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Вр. 1 fî Hryap—фебруар 1Q37



гн-v5-‘v. ,-r>

f -V -  ' . ' . . ' .'I ,-Л'■: -"■■

"13Ш  ti Г Ј Ш - Ш  HBT*}3 ^v.. h

МОШ 't

'л

h-'UftsqV
s /

V  " ч *'J; ■л>ч.-
■1 - - ' .  ‘■', }

*-?-4''

•-TI;.'": -i. л*.

 ̂ 4 ir i . '- V.

Si .
-S ' ■-■■:’ ■

•- ? л . ,

' 1  ̂  ̂U J ■
. . .  ' ;^j''s.-4

 ̂ '■ ■- Љ'̂ ~
,.< . ^_

’*■ ''' - ‘' t - . ' - ' ■ 5jyv. . !' .■'’ ч̂ ", .*■

. n  ̂ »■’ -«jke X
■ - i . - ^  ГТ

''ii- , - - .

'Л 'j" IV  ̂ .
, . '  ̂ ''•:' '
. ,  > ;n *» ̂ , ■■ -- ’ d

. _•. -̂ ■.\ -> t-

г

V :
> »■
:>

-vi' f*

1| i.-. ̂ 7.

Л ,i»TfSf

-Дч -̂дјјл-Ј ј̂ ^ ,--;. .л



Од Уредништва

Ч
1

Удружење правника у Новом Саду, покрећуКи уз noMoh 
Адвокатске и Јавнобележничке коморе у Новом Саду свој 
часопис, сматра за потребно да преко Уредништва објасни, 
шта је био непосредан повод оснивању и покретању тога 
листа. Од како је Гласник новосадске Адвокатске коморе, 
као часопис, још пре више година(1932) престао излазити, 
правно подручје Апелационог суда у Новом Саду остало 
је, ево већ неколико година, без свога стручног, средиш- 
њег органа, који би омогућивао да се преко њега подми- 
рују потребе правног живота овога краја, које су често 
одиста врло преке. И поред чињенице да ми данас, које 
у Београду које у Загребу, имамо већ читав низ правних 
часописа, који су иначе одлично уређивани, и на којима 
сарађују наши најбољи правници из свих крајева наше 
земље, ипак, и поред свега тога, није још престала по- 
треба, да и ово правно подручје, подручје Апелационога 
суда^ у Новом Саду, има свој властити стручни часопис.

И поред познате чињенице да је наше законодавство 
до данас делимично већ изједначено, остао је ипак још 
један добар део правних домена, у погледу којих правно 
подручје новосадског Апелационог суда чини још непре- 
стано једну потпуно одвојену и самосталну правну покра- 
јину. Да остале правне гране не помињемо, то је у првом 
реду материјално грађанско право, које је скоро у читавом 
своме обиму остало исто оно, какво је овде затечено у 
тренутку припојења ових крајева нашој земљи. A како се  
грађанско право овога краја оснива, како је познато, 
највећим делом, на сталној судској пракси виших судова, 
то је не само за правништво и судове овога краја, него 
и за правништво и судове осталих крајева наше земље 
потребно, да им се да могућности, да се преко једнога 
стручног часописа упознајуса правним схватањима наших 
виших судова, која ће се и на страним правним подруч- 
јима моћи често са коришћу употребити. У недостатку 
једнога средишњег Касационог суда за целу земљу, Оде- 
љење Б. београдског Касационог суда у Новом Саду, као 
што је то уосталом случај и код осталих Касационих су- 
дова у земљи, води и у оним правним гранама, које су, 
благодарећи новом законодавству до данас потпуно изјед- 
начене, у многим питањима своју особену, самосталну



праксу и заузпма, често, правна стајалишта различита од 
оннх код других Касационих судова у земљи, И та he 
пракса, ако се објављује и nponpaha сапотребним комен- 
тарима, бити од користи не само нашим судовима, него и 
судовима и правништву у осталим правним покрајинама 
наше државе. He треба нарочито истицати, да се само 
путем стручнога часописа пружа могућност, да се судска 
пракса не само објављује, него да се она nponpaha и са 
потребном критиком, и да се најбоље путем стручних ча- 
сописа омогућују предлози и сугестије за усавршавање aeh 
изграђенога, као и за успешно довршавање још неизгра- 
ђенога дела нашега новог законодавства. Oдлyчyjyhи се 
да уз noMoh Адвокатске и Јавнобележничке коморе крене 
свој часопис, Удружење правника је то учинило још и нз 
разлога тога, што правни часописи koj'h у Београду излазе, 
ма колико иначе одлично уређивани, не располажу још 
непрестано са довољно простора, да би публикацијама са 
овога правног подручја, које су често и врло важне и врло 
хитне, могли поклонити онолико места и пажње, колико то 
оне, и по важности њиховога садржаја и no својој хнт- 
ности, у много случајева заслужују.

Улазећи у покретање часописа, Удружење правника 
је свесно, да he оваки лист, који he у првом реду имати 
да поклања пажњу правним проблемима овога правног 
подручја, Mohn свој задатак успешно решнти и одржати 
се на потребној висини само тако, ако око сарадње на 
њему прикупи све стручне људе, који ocehajy у себн воље 
и способности да на једном таквом часопису сарађују. Уред- 
ннштво позива, услед тога, у првом реду правништво са  
подручја Апелационог суда у Новом Саду, свнх струка: 
судске, професорске, адвокатске, јавнобележничке, управне 
и финансиске, да својом сарадњом помогну да се овај лист 
не само одржи, него да он стане н на ону внсину, на коју 
би према угледу и значају чнтавога правничког сталежа, 
права и правних установа за државни и друштвени живот, 
требао да се нспне. Али се Уредништво исто тако o6paha 
и на правништво читаве наше земље, nosunajyhn га на 
сарадњу на Правничком гласнику, у првом реду прилозима 
који би за ово правно подручје могли бити од интереса, 
па онда н прнлозима од општега значаја.

