм случајевнма налази да његовим инте- 
ресима више одговара да овршеник о дозвол>еној оврси сазна раније, 
ла он оврл1елику закључак о дозвољеиој оврси сам caoiniiTH , онда 
нема никакве зак. сметње да овршеник поднесе рекурс и пре него 
Л1ТО му је закључак уручен, и да услед одлуке рекурслога суда 
учини спровођење оврхе, евентуа.лно, сувншннм.

У случају објављеном у Glaser-Unger-овој збирци под бр. 4301 
(Одлука Врх. суда од 11 авг. 1908 бр. V lll 109) раднло се такође о 
рекурсу који је поднесен против за 1̂ ључка који је био стран1сама 
само усмено објавл>ен, но пре уручења н>еговог писменог отлравка. 
И у том случају је Врх. суд укинуо закл>учак рекурсног суда, којим 
је овај рекурс као прерано поднесен одбацно, н упутно рекурснн суд 
да 0 рекурсу релш у мернтуму. Законском одређивању рокова за 
подноп1ење правних лекова, каже се у образложењу закључка Врх. 
суда, xohe да се поставе временске границе преко којих се не може 
продужити неизвесно стање које постоји до правознажности судске 
одлуке. Ако се у закону каже да рок за предају правнога лека iio- 
чшве са овнм или са оним даном, тиме xohe да се да само почетпа 
тачка једнога времена, да би се, на тај начин, могло лрорачунатн 
када се такав рок свршава. Из речи ,,почиње“ изводитн, међутим, 
да се предаја правнога лека против закључка који је странцн угме- 
по објавл>ен мора одложнти до тренутка од кога почпње тећи зак. 
Јхж за подношење правнога лека, било би тумачен>е слова закона, 
a не његова смпсла. Нетачност таквога мип1..л>ења најбол>е се внди 
из околностл која се истнче у рекурсу, да се у см. §-а 125 Грађ. 
II. п. (паш § 189) дан уручења пнсменога отправка судске одлуке не 
рачуна у рок предвнђен за подношење правнога лека, пего да он 
почнње тећи тек од најблпжега дана, те, по томе, ако би стајалшлте 
fiOKypcHora суда бнло нсправно, не би правпи лек могао бнти пЈ>едат 
ни на дан уручења писменога отправка судске одлуке, a то је у 
сваком случају бесмислица.

У Glaser-Unger-oBoj збнрци (до 1912 год. ) није објављен лн један 
с.лучај где судска одлука не би бнла нлтн усмеио објављена, ннти 
бн њен отправак био уручен, па ни протнвној стралци од оне која
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улаже правш! лек; где бп, странка, дакле, уложила правни лек већ 
после тренутка када је у  см. §-а 512 одлука у писменом саставу 
предата судској писарннци ради отправка. Таквога случаја подно 
шења правнога лека нисмо нашли ни у судској пракси Манцовога 
издања аустр. Грађ. п. п. (изд. 1930), a ни у судској пракси коју су 
објавили нашн коментаристи Грађ. п. п. Цул>а н Горшић. Аранђе- 
ловић, позивајући се на Полака, каже у своме Процесном праву 
(књ. 3 св. 1, стр. 12 лрим. 36) ,,да је правни лек после доношења. 
објављивања, одлуке ш ак допуштен и пре него што отпочне тећн 
рок, дакле на пр. пре објављнвања (§ 513) пли достављања пресуде. 
II поред §-а 188, који се само привидно томе противи".

Мн држнмо да би се, будућп у закону одиста нема забране у 
томе погледу да се правни лек може предати и пре него што отпочне 
тећп рок за његово шдношење, могло, у начелу, примитн стајалиште. 
да се он може поднетп н пре него што отпочне тећи рок за његову 
предају. Остаје, међутим, отворено питање, који би, при томе, био 
најранији тренутак, пре којега се подношење правнога лека не бн 
никакао могло допустити. To би, у  сваком случају, био тренутак 
доношења судске одлуке, тренутак када судска одлука падне. t o  је 
код пресуда које доноси судско веће тренутак, када претседавајућн 
објавп да је гласање о предмету завршено, јер се пре тога тренутка 
0 судској одлуци не може уопште говоритн. Но у см. законских про- 
irnca пресуда не постаје перфектном ни са завршетком гласања, 
него закон тражи да свака пресуда мора, поред тога, бити још и 
објављена. Без објављивања исто тако не постоји пресуда као и без 
одлуке суднје пли судскога већа. Објављпван.е пресуде може се, 
међутпм, нзвршнтн на два начнна: усмено (§ 511) илп писмено 
(§ 512). Према томе бп у  случају усменог објављнвања пресуде, 
објављивање бно најранпји тренл-так, пре којега се правни лек не 
бп могао никако предати. Ако п ^ суда није, међутим, усмено објав- 
љена, онда усмено објављнвање пресуде надокнађује уручење н>е- 
нога писменога отправка у см. § 512 Грађ. п. п. Сама предаја саста- 
ва пресуде судској ппсарницц да се отправи у см. §-а 512, није 
службено објављивање пресуде, нако странке пмају могућности да у 
судској пнсарници сазнају за њену садржнну. При ппсменом објав- 
љивању пресуде путем уручења отправка, могло би се допуститн, 
i:ao што је то у напред наведеном случају учншго Касационн суд, 
да странка може предати правш! лек већ после уручења отправка 
н.еном протпвнику, јер је судска одлука п у  том случају службеним 
вутем већ објавл>ена.

Допустнти, пак, правнн лек већ после предаје писменога са- 
става одлуке судској писарници ради отаравл>ања, осим што про- 
тнвречи позитнвном проппсу закона, према коме судска одлука по- 
стаје перфектном тек са њеним објавлЈИвањем, шпло бн и са практич- 
шш тешкоћама, које бп, у  много случајева, показале сву неодрживост 
таквога гледншта. To бн, пре свега, бпли случајевн кад се судска 
одлука уопште не нздаје ппсарннцн радп отправљања, тако да тај 
тренутак, код таквнх одлука за предају правног лека већ не бн 
могао бптп меродаван; затим случај где тај тренутак не би могао 
одлучпватл због тога, јер је судска одлука, н пошто је издата суд-



ској писарннци ради отправљања, нпак преиначена. Ичвестилац је 
па пр. погрешком, коју ни претседавајући, иотписујућн састав пре- 
суде, није приметио, израдио пнсменн састав пресуде друкчије nero 
lUTo је она донесена, и него што би у ствари требала да гласи. Како 
се ради 0 очевидној нетачности коју је суд у см. §-а 518 властан у 
свако доба исправити, странка he, сазнавши у судској иисарницн 
:ia првобитни текст пресуде, уложитн правнн лек, који доцније, 
пошто је странци уручен отправак, постаје беспредметан. У многим 
случајевима настаће спор о томе, да ли се је раднло о формалној 
грешци која се у см. §-а 518 могла исправнти, нли о стварној измеин 
већ једном донесене судске одлуке, за коју је суд у см. §-а 5Г2 
гезан итд.

Изгледа нам, према томе, да је у духу и смислу закона само оио 
гледиште, према коме се правни лек не може предати раније него 
што је судска одлука или усмено објављена, или пре него што је 
отправак судске одлуке ма и једној странци службеним путем 
уручен. д .р  Ј ова и  Ca-BKosHli
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Из праксе сирочадских столова
1. Смештање и издржавање малолетне деце. Сирочадскн столовн 

као туторске властп оцењују своју надлежност iio §§ 14G— 149 Bii., 
у вези са §§ 62 н 70 Грађ. п. п. (општа месна надлежност оца). У 
хитним случајевпма надлежност се оцењује ni>eMa месту боравншта 
заштићенога лица, док се не установи његова општа месна надлеж- 
nocT. Иначе је надлежан онај сирочадски сто, који лежи на терито- 
рији где лице за које се треба старати има општу месну надлежнос! 
у грађ. парш1цама, a ако је то лице у јавном заводу, сирочадски 
сто на чијем је подручју седшЈте завода (§ 146 Вп). Редовно је суд 
кадлежан за оца, надлежан и за његову брачну, усвојену илн поза- 
коњену децу, дотле док су она под његовом очинском влашћу. Кад 
очинска власт престане, a деца су још малолетна, надлеиан је суд 
у месту где је суд који је надлежан да води штитншптво или скрб- 
влпптво (§ 70 Грађ. п. п.). За ванбрачну малолетну дец.у надлежаи 
ј(? суд који је надлежан за матер, све док деца не постану пуно- 
летна. За ванбрачнл' децЈ' коју издржава јавнн :завод, надлежан је 
суд у чијем је подручју седиште завода. 0  смештању н издржавању 
малалетне деце сирочадскн столови су надлежни да решавају у слу- 
^ају ако међу родитељима ннје у току бракоразводна парннца (§21  
Зак. чл. LIV из год. 1912) и ако међу њнма нема у томе погледу 
споразума склоплаеног у облику јавно-бележннчког акта. Да ли he 
0 смештању и издржавању малолетне деце решавати сироч. столови, 
или редован суд, одлучна је чињеница, да ли је у време предаје 
молбе сироч. столу за смештање н изд[)жавање деце међу родите- 
Љ1ша била у току бракоразводна парннца или ннје. Предаја молбе 
судЈ' ради успоставл>ања заједничког брачног живота у случају §-а 
77 Закона о браку, не значи да је парннца у току, те су и у том 
случају, све до предаје тужбе ради развода брака, за одлучивахве о
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смештању и издржавању деце надлежни сир. столови. Ако у пре- 
суди 0 разводу брака о смештању н издржавању деце суд није учи- 
нпо расположење, онда о томе има да одлучи сироч. сто и то прво 
0 смештању, a затим о издржавању. Уколико су се међувремено од 
правоснажне пресуде, у  којој је о смештању и издржавању деце 
одлучено, прнлике промениле, може снроч. сто учинити располо- 
жења која отступају од судских.

Обавеза издржавања малолетника који је без иметка, nporai- 
сана је у 11 §-у Зак. чл. X X  из год. 1877 и у  §-у 9б Зак. чл. XXXI 
из год. 1894. Она по Туторском закону терети, у  првом реду, оца, a 
ако овај ннје за то сам способан, онда, заједно са њнме, матер; ако 
оца нема, нли је овај за то сасвим неспособан, матер н, напослетку, 
деду II старамајку. Међутим у см. §-а 95 Закона о браку, постоји 
узајамна обавеза за издржавање деце како у погледу роднтел>а, тако 
II у погледу деде и старамајке. — У делокруг редовних судова спа- 
дају споровн у  погледу обвезе издржавања и његове висине између 
оскудних роднтеља ii деце, као ii деде ii старамајке и унучади (§21  
Зак. чл. LIV 113 год. 1912). —  Без обзира на вредност спора у искљу- 
чнву надлежност окружннх судова спадају спорови о признању или 
оспоравању законптостн рођења; спорови нз међусобног одношаја 
брачнпх другова, који нпсу чисто пмовинско-правне природе, као ii 
из одношаја нзмеђу роднтеља ii деце, уколпко не спадају у круг 
рада другнх власти нлн у неспорнп постлшак. (§ 46 Грађ. п. п.). —
0  алн.\1ентационнм захтевима малолетника против брачних родите- 
ља, расправљају сироч. столовп, a о алпментационнм захтевима 
пунолетне деце, редовни судовн. Сем тога по Ванпарнпчном по- 
ступку се расправљају: 1) захтевн ванбрачне матере у погледу по- 
тражнвања насталих пре рођења детета; 2) да ли алнментациош! 
захтев ванбрачног детета треба утврдити ванпарннчним или пар- 
HII4HIIM путем. У делокруг редовнога суда алучај спада само тада, 
ако отац не признаје очпнство и ако се тражи повишење алпмен- 
тације, док не спада у делокруг редовнога суда ако се поново тражи 
алнмептацнја зато, што тужена странка није у први мах нмала ни- 
каквог прнхода. —  Ако одлука у  погледу нздржавања ванбрачнога 
детета завпсн од утврђпвања спорних чнњеница, ciip. сто he списе 
уступити cpecKOM суду којн је стварно надлежан, у см. §-а 44 ст. 2 
Грађ. п. п.

Таксе. Ако се за нздржавање детета тражи највпше 150 динара 
месечно, онда се у нме таксе плаћа свега 5 днн. Ако се тражн преко 
150 дннара, онда се од трогодишњег нзноса своте која се тражи 
ллаћа 14 %. Ако се тражп још п забележба у земљншној књпзп, онда 
се такса нма платитн у см. Закона о судским таксама.

2. Нови Закон 0 извршењу и обезбеђењу и сирочадски столови. 
Закон 0 извршењу ii обезбеђењу од 9 јула 1930 годнне (Ип) добио 
је обавезну снагу на подручју Апелационог суда у Новом Саду
1 јан. 1938 године. У смпслу члана 2 Уредбе о увођењу Закона о 
извршењу II обезбеђењу (Унп) од 1 јан. о. г. престају важити свп 
прописи другпх закона, наредаба ii правнлника о предметнма који 
су уређенп овнм новнм Ип-ом, уколпко нису пстим и Унп-ом остав- 
љенн на сназн. У смпслу члана 9 Уип-а, новпм Извршним поступ-
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ком не дира се у прописе §-а 19 Вп од 24 априла 1934 године о по- 
кретању извршења по службеној дужности.

§ 19 Вп став 1, говорн о принудним средствима која се приме- 
њују по службеној дужности против лица која се не покоравају 
наредбама суда, a став 2 нстог §-а гласн: „на основу других одлука 
које су постале правоснажне, може се воднти извршење ш  Закону 
0 нзвршењу II обезбеђењу, али суд може и у таквом случају по 
службеној дужности наредити извршење, или поставити скрбника 
да предузме кораке у циљу извршења. Према члану 38 Уводног 
закона за Закон о судском ванпарничном поступку С. Н. 1934 дод. 
стр. 81б: „где се нови Ванпарннчнн поступак позива на прописе 
Закона о извршењу и обезбеђењу, имају се подразумевати односни 
прописи Грађанских парничних поступника или Закона о изврше- 
њу, који данас важе у нојединим подручјима Краљевине". Члан 46 
УВп-а став 1 изричито напомиње, да he снрочадски столови на 
подручју Апелационог суда у Новом Саду вршити послове стара- 
тељске власти у досадаипвем делокругу и по досадашњим иропи- 
сима, a у ставу 3 истиче се, нарочито, да за сирочадске столове 
вреди исти поступак као и за све старатељске власти, из чега изла- 
зи, да прописи који су до сад важилн у погледу извршења и обез- 
беђења на основу нсправа издатих од сирочадских столова, нису 
новпм Ип-ом тангиранп. Да је овако гледшпте исправно доказује 
та околност, што се међу исправама в-ласти по § 2 Ип-а и међу вла- 
стима надлежним за дозволу извршења по § 7 Ип-а не спомињу 
нигде сирочадски столови као такови. Према томе они у новом Ип-у 
нису нигде „уређени", a ни нначе нису нигде изричито ставл>ени 
ван снаге они законски прописи, који су за извршење правноснаж- 
них одлука сирочадских столова били досада у важности.

Према томе he сирочадски столови морати своје правоснажне 
одлуке као и досада, на основу § 191, a у  вези § 127 Зак. чл. XX  
из 1877 год., извршивати административним путем, и то на својој 
територији с noMohy својих административних органа, a на другим 
територијама путем замолбе надлежне штитничке власти. Овако 
схватање потврђује и § 2б2 Ип-а, где се изричито каже, да се новим 
Ип-ом „не дира'у посебне законске прописе, којима се предвиђа 
Eaплahнвaњe тражбина адмпнистративним путем“. Извршен>е на 
Иокретнине и надаље he се врпшти у смислу ^  191 и 127 Зак. чл. 
XX из 1877 године, у вези §§ 212 и 219 Ип-а, путем општинске 
Јлраве, или путем извршних органа сирочадских столова. Извр- 
шење на некретнине сирочадски столови издejcтвoвahe у см. §-а 70 
в др. Ип-а и законскнх npoiuica који важе за зем.ЈБишне књиге.

Према томе судска ннтервенција на основу правноснажннх 
одлука снрочадских столова остала би недирнута у овим случаје- 
вима; l)  у  случају § 12 ст. 3 Зак. чл. XX из год. 1877 (спор између 
предака н деце оставнтел>еве у погледу трошкова издржаватва, ако 
је право плодоуживан^а завештано родитељнма, a право власннштва 
малолетној деци); 2) у  случају § 22 ст. 3 истог Закона (укидање 
очинске власти); 3) у  случају § 17б Вп-а у вези § 18 истог закона 
(спор у погледу штитничких рачуна).



Што се тиче трошкова проузрокованих извршењем, меродаван 
је. § 20 Вп-а. Потребно је споменути и правилник сирочадских сто- 
лова 0 изаслањима број 133.300/902 Б. М., који је остао у важноств 
у  смислу § 252 Ип-а. Исто тако остали су у  важности ирописи у 
ногледу новчаних казни, за које би важили прописи §-а 192 Штит- 
ничког закона н статути бивших муниципија, који су донесени у 
вези са руковањем тог новца.

У см. ст. 2 §-а 251 Закона о извршењу и обезбеђењу: „Кад се 
ради наплате издржавања, које веровнику припада по закону, водн 
извршење на који од прнхода поменутих у §-у 242, онда су они изу- 
зети од извршења само до износа од три хил>аде дннара годишње.

Д~р Ј о в а в  ЈагедиЋ
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У см. §-а 38 Уводног закона за Грађ. п. п.; У оним правшш 
споровнма, у којима је на дан ступања на снагу новог Грађ. п. п. 
већ поднесен одговор на тужбу, нли у којнма је већ почела усмена 
расправа (расправа о правној ствари) могу странке споразумно 
0ДЈ'стати од досадашњег Парн. поступка и предложити да се правна 
ствар претресе ii одлучи по проппснма новог Грађ. п. п. и да се она 
у том циљу, према потреби, уступи оном суду, који је по новим 
прописнма за њу надлежан. Под надлежпошћу у см. §-а 42 Увод. зак. 
има се разумети само стварна надлежност. У погледу месне над- 
лежности, ствар нма да расправи онај суд, којн је за спор био над- 
лежан по досадапиБпм прописнма, све ако он по новим прописима 
н не бн био месно надлежан. —  Како странке одустају од досадаш- 
њега поступка, ствар се има од почетка расправитн по новом По- 
ступку, но с тнм, да подношење тужбе не губи правну снагу (одго- 
вор аустр. Mira. правде на чл. XLIX аустр. Увод. зак. за Грађ. п. п.). 
Но ако је првостепенп суд већ донео пресуду по старом Поступку, 
онда странке, аналогно пропнсу 2 ст. §-а 36 Увод. зак., не могу спо- 
разумно одустатп од досадашњег Парн. поступка. —  У конкретном 
случају првостепени је суд на основу старога Пост\'пка (Зак. чл. I 
нз год. 1911) донео бпо пресуду због изостанка, против које је ту- 
женп уложно призпв. Странке су у прнзивном поступку спора- 
зумно одлучпле да се предмет расправи по новом Грађ. п. п. Како 
то у см. §-а 36 Увод. зак. за нови Грађ. п. п. у  признвном поступку 
није допуштено, Касацпонп суд је, услед рекурса туженикова, обе 
пресуде доњнх судова укннуо ii, сматрајућн прнзнв туженога кон- 
траднкцпјом, упутпо првостепени суд да спроведе расправу у мери- 
гуму предмета по старом Грађ. п. п. (Решење Одел>ења Б. београд- 
CKor Касацноног суда у Новом Садл' од 23 фебр. 1938, бр. Г. 519/1934).
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Тужитељ је властан да у току поступка код првостепенога суда 

(у оквиру прописа §-а 188 старог н §-а 330 новог Грађ. п. п.), a у 
споровнма који теку по старом Грађ. п. п. и у току призивнога по- 
ступка (§ 494), тражи да му се досуди измакла корист, или камате, 
чнје досуђење у тужби није тражно. Одрицање од припадака има се 
сматрати да постоји само у случају, ако тужитељ припатке утужује 
посебном тужбом, a у ранијој тужби којом је утужио главницу, није 
задржао право да припатке тражи посебном парннцом. (Пресуда 
Одел>ења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 28 јан. 
1938, бр. 105/1934. У погледу камата и изосталих користи које нису 
утужене заједно са главницом в. пресуде Касационог суда у Новом 
Саду бр. Г. 536/1932 и Г. 871/1934 објавл>ене у „Правничком глас- 
нику“ бр. 1 и 3 за год. 1936).

71
На стање у земљншним књигама не може се позивати злонаме- 

ран стицатељ земљишнокњнжног права. (Пресуда Одел>ења Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Саду од 21 септ. 1937, бр. Г. 
460/1933).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија.

Р А З  Л О З И ;
Тужитељнца је у тужби навела, да је она бившем власнику некретнина, 

уписаних у гр. ул. општине Бачко Петрово село бр. 3651, 5402 и 5780 М. Л., 
пгдала била менични зајам у своти од 70.000 дин. и да је у њену корист реше- 
н,ем Среског суда као гр. власти у Старом Бечеју бр. 8960/1929 до те своте и 
прип. укњижено и хипотекарно лраво залога. Да је иенице утужила и водила 
против М. Л. оврху ради намире на покретнине ДЈ'жникове, али да се из њих 
није могла намприти. Како је, пак, М. некретнине отуђио и купио их тужени, 
на чијем се имену оне сада налазе, тражи.ча је да се тужени осуди да је дужан 
трпети да се тужите.љица из некретнина до висине своте од 70.000 динара са 
прип. намири.

Тужени је у своју одбрану навео, да на некретнинама које је од М. Л. 
купио, није укњижено заложно право до своте од 70.000 динара, него само до 
своте од 7000 динара н, како је некретнине купио поуздајући се у јавне књиге, 
да бн он Morao одговарати само до своте од 7000 динара, a да никако не може 
одговарати за парничне и овршне трошкове, који су настали у парннци тужи- 
тељице против непосреднога и лнчног дужника њеног М. Л.

Првостепени је суд тужби дао места, Апелациони суд је, пак, првостепену 
пресуду у целини потврдио, усвајајући како чињенично установл>ен.е, тако и 
правне закључке првостепенога суда. Жалба тужвнога да је Апелациони суд 
таквом пресудом повредио правне пропнсе није основана. Апелациони је суд 
без повреде формално правних прописа установио као чињеницу, да је тужени, 
купујукн од М. Л. некретнине, имао знања о томе да је на њнма укњижено 
хипотек. заложно право не на своту од 7000 дин., иего на своту од 70.000 дин. 
с прип., јер се у купопродајном уговору, који предлежи списима, обвезао, да 
he дуг М.-а код тужител»ске банке у износу од 70.000 дин., он, тужени, испла- 
тити. Према томе се тужени не може бранити да је некретнине купио, поузда- 
јући се у зем.Ђишне књиге, у којима је заложно право било укњижено само до 
своте од 7000 дин. Сем тога је Апелациони суд правилно нзрекао, да је тужени 
имао могућности да се о висини укњиженога заложног права увери из зем- 
љишнокњижних СЕиса, где је висина своте која се имала укњижити тачно 
означена.



7в

Неоснована је и жалба туженога у погледу парничних трошкова, јер су 
доњи судови правилно изрекли да је тужени дужан сносити и трошкове ме- 
пичне парнице коју је тужитељица водила против личног дужника М. Л., будући 
да ни до те парнице не би дошло да је тужени удовољио својој обавези н дуг 
од 70.000 дин., којн је узео на себе, тужитељици благовремено исплатио.

Како тужитељица одговор на ревизиону молбу није предала, то јој се нису 
могли досудити ни трошкови ревизионога поступка.

72
У CM. прописа §-а 168 старога Грунт. рада, грунтовна власт 

није власна да погрешке, које су ppii гр. убележењима учињене, 
исправља без прпстапка трећих лнца, чнја бн у међЈ^времену сте- 
чена права таквом исправком бнла тангнрана. Али је гр. власт ii 
у таквим случајевнма власна да погрешна убележења нсправи, ако 
је странка, на чију је штетл' убележење спроведено, тражнла 
исправку убележења у уточном року којп јој је стајао отворен, јер 
би она у том случају и утоком могла пздејствовати нсправку по- 
грешног убележења. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 31 августа 1937, бр. Г. 386/1933).

Касациони суд услед ревизионе молбе туженога пресуду Апелацнонога суда 
преиначује, тужитеља са тужбом одбија и осуђЈ-је га да туженом, у руке право- 
заступнпка му, платц, у року од 15 дана под претњом оврхе, 5750 дин. (пет 
хиљада седамстотина педесет динара) првостепених, 1150 дин. (хил>аду сто и 
педесет динара) прнзивних и 1550 дин. (хи.гаду пет стотина и педесет динара) 
ревизионих трошкова.

Р А З  Л О З И :
Тужени је молбом, поднесеном Ср. суду у Бачкој Тополи као гр. власти 

17 маја 1928, тражио да суд на основу неправо.чоћног меничног платежног на- 
лога предбележн у његову корист заложно право у своти од 120.000 дин. са прип. 
iia некретнине Фпшера Филнпа u супруге му рођ. Вегехингер Катарине, уписаних 
у гр. улошку општине Секнћ бр. 1939, 1940, 2653 и 2662, те на припатке и плодо- 
уживање истих. Гр. власт је решењем од 19 јула 1924 год. бр. 2327/1928 одбила 
молбу ради предбележења права залога са образложењем; да меничнн платежни 
налог не спада међу оне исправе, на основу којих се предбележење може одре- 
дити, и што менични платежни налог, на основу кога је предбележење тражено, 
није био датиран. 19 маја 192S год., дакле два дана после предаје молбе туже- 
нога ради предбележења, предала је молбу ради укњижења права залога и тужи- 
тељица, тражећи да се у њену корнст против истога дужника и на исте некрет- 
нине укњижи право залога на своту од 143.500 дин. која је решењем гр. властн 
од 15 нов. 1929 под бр. 2377/1928 и укњнжено. Поднеском од 13 августа 1929 
тражпо је тужени да гр. власт нсправп у своме делокругу решење од 19 јула 
1929 год. којим је његова молба радн предбележења зал. права одбијена, јер је 
гр. власт погрешио и у противности са прописом §-а 92 старог Гр. реда изрекла, 
да меничпи ллатежни налог не спада међу оне исправе, на основу којих се 
цредбележење може спровестн. Уколико гр. власт не би његовој молби у своме 
делокругу удовољила, тужени је тражно да се поднесак сматра утоком и да се 
хгоднесе уточном суду радн над,чежног решавања. У истом поднеску је тужени 
1‘зјавио, да у погледу половине некретнина чнји је власник Фишер Фи.лип, не 
тражи преиначење решења к предбележеље права залога, него се задовољава 
са одбнјајућим решењем. Гр. власт је молбу туженога уважила и решељем од 
17 авгусга 1929 год. бр. 3742/1929 своје одбијајуће решење преиначила и пред- 
бележеље права залога спровела п то у рапгу 'бр. 2327/1928, у којем је тужени 
вредбележење првобитно био тражио. Тужитељнца тражн парницом да суд изрече 
да је предбележба заложнога права у корпст туженога неваљана, и да бн она, 
пако бн јој било .честа, могла бити одређена само у рангу иза заложпога права 
укњиженога у корист њену, a ннкако у рангу у коме је тужени предбележење 
првобнтно био тражно.