Правнички гласннк he засада излазитн у свескама од 
три, a no потреби и внше штампаннх табака, двомесечно,



a уколико ce за to укаже потреба, он he бити претворен 
у месечни часопис. Претплатна му је цена 60 дииара го- 
дишње. Рукописи се шаљу уредннку часописа (Нови Сад, 
ПашиКева 12), a претплата на поштански чек-рачун Удру* 
жења правника у Новом Саду бр. 59062. Објављени прилози 
he се хонорисати на начин како га прописује правилиик 
уређивачког одбора. CaonmiaBajyhH све то нашем прав- 
ничком свету, ми га молимо, да свако у својој иајближој 
околини настоји, да часопис распростре у што шире 
правничке кругов«

ПРИМЕДБЕ НА П РЕДОСН ОВУ 
НАШЕГА ГРА ЂАН СКОГ ЗАКОНИКА

Опш те примедбе. Како Образложење Предоснове није још 
ни до данас објављено, могао нам је  у погледу начела, којих се 
при изради Предоснове држала Комисија за израду Грађанскога 
законика, служити као нзвор једино извештај о Предоснови, који 
је  крајем 1934 године објавио у Загребу члан Комисије г. проф. 
Иван Мауровић.* Према том Извештају Комисија је  закључила, да 
се за основу израде нашега Грађ. законика узме хрватски Грађ. 
законик, т. ј. Општи аустриски грађ. законик, у преводу и редак- 
цији која је  1852 год. уведена у Хрватској, заједно са трима де- 
лимичннм Новелама, које су новијега порекла и које су у Далма- 
цији и Словенији ступиле на снагу још пре Уједињења, за време 
рата. , 0  томе да се баш аустриски кодекс узме за подлогу — 
каже се у Извештају г. проф. Мауровића — није било никакве 
двојбе, и то с разлога, што тај кодекс кроз цијели низ деценија 
доминнра у далеко највећем делу наше државе*. Наше је  мншље- 
ње, да када се радн о томе, да на читавом правном подручју наше 
земље треба коначно и за дугн низгодинада буду нормираин при- 
ватно-правни односи читавога нашег гра1)анства, не би смео н 
могао прн избору подлоге за Грађ. законнк одлучивати једино н 
искључиво тај моменат ,што аустриски Грађ. законик кроз цео 
низ деценија доминнра у далеко највећем делу наше државе“. Да 
би, напротив, при нзбору основе, по којој бн наш Fpah. законик 
ваљало израђивати — ако се он већ мора изра1)иватн не орн- 
гинално, него путем рецепцнје странога законодавства — требало 
да одлучују сасвим други обзири. Чињеница, пре свега, да ли је  
и који је  од TpahaHCKiix законика, којн су данас у важностн у 
савременим, културннм државама бар европскога континента, такав, 
да он, пре свега по својим установама у пропкснма, по своме 
техничком склопу, најпосле и по својој савременијој редакинји, 
терминологији па и стилизацији, највише одговара оним захтевима.

Izvešlaj о Predosnovi Cradjanskoge zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. 
Zagreb, Knjižara Sl. Kugli.



који се и код нас морају постављати при изради једнога савре- 
менога, модерног грађанског законика. Па када се има у виду да 
су, нарочито, немачки, па онда и швајцарски Грађ. законици, гра- 
ђанско-правне творине новијега доба, људи и схватања са краја 
деветнаестога и почетка двадесетога века, док је Општи аустриски 
грађ. законик творевина, чији почеци иду до у педесете године 
осамнаестога века, онда је , држимо, пре свега било потребно, да 
се са стране Комисије за израду Грађ. законика приступило једном 
неопходно потребном претходном, припремном послу. Објави, пре 
свега, свих оних разлога, којн би говорили за то, — не само 
уопште, него и појединачно, од установе до установе и од про- 
писа до прописа, кроз читав Законик — да се с обзиром на саму 
целисходност установа н прописа појединих Законика, па онда и 
на њихов технички склоп и редакцију, узме, и мимо новији не- 
мачки, односно швајцарски, ипак далеко старији и у многии уста- 
новама данас већ сасвим застарели Аустрнски општи грађ. за- 
коник у хрватској редакцији из год. 1852. ]ер ако би се таким по- 
јединачннм упоређењима, — од установе до установе н од про- 
писа до прописа, — немачкога на пр. и аустрнскога Грађ. законика, 
показало, да би се немачки, као једна несумњиво новија и мо- 
дернија правна творевина, могао употребнти са више користи при 
изради нашега Грађанскога законика, Законика двадесетога 
столећа, онда поготову не бн при избору основе за наш Законик 
могао одлучнвати само тај моменат, што је аустриски Грађ. законик 
био у крепости на већем делу правнпх подручја наше земље 'кроз 
цео низ деценнја. Израдом Грађ. законика хоће да се и код нас 
спроведе кодификација грађанскога права у најцелисходнијем и 
најнапреднијем правцу и смислу, и онда моменат који је  у Ко- 
мисијн за израду Грађ. законика при нзбору његове подлоге 
одлучивао, не би могао, бар не искључиво, долазити у обзир.

Сматрали смо за потребно да овде,у општим напомеиама,— 
појединости су дате код појединих чланова Предоснове — укажемо 
на ту методску страну кодифнкационога рада Комисије за израду 
Грађ. законика, која је  по нашем мишљењу, када се Законнк 
израђује еклектнчним путем, као у овом случају, a не оригннално, 
прво и најважније питање, које се има пре свих других извести 
на чисто. A оно се може на чисто извести једино поједнначним 
упоређењем свнх установа и прописа, од члана до члана, немачког, 
швајцарског и свих других Законика, којн те установе и прописе 
регулишу у безброј случајева боље и сретније, него што је  то 
случај са аустриским Грађ. закоником. Без таквог претходног по- 
ступка, који би нас од прописа до прописа, и од установе до 
установе, уверио о супериорности аустр. Грађ. законика, ми смо 
остали и даље у недоумицн, зашто смо у внше од девет десетина 
Предоснове морали упорно остати при редакцији једнога Законнка, 
о ком се и у његовој рођеној отаџбини, и то са стране врло 
прнзнатих стручњака, држи, да би га у његовим најосновнијим 
установама требало реформисати.