Првостепени је суд тужитељицу са молбом одбио, док је првостепени суд 
првостепену пресуду преиначио и и-зрекао, да предбслежба у корист туженога 
са ранијим рангом, испред заложнога права тужитељице, не важи. Ревизиона 
молба туженога да је Апелациони суд таквим решењем повредио материјално 
право је основана. Правни је пропис, који нзлази из §-а 108 старога Гр. реда, 
који је у конкр. случају меродаван, да гр. власт није власна да погрешке, које 
су при гр. убележењима учнљене, исправља у своме делокругу, без пристанка 
трећих лица, чија би у међувремену стечена права била таквом исправком 
тангирана. Али је гр. власт у таквим случајевима власна да погрешна убеле- 
жења исправи, ако је странка, на чију је штету погрешно убележење спрове- 
дено, тражпла исправку убележења у уточном раку који јој је стајао отворен, 
јер би она у том случају и утоком, путем уточнога суда, могла издејствовати 
исправку погрешног убележења. Неспорно је, пак, да је у конкр. случају тужеии 
у уточном року тражио исправку и пренначење првобптног, одбијајућег решења, 
тражећи да се његова молба, уколико јој гр. власт не удовољи, сматра утоком 
и подастре на надлежно решење. Према томе је гр. власт правилно поступила, 
када је молбу туженога уважила и своје прво, одбијајуће решење, ставила ван 
крепости, дозвољавајући предбележење права залога у ранијем рангу, у којем 
је тужеии предбележење првобитно био тражио. Како је, прсма томе, предбеле- 
жење у корист туженога спроведено пре зал. права тужитељице, беспредметним 
је постало питање да ли се предбележење могло спровести у см. прописа §-а 92 
старог Гр. реда на основу меничног платежног налога, јер тужител.ица, као 
доцнијн веровник, већ није у праву да предбележење напада и на тој основи. 
У погледу половине некретнина, које припадају сувласнику Фишеру Филипу, 
тужитељицу је са тужбом ваљало одбити, јер гр. власт своје првобитно, одбија- 
јуће решење, у погледу те половине некретнина није преиначила, него је пред- 
бележење накнадно дозволила само на половину некретиина која припада 
жени Фцшера Фнлипа, будући је тужени у својој молби, одиосно утоку, изјавио, 
да преиначење решења у погледу половние иекретниие Фишера Филипа не 
тражи. Према томе је у погледу тога дела некретиина било сувишно и упући- 
вање на парницу тужитељице решењем б. тополске гр. власти од 11 јуна 1930 
год. бр. 3410/1930.

Како је тужитељица са тужбом одбијена, вал>ало ју је осудити да плати 
парнични трошак у све три инстанције у см. прописа §§-а 425, 508 и 543 
Грађ. п. п.
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У GM. Уредбе о максимирању камата од 3 авг. 1934 бр. II  

27908/С, која је ступила на снагу 27 авг. нсте године, важе од тога 
дана у погледу камата новн прописи. По чл. 6 исте Уредбе: „Ка- 
мате по зајмовима у новцу' илн користи по позајмицама потрошних 
стварн, уговорене ii одређене пре него што ова Уредба добије оба- 
везну снагу, могу се рачунати и наплаћиватн ако ннсу биле про- 
тивне одредбама закона којн су важили до ступања на снагу ове 
Уредбе. Али од дана када ова Уредба добије обавезну снагу, могу 
се такове камате рачунатн и наплаћивати, ако већ нису унапред 
обрачунате u.iu наплаћене, само уколпко нису у противности са 
н,еш1М прош1Снма.“ —  Виснна камата пре ступања на снагу Уредбе 
0 максимирању камата. (Решење Одел>ења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Сад;\’ од l l  нов. 1937, бр. Г. 723/1933).

i т
Дужник не може тражити повратак добровољно исплаћене ка- 

мате, иако она прелазн законом дозвол>енн максимум. (Пресуда 
Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 13 фебр. 
1937, бр. Рев. бОб/1935).
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Касациони суд ревизиону молбу тужених одбија и потврђује пресуду Апе- 
лационог суда.

Р А З  ЛОЗ И:
Тужени се жале што суд није одредио преглед тужитеЈвевих трговачких 

књига, путем стручњака, у доказ тога, да су тужени кроз десет година плаћали 
тужитељици већу каматну стопу на тужитељичину тражбину, него што је то 
законом дозвољено и то у толикој мери, да су протузаконитим каматама пот- 
пуно исплатили цело дуговање. Наводе да се овако нарачуната камата противн 
25 Зак. чл. нз 1883 год. Према томе имају права тражити да се проту- 
законито убрана камата урачуна у отплату главнице.

Ова Je жалба неоснована. Апелациони суд је тачно изрекао да дужник не 
може тражити повраћај добровол>но плаћене камате веровнику, иако ове пре- 
лазе 8%, јер је ово длаћање натурална облигација, те се на основу ове већ 
нсплаћено дуговање не може натраг потраживати. Услед тога је суд без повреде 
формалних правннх прописа мимоишао доказиваље у томе правцу колико 
износи свота уплаћених камата преко 8%.
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Трошарина на шећер, по општем трговачком обичају, рачуна 

cf- са стране продавца — фабрике iiiehepa — no бруто, a не no нето 
тежини продатога шећера. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 24 авг. 1937, бр. Г. 440/1933).

Касационн суд ревизиону молбу тужених одбија.

Р А З Л О З И :
Тужигељска фирма утужила је меинцу у износу од 145.725 динара и тра- 

жила је да се тЈ^жени осуде да јој ту своту исплате. Тужени су призна.ли да су 
20 јулија 1928 године склопили са тужитељицом споразум, по коме дугују 
тужител>ици са свотом од 437.176 динара и 50 пара, али су се брани.ти тиме, 
да их је тужитељица злонамерно обманула на тај начин, што им је трошарнну 
на шећер — 5 дин. по килограму — рачунала не на нето тежину продатога им 
шећера, како је н она трошарину стварно плаћала, него на бруто тежину. Услед 
тога платили су тужени на читаву колнчину шећера коју су од тужител.ице 
ксвукли — 195 вагона и 60 метр. центн — 97.800 дннара више него што су 
требали платитн. Сем тога дугује н.ч туж11тел.ица и на рачун уобичајенога 
одбитка (бонуса) по вагону  ̂ 2500 динара, за месеце фебруар, март и anpu.i 1928 
године, што чини своту од 65.000 динара. Према то.ме тужени не само да не 
дугују тужитељици утужену своту, него тужптел>ица још дугује њима.

Оба доња суда су менични платежни налог одржала у целини на снази. 
Жалба тужених да је Апелациони суд, доносећи такву пресуду, повредио правне 
прописе није основана. Апелацнони суд је правилно установио да су тужени 
111'иликом сваке пошил>ке шећера примали рачуне од тужитељице, нз којих је 
било вид.Ђиво како је тужите.гица трошарнну рачЈ-нала: да ју је рачунала по 
бруто, a не по нето тежини продатога шећера. Сем тога је била дужност туже- 
них да се н прнликом склапања епоразума обавесте у поједнностима на рачун 
каквнх ставака тужите.гици признају своту од 437.i76.5a пара, те је тако Апе- 
лационн суд прави.чпо изрекао да о злонамерној обиани са стране тужитељнце 
не може битн говора. Уверење иставл>ено од новосадске Трговачке коморе, 
потврђује такође навод тужител>ице, да се трошарина на шећер по општем трго- 
вачком обичају рачуна по бруто, a не по нето тежини продатога шећера. Исто 
је тако Апелациони суд без повреде правних прописа одбио приговор тужених 
гледе одбитка по вагону 2500 динара, установ.-вавајући да је тај одбитак (бонус) 
псплаћивао потрошачнма Савез шећерних фабрика, a никада поједине фабрнке. 
To у ревизионој молби признају и тужени, само тврде да би тај бонус, будући 
је Савез шећерних фабрика растурен, имала платити тужитељица. Ти чин.енични 
наводи тужених су, међутим, нови, које тужени износе првн пут у ревизионој 
молби, те се они већ из тога разлога не могу узетн у расматрање.

Тужцтељица одговор на ревизиону молбу тужених ннје дала, услед тога 
јој се нису могли досудити ни ревизиони трошковн.
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He може ce квалификовати брижљивошћу уреднога трговца у 
см. прописа Трг. зак., ако шпедитерска радња прими налог да ро<5у 
(кожу) отпреми жељезницом, a она је ипак у другој половини ме- 
сеца новембра шаље лађом, која на место определ>е}Ба стиже наква- 
шена и оштећена у толиг:ој мери, да је за продају посве неупотре- 
бива. (Пресуда Одел>ења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 14 септ. 1936, бр. Г. 457/1933).

Касациони суд ревизиону молбу тужене фирме одбија и осуђује ју да тужи- 
те.гици, у руке право-заступника јој, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
плати у нме ревизионих трошкова 261 дииар 60 пара.

Р А З Л О З П ;
Тужнтељска фирма је у тужби навела да је новембра месеца 1929 год. ку- 

пила од фабрике кожа Фр. Фогл у Матнгхофену (Немачка Аустрија) 3 бале 
ђонова, за цену од 3580 шилиига и 40 ф.; да је, преко продавца, предала била 
кожу бечкој филијалн Новосадске шпедитерске фирме Б., са налогом, 
да се кожа отправи железннцом преко Сирига до Вел. Кикинде, где би била 
оцарињена. Да је филијала тужене фирме, међутим, упркос упутства која је 
добила, кожу отпремила бродом Речне пловидбе и то у Нови Сад, уместо у В. 
Кикннду; да је кожа услед дефекта шлепа у који је била утоварена, стигла у 
Нови Сад наквашена и то у толикој мери, да је за читавих 79 килограма била 
тежа него што је бнла тешка приликом отпреме; да је кожу тужена фирна 
отпремила из Новог Сада у В. Бечкерек жељезницом и да ју је тужитељица дала 
тамо прегледатн и установити штету путем претходне судске смотре. Навела је, 
дал.е, да је кожу, да би спречила дал>е кварење, дала осушити, за које је 
сушење издала 2000 динара. Но како ни тако осушенЈ' кожу није могла употре- 
бити, да ју је ставила туженој на располагање, и како ју тужена није хтела 
цримити, да ју је путем јавног бележника дала на јавној дражби продати и 
постигла цену од 10.000 динара. На осиову свега тога тужитељица је тражила 
да јој тужена накнади цену коже коју је она исплатила, по одбитку на дражби 
постигнуте куповнине, исп,лаћену царину, трошкове претходие судске смотре 
итд., — у свему своту од 35.775 динара 80 пара, коју је, лосле, пошто јој је 
тужена исплатила своту од 25.338 дин. 25 пара, снизила на своту од 10.436 дин. 
55 пара.

Првостепени суд је тужитељици досудио своту од 5427 днн. 95 пара, a Апе- 
лациони суд је првостепену пресуду у це^лини потврдно. Жалба тужител>ице да 
је Апелациони суд таквом пресудом повредио правне прописе, није осиована. 
Апелацнони суд је правилно установио да је тужена од бечве фабрике кожа 
Фр. Фогл била благовремено примила иалог да кожу отпремн железницом, a не 
лађом, што потврђује „Гегеншајн", приложен списима, на коме је то упутство 
каведено, чији је пријем филијала тужене па самом „Гегеншајну" потврдила. — 
Правилно је изрекао Апелациоии суд и то да је за просуђивање спора потпуно 
шч)длучно да ли се одговорност тужене за насталу штету има просуђивати на 
оонову нашег или аустриског Трговачког законика, јер је Апе.лациони суд пра- 
вилно нзрекао, да се не може квалификовати брижл>ивошћу уреднога трговца 
поступак бечке филијале тужене фирме, када она од тужитељице прими налог 
да кожу отпреми жел>езницом, a она је ипак у другој половини месеца новембра 
шал>е лађом, која у Нови Сад стиже после скоро месец дана, и то наквашена и 
оштећена у толнкој мери, да је у таквом стан.у за продају поеве неупотребљива. 
Тај пропис, пак, нашега §-а 385 Трг. -законика, како је то установио Апелациони 
суд, садржи и аустриски Трг. законик. — Неоснована је н жалба тужене да 
претходна судска смотра у В. Бечкереку није била потребна, јер је тужитељица 
ту смотру морала спровести да би се оштећење могло тачно установити, будући 
се у записнику узетом од агенцнје Речне пловидбе у Новом Саду констатовало 
само толико: да је кожа влажна и да једно парче коже фали, чија тежина није 
могла бити установл>ена. — II сушење коже је било потребно да би се тужите.гица
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спасла од веће штете, буДући би кожа према исказу стручњака, без сушења. 
била сасвим пропала. — Оправданост дражбе признала је Речна пловидба када 
је пристала да тужитељици плати отштету у суми од 25.339 дин. 25 пара, одбив- 
ши своту од 10.000 дин. утеклу на дражби, те је оправданост тога одбијања при- 
знала и тужена када је отштетну своту без приговора од Речне пловидбе при- 
мила. Свота за сушење снижена је по првостепеном суду на 1000 динара, што је 
и Апелациони суд усвојио, a исто тако и ставке у приложеном обрачуну под 5, 
8 и 10, те је ревизиона тужба тужене и у том погледу неоснована.

Како тужена са ревизионом молбом није успела, ваљало ју је осудити да 
плати трошкове ревнзионога поступка у см. §§-а 543 и 508 Грађ. п. п.

77
Послати се трговачкћ рачун има сматрати одобреним и онда, 

ако га дужник примн и веровника не извести да га не узима на 
знање. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 5 окт. 1937, бр. Г. 667/1933).