Потребно је  учинити неколико примедаба и у погледу термн- 
нолошке, редакциске, граматичке, стилистичке, језичке н право-



писне стране Предоснове, уопште, јер су у појединостима многе 
примедбе и у томе погледу учињене код појединих њених чланова. 
Што се терминолошке стране Предоснове тиче,наше је  мишљење 
да је у претежном делу Предоснове усвојена једна правна терми- 
нологија, која не само да није у употреби на правном подручју 
Апелационога суда у Новом Саду, него она, како нам се чини, 
није у употреби ни у претежном делу осталих правних подручја 
наше земље. Многи стручни термини, који су у Предоснови упо- 
требљени, или се у народу уопште не чују, или су таки прсводи 
са немачкога оригинала или кованице, које су из нашега књижев- 
ног језика као типични германизми већ давно прогошени, јер 
духу нашега језика не одговарају. И када се зна да је  термино- 
лошка, језичка, граматичка и стилистичка страна кодификације од 
таке важности, да јо ј се мора поклонити пунапажња, баш као и 
самим установама Законика, онда држимо да би та питања коди- 
фикације ваљало решавати, пре свега, у споразуму са иашим 
признатим језичким стручњацима, којима би у Комисији за израду 
Законика требало дати бар саветодавнога гласа. Утолико више, 
што нам је  из радова нашега до данас највећега југословенског 
кодификатора Богишића познато, колико је  он при изради Имовин- 
скога законика за Црну Гору полагао много важиости баш на ту 
страну кодификације и колико је  много терминолошких питања 
решавао, и напослетку сретно решио, уз помоћ тадашњих наших 
најбољих језикословних стручњака, са којима је  кроз дуги низ 
година одржавао непрекидне везе.

У целој Предоснови употребљена је  на пр. доследно реч 
„учинак“, иако држимо да би за израз тога појма била подеснија 
реч : дејство, која је  више у књижевној употреби. — Немачка реч 
angemessen превођена је  са: ,примерено“, што је  дослован превод 
са немачког, који духу нашега језика не одговара. Ваљда би боље 
било рећи:оно што одговара приликама, што је  прилично.— Уместо; 
.предмњева, предмњева се“, која се реч, бар у народу овога краја, 
никако не чује, a није у употреби ни у књижевном језику, — 
претпоставља се. Богишнћ каже у Имовинском законику сасвим 
просто: ,узимље се“, па би се та реч могла, можда, и у нашем За- 
конику употребити? — Уместо: „кривња“ — кривица. — Уместо: 
»господарство, господарски“, која се реч у великом делу нашега 
народа не употребљава у см. економија, — газдинство, економија. — 
Уместо: „одговорни нераздељно* — одговорни један за све, асви 
за једнога, солидарно. — Уместо: „обавезност“, која реч није 
данас у употреби, a спроведена је  такођер кроз целу Предоснову, — 
обавеза. — Уместо: „зарука“ — заручивање, веридба. — Уместо: 
,привол>ење“ — пристанак. — Уместо: ,увет“ (дубровачки про- 
винцијализам са значењем: уговор, (Вук) — услов. — ,Пописник“
— попис, инвентар. — »Обезбеда" — обезбеђење. — „Запрекв", 
која реч у нашем језику има значење забрана: das Verbot (Вук)
— препрека. — „Потрошак“ у нашем језику значи остатак — 
него: трошак, трошкови. — „Доказљива корист" — корист која 
се може доказати — .Сметати некога у поседу“ (§ 366) — сметати 
некоме у поседу. — ,3емл>иште не сме се тако издубити" (388)



8

— земљиште не сме се тако издупсти. — „Придржати нешто за
себе(§406)“ — задржати (за себе),јер реч придржати значи у на- 
шем језику нешто физичкипридржати: ein wenighalten (Вук).— „Од 
блага ариаадне]глџа половина налазнику" (§ 420) —ариаада  једна по- 
ловина налазнику. — „Уметни прираштај (§434) — уметнички прираш- 
тај. — „У сврси намирења веровника" (§ 481) — у сврху намирења 
веровника. — Уместо „служност", Богишић у Правним обичајима у 
јужних Словена (Загреб, 1867) употребљава сасвим просту народну 
реч: служење, што би појму сервитута највише одговарало. Више, 
ваљда, него и службеност  српског Грађанског законика, јер је  
реч службеност, службеник, службено, добила, данас, сасвим друго 
значење. — Уместо : „Служеће добро“ — послужно добро (Имо- 
вински законик за Црну Гору). — ,Капница“, која је  реч такођер 
провинцијалнога карактера — кишница. — „Текућина“ — теч- 
ност.— ,Опозивно“(§507)—штосе може опозвати. —„Оставилац“ — 
завешталац? — „Који хоће  заоставштину узети у посед (§ 572) — 
ко хоће да заоставштину узме у посед. — „Пристоји му, не при- 
стоји му, (право).“ Реч пристоји се, не пристоји се, има у нашем 
језику сасвим друго значење:81сћ geziemen, (Вук), — него;припада 
му, не припада му право. — „А друга половина иде законитим 
наследницима“ (§§ 605, 711, 732) — a друга половина ариаада  
законитим наследницима. — ,3апис“ — испорука (легат). — „Лг- 
гирати" — испоручити. — „Скупина лица“ — скуп лица. — „На- 
следство аада  на њега (§ 733) — наследство му припада. — „Зао- 
ставштина држави" (§ 743)— заоставштина ариаада  држа-
ви — ,И само одрицање од овога пописа у уговору о насле- 
ђзвању између брачних другова нема ннкаквог учинка (§ 786) — 
нн одрицање од тога пописа итд. нема никаквог дејства. — »При- 
вољење на уговор“ (§ 854) — пристанак на уговор. — „Линија*
— стабло, лоза. — *Чим суд сматра кога за наследника' (§ 802)
— чим суд аризна кога за наследника. — »Уколико су обе стране 
приволиле на главни предмет" (§ 857) — у колнко су обе стране 
арисшале на главни предмет. — ,Или хоће то од једнога јединога 
тражитити" (§ 877) — или хоће то да тражи само од једнога. — 
„Ако хоКе остати при томе“ (§ 905) — ако хоће да прн том 
остане. — „И предавачу увек стоји на вољу“ (§ 913) — н пре- 
давач увек може итд. — „Напопреко* је  такођер провннцнјализам 
који је  у нашим крајевима непознат — него отсеком (ђутуре). — 
.Прикрата преко половине" (§ 921) — оштећење преко поло- 
вине. — *Уговор о дарнвању* — уговор о дару, јер је  даривање 
имперфектан глагол (Богншић). — „Уговор о чувању" — уговор 
о остави. — »Уговор о послузи“ — уговор о посудн, јер послуга 
значи у нашим крајевима служба. — „Наплатни уговор" — уговор 
уз накнаду, плату. -  ,Ненаплатно“ (§ 1001) — без награде, плате.— 
»Куповни уговор“ — уговор о купу (куповнни). — „Купња“, дубро- 
вачки провинцијализам (Вук) — куп, куповнна. — .Придржај откупа, 
прекупа“ — задржатн себи право на откуп, прекуп. — .Продајнн 
налог“ — налог за продају. — „Уговор о упорабн" — уговор о 
закупу. — „Упорабилац, упорабнина, упорабодавац", изразн у нашим 
крајевима, a и у књижевном језику, непознати — закупник, за-



купац, закупнина, закуподавац. — „Најам, најамнина, најамник, 
најмодавац" — кирија, кирајџија, издавалац под кирију. — »Штетан 
догађај" (§ 1088) — догађај који је  проузроковао штету. — „Из* 
рабљен“ — истрошен. — „Наплата* — награда. — „Твориво“ 
(§ 1130) — материјал. — „Принос" (при ступању у друштво) — 
улог. — вКад се два лица сложе на ш о“ (1142) — кад се два 
лица сложе у шоже. — »Удови припада обично издржавање“ (§1197) 
— уобичајено, редовно, пристојно, на које је  код мужа навикла, 
der gewohnte Unterhalf. — „Задобија учинак уписом у јавне књиге“ 
(§ 1233) — стиче дејство уписом у јавне књиге, јер задобити 
значи у нашем језику: запленити: erbeulen (Вук). — „Скривљено 
незнање" (§ 1241) — незнање за које је  неко крив. — „Манљива 
каквоћа" (§ 1266)— каквоКа која има ману, са маном. — „Имати 
у обзиру“ (§ 1276) — имати у виду. — „Порук, поручанство, са- 
порук“ — јемац, јемство. — „Правна помагала“ (§ 1300) — правна 
спомоћна средства. — ,Уступл>ење“ —  уступање (цесија). — 
,Упут“ — упутница, упућивање. — „Ако веровник на то приволи“ 
(§ 1346) — ако веровник на то пристане. — „Својак" зиачи у 
нашем језику шурак: der Schwager, der Frau Bruder (Вук), a 
не рођак, како се та реч у Предоснови употребљава. — „Једнако 
као поштен поседник (§ 1389) — исто онако као поштен по- 
седник. — Реч : доселост, досести, доседнути, доседнуће, дослован 
је  превод немачкога: ersifzen, коју је  још Богишић као р))аву 
одбацио, него: одржај, одржати. — „Веровник који се на њих 
xohe позвати" (§ 1427) — који на њих хоће да се позове. — 
Уместо: веровник, не би ли се могла усвојити Богишићева реч: 
дужитељ, изведена од глагола : дужити, dico mihi deberi, коју је  он 
кроз Имовински законик доследно спровео и у својим термино* 
лошким расправама је  неуморно пропагисао ?

Из напред наведених примедаба се, дакле, види, да је  велики 
део стручних термина који су у Предосновн употребљени дослован 
превод немачке терминологије аустрискога Грађ. законика, a да 
су многи други терминн кованнце које духу нашега језика неодгова- 
рају. Иако је  за израду Предоснове узет хрватски текст аустриског 
Грађ. законика из год. 1852, изгледа нам да су многа отступања 
од хрватскога текста учињена у Предоснови баш тамо, где је  тај 
текст остао ближе духу народнога језика и где је  многе изразе 
аустрискога оригннала бол>е и сретније превео. To је  код неких 
чланова Предоснове нарочито истакнуто. Но ако би се хтело да 
се та, иако духу нашега језика већином страна терминологија, у 
нашем новом Законику ипак, по сваку цену, задржи, онда не би 
остало друго, него да се у Законику употребе на првом месту, и 
као главни изрази, они термини, којн се по мишљењу и нашнх 
језичких стручњака буду могли примити као добри, a да се тек у 
другом реду, у заградама, помену и називи, који су кроз Пред- 
основу спроведени.који духу нашегајезика никако не одговарају. Или 
да се чак израде два или внше текстова Законика, чијом be тер- 
минологијом, редакцијом и језиком битн задовољни сви, и они 
који од оваке терминологије нипошто не отступају, као и они који 
су против ње. — Редиговање и стилизовање појединих чланова Пред-



основе y MHoro случајева je  нејасио. Оно je  најчешће и no фра- 
зеологији и по реченичком склопу и по реду и избору речи, до- 
слован превод немачкога оригинала, тако и у толикој мери, да би 
у том погледу читава Предоснова морала претрпети радикалне 
измене, и многи њени чланови морали бити сасвим изнова и на 
други начин редиговани. To исто вреди и за интерпункцију, у по- 
гледу које је, и ако је  званичан правопис прописан код нас још 
јуна месеца 1929 год., кроз целу Предос!гову спроведен стари, 
граматички правопис, па и тај сасвим недоследно. У великом 
броју чланова одвајани су запетама и таки реченични делови, који 
се запетама нису одвајали ни по старом правопису, док нису за- 
петама одвојени делови, које бн по старом правопнсу запетама 
требало безусловно одвојити. И ради правилне интерпункције, 
која је  у законику за разумевање текста у много случајева од 
одлучне важности, требало би тражити савета код наших признатих 
језичких стручњака, који би у Законику морали спровести новнју 
интерпункцију, која је  још пре толико година и званично усвојена.

Д-р Јован Савковић

lO

„ПРАВА ПРЕДАЈА“ §-а 943 А. Г. 3 .
Разлика у прописима о слободној форми даровања, која важи 

на подручју Војводине за срезове изван А. г. з., и о пропнсаној 
писменој форми А. r. з., још је  увек повод за забуне и неспо- 
разуме.

Пракса је  једнодушна у тумачењу § 943 А. г. з., уколико се 
тиче покретних ствари. Али је  колебљива када се радн о непо- 
кретностима и реалннм правима.

Коментатори Штубенраух, Ранда и Франкл гледишта су да 
се израз „права предаја“ има схватнтн у смислу §§ 425 -  431 А. 
г. 3., који говоре о предаји као претпоставци за стнцање својине. 
При томе се ослањају на интенцнју Закона да заштити дародавца 
од неопрезности и пренагљености, те мисле, да се прописана 
писмена форма не тражи једино у случају кад је  дарована ствар 
већ предана приликом даривања ii то тако, да је  обдарени том 
предајом стекао већ и саму својнну. У случају таког тумачења не 
би у том погледу било разлике између покретнпх и непокретних 
ствари.