Касациони суд услед ревкзионе молбе тужитељице пресуду Апелационога 
суда преиначује, менични платежни палог одржава на снази према сниженом 
тужбеном захтеву и обвезује туженога да је тужитељики, у року од 3 дана под 
претњом оврхе, дужан платитн 23.700 дин. (двадесет и три х.чљаде и седам сто- 
тина динара) главнице, са 6% камата и то на 62.800 динара главнице од 17 
децембра 1931 до 19 фебруара 1932; од 20 фебруара 1932 до 18 октобра 1932 на 
2S.300 дин.; од 18 октобра 1932 па до исплате на 23.700 динара; у име, пак, 
ирвостепених трошкова 6417 дин. (дннара шест хиљада четири стотине и седам- 
десет), у име призивних трошкова 1140 дин. (динара хи.гаду сто и четрдесет), a 
у име ревизионих 720 дин. (динара седам стотина и двадесет), на руке тужите- 
љева заступника.

Р А З Л О З Н :
Тужитељица је утужила меницу у своти од 62.80 дин., коју је тужени пот- 

писао као прихватник, и тражила је да се туженом меничнпи плагежннм нало- 
roM наложи да ту своту заједно са прип. исплати. У току поступка код прво- 
степенога суда тужнтел>ица је услед делнмичне исплате снизила потраживање 
на своту од 23.700 дин. У своју одбрану тужени је навео да тужитељнци не 
дугује ништа, јер је од тужител>ице узео зајам у енглеским фунтама, којн је и 
исплатио. Преостала свота, пак, коју тужите.гица потражује, настала је на тај 
начин, што је тужите.гица самов.ласно претворила заја.м у динарскн, те је тако 
настала курсна разлика коју тужнтељнца неоправдано потражује. Он на lo пре- 
тварање зајма у динарски није никада пристао. Тужител>ица је у доказ да је 
тужени пристао на претварање зајма у динарски прнказала писмену нзјаву туже- 
нога од 8 новембра 1928, у см. које тужени пристаје да се зајам претворн у 
динарски; позивала се и на то да је туженом слала изводе из текућега рачуна, 
у којима је било јасно истакнуто да је зајам претворен у динарски, које је ту- 
женн ћутке одобравао, a да се и лично појав.гивао код тужител>ског новчаног 
завода, где му је саопштавано да је зајам претворен у динарски и да је на њега 
вршио и отплате у дннарпма.

Првостепени је суд менични платежни налог у целостн оставио на снази, 
док је Апелационн суд, услед призива туженога, првостепену пресуду преина- 
чио, менични платежни налог ставио у це.лини ван снаге н тужитеља са тужбом 
одбио. Основан је онај навод жалбе тужитељичине, да је правни пропис, који 
излази из §-а 2S7 Трговачког закона, да дужник рачун кјои је признао вал>а- 
ним може нападати само на тај основи, да постоји забуна или превара. Стална 
је, пак, судска пракса, да се послати рачун има сматратн одобреним и онда, 
ако га дужник прими и веровника не извести да га не узима на знање и не 
признаје. У конкретном случају је неспорно да је тужени рачун, у којем је било 
изричито истакнуто да је зајам претворен у динарскн примио, и да рачуну 
није ириговорно, нити тужитеља известно да на претварање у динарски зајам
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не пристаје. Према таквој неспорној чињеници, која је за просуђивање обвезе 
туженЕпса од одлучне важности, остале чињенице: да ли је тужени изјаву од 
8 новембра 1928 стварно потписао; да ли су је потписали сведоци; да ли је 
она туженом прочитана и протумачена и да ли он познаје језик на коме је оиа 
истављена (српски); да ли је претварање зајма у динарски узео усмено на 
знање и одобрио, нису' за спор одлучне, те их Касациони суд и не узима у 
расматрање. Из свих тих разлога је ревизнону молбу тужитељице ваљало ува- 
а;ити н судити као у диспозитиву.

Туженога, који са парннцом није успео, ваљало је осудитн да плати тро- 
шкове у све три инстанције у см. прописа §§-а 425, 508 и 543 Грађ. парн. пост.

78
Нема право да тражи свој наследни део у природи онај наслед- 

ншс, који је противредност свога наследнога дела примио сукце- 
снвно у  предујмовима на рачун наследства. (Пресуда Одељења Б. 
београдског Касационог суда у Новом Саду од 31 авг. 1937, бр. Г. 
469/1933).

Касациони суд ревизиону молбу тужител>а одбија и осуђује га да туженом, 
у руке правозаступника му, у року од 15 дана под претњом оврхе, iLiaiH у 
име ревизионих' трошкова 1330 дин. (динара хи.гаду три стотине и тридесет).

Р А З Л О З И :
Тужите.Ђ је у тужби навео, да је његов отац, А. Ш., бивши новосадски 

трговац, умро у Н. Саду 13 фебр. 1906 и да је иза себе оставио иметак који се 
састојао из винарске радње у Н. Саду, са робом и потраживањима, и из некрет- 
ивна, вннограда и некретнина у Новом Саду, уписаних у гр. ул. града Новога 
Сада бр. 1065. Као његови наследници остала су његова деца, њих тринаесторо, 
од ових четворо мушких н деветеро женских. Током оставинскога поступка њи- 
хова мати, уд. А. А., била је пристала на то, да се и њена половина иметка, на 
коју је могла полагати право као на заједничку тековину, сматра оставином 
н.иховога оца, те су наследници гледе целокупнога иметка склопили поравнање, 
у смислу којега he иметак нмати да у једнаким деловима наследе: тужитељ, 
ТЈжени и д-р А. С., са обвезом да жеискин наследницима и А. Д., исплате 40.000 
круна и да матер дожнвотно пристојно издржавају. Како су се тужени и д-р 
А. С. побојавали да тужитељ неће умети иметком са дово.ђно разумевања 
руководити, и да he га, евентуално, и потрошити, споразумели су се са тужите- 
љем, да се цео иметак привремено препише на туженога и д-р А. С., да би 
изгледало као да би тужитељ био у своме наследнои делу измнрен, но да су му 
они, на његов захтев, једну ipehaHy оставине дужни у природн у свако доба 
издати и на н>ега преписатн. Тај споразум наследника је и извршен, те је тако 
цео иметак и преписан fia туженога и д-р А. С. Радња је била формално препи- 
сана, додуше, на туженога, али су њени стварни власницн били сва тројица. 
1911 год. они су започели ликвидацију радње, која, међути.ч, није довршена, 
али је д-р А. С. 1912 године из радн^е иступио те је н>ен власник у 
’/j постао тужени, док је тужитељ и даље остао власник у ‘/з. Тужитељ је позвао 
био туженога да му */j иметка која му припада преда у посед, да му и-зда и 
ваљану исправу за гр. препис некретннна на његово име, те да му положи и 
рачун о руковању иметком, алн тужени његовом захтеву није удовол>ио. Тужи- 
тел>, засада, не остварује своје право на цео иметак, једну трећину која би му 
припадала, него тражи право в.1асништва и посед једне TpehaHe Kyhe, уписане 
у гр. ул. Град Нови Сад бр. 1065, под парц. бројем 864. У погледу осталога 
нметка, тужител. задржава себи право да га остварује доцније. Тражио је, према 
томе, да се тужени обвеже да је дужан трпети да се право власништва на */j 
тих некретнина па шегово име грунтовно укњижи, да му се тај део некретнина 
преда у посед и да му тужени плати парничне трошкове.

Тужени је наводе тужител>а порицао. Тврдио је да је тужитељ још за 
жнвота очева добио више него што је у часу очеве смрти износио његов на- 
следни део. Тужител> се, cK.ianajyhH оставинску нагодбу, у см. које из оставине 
нема шта да добије, одрекао не само законитога права наследства, него и свога
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нужнога дела. Тужитељ, сем тога, није са своје стране ништа допринео у по 
гледу исплате оставинских терета, те ни из тога разлога нема права на оставин;. 
родитеља.

Првостепени је суд тужитеља са тужбом одбио, установљавајући као чиње 
ницу, да је по споразуму учињеном међу наследницима, тужитељ имао, додуше, 
наследитн једну трећину од целокупнога иметка који Je сачињавао оставину 
но уз обвезу да сиоси и једну трећину терета који су оставину теретили. Уста- 
новио је Апелациони суд, даље, као чињеницу, да је тужитељ у вођењу послова 
радље слабо учествовао; да је на рачун свога дела узимао новаца колико м\ 
је год требало и да је већ 1912 године извадно толико, колико је износио његов 
наследни део; да тужитељ није добио, додуше, у природн ‘/j некретнина, ал1; 
да је добио новчанн еквивалент истих, те је тако сам пристао на то, да уместо 
некретнина у природи, добије њихову новчану протнвредност. Апелациони суд 
ji; у свему потврдио првостепену пресуду са том допуном у образложењу, да 
је тужитељ тиме, што је свој део оставнне у новцу добио, у погледу свога на- 
следнога дела измирен и да од туженога нема више ништа да потражује.

Жалба тужитељева да је Апелационн суд таквом пресудом, повредво правне 
прописе — није основана. Апеладиони суд је примио чињенично стање ствари 
установљене по првостепеном суду: да су странке, заједно са д-ром А. С. учи- 
киле споразум, по коме је чиста вредност целокупнога иметка процењена у 
новцу и сваком од сауговорача отворен текући рачун, у коме му је уписана у 
добро једна трећина чисте вредности, која му је према споразуму лрипадала; 
да је тужитељ, међутим, вадио новаца, колико му је кад требало; да су му 
исплаћивани дуговн и да је 1918 годнне установљено, да тЈ'жител> нема ништа 
више да добије, јер је вредност свога наследног дела у готовом примио н потро- 
шио. To чињенично установљење није таково да се оне може са успехом напа- 
дати у см. прописа §-а 543 Грађ. парн. пост., те је оно н за Касациони суд 
меродавно. Правилно је Апелациони суд изрекао и то, да тужнтељ тужбу није 
оснивао на прописима Трговачког законика, него да Ју је оснивао на праву 
наследства, те је Апелационн су, према rope наведеном, спор правилно расма- 
трао и решио. Али Апелациони суд је, сем тога, установио и то, да је тужитеЛ) 
и свој улог као, наводно, потајни члан фирме извукао, те нн као члан фирме 
нема више шта да потражује.

Како је тужитељ са ревизионом молбом одбијен, ваљало га је осудити да 
плати трошкове ревизионога поступка у см. §§-а 543 н 508 Грађ. парн. пост.

79
Јавноб€лежш1Чка опорука, узета на језпку којн тестатор не ра- 

зуме, правоваљана је само у том случају, ако од два опоручна све- 
дока бар један зна чптатп н писати на језику на коме је опорука 
сачнњена. (Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у 
Новом Саду од 7 нов. 1937, бр. Рев. 158/1937).

Касационн суд како ревизиону молбу тужитељице, a тако ревизиону молбу 
туженога одбнја. Ревнзионе трошкове међу странкама узајамно укида.

Р А З  Л О З Н :
Тужитељица, која је глувонема, заступана по свом зак. старатељу, навела 

је у тужби, да је њен сестрић, Мајорош Јован, умро у Темерину 15 јан. 1921 г., и 
да је опоруком, коју је саставио бивши заменнк кр. јавног бележника д-р Ђирић 
А. Милан, истога дана, 15 јан. 1921 године, читаво своје имање завештао своме 
оцу, Мајорош Матији, туженом IV р. у овој парницн. Навела је, тужнтељица, 
даље, да су побочни рођаци оставитељеви на оставинској расправи, одржаној 
8. нов. 1921 године, СКЛОПН.1И оставпнско поравнање у см. којега су оставину 
између себе поделили, док н>ој из исте оставгае није прппало ништа. Опорука 
je, тврди тужитељица, неваљана, јер ни један од опоручних сведока не разуме 
српскога језика на коме је опорука састављена. Услед тога има да наступн 
ваконити ред наслеђивања, у коме и она има да учествује, јер је оставинскн 
иметак наследио оставитељ од свога деде по матерн, преко матере, те и н.ој, 
тужител>нци, прнпада, као тетки оставите.га, њен законнти део, пошто је мати 
оставител>ева умрла. Тужени је у своју одбрану навео, да је опорука право-



1
иаљана, јер да су оба опоручна сведока српски језик познавала. Ако би, пак, и 
наступио зак. ред наслеђа, да су некретннне уписане у гр. ул. општине Темерин 
Ср. 3340 стечен иметак, који је купљеи за време брака са матером оставитеља 
и да је, према томе, позван да половину која припада његовој жени наследи он 
као муж, док му друга половина припада у име заједиичке тековине.

Оба дон>а суда су тужби дали места оглашујући опоруку невал>аном, док 
су у погледу некретнина у гр. ул. бр. 3340 нашли да су oiie у целини породичан 
нметак матере оставитеља, јер да су купљене за новац утекао продајом иекрет- 
Ј;ина које је мати оставитељева донела у мираз IV р. туженом. Апелациони суд 
је, потврђујући првостепену пресуду, изрекао такође, да је нагодба, која је 
нзмеђу сродника оставитељевих склопљена, уколико се тиче тужитељице, нева- 
љана. Услед ревизионе молбе тужених, Касациони суд је пресуду Апелациоиог 
с)да разрешио и упутио га да установи: да ли је други опоручни сведок знао 
српски језик у тој мери, да је на њему знао читати и писати, будући је правно 
правнло, да је јавнобележничка опорука узета на језнку који тестатор не по- 
знаје, правоваљана само у том случају, ако од два опоручна сведока бар један 
зца читати и писати на језику на коме је опорука састављена. Упућен је, даље, 
Апелациони суд да установи, какве је природе иметак уписан у гр. ул. општине 
Темерин бр. 3340. Пошто је поступак спровео, Апелациоии суд је донео пресуду 
којом је, установл>авајући да ни други опоручнн сведок није знао иа српскои 
језику ни читати ни писати, потврдио првостепену пресуду којом је тестаменат 
оглашен неваллним. У погледу некретнина у гр. ул. општине Темерин бр. 3340, 
Лпелациони суд је делимично преиначио првостепену пресуду, нашавши, да су 
оне у три четвртине купљене за новац матере оставитеља, док да их је у једној 
четвртини купно тужени IV р. и да оне, према томе, у три четвртине сачиња- 
вају породичан иметак, који припада крвннм сродницима оставитеља, a у једној 
четвртини заједничку тековину, која припада туженом.