Други коментатори: Штрохал, Екснер и Кирхштетер држе да 
то мишљење нде предалеко и да је  дародавац потпуно довољно 
заштићен од евентуалне пренагљености самим прописом да је  по- 
требна писмена исправа, односно уместо ове фактнчна предаја, 
јер ова представља можда још и очигледнију опомену, него сам 
састав писмена. Уједно је  овако тумачење ближе самом слову 
Закона и смислу његовом.

Постоје и решења Највишег бечког суда у смислу овог 
другог гледишта, као на пр. оно бр. 14.059 од 27. П. 1890 и бр. 
748 од 16. XI. 1899.
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Чини се да је  то друго мишљење и оправдано, и то из ових 
разлога : да је  Закон стварно хтео да иде тако далеко, да писмену 
форму не тражи једино у случају да је  даровани предмет већ 
стечен, он би то изречно нагласио, a не би употребио израз, који 
баш обратно упућује само на фактични посед — о ком је  реч 
на пр. у §§ 1461 и 1493 А. г. з., где се јасно види шта Закон 
мисли под изразима ,,предати“ и „примити". Зато је  и употребљен 
израз „права“, да би се означило да се ту мисли на фактичну 
предају у посед. Није при том важно да би тиме баш у сваком 
случају морало да дође већ до стицања својине (пошто је  то само 
код покретних ствари случај), него је  важно то, да свака фак- 
тична предаја јасно доводи дародавцу пред очи чињеницу, да се 
он сад одриче ствари коју поклања. И то, без сумње, јасније 
иего сам састав писмене исправе. To је  разлог зашто Закон ro- 
вори о обичној, стварној, правој предаји. — Напротив се она 
предаја, о којој је  реч у ^  425—431 А. г. з., не може сматрати 
таквом стварном, фактичном предајом у обичном смислу речи, 
него посебном, квалификованом предајом, потребном за стицање 
самога власништва. И само с обзиром на ту предају власништва 
(јер је  у том поглављу говор о деривативном начину стицања 
својине), употребљена је  на том месту реч „предаја". — A да је  
Закон на ту квалификовану предају мислио, онда би цео текст 
§-а 943 А. г. 3., у погледу некретнина, био бесмислен, пошто до- 
пушта да писмене исправе не треба у случају да је  ствар пре- 
дата, т. ј. укњижена — a то опет никако и не може бити без 
писмене исправе.

Постоје уз то још и даљи разлози за ово друго гледиште. 
Зар не изгледа она тенденција да се дародавац заштити с обзиром 
на савремене прилике — прилично иаивна. Данас, када су при- 
вредни, социјални и политички одношаји тако компликовани н 
траже од сваког појединца велико сналажење у свакој ситуацији, 
мора се за сваког претпостављати да тачно зна шта значи бес- 
платно препустити другоме своје земљиште, без придржаја права 
слободног опозива. Особито кад му том приликом предаје земљу 
у посед, одриче се, дакле, да he ју од сада сам обра1)ивати; a 
обично му предаје и сав инвентар потребан за обра1)нвање. Ако 
му нн то не би било јасно, онда му ни писмена исправа неће 
боље објаснити ствар. (Зна се како се олако потписују обвезнице 
па чак и менице.)

За ту промену према савременим приликама говори и чи- 
њеница, да је  и сам загребачки Кас. суд тек у новије време 
прихватио ову другу праксу у своме решењу бр. 1473—34 (Ме- 
сечник).

Тим више разлога има да се таква пракса прихвати и за подручје 
Војводине, где двоструки прописи само без потребе стварају неспо- 
разуме и несигурност. Особнто у врло честим случајевима „поро- 
дичног одељивања", што може са правног гледиштада буде како 
даровање плодоужитка, тако и својине на некретнинама, као и 
деоба међу сувласницима.У свим тим случајевима воља странака 
иде за тим, да се међу собом за стално поделе и да самостално



искоришћују додељено им земљиште. To је  оно што странке при 
том несумљиво хоће и што им је  јасно, док оне правне финесе и 
разлике у правној конструкцији ретко кад ће им бити потпуно 
јасне. A то може да има тешких последица. — Ако се, на пример, 
извансудска деоба међу сувласницима схвати, да она у ствари не 
значи никакво отуђење, него само индивидуалисање досадашњег 
идеалног дела (а решидбе у том смислу постоје), тад се и усменој 
деоби мора признати правна ваљаност, дакле вангрунтовно вла- 
сништво, одн. правни паслов за стицање земљ. књ. својине, и то 
и у срезовима где важи А. г. з. — Док би, напротив, за даровање 
самог плодоужитка било потребно више него за само влас- 
ништво, наиме уз предају земљишта још и писмена исправа. To 
би очигледно било, ако не бесмислено, a оно свакако повод за 
неспоразуме и правну несигурност, од чега несумљиво настаје 
MHoro већа штета, него од непримене заштићавања дародавца 
писменом формом.

Али у сваком случају требао би Пројекат новогГрађ. законика 
да учини краја овом спорном питању. Требао би јасно и изван 
сваке сумње да изрече које гледнште жели да се примењује. У 
том правцу потребна је  допуна тим пре, што се и у § 52 т. 4. ј. 
бел. Закона поново појављује израз „права предаја“ и опет без 
икакве поближе ознаке.

Ако би се при том стало на гледнште првобитне праксе, тад 
би можда било најједноставније, да се за све послове са некрет- 
нинама пропише писмена форма. Тада би ситуација била потпуно 
јасна и не би давала повода за правну неснгурност.

Тодор Петковић

12

О СУДСКО] НАДЛЕЖНОСТИ,
ПОГЛАВИТО У ВЕЗИ §§-а 95. 83. и 85. ГПП-А

Питање стварне надлежностн, то јест пнтање разграничења 
делокруга среских ii окружних судова, пнтање је  правно-полнтичке 
природе и практичне целнсходности, — док је  питање месне над- 
лежностн начелно пнтање, које захтева правично решење. Ово 
питање, наиме, непосредно тангнра парннчне странке, за које је  
врло важно, да спор воде пред судом свога пребивалншта, где 
могу адвокате усмено информисити и лично присуствовати ра- 
справама.