Жалба IV р. туженог да је Апелациони суд таквом пресудом повредио 
правне прописе није основана. Истнна да су сродници оставитељеви на оста- 
винској расправн одржаној 8 новембра 1921 године, на којој је расправи уче- 
(лвовала и тужитељица, заступана по своме зак. старатељу, склопили порав- 
нан>е, у см. кога тужитељици нз оставине Мајороша Јована није припало ништа 
и да је то поравнање и Сир. сто одобрио. Но Снр. сто је својим новим решењем 
од 14 јулија 1923 бр. 17365/1923 своје првобитно решење ставио ван снаге 
и обратно се Ср. суду у Новом Саду, као осгавинском суду, да заинетересоване, 
међу њима и тужител.ицу, упути на парницу. Таквом својом одлуком Сирочадски 
сто је поступио у свему у складу са прописом посл. става §-а 113 зак. чл. XX 
иа год. 1877, према коме утовори којима би се под старателкггво стављена лица 
без противредности права одрекла, нису за стараника обавезна ни онда, ако их 
Сирочадскн сто одобрн. Установљење Апелацнонога суда да ни други опоручни 
сведок није знао нн читати ни писати српски, тужени ревизионом молбом не 
напада, те се оно има сматрати правоснажно решеннм.

Неоснована је и жалба обеју странака, да је Апелациони суд погрешно 
установио да су некретнине уписане у гр. улошку општине Темерин у И име- 
так од гране, a у Чј стечен иметак, јер је Апелациони суд без повреде фор- 
малаих правних прописа установио, да је пок. жена IV р. туженога, читав 
новац који је добила продајом иметка који је донела у мираз, већ у вре- 
мсну од нешто више од месец дана уложила у куп некретнина које чине пред- 
мет парнице, Апелациони суд је, пак, правилно установио, да тужени није 
uorao да пружи доказ за то, да је мати оставитеља новац, добивен продајом 
пекретнина, 'предала била натери на чување и да би куповнину у целости 
исплатио он. Чињеннце, пак, које је тужени изнео, нису такове да би тврлњу 
т}’женога да је куповну цену исплатио он, чнниле вероватнима. Правилно је 
изрекао Апелациони суд и то, да чињеница да је тужени, наводно, исплатио 
преписну пристојбу и награ.^ .за састав купопродајнога уговора, не може ути- 
цатн на карактер иметка које садржи гр. уложак бр. 3340, него би само могла 
бити разлогом да тужени тражи накнаду тих издатака, који он, међутим, захтев 
у виду противтужбе није ставл>ао.

Како су обе странке са ревизионим иолбама одбијене, вал>ало је ревизионе 
трошкове узајамно укинутн.
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Правнн је пропис да се лежећа оставина, на правном подручју 
где је у  крепости Аустрнски грађ. законик, има преко пменованога 
старатеља утужнти све дотле, док год наследннци шгсу пред оста- 
винскнм судом далн очнтовање да наследство примају. (Пресуда 
Одељења Б. београдског Касационог суда у  Новом Саду од 14 септ. 
1937, бр. Г. 456/1933).

Касационн суд ревизиону молбу тужитеља обновне парнице одбија и осу- 
ђује нх да туженима, у руке правозаступника нм, плате, у року од 15 дана под 
вгретњом оврхе, у име трошкова ревизионога поступка, 550 динара, јер су туженн 
толико тражили.

Р А З  Л ОЗ И:
Тужитељи (тужени у обновној парници) су у основној тужби навели да 

су они 7 марта 1916 године од пок. Клајн Марије, удате за Хофмајстера Рудолфа, 
купили кућу, уписану у гр. ул. општине Петрово Село бр. 2198, чијн је власник у 

делова био брат покојне Клајн Антон, који се у то време иалазио у руском 
ропству, но да је продавац Хофмајстер Марија била узела на себе према њима. 
ВЈПцима, гаранцију за то, да ће продају дела куће Антона Клајна исти, када се 
нз ропства врати, узети на знање и одобритн; да Клајн Антон, међутнм, вра- 
тивши се из ропства, продају није одобрио, иего је, напротив, као сувласник 
тражио тужбом укидање заједнице, услед чега су тужитељи били приморани да 
са њиме склапају псравнање, у смислу кога су му исплатилн своту од 60.000 
вруна, да би могли и даље остати власницима некретнине. Тужени у обновној 
ларници су у основној парнпци утужи.чи оставину пок. Хоф.мајстер Марије и 
тражили су да се оставина, заступана по судски именованом старагел.у, осуди 
да им у име отштете плати ij ' своту од 60.000 круна, коју су они моралн нспла- 
тити Клајну Антуну. Окруаши суд у Панчеву је својом пресудом од 22 марта 
1930 год. бр. Г. 124/1922 тужби дао места, установљавајућн, на основу исказа 
иреслушаних сведока Брукнер Лизе и Крачун Павла, да је Хофмајстер Марија 
у тужби наведену гаранцију на себе стварно примила. Против те пресуде Окруж- 
иог суда тужена оставнна призив ннје поднела те је тако она постала право- 
снажном.

Тужите.ги, као наследнпци пок. Хофмајстер Марије, тражили су обнову 
спора и стављање основне пресуде ван крепостн. Навели су, да су тужени 
обновне парнице противправно утужили оставину уместо њих, наследнике пок. 
Хоф.чајстер Марије, јер је у време покретања парнице оставински поступак већ 
био у току; да о, наводно, прим.геној гаранцији у писменом купопродајном уго- 
вору нема помена, те да такав усменн углавак у см. прописа §-а 8S7 Аустр. 
грађ. зак., не важн; тражили су најпосле, обнову и на основу i i  т. §-а 563 
Грађ. парн. пост., нудећи преслушање сведока који у основној парннци ннсу 
преслушани, са којима he доказати да пок. Хофмајстер Марија гаранцију за 
брата Антона на себе није примила.

Првостепени је суд, не одређујући саслушање предложених сведока, тужи- 
TC.i>e са тужбом одбио, док је Апелацнонн суд услед п ри зта  тужених пре^^лу- 
шан>е сведока одредио, од којих је једнога, С.медеревца Светислава, и преслу- 
шао, док је у погледу осталнх, којн се налазе у иностранству, у Румунији, позвао 
тужитеље да у року од 15 дана пријаве њихове адресе. Како тужитељн судском 
позиву нису удово.вили, Апелациони суд је пресудЈ' првостепенога суда одобрио, 
јер преслушанн сведок Смедеревац није у корист тужитеља могао да посведочн 
нвшта.

Тужите.ги се у ревизионој молбн жале да је Апелациони суд таквом пре- 
судом повредио правне прописе, али им жалба није основана. Правни је пропис 
да се лежећа оставина има преко нмеиованога старатеља утужити све дотле, 
док год наследницц нису дали очитовање да иаследство примају. У конкретном 
случају сами тужнте.ви признају да у време када је основва парница покренута 
— јануара 1922 — још нису били дали очитовање да наследство прнмају.' У 
см. §-а 887 Аустр. грађ. зак., ако је о једном уговору сачињена исправа, онда
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ce такви наводи усмене нагодбе, који су учињиш једновромено са писмеиим 
Јтовором, али се са њиме не слажу — не могу узети у обзир. Према томе, све 
глда би тужитељи на тој основи обиову спора и могли тражити — што, међу- 
тнм, значи рђаву правну оцену ствари против које обиови спора иема места — 
тужител>и не би били у праву. У основној паЈјници Окружин суд је установио 
i:ao чињеницу, која призивом није нападнута, да је пок. Хофмајстер Марија 
прнмила одговорност за то да he јој брат купопродајни уговор одобрити. Тај 
углавак, међутим, не стоји у противности са чшвеиицом да је иста Хофмајстер 
Марија свој део куће продала и да у погледу гаранције за брата у писменом 
уговору нема помена како то тужител.и истичу. У погледу преслушања по тужи- 
тељима предложених сведока, који се, наводпо, налазе у Румунији, Апелациони 
суд је оправдано одбио да тужитељима продужи рок за пријаву њихових адреса, 
јср је тужитељима у ту сврху још 4 октобра 1932 год. био дат рок од 15 дана, 
a тужени ни после протека више од шест месеци адресе сведока нису пријавили, 
него су на новој расправи, одржаној 20 априла 1933, тражили за пријаву адреса 
сведока нов рок од 30 дана. Апелациони суд је оправдано одбио да ове сведоке 
преслуша, јер тужитељи желе да овим сведоцнма доказују противно од онога 
што је суд у осиовној парници већ установио као чињеницу: да је Хофмајстер 
Марија гаранцију за брата Антона стварно на себе узела, a таквом доказу у 
см. §-а 503 Грађ. п. п. нема места.

Како тужитељи еа ревизионом молбом нису успели, вал>ало их је осудити 
да плате трошкове ревизионога поступка у см. прописа §-а 543 и 508 Грађ. п. п.
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Тужба ради отштете по §-у 18 Видовданскога устава застаре- 

вала је за 9 месеци. Застара је почињала тећи од дана када је 
штета почињена. Ако је штета почињена пре ступања на снагу 
Впдовданскога устава, онда је рок застаре почео тећи од дана сту- 
пања на снагу Устава. (Пресуда Одељења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 13 нов. 1937, бр. Г. 740/1933).

82
He постоји сукоб надлежности између судске и управне власти, 

ако сукоб није настао по једном и истом спорном предмету. (Закљу- 
чак Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 29 
авгухта 1936, бр. Р. 5/1936).

Касациони суд молбу ради решења о сукобу надлежности одбија.

Р А З  Л О З И :
Молнлац је у парници, коју је код Окр. суда у Новом Саду покренуо про- 

тив општине Бачко Градиште, тражио, да се општина осуди да му за год. 1931, 
1932 и 1933 у име остатка ненсплаћенога свештеничког лукна, плати своту од 
50.000 динара. У тој истој парницн је Апелапиони суд, потврђујући закључак 
Окружнога суда, изрекао, да редован суд није надлежан за пресуђиваље спора, 
него да он спада у делокруг адмннистративних власти.

Према прик.гученом решењу Управпога суда у Београду од 2 марта 1932 
године, мо.1илац је код Управнога суда напао решење Банске управе Дунавске 
бановине, којим је одбачена његова жалба против буџета општине Бачко Гра- 
диште, јер је општнна у буџет, у име нсплате свештеничкога лукна, унела само 
своту од 2000 динара, у погледу којега предмета се Управни суд огласио такође 
ненадлежним.

Како је, према томе, предмет спора пред редовним судом сасвим различит 
од онога пред Управним судом, то у конкретном случају не постоји сукоб над 
лржности, услед чега је молбу као беспредметну вал>ало одбити.
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Ннје повредио призивни суд процесуално-правне прописе када 
ннје поверовао мишљењу графолога-вештака да потпис на призна- 
ницн није фалзификован, него је, напротив, на основу исказа све- 
дока, који су били присутни при потписивању тужитељеву на пуно- 
моћи, установио да је потпис на пуномоћи орпгиналан, a потпнс 
на лризнаници фалзификован. (Пресуда Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 23 нов. 1937, бр. Г. 404/1934).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија и осу’ђује га да тужите- 
л>има, у руке правозаступника им, плати, у року од 15 дана под претњом 
оврхе, 1418 дин. (дЈшара хпл>аду четири стотине и осамнаест) ревизионих тро- 
шкова.

Р А З Л О З И :
Тужител. је у тужби навео да је туженом дао у зајам своту од 250.000 

дннара, и како му је тужени отплатио само 100.000 динара, тражио је да се 
осуди да му плати остатак од 150.000 дин. са прип. Тужени се бранио тиме да 
је он целу своту од 250.000 динара исплатпо на руке Бемхеса Емила, опзгномоће- 
ника тужитељева и за примање отплата главнице. Тужитељ је порицао да бн 
Бомхес био његов опуномоћеник за примање отплата главнице, него да је био 
само овлашћен да му поштом шал>е доспеле камате, али и те по наређењу и 
пуномоћи туженога.