Пнтање стварне надлежности наш Гпп. решно је  у главном 
тако, да срески судови поступају у споровима до 12.000 д. парничне 
вредности, и у имовннско-правним споровима хитне прнроде, без 
обзира на вредност, — док остали спорови спадају у стварну 
надлежност окружних као првостепених судова, a како и споровн 
среских судова спадају пред окружне као другостепене судове, то 
ови владају васколиком правном материјом, као нн један други 
судски форум.

У споровима од 12.000 д. до 30.000 д. парннчне вредности 
поступа и одлучује и код окружних судова самостални судија по-
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јединац, те би такови спорови могли бити упуКени и у надлежност 
среских судова. У том случају би свакако било потребно у среске 
судове преместити те инокосне судије из окружних судова, где 
су међутим они потребни, да би се моглн попунити сенати у којима 
раде окружнн судови.

У питању месне надлежности признато је  још од римских 
времена као општа месна надлежност пребивалиште (домицил) 
туженога ; „actor sequilur forum rei", to јест тужилац ce мора обра- 
тити суду туженога. Овој општој надлежности близу је  надлежност 
по месту занимања или станишта. Од овога општег правила Гпп. 
у многим случајевима отступа на пр. с обзиром на природу спора 
и његову повезаност са неким предметом или местом.

Животна способност закона показаће се баш у нормирању 
тих посебних надлежности. Слободни смо овде указати на неке 
прописе нашега Гпп-а, које би, по нашем мишњењу, требало 
можда изменити приликом новелнсања, које ће npe a после ве- 
роватно наступити.

Указујемо, пре свега, на § 95., који говори о надлежности ра- 
нијег пребивалишта, a под којим проф. др. Цуља, посве логично, 
жели per analogiam подразумети и надлежност по месту зани- 
мања и станишта, §§-и 83. и 84. Гпп-а.

§ 95, наиме, дозвољава занатлијама, ситничарима, крчмарима 
и другим обртницима, затим помоћницима, радницима и приватним 
учитељима, да у року од три месеца од последње продаје или 
посла могу тужити купца (наручиоца или послодавца), који се у 
међувремену преселио у подручје другог суда, код онога суда, 
који је  надлежан по његовом ранијем пребивалишту.

Ово је  врло праведио наређење, али нажалост закон се није 
руководио начелним, него социјалних обзирима, те је  овде поста- 
вио једини изузетак од онога правила, да се при установл>ењу 
надлежности никада не гледа на тужиочеву личност!

Ми смо мишљења, да из ове погодности није било разлога 
искључити остале веровнике, те да је  требало у овом питању 
заузети начелно становиште, и не делити веровнике са социјал- 
Hor гледишта. Пружајући кредит без нарочитог обезбеђења, сваки 
веровник рачуна са тим, да дужник станује са њиме на истом 
судском подручју.Тешко би нам и на ум пало, да без нарочитога 
разлога кредитујемо лицу у неком далеком месту. Заиста, ако на пр. 
лекари, (који своје услуге чак не смеју ни ускратити), трговци, 
творничари, новчари итд. свој рад, своју робу дају на почек или 
новац на зајам, чине то у претпоставци, да he њихов дужник 
остати у њнховој близинн и да ће га пред својим судом моћи 
тужити. Па и сам дужник неће сматрати као неправду да га туже 
у месту пређашњег пребнвања, јер постоји у свету неписано пра- 
вило реда, да селећи се из једног места у друго треба да уредимо 
своје обавезе.

Beh ти би разлози били довол>ни, да се пропис §-а 95. про- 
тегне без разлике на сваког веровника. Али постоји још један 
разлог, a тај је, да је  место испуњења уговора у свим тим слу- 
чајевима место пређашњег пребивалишта. Али нажалост § 85.,



који говори о надлежностима по месту испуњења, не сматра до- 
вољним за месну надлежност „да тужена странка има на под- 
РУЧЈУ дотичнога суда да испуни уговор, него треба да је  место 
испуњења и писмено уговорено и да се писмена исправа приложи 
тужби.“ (Др. Цуља).

Овај је  захтев и сувише строг, и он ће погоднти баш неуке 
масе, док зналцима закона пружа нарочиту повластицу. Vigilan- 
tibus jura.

Знамо, међутим, да има околности, које више казују него 
исправа, често потписана, a и не прочитана. Ако је  уговор на пр. 
склопљен у месту пребивања обе странке, где га ваља и испунити, 
где се налази предмет уговора па и докази, онда је  то место, без 
сумље, најпогодније за вођење и решавање спора.

Повлашћење социјално слабих веровника у оваковом слу- 
чају могло би за дужника имати ту последицу, да се и не брани, 
јер трошак одбране у далеком месту ранијег му пребивалишта не 
би стајао у сразмеру са утуженим потраживањем, које би дужник 
био принуђен изравнати све да га и не сматра оправданим. На- 
против би веровницн са крупнијим потраживањима били прину- 
ђени да се тих праведних потраживања одрекну,јер би им тешко 
падало парничити се у далеком месту.

A ако бисмо против евентуалне вексације од стране тужи- 
теља хтели да туженоме пружимо нарочиту заштиту, за то нам 
даје могућност § 504., који нас брани од обести парничних про- 
тивника. Француско правосуђе је  већ врло давно стало на ста- 
новиште, да је  злонамеран парничар дужан не само сносити 
парнични трошак, него и накнадити сву штету коЈу је  своме про- 
тивнику проузроковао.

Давно су већ изрекли француски судовн, да је  злонамерно 
парничење злоупотреба права („abus du droit”), која је  прнзната 
као материјално-правна основа тужбама за накнаду штете.

Поред такове каутеле могло би се мирно допустити парни- 
чење пред судом надлежним по раннјем пребнвалишту тужене 
странке.

Д -р J. п .

14

О СУДИЈСКО) НЕЗАВИСНОСТИ
Дан 3 септембра 1937 г. несумљиво ће бити забележен као 

један од најважннјих догађаја у историји нашег послератног пра- 
восуђа. Тога дана су судије редовних судова поново стекле сталност 
и непокретност, пошто је  протекло пет година откако је  ступио 
у живот наш нови Устав од 1931 г. Примена § 101 Устава који 
садржи одредбу о судијској сталности и непокретности, као што 
је  познато, бнла је  обустављена за пет година т. ј. до 3 септем- 
бра 1936 г.