Првостепени је суд тужбн дао места и туженога обвезао да утужену своту 
псплати, док је Апелациони суд првостепену пресуду пренначио и тужите.га 
са тужбом одбио, установљавајући да је Бемхес био опуно^соћеник тужител>ев и 
за примање отплата главнице. Услед решења Касационога суда којим је пресуда 
Апелационога суда разрешена и Апелациони суд упЈ*ћен на дал>и поступак, 
донео је Апел. суд нову пресуду, којом је тужите.га поново са тужбом одбио. 
Пошто је Касацпони суд и ту пресуду Апел. суда разрешио, донео је Апел. суд 
трећу пресуду, којом је првостепену пресуду штврдио, установљавајући као 
чињеиицу, да Бемхес Емил није био опуномоћеник тужите.Ђев за примаН)« 
отплата главнице, при свем том што је тужени и прву отплату од 100.000 дин. 
исплатио на руке Бемхеса, коју је примпо син тужите.гев Пекић Петар, јер је 
Касациони суд у своме последњем разрешавајућем решењу изрекао, да се нз 
ЧЕњенице да је новац доставио снну тужител>еву тужени пркко Бемхеса, још 
ко може повући тај закл>учак, да је тужител. ћутке био прпзнао Бемхеса својим 
опуномоћеником, јер тужитељ није имао права да се меша у то, преко кога he 
тгжепи тужител>у новац слати. Да Бемхес није био опуномоћеник тужител>ев, 
установио је Апелациони суд на основу пнсмене изјаве Телђеши Павла од 30 
31 г. 1922, којим овај преузима јемство за туженога, у  коју изјаву, на и.зричит 
захтев тужител>а, није унесено да је Бемхес његов опуномоћеник, него само по- 
бредник; на основу писма тужител,ева од 19 окт. 1925, којим Бемхес тражн од 
тужител.а да му потпигае и пошаље послату пз^номоћ, по којој је он његов опу- 
нсмоћеник и за примање главннце, коју пуномоћ тужител>, међутим, није хтео 
да потпише; на основу нсказа преслушанпх сведока да је Бемхес био опуно- 
моћен да тужите.гу шаље само камате; да је сам туженн у току априла илн 
маја месеца 1926 године дошао тужитељу у Сомбор и и.зјавл>ивао да дугује своту 
од 65—70.000 дпнара. У току поступка код Апелацноног суда, тужени је проду- 
цирао препис обвезнице о примл>еном зајму, на чијој је полеђнни наведена при- 
знаница истав.т>ена на мађарском језику, у којој се потврђује да је тужени читав 
U3HOC од 250.000 динара иеплатио; под признаницом са десне стране налази се 
ПОТШ1С, латнницом, Пекић Јанош. Како су тужнтел>н, као наследници IleKHh 
Јована, првобитнога тужите.л>а, порицали да би то био потпнс Пекића Јована, 
Лпел. суд је одредио вештачење и преслушао стручњака-графолога, који је, 
упоређујући потпис Пекића Јована на приложеној nj’HouohH са оним на при- 
званнци, дошао до зак.д.учка, да потпис на прнзнаници потнче, вероватно, од 
Пекића Јована. Апелац. суд није, међутим, примно то мишл>ење стручњака, него 
је на основу исказа преслушаних сведока, нарочито на основу исказа сведока
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Скендеровића Матије, којн тврди да је пок. тужитељ пуномоћ своме нраво- 
•:зступнику потписао у његову, сведокову присуству, установио као чињеницу, 
ла је потпис пок. тужитеља на пуномоћи оригиналан, док да је, напротив, iia 
иризнаници фалсификован. To установљење поткрепљује и чињеница, да свота 
од 250.000 динара у време истављања признанице није још била у целини 
исплаћена, што је тужени признаницу приказао суду тек после седам година 
иарннчења, и што је тужнтељ био иставио туженом посебну призианицу после 
отплате своте од 100.000 динара.

Шго се, пак, менице на своту од 150.000 и 175.000 динара тиче, коју је 
тужени, по тврдњи тужитеља, послао му 1926 године, наводно због већег оси- 
гурања дуга, са потписом туженога као акцептапта и Телђеши Павла као тра- 
санта, Апел. суд није уопште узео ту меницу за доказ против туженога, јер није 
могао да установи да би меницу потписао тужеии.

Тужени се у ревизионој молби жалн да је Апелациони суд таквои пресу- 
дом повредно правне прописв, али чињеничио стање ствари не напада у см. 
прописа §-а 534 Грађ. парн. пост. Чињенично установл.ење да Бемхес Емил 
1шје био опупомоћеник тужитељев и за примање отплата главнице, иапада ту- 
л:ени само на тој основи, да је тужител. и признаницу о исплати читаве своте 
од 250.000 динара, поверио био Бемхесу да је тужсиоме уручи. Како је, међутим, 
Апелациони суд установно да је потпнс пок. тужитеља на признаници ({»алси- 
фикован, онда ју тужител. није могао ни поверити Бемхесу ради уручења 
туженом.

У погледу признанице тужени не напада установл>ење Апел. суда да је 
потпис Пекића Јована фалсификат на основу прописа §-а 534 Грађ. парн. пост. 
Тужени и у ревизионој молбн признаје да при потпнсу признанице није био 
присутан и, према томе, нема непосреднога знања о томе да би признаннцу пот- 
писао Пекић Јован. Да ли је, пак, син пок. тужителл, садашњи тужитсљ, Пекић 
Петар, злонамерно се потписао на признаници као сведок, знајући да му отац 
прнзнаницу није потпнсао, није од важности .за решење овога спора. П1то се 
самога потписа тиче, туженн се не жали да би изрека Апел. суда да је потпис 
фалсификован била установл>ена у противности са прописом §-а 534 Грађ. парн. 
пост., те је то чињенично установл>ење и за Касациони суд иеродавно. Жалба, 
пак, у погледу менице коју је, наводно, тужени потписао као акцептант беспред- 
метна је, јер Апел. суд, како је поменуто, није ту меницу сматрао доказом 
против туженога.

Туженог, који са ревизионом молбом није успео, ваљало је осуднти и да 
плати трошкове ревизионога поступка у см. прописа §§-а 543 и 508 Грађ. п. п.

84
Одбацивање ревизионе молбе по старом Грађ. парн. поступку у 

см. т. 5 §-а 28 Финанснскога закона за год. 1937/38. (Пресуда Оде- 
л>ења Б. београдског Касационог суда v Новом Саду од 22 дец. 1937, 
бр. 747/1933).

У CM. т 5 §-а 28 Фин. закона за год. 1937/38: „Против пресуда Апелацио- 
иога суда као призивнога суда, у стварима чија вредност премаша 5000 динара, 
нема места ни ревизији ни утоку на трећестепенн суд." Тај пропис тумачи Каса- 
диони СЈ'д тако, да нема места нн ревизији ни утоку на Касациони суд, ако 
вредност интереса који је било за једиу, било за другу странку, и после пресуде 
Апелационога суда ocrao споран, не премаша в^дност од 5000 динара. Ако 
тужител. тражи на пр. тужбом да му се досуди 10.000 динара, па му првосте- 
пени суд досудн 6000 динара, a призивни, услед призива туженога, снизи ту 
досуђену своту на 4000 динара, тужител>, пак, против пресуде призивнога суда 
не подноси ревизиону молбу, онда ни тужеии ннје властан да подноси ревизиону 
молбу да се тужите.-b са тужбом у целиви одбије, јер је вредност интереса, који 
је само за туженога остао споран, испод 5000 динара. Ако би, пак, тужите.в 
ревизноном молбом тражио да му се досуди још 4000 дин.„ и та ревизиона 
молба не бн била допуштена, јер интерес који је за тужитеља остао споран, не 
ирелази 5000 динара.
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8б
Суд надлежан за дозволу укњижбе лрхшудног зал. права пс 

повом Закону о извршењу и обезбеђењу. (Закључак Окружног суда 
у Новом Саду бр. Пл. 102/1938).

Поводом рекурса нападнуто решење Среског суда се мења н молба оврхо- 
водите.Ђа ради укњижеља принудног зал. права одбија и исти осуђује да плати 
овршенику у име рекурсних трошкова 1334 дин. у року од 15 дана под претњоЈ; 
инвршења. Упућује се првостепени суд да укњижено зал. право са некретнина 
овршеника брише.

Р А З Л О З И :
Против закључка о дозволи извршења оснивањем принудног заложног 

права, путем укњижбе на некретнинама овршеника, жали се овршеник тврдећи 
да Срески суд није био надлежан за изрицање дозволе укњижбе, него у смислл 
§ 71 новог Пзвршног закона Окружни суд.

Рекурс је основан, јер по т. 1 §-а 71 новог Оврш. зак. за дозволу укњижб>  ̂
зал. права на некретнинама овршеника надлежан је суд означен у §-у 7 т. 1 
истог закона. Према пропису тог §-а, међутим, када се извршење тражи на 
основу правомоћне пресуде, онда је за дозволу укњижбе надлежан суд који је 
у тој стварп ■ поступао у првом степену.

Како се из молбе као и из прикључене пресуде види да је првостепену 
пресуду донео Окружни суд, то је за дозволу извршења био надлежан овај 
Окружни a не Срески суд, па је зато првостеп. закључак ваљало преиначити.

Нзрека 0 парничним трошковима теме.ги се на § 152 Гр. п. п. с .

Административна пракса
Р Е Ш Е Њ Е

Опште седнице Државног савета од 8 априла 1936 год. број: 10053136
I. 0 разумевању § 25S ст. 1 тач. з Закона о државном саобраћајном особл>у 

(3. с. 0.), односно § 270 ст. 1 тач. 3 Закона о чиновницлма (Ч. з.).
На основу чл. 4 Закона о Државном савету и Управним судовима и §§ 12 

н 12 Закона о пословном реду, изнето је пред Општу седницу Државног савета 
питање разумевања § 258 ст. 1 тач. з 3. с. о., односно § 270 ст. 1 тач. з Ч. з. о 
томе, да ли се по овим прописима, који су у обадва Закона једнаки, стална 
дневничарска слЈ-жба рачуна за пензију и оним државним службенидима, који 
су то постали после 1 септембра 1923 годнне. У овоме питању, a код случаја бр. 
32714/35, једно одељење Државног савета заузело је гледиште да се служба 
сталног радника код Државних саобраћајних установа, која се уподобљава служ- 
би сталног дневничара из тач. 3 ст. 1 § 258 3. с. о., односно § 270 Ч. з., прнзнаје 
за пензију само ако је вршена пре 1 септембра 1923 год., односно ако је такав 
радник постао регулисан службеник пре тога дана. Међутим, код предмета бр. 
32354/35, већнна V одељења је нашла да се и код оних службеника који су као 
сгални радници билн у служби пре 1 септембра 1923 године, па регулисани 
после тога времена, прнзнаје за пензију по наведеном пропису све време сталне 
дневничарске службе, како оне цре, тако и после 1 септембра 1923 год., све до 
регЈ'лисан>а положаја. Услед овако разлнчитог тумачења ових законских про- 
iraca, изложено питање је изнето пред Општу седннцу Државног савета, која га 
је проучила и нашла:

Према одредби из § 258 ст. 1 тач. 3 Закона о с. о., односно § 270 ст. 1 
тач. 3 Ч. 3., оним државним службеницпма грађанског рада, односно службени- 
днма државних саобраћајних установа, који су то били пре 1 септембра 1923 
године, па буду пензионисани после ступања на снагу ових закона, a којд 
испуњавају услов за стидање права на лнчну пензију из § 121 3. с. о., односно 
§ 113 Ч. 3., рачунаће се од времена проведеног пре 1 септембра 1923 год. за 
одређивање ко.личпне пензнје, лоред времена из § 124 3. с. о., односно § 116 Ч. з., 
још и време проведено досле навршене 18 годнне живота у својству сталног



дневничара (дневничара, канцеларијског помоћника илн дневничара са месечном 
платом), ако је прелаз на звање које по овом закону даје право на пензију извр- 
шен најдаЈве у року од 6 месеци . . .

Из оваквог законског прописа произлази, да рачунаше за пеизију сталне 
дневничарске службе, којој се уподобљава служба сталног радцика код држав- 
пих саобраћајних установа, долази у обзир код оних службеника којн су цре 
1 септембра 1923 год. били државни службеници грађанског реда, односно служ, 
боници државних саобраћајних установа. Као такви службеници сматрају се по 
§ 7 3. с. о., односно § 6 Ч. 3., чиновници, чииовнички приправници, званичници 
и служитељи. Затим, кад је закон у погледу времена добијања службеничког 
звања изрично поставио ограничење — до 1 септембра 1923 голине — то значи 
да наведени пропис не може доћи до примене код службеника који су то постали 
после овога дана. Преиа томе, рачунање сталне дневничарске службе, односно 
службе сталног радника код државних саобраћајних установа^ долази у обзир 
само код оних службеника, који су, преставши бити стални* дневничари или 
стални радници, постали чиновници, чиновнички приправници, званичиици или 
служитељи пре 1 септембра 1923 године, a не и код оних који су го постали 
после oBora дана.

Са ових разлога, a на основу § 12 н 13 Закона о пословном реду, Општа 
седница Државног савета донела је ово

Р Е Ш Е Њ Е
0 разумевању § 258 ст. 1 тач. 3 Закона о државном саобраћајном особљу, 

односно § 270 ст. 1 тач. 3 Закона о чиковницима:
Прописи § 258 ст. 1 тач. 3 Закона о државном саобраћајном особљу из 1931 

године и § 270 ст. 1 тач. 3 Закона о чиновницима из исте године, имају се тако 
разумети, да се стална дневничарска служба рачуна за пензију по тим зако- 
пима само оним државннм службеницима, односно службеницима државних 
саобраћајннх установа, који су били чиновници, званичници или служите.ги пре 
1 септембра 1923 године, a не рачуна онима који су таквима касније постали.
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Јудикатура о индустриској својини
Развојем индустрије и опште привредних прнлика у нашој 

земљи, индустриска својина, као једна специјална грана трговачког 
права, добија све већи значај у привредним односима појединаца, 
те у круговима привредника и правника алада интересовање за 
заштнту права индЈХтриске својине. Заштита инд\'стриске сво- 
јине има за предмет: патенте, индЈхтриске и занатске узорке и мо- 
деле, трговачке и фабричке жигове, као и сузбијање нелојалне 
утакмице.

Законом 0 заштити индЈХтриске својнне установљено је у  Бео- 
градЈ" једно централно државно надлештво, један посебан суд, под 
називом: Управа за заштиту инд^хтриске својнне, која стоји непо- 
средно под Министром трговине и инд.\стрије. Ова Управа врши 
регистрацију патената, узорака, модела и жигова и решава све спо- 
рове око регнстрације ових права. У својој специјалној судској над- 
лежностн, Управа решава спорове у првој ннстанц!! у Одбору за 
оспоравање, којн сачињавају три правника, као државне судије, и 
два стручњака као почасне судије (одн. два правника и три струч- 
љака, када је претежно у питању техничка страна), a у другој и 
последњој инставди у Касацноном одбору, који сачињавају тројица 
касацноннх суднја и два стручњака. Решења овнх одбора извршују 
се као и решења редовннх судова. Сем тога Управа је надлежна, да
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путем специјално конституисаних одбора даје судовима и другим 
Бластима стручна мишљеља по свима питањима која се односе на 
патенте, узорке, моделе и жигове, која су мишљења, најчешће, база 
за судске одлуке о повреди права индустриске својине.

Да би допринели изградњи ове гране права код нас и пружилн 
обавештење чптаоцима овог часописа и интересентима, доносићемо 
с времена на време у изводу пресуде одн. решења и мишљења 
Управе по интересантнијим споровима и предметима.

Назив „Лилиана" не може се сматратн као генеричан назив 
робе (крема за>лице), већ употребљен као обележје у трговини, прет- 
ставља један фантастичан појам и као такав може трговац или 
индустријалац да га заштити као жиг. (Решење Касационог одбора 
Управе за заштиту индустрнске својине од 2 новембра 1937 год., 
бр. 5).

Касациони одбор Управе за заштиту индустријске својине преиначио је 
ожалбено решење Одбора за оспоравање исте Управе, поништио регистрацију 
жига бр. 8372 и осудио тужену фирму да плати тужиоцу парничне трошкове у 
укупној суми од 5160.-— дин., у року од 15 дана под претњом извршења.

Р A 3  Л О З И ;
Одбор за оспоравање одбио је тужиоца од захтева да се жиг бр. 8372 туже- 

нога поништи као сличан раније регистрованом жигу тужиоца, Jep је нашао да 
нн с обзиром на целокупан изглед истих, обичан купац не може да се превари 
и поверује да су то два истоветна обележја робе у промету.

Имајући у виду да је тужнлац тужбом тражио поништај жига бр. 8372 због 
назЕва „Лилиана", који је истакнут на жигу поред других елемената, a који је 
казив, по тврђењу тужиоца, прешао већ раније у његову искључиву својину за 
обележаваље кремова за лнце, дјтом употребом у виду обележја робе и регистра- 
цијом жига бр. 7265; да је назив „Лилиана" заиста особено женско име, те се као 
такво не може идентификовати са речн „љиљан“, која п|>етставд>а генеричан 
назив једне врсте цвета; да, према томе, нема места налазу Одбора за оспорава- 
н>е да назив „Лилиана" свако може слободно да употребљава као обележје кре- 
мова за лице, као генеричан назив дотичне робе, већ напротив употребљен као 
обележје робе у трговини, претставља један фантастичан појам и као такав 
може трговац или индустријалац да га присвојн као робно индивндуално обе- 
лежје д\'гом употребом у трговнни или првенственом руегистрацијом, као жиг 
робе; да је с обзиром баш на истакнути дистинктивни назив „Лилнана" на 
раније регистрованом жигу жалиоца, при оцени сличности спорног жига са 
жигом жалиоца, — по готову када је у питању обележавање косметичкнх сред- 
става, као што су кремовн за лице, — од мањег значаја за купца целокл^пан 
изглед тих жигова, јер истакнутпм назнвом „Лилиана" и на једном и на другом 
жигу, обичан he потрошач лако бити доведен у заблуду и повероватн, да је роба 
обележена оспореним жигом нста она роба коју покрива жиг жалилачке фнрме, 
иако су фигуративни елементи оба та обележја међусобно сасвим разлнчити; да, 
према томе, постоји могућност заблуде потрошача да поверује да су то два 
обележја једне исте провеннепце и да жиг бр. 8372 као доцније регистрован треба 
поништити.

Жнг ,,Konbinos“ Hiije сличан са жигом ,,Kolynos“, за ножнће за 
бријање. (Решење Касационог одбора Управе за заштиту инудстри- 
ске својнне од 2 новембра 1937 год., бр. S).

Касациони одбор Управе за заштиту индустрнјске својине оснажио је ре- 
шење Одбора за оспоравање исте Управе, којим је одбијен захтев тужбе за пони- 
штај жига бр. 8597, као неуместан и недока-зан, a тужилац осуђен да плати
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туженој страни на име парничних трошкова суму од 1878.60 дин., у року од 15 
лана под претњом извршења.

Р А З Л О З И :
При оцени сличности речи ,,Kombinos“ и ,,Kolynos“ Одбор нала-зи, да иако 

међу њима има извесне сличности по изгледу, ипак постоје и такве разлике, 
које се даду применити на први поглед, a не тек после нарочите пажње. Разлика 
постоји не само у погледу изговора ових речи, већ нема сличности ни у погледу 
њиховог значења. Шта више могло би се узети да жиг ,,Kolynos“ има изразитији 
карактер од жига „Kombinos", и то због идентичности са добро познатом исто- 
ивеном, раније уведеном ознаком ,,Kolynos“ једне американске фирме, за пасту 
за зубе и негу десни. Због ове сличностн постоји пре могућност да се жиг 
,,Kolynos“ пласира као маркантна ознака и за робу: ножеви за бријање, a не 
због сличностн са жигом „Kombinos", што може да буде један разлог више за 
разликовање ова два жига у корист „Kolynos-a“.

Најзад, за њихово разликовање треба узети у обзир и чињеницу, на коме 
нивоу образованости стоји обичан купац робе, која се њима обележава. Познато 
је. да се ножевима за бријање служе л>уди из свих друштвсних слојева. Ова се 
роба узима, иахом, лично од потрошача. Због искуства које приликом употребе 
имају са квалнтетом разних врста ножића, чак и неинтелигентнијн потрошачи 
кавикли су да обрате већу пажњу приликом куповипе истих, те се мора узети 
Д8 код купаца ове робе постоји појачана sioh распознавања исте и њених ознака, 
него кад би је куповала на пр. послуга или други купци, који се њоме не служе.

Љ у б о м и р  М и р к о в а ћ

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

55
§ 154 Кр. 3. и чл. 17 Зак. 0 зашт. јавне безб. и пор. у држ. —  

Када је за једно кр. дело предвиђен строги затвор, a за друго затвор 
и новчана казна, ова је последња казна тежа од горн>е.

Гл. држ. туж. поднео је захтев за заштиту закова, наводећи да је Окр. суд 
у Н. С. својом пресудом повредио закон у §§ 154 н 63 Кр. з. у вези § 34 од. 1 
Кр. 3. тиме, што оптуженика није огласио кривим за дело из § 154 од. 1 Кр. з., 
већ за дело из чл. 18 Зак. о зашт. јав. безб. н пор. у држ. Како је за ово по- 
следње дело предвиђена казна -затвора, a за потстрекача још и новчаиа казна, 
док за дело из § 154 Кр. з. казна строгог затвора и робије, то је казна за дело 
из § 154 Кр. 3. — тврди гл. држ. туж. — тежа.

Касациови суд је захтев за заштиту .закона одбацио из ових разлога: За 
дгчло из чл. 18 од. 1 Зак. о зашт. јав. безб. и пор. у држ. предвиђена је казна 
затвора од 6 месеци до 3 године, a за потстрекаче и коловође још и новчана 
казна до 10.000 дин. (чл. 17 од. 1 истог зак.). Међутим, за дело из § 154 од. 1 
Кр. 3. предвиђена је казна строгог затвора. С обзиром на то, да је у датом слу- 
чају на основу чл. 17 Зак. о зашт. јав. безб. и пор. у држ. одмерена казна за- 
твора у трајању од 6 месеци затвора и новчаиа казна у износу од 600 дин., то је 
ова казна тежа од ка-зне строгог затвора, јер је казна затвора и новчана казна 
(дакле две казне) тежа од једноставне казне строгог затвора. Сем тога, како у 
овом случају није примењен § 7i бр. 4 Кр. з., a у чл. iv Зак. о зашт. јав. безб. 
и пор. у др. предвиђена најмања ка.зпа затвора у трајању од 6 месеци, док се 
у § 154 Кр. 3. не нала-зн посебни минимум казне, дакле се може сићи до 7 
дана строгог затвора, то се у конкретном случају и због ове околности указује 
као блажа она, коју прописује § 154 Кр. з. Кно 23/1938 од 26 јан. 1938).
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§ 167 од. 2 бр. 1—4 Кр. 3. у вези § 74 Кр. 3. и § 282 од. 1 С. 
кр. п. —  Оптуженик се може осудити на смртну казну за дело из 
§ 167 од. 2 бр. 1— 4 Кр. 3. ако је примењен § 74 Кр. з. у строжијем 
смислу и ако је постигнута једногласност за смртну казну.

Држ. туж. је признвом побијао пресуду Окр. суда зато, што суд није уста- 
ковио зао карактер учинночев те што није применио пропис § 74 Кр. з. у стро- 
жијем смислу и изрекао смртну казну, иако су за њу предлежале околности.

К. с. није уважио призив са разлога, јер се из зацисника о гласању може 
разабрати да сви чланови судиског већа нису нашли једногласно да оптуженика 
треба осудити на смрт; a како је ово неопходна претпоставка за изрицање 
смртне казне, јер то прописује § 282 од. 1 С. кр. п., то се призив није могао ува- 
жити и с тога у овом случају није од одлучне важностн пропис § 74 Кр. з. у 
строжијем смислу. (Кре 335/1937 од 2 фебруара 1939).

56

57
§§ 326, 328 Кр. 3. — Подизање штапа напитог оптуженнка на 

оштећенога не претставља силу која се предвиђа у § 326 Кр. з.
Р A 3 Л 0 3 П:

Држ. туж. је оптужио В. 'Б. што је 22 априла 1935 увече око 9 часова у 
С напао на Р. И. који је седео на једној клупи, те, подигавши на њега штап, 
истоме довикнуо „напред. . .  полнција. . .  дај паре“ у намери да му силом 
употребљеном против њега и претњом истовремене опасности по живот и тело, 
одузме новац, но у својој намери није успео, јер је оштећени скочио на њега, 
ухватпо га за гушу, оборио га на земл»у, a када га је после кратког времена на 
његову молбу пустио, оптуженик је побегао, чиме је опт. починно покушај раз- 
бсјништва из § 326 у вези 31 Кр. з___

Окр. суд је опт. огласио криви.ч за ово дело због пок. изнуде из § 329 Кр. з. 
и осудио. . .  У разлозима своје пресуде је установио, поред око.таости које су 
наведене у оптужници, и то, да је опт. том приликом био у напитом стању.

Против ове пресуде је држ. туж. изјавио ревизију због повреде материјалног 
закона из § 337 бр. 2 0. кр. п. са разлога, што Окр. суд није ово дело опт. подвео 
под § 326, квалификовано по § 328 бр. 3 Кр. з. у вези § 31 Кр. з., јер је овај 
опт. дизањем штапа на ошт. покушао да употреби силу. Ово је битни елеменат 
дела из § 326, док код дела изнуде из § 329 Кр. з. извршнлац прети извесннм 
злом или чини противника неспособннм за отпор. У конкретном случају је сила 
значила пстовремену опасност по живот или тело, док је код изнуде опасност 
будука. Дело је извршено у 9 сати увече, дакле иоћу.

Касациони суд је ревизију одбацио са ових разлога; Окружни суд је као 
чињеннцу установио да је опт. приликом напада био у напитом стању. Напад 
напитог оптуженика у конкретном случају није био довољно озбиљан, јер је 
оптуженик на.чах био оборен, и, налазећи се потпуно савладан, запомагао је. 
Сила употребљена против неког лица, која се предвиђа у § 326 Кр. з., мора бити 
таквог размера да претставља истовремену опасност за живот или тело напад- 
нутога. Међути.ч, у ово.ч случају, подизање штапа напнтог оптуженика не прет- 
ставља силу која је могла да нзазове опасност по живот или тело код оштеће- 
ника. (Кре 331/1937 од 4 фебр. 1938).

58
§ 336 бр. 5 С. кр. п. —  Нема места захтеву за заштнту закона 

због повреде из § 335 бр. 5 С. кр. п.
Гл. др. тужилац поднео је захтев за заштиту закона због повреде форм. 

закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. зато, што је Окр. суд одбио на гл. претресу од 
стране одбране стављен следећи предлог: да се на лицу места нзврши увиђај, 
да бн се установило да је смештај појединих делова постројења био такав, да 
покојни X. Ш. критичном приликом није смео узимати узорак за мешање бен-
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mna, унутра, већ споља, где је у ту сврху била постројена славина, аа,гкн да се 
као сведок преслуша инж. М. Н. на околност, да је он у нме града Н. С. као 
првостепене обртне власти извршио преглед постројења па нашао да је опо про- 
писно. Ове су чињенице, тврди гл. држ. т., од важности гледе кривичне одговор- 
ности оптуженика, те су тако те повреде биле од неповољног утицаја на одлуку 
суда.

По нахођењу Кас. суда захтев није основан. По § 338 од. 3 С. кр. п., у вези 
§ 393 од. посл. С. кр. п., на повреду зак. из § 336 бр. 5 не може се позивати у 
корист оптуженика, ако се несумњиво види, да повреда формалности није могла 
за опт. бити ни од каква неповољна утнцаја на одлуку суда. Какав је тај ути- 
цај био у извесном случају, одлучује суд по слободном уверењу, имајући у виду 
и све остале спроведене доказе. Она одлука суда, пак, коју суд на темел.у зак. 
овлаштења доноси по свом слободном уверењу, не може вређати зак. пропис 
који гл. др. тужилац наводи, те тако не може бити предмет захтева за заштиту 
закона. (Бр. Кно 20/1937 од 17 јан. 1938).

59
§ 366 бр. 4 Кр. 3. —  § 357 С. кр. п. —  Дело из § 366 бр. 4 

Кр. 3. постоји ако је опт. после грађ. тужбе оштећеникове осујетио 
његово потраживање тиме, што је отуђио своје нмање.

Касациони суд захтев за заштиту закона одбацује.