Овај значајни датум по наше правосуђе очекиван је  са ве- 
ликим нестрпљењем не само од судијског реда, него од целог 
нашег народа, чијн је  огроман интерес да је  судска власт неза- 
висна н „да је  у положају у коме ће смети, без плашње и без
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опасности, слободно законе применити и пред њу изнесени спор 
решити онако како то правда захтева", као што је  рекао уважени 
професор г Живојин Перић. Jep практична важност наре1)ења 
§ 100 Устава, да су судови независни и да не стоје ни под каквом 
влашћу, но да суде по законима, била је  само та, што је  тим про- 
писом забрањено извршној власти да се меша у правосуђе, наиме 
да издаје наређења судовима како да суде по појединим споро- 
вима, и судијама да се таквим наређењима покоравају. Тек када 
је  ступио у живог § 101 Устава, који даје гарантије судијске н€- 
зависности — сталност н непокретност — као најенергичније 
средство судијске независности, независност судских органа од 
Управне власти приликом изрицања правде постаје стварност. 
Важност судијске сталности у свакој правној и културној држави 
није потребно нарочито истицати, она је  опште позната. Jep без 
судијске сталности нема судијске независности, a без ове по ре- 
чима једног француског правног писца „нема ни слободе за 
личности, ни сигурности за материјалне интересе*.

Меродавни чиниоцн узели су да Устав, као основни закон, 
наређује, да судије 3 септембра 1936 r. стичу сталност, без обзира 
што законодавна власт није пре тога датума донела посебаи 
закон који би овај уставни пропис регулисао (спровео). И npe 3 
септембра, надлежни су то своје гледиште формирали. Претседник 
Краљевске владе г. Др. Милан Стојадиновић, приликом претреса 
прошлогодишњег Буџета Министарства правде пред Сенатом, по- 
водом расправљања § 35 т. 3 Финансијског закона, којим је  г. 
Министар Правде тражио овлашћење: „да може постављати и 
премештати судије" и т. д. рекао је : ^Нека господа сенатори 
бојали су се да то није премештање и после трећег септембра 
о.г. када судије стичу право на сталност, али ми смо изјавили и у 
Финансијском одбору Сената, и ја  то понављам и овде у пленуму, 
да Краљевска влада није мислила да погази једну уставну одредбу 
која предвиђа сталност судија за 3 септембат о. r. Реч је  само 
о премештајима који се могу вршити до 3 септембра*. И заиста, 
меродавни су остали доследни томе своме гледишту, тако, да од 
3 септембра поштују уставно наређење о судијској сталности, јер 
од тада, колико нам је  познато, ниједан судија није против своје 
воље премештен нити уклоњен са своје дужности. Но не само да 
надлежнн фактори тако тумаче Устав, него су и наши познати 
правницн, преко дневних листова и стручних часописа, заузели 
исто становиште.

Тако на пр. r. Др. Ћорђе Tacah, проф. Универзитета у Бео- 
граду, један од најпознатијих наших државно-правних писаца, у 
своме чланку објављеном у „Архив-у у броју за јули —август 1936 
г. под насловом: ,Да ли судије добијају сталност од 3 септембра 
о. г.", свестрано је  расправио ово питање и документовано дао 
своје мишљење, да се поменуто уставно наре^ењ е  о судској стал- 
ности и непокретности мора применити и без посебног закона.

Према томе, питање о судијској независности, бар у колико 
је  реч о сталности и непокретности судској, требало бн код нас
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no свдашњем стању ствари да буде питање о коме се нема шта 
више дискутовати и расправљати.

У последње време, међутим, као да ово питање за све наше 
правнике није дефинитивно решено. У неким нашим правничким 
часописима објављено је  неколико чланака о њему, у којима се 
заузима противно становиште од оног које смо rope изнели. 
Писци ових чланака стоје на гледишту, да судије нису могле стећи 
сталност на основу Устава без специјалног закона. Устав као 
основни Земаљски закон, веле они, поставио је  по свим питањима, 
па и по питању судијске независности, само основнп начела, која 
се имају спровести посебним законом, да тек тада постану об- 
везна. „Тек када се уставна норма, која консакрира извесно 
опште начело спроведе кроз специјални закон, тек онда је  то 
начело оживотворено, иначе је  све дотле мртво слово на хартији, 
па према томе не може се користити од грађана нити може таква 
уставна норма кога обвезивати“, тврди се у једном од тих чла- 
нака. За доказ да је  ово становиште тачно, наводи се случај 
укидања Фидеикомиса по Видовданском уставу.

Иако су Видовданским уставом били укинути Фидеикомиси, 
ипак ово наређење није никога обвезивало, нити је  примењивано 
све до 10 јула 1934 г., када је  законодавно тело донело специјални 
закон, истиче се даље у поменутом напису.

Али се ипак додаје, да је  један наш Касациони суд стао на 
то гледиште, да је  чл. 38 Вндовданског устава укинуо уставу Фи- 
деикомиса, те стога „није потребно да се овај принцнп спроведе 
и специјалним законом, већ судове, па и гра1)ане,веже овоуставно 
наређење“. Што значи, да по овом питању није владала једнака 
пракса код наших судова, па према томе ннје тачно да уставна 
норма о укидању Фидеикомиса није никога обвезивала нити да 
она није прнмењнвана.

По нашем мишљењу изнето становиште у поменутнм члан- 
цима није основано и не може се усвојити. Греше они писци 
који узимају да се ниједан уставни пропис, у колико није спро- 
спроведен специјалним законом, не може сматратн обвезним н 
да се не може њнме нико користити све дотле, док тај пропис 
не ожнвотвори спецнјални закон. Има таквих питања која је  
Устав одиста начелно поставио. Једно од таквих могло би се 
сматрати укидање поменуте установе Фидеикомиса по Видовдан- 
ском уставу, које је  и најважнији аргуменат противника сталности 
судија по садашљем стању.