Р А З Л О З И :
Гл. др. туж. поднео је захтев за заштиту -закона, наводећи да је Ср. суд у 

Н. С. CBojosi пресудом од 6 новембра 1936 бр. Кпс. 1517/36, a Окр. суд у Н. С. 
својом пресудом од 15 маја 1937 Кпр. 520/36, повредио закон из § 366 бр. 4 
Кр. 3. у вези § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. Повреда ових зак. прописа састоји се у 
томе — тврди држ. т. — што опт. Д. М.-и није још претстојало принудно извр- 
шење за потраживање оштећенога др. Р. И., који је у то доба био предао само 
тужбу против оптуженика Д. М. Међутим су други веровници већ били ставили 
забрану на судски депозит о коме је реч у списима. Како, дакле, опт. Д. М-и 
није претстојало припудно извршење од стране оштећеника, шта више оштећени 
није тада могао добити нн право обезбеђења, то у недостатку ове битне прет- 
поставке, опт. није могао бити оглашен кривим за инкр. дело; a како су горњи 
судови ипак нашлн да ово дело постоји, повредили су наведене зак. прописе. 
Моли К. с. да ову повреду утврди.

Из приложених списа излази, да су Ср. суд као првостепенн, a Окр. суд 
као призивни суд у Н. С. огласили кривим опт. Д. М. за дело из § 366 бр. 4 
Кр. 3. под бројевима који су rope наведени.

У пресуди Окр. суда је дело овако описано: Опт. Д. М. крив је што је не- 
установл.еног дана, када му је претстојало принудно извршење од стране прив. 
учесника др. И. Р., у намери да га оштети спора-зумео се са др. К. М., који је 
код себе имао потписане бланкете пуномоћи свога шурака М. К., да он, опт., 
акцептира 4 ком. менице М. К-у са антидатираним датумом издања од 1 марта 
1936, a плативима i септембра 1936 на и-знос од 922.526 дин., иако опт. није 
ништа дуговао М. К-у. У см. овог споразума др. К. М. утужио је ове менице, 
опт. против мен. пл. налога није подигао приговор, те је др. К. М. по право- 
моћности пл. налога тра.жио одређење намирне оврхе на депозит опт. који се 
валазио код еуда у своти од 890.345 дин. која је и одређена, a зати.ч по право- 
моћностн поднео молбу радн исплате. На овај је начин опт. Д. М. — с обзиром 
да није имао другог иметка — осујетио измирење потраживаша др. И. Р. у своти 
од 135.405 динара. Установљено је да је др. И. Р. поднео грађ. тужбу против 
опт. Д. И. 21 августа 1936 за адв. хонорар у износу од 158.170 дин. a тужба је 
опт. уручена 2S августа 1936. Првостепена пресуда 'је донета 22 октобра 1936 по 
i'ojoj је прив. учеснику досуђено 135.405 дин.

Расматрајући захтев за заштиту закона у коме се наводи да у конкретном 
случају дело из § 366 бр. 4 Кр. з. не постоји зато јер по оштећеном није прет- 
стојало прииудио извршење, Кас. суд је нашао да овај правни лек није темељит.

Да ли опт.-у „претстоји" прииудно извршење, не одлучује чињеница, да ли 
је од стране суда оврха ради намире одређена, јер има и других околности на



основу којих се може утбрдити, или из којих се може извесТи „претстојање" 
принудног извршења. У конкретном случају је др. Р. И. предао тужбу против 
Д М. ради 158.170 дин., што значи да је тужилац имао намере да и оврху 
спроведе, јер његово потраживање није намирено, из које се околности може 
известн да је оптуженику претстојало принудно извршење. У овом случају 
није у питању ни доспелост ни истинитост потражнвања тужиочевог, нити оста- 
ли конститутивни елементи дела из § 366 бр. 4 Кр. з., већ једино то, да ли је 
предаја тужбе, дакле једна процесуална радња која претходи прннудном извр- 
шењу, била довољна да се из ње може закључити да је опт.-у претстојало при- 
нудно извршење. По нахођењу овог суда била је довољна зато, јер то произлази 
из смисла саме речи „претстоји", будући да она означује до принудног извр- 
шењу, била довољна да се из н.е може закључитн да је опт.-у претстојало при- 
нудно извршење. По нахођењу овог суда била је довољна зато, јер то произлази 
из смисла саме речи „претстоји“, будући да она означује неки временски раз- 
мак до принудног извршења, који може бити већи или ман>и, даљи или ближи. 
само у изгледу, у очекивању, дакле још није одређено.

Из тих је разлога Кас. суд одбацио захтев за заштиту закона с позивом на 
§ 357 од. 2 С. кр. п. (Касац. суд у Новом Саду Кно 30/1937 од 2 феб. 1938.).

94

60
§ 337 бр. 3 С. кр. п. — Неоснован је захтев за заштшу закона 

због повреде из § 337 бр. 3 С. кр. п., коју је повреду уистини учинно 
првостепени суд у својој пресуди, али ју је признвнн суд отклонио.

Гл. држ. туж. ставио је захтев за заштиту закона што је Окр. суд као прво- 
степени суд оптуженнка осудио на основу § 177 од. 2 Кр. з. на казну строгог 
затвора у трајаљу од 2 месеца.

Кас. суд је одбацио захтев за заштиту закона са разлога, што је призивни 
суд својом пресудом у погледу одмеравања казне пресуду Рев. суда преиначио, 
те опт. осудио на једну годину строгог затвора. На тај начин пресуда првостепе- 
ног суда није стала на правну снагу, a захтев за заштиту закона се по § 41 
од. 2 Кр. 3., може ставити само против правноснажних одлука. Кно 20/937 од 
17 јан. 1938). '  В

На основу §-а 26 ст. 1 Финансијског закона за 1937/38 годнну, a у спора- 
зуму са миннстром пољопривреде, министром унутрашњих послова и миннстрол 
војске и морнарице прописујем

УРЕДБУ
са законском снагом о ограннчењу отуђивања непокретне шЈовнне на подручју 

Апелацноних судова у Новом Саду н Загребу

Члан 1. ■— (1) На подручју свих Среских судова са територије Окружних судова 
у Белој Цркви, Петровграду, Великој Кикинди, Суботици и Ск)мбору као н на 
подручју Срескнх судова у Чаковцу, Прелогу, Копривницн, 'Бурђевцу, Внрови- 
тицн, Слатини и Доњем Михољцу са територије окружних судова у Вараждину, 
Бјеловару и Осијеку, дозвољен је пренос власништва непокретнина на основу 
правних послова међу живима само по одобрењу комнсије .за одобрење преноса 
непокретнина предвнђене у члану 7. Исто важи и за случај ако се непокретвине 
дају у закуп на дуже од пет година.

(2) Ако комнсија неда одобрење, сматраће се да правнн посао није закључен.
Члан 2. — За пренос права власништва за давање у закуп непокретне нловиве 
Hiije потребно одобрење комисије, ако је званично утврђено да је непокретнина 
измењена за сврхе народне одбране, државне управе, бановинске или општннске 
самоуправе, или јавног саобраћаја. Такође није потребно одобрење комисије, ако 
се ради о преносу права власништва непокретнина у зем.вншним књигама на 
основу експропријационнх одлука аграрннх властн, донетих по Закону о ликви- 
дацији аграрне реформе на велнким поседима од 19 јуна 1931 године са изме-
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нама и допунама од 5 децембра lS3i године и 24 јуна 1933 године, или на 
основу уговора одобрених по § 36 поменутог закона.
Члан 3. — (1) Затражено одобрење даће се, ако то не би било противно пропи- 
сима члана 4 и 5.

(2) Одобрење даће се нарочито:
1) ако се продаје цео сељачки посед, као самосталиа привредна јединица 

и ако he ra купац сам обрађивати;
2) ако се куповином повећава сељачки посед.

Члан 4. — Комисија he одбацити молбу за одобрење преноса власииштва, одиосно 
давања у закуп непокретнине, ако би односни правии посао био противан 
општим државним интересима.
Члан 5. — ( l)  Пренос власништва одиосно давање у закуп непокретнина се Hehe 
одобрити:

1) ако купац купЈ-је земљиште у спекулативне сврхе;
2) ако се купују сељачки поседи или њиховн делови у сврху стварања или 

noBehaBaaa великих поседа;
3) ако би то било противно интересима земал>ске одбране.
(2) Давање непокретнине у закуп aehe се одобрити, ако би се давањем у 

закЈЧ! ишло за тим да се изиграју прописи ове Уредбе у погледу преноса вла- 
сништва непокретнина.
Члан 6. — Молби којом се тражи одобрење комисије не мора се приложити 
игправа о закљученом правном послу, већ је довољно да се у молби наведу све 
околности које су важне за оцењивање правиог посла.
Члан 7. — (1) За давање одобреша преиоса власништва, односно давања у закуп 
непокретнина на подручју Среских судова наведепих у члану 1, надлежна је 
комисија за одобрење преноса непокретнина која има да се образује на седишту 
сваког од наведених Среских судова. У комисију улазе;

1) старешина Среског суда, или судија кога одреди старешина Среског суда, 
као претседник;

2) један члан кога одреди општа управна власт првог степена;
3) претседник општине у чијем подручју лежи већи део непокретнине, или 

један члан општинске управе кога одреди управа.
(2) Служба чланова комисије из става i је почасна служба.
(3) Члановима комисије могу се поставити и заненици који he их замењи- 

вати у случају спречености.
(4) Чланови комисије који нису државни чиновници дahe претседнику све- 

чано oбehaњe да he савесно и непристрасно вршитн службу.
Члан 8. — (1) Пословн по овој Уредби имају се најхитније свршаватн.

(2) Комисију сазива, бар једанпут свакнх 15 дава, претседник који he на 
cisaKy седницу позвати све чланове. Ако нема предмета за решавање, комисије 
се Hehe сазнвати.

(3) Седнице комисије нису јавне.
(4) Ковисија доноси одлуке већнном гласова. Ако су гласови једнако поде- 

л>ени, одлучује глас преседника. За рад комисије довољно је ако су присутни 
иретседник и један члан.
Члан 9. — (1) Седнице комиснје oдpжaвahe се у просторијама Среског суда.

(2) Комиснја he нмати свога записничара, кога he одредити претседник из 
реда службеника Среског суда.

(3) Усмене предлоге н изјаве странака npHsiahe у записник службеник 
Среског суда кога одреди претседник.

(4) Предлози којнма се тражи одобрење комисије уписиваће се у нарочити 
упнсник који he пропиеати претседник Апелационог суда.

(5) Писарнички материјал ставиће комисијн на расположење Срески суд.
(6) Писарничке послове комисије обављаће пнсарница Среског суда.

Члан 10. — (1) Комисија he провести извиђаје потребне за правилно допошење 
одлуке. Ова може затражити мишљење државних и самоуправних власти, a може 
и саслушати или дати саслушати стручњаке или сведоке. У случају сумње 
комнсија he тражити од команданта днвизиске области на чијој се територији 
налази непокретно добро мишл>ење да ли пренос непокретнине није противан
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интересцма земаљске одбране. Државне или самоуправне властн имају замол- 
нице комисије решаватД као хитне.

(2) Против датог одобрења за пренос власништва односно давања у закуп 
непокретнина нема правног лека. Ипак, сваки члан који је гласао против одо- 
брења има право тражити да се предмет достави комисији II степена на реша- 
вање. Такав захтев има да се стави на самој седници на којбј је дато одобрење. 
— У том случају одобрење се неће доставити странци, већ ће се цео предмет 
доставити комисији II степена на решење.

(3) Одбачена молба може се поновити, ако се наведу нове чињенице или 
нови докази.

(4) Против одлуке којом се молба одбацује, странка може поднети жалбу 
на комисију за одобрење преноса непокретнина II степена у року од 15 дана 
који се не може продужити. Жалба се подноси претседнику комисије, који је 
дужан да је у року од 3 дана достави претседнику комисије II степена.
Члан 11. — (1) Комисија II степена установиће се и то за судове са подручја 
новосадског Апелационог суда на седишту тог суда у Новом Саду, a за судове 
са подручја загребачког Апелационог суда на седишту тог суда у Загребу.

(2) У комисију II степена улазе:
1) претседник Апелационог суда, или апелациони судија кога он одреди, 

као претседник;
2) један члан кога одреди бан;
3) један члан кога одреди банско веће. За време до 31 марта 1939 године 

овог члана именоваће бан.
(3) Одредбе члана 7 става 2, 3, 4 и члана 8 и 9 сходно he се примењнвати.
(4) Комисија II степена има да донесе одлуку у року од 8 дана.

Ч.\ан 12. — Молби за пренос права власништва или за упис права закупа 
непокретнина на основу правног посла за који је потребно одобрење комисије, 
мора се приложити отправак одлуке комисије. Ако тај отправак није приложен, 
молба he се одбацити.
Члан 13. — Код стицања власништва непокретнина по извршном поступку, 
извршна власт he пре но што одлучи о досуђивању доставити цео предмет коми- 
сији (члан 7) да долесе одлуку по прописима ове уредбе. Ако комнсија одбије 
одобрење, извршна власт he ускратити досуђење.
Члан 14. — Уколико овом Уредбом није друкчије одређено, за рад комисије 
важе сходно прописи Закона о судском ванпарнцчном поступку.
Члан 15. — У поступку по овој Уредби, a са изузетком поступка пред редовним 
судовима, за поднеске, записнике, прилоге, као и за званичне отправке не на- 
Mahyje се нвкаква такса.
Члан 16. — Поред прописа ове Уредбе, за стране држављане са подручја из 
члана 1, осим оних поменутих у § 26 ст. 6 Финансијског закона за 1937/38 годн- 
ну, важе још и одредбе § 26 ст. 2 до 5 Финанснјског закона за 1937/38 годину.
Ч.чан 17. —  Ограничења, предвиђена чл. 1—16 ове Уредбе, важе и за оне правне 
послове, у погледу којих је до дана ступања на снагу ове Уредбе предат код 
суда предлог за пренос права власништва или за упис права закупа непокрет- 
нина.
Члан 18. — Ко нетачним или непотпуним подацима изигра, или настојн да 
изигра прописе ове Уредбе, KaaHiihe се затвором до 30 дана или новчаном 
казном од 1500 дннара. Казну изриче управна власт I степена.
Ч.\ан 19. — Ова Уредба добија обавезну снагу када се обнародује у „Службеним 
новинама".
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