Али између случаја укидања Фидеикомиса по Видовданском 
уставу и одредаба о судијској сталности и некретности по Уставу 
од 1931 г , постоји битна разлика, с погледом на могућност њи- 
хове промене. ДокВидовданскиУстав поставља само једно начело 
садржано у три речи: „Фидеикомиси се укидају (§ 38), не про- 
писујући поступак о његовом лнквнднрању, дотле Устав од 1931 r. 
не само што прокламује у § 100 судијску независност, наиме да 
су судови независни и да не стоје ни под каквом влашћу, него у 
§ 101 даје јемства њихове независности т. ј. онемогућава да су- 
дија буде лишен свог звања, нити ма из кога узрока уклоњен са
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дужности против своје воље, без пресуде редовних судова или 
дисциплинске пресуде Касационог суда. Тако исто судија не може 
бити тужен за свој рад без одобрења надлежног суда. Устав, 
дакле, као што видимо, не само што поставља начело судијске 
независности, него прописује одмах и њене гарантије. Видовдански 
Устав, међутим, само укида Фидеикомисе, не одређујући начин на 
који he се то укидање спровести у живот. Закон о укидању По- 
родичних фидеикомиса од 10 јула 1934 r. садржи 25 параграфа, у 
којима је  нормиран поступак за ликвидацију ове установе. У §-у 1 
прописано је, да се сви Породични фидеикомиси укинути на дан 
28 јуна 1921 г. имају разрешити по наређењима овог Закона. 
Значи, да је  за практично спрово>)ење овог питања било потребно 
да се донесе специјалан Закон. За промену, пак, § 101 Устава од 
1931 г. није потребан посебан закон, јерчим је  3 септембра 1936 
г. Устав у живот ступио, тиме су судије аутоматски добиле стал- 
ност и непокретност. По Закону о судијама од 8 јануара 1929 г. 
судије нису имале сталност и непокретност, иако то у Закону 
изричито није наведено. Овај Закон по §-у 118Устава остао је  на 
снази док се редовним путем не измени.

Према томе, поставл>а се питање, да ли су остали на снази 
они прописи Закона о судијама од 1929 r. који су противни 
уставним наре1)ењима, следствено да ли се у погледу премештаја 
судија има и надаље примењивати овај Закон, који је  Устав §-ом 
118 одржао на снази. По правном начелу да Устав, као основни 
Закон, a у конкретном случају још и каснији, укида специјални 
закон, којим је  неко питање друкчије регулисано, несумљиво је, 
да се има применити Устав, јер су 3 септ. 1936 г. престала да 
важе сва наређења Закона о судијама, која су у супротности са 
Уставом. Утолико више, што Устав у §-у 119 наређује, да се при- 
меном § 101 судијска сталност и непокретност има успоставити 
пет година након што је  Устав добио обавезну снагу, дао је, дакле, 
крајњи рок до Kora се неће овај пропис примењивати, не одређу- 
јући да се његова аримена има саровесши посебним законом.

С друге, пак, стране, у правној науци је  устаљено мишљење, 
да Устав садржи исто тако као и закон општа правила и да је  
разлика између Устава и закона само та, што се уставни прописи 
сматрају основним, a законски изведеним, па како је, осим тога, 
усвојено у правној науци и то начело, да се Устав може, па чак и 
мора примењивати без закоиа, онда је  јасно да се тумачење оних 
писаца, да без посебног закона нема судијске сталности, не може 
примити.

Овакво гледиште недавно је  заузео и Касациони суд у Бео- 
граду, поводом решавања питања надлежности за давање одо- 
брења да се судија тужи суду за свој рад. Jep no §-у 22 Закона о 
судијама редовних судова од 8 јануара 1929 r., то одобрење даје 
Министар Правде, a no §-у 101 Устава од 1931 г. надлежни суд. 
Касациони суд је донео начелну одлуку којом је  изрекао, да је  за 
давање одобрења у смислу чл. 101 Устава од 3 септембра 1931 
г., да се судија тужи за свој судски рад, надлежан суд, a не Ми-



18

нистар Правде, јер је  § 101 Устава, као доцнији пропис, дерогн- 
рао § 22 Закона о судијама редовних судова.

Према свему изложеном сматрамо, да је питање судијске 
сталности и непокретности чл. 101 Устава решио ида се он мора 
примењивати и без специјалног закона. Ми верујемо да ће над- 
лежни остати при своме веК заузетом гледишту, јер се ради о 
једном основном и крупном уставном начелу, тако важном за 
правни поредак сваке државе, и то тим пре, што је  тако тумачен 
и Видовдански устав. По чл. 109—112 Видовданског устава била 
је  ујемчена судијама сталност и непокретност коју су имали и по 
специјалним законима. Међутим је  по §-у 137 Устава било прописано: 
да се „претседницн судова и сви судије којима је Уставом или за- 
коном ујемчена сталност, задржавају и даље на својим положајима 
у суду. У осталим крајевима, осим пређашње Краљевине Србије, 
сталност за поједине судије може бити обустављена у року за 
годину дана по доношењу овога Устава. У томе року Министар 
Правде образоваКе комисију из судија виших судова за ове кра- 
јеве, с којима he договорно утврдити за које судије поименично 
неће важити ова сталност".

Иако Устав није пзрнчно ставно ван снаге специјалне законе 
о судијама, који су важили на појединим правним подручјима, a 
који су зајемчавалн судијама сталност и непокретност, те иако 
није донешен нови закон о судијама, ипак су суднје на основу 
цитираног чл. 137 Устава премештани за годину дана, на свима 
правним подручјима, сем на подручју пређашњеКраљевине Србнје. 
Ето нам још једног доказа да је  Устав прнмењиван и без посеб- 
Hor закона и где су његова касннја наређења дерогнрала пропнсе 
специјалних Закона о истој матернји.

Доношење, међутим, већ одавно пројектованог закона о су- 
дијама, који треба да уредн друга пнтања судијског реда, сма- 
трамо као једно од најпрешнијнх пнтања нашег правосуђа. Нови 
закон треба, пре свега, да уклони многе потешкоће и разна ту- 
мачења ii днскуснје, које су немшшвне због тога, што је  положај 
судија регулисан не само Законом о суднјама од 8 јануара 1929 
r., Уставом од 1931 r., него и Законом о чпновницнма од 1935 г. 
Осим тога очекује се да he тај закон донетн знатно побољшање 
нашем судству, flajyhn му сва јемства потпуне независности.

Према новннским извештајнма Пројекат се aeh налази на ра- 
сматрању пред Министарским саветом, па he, вероватно, битн 
ускоро поднетНародном претставништву на озакоњење Са текстом 
пројекта нисмо упознати. Алн како су га радили наши познатн 
стручњацн н, што је  веома важно, судије, дакле људи који у де- 
таљима познају потребе нашег правосуђа и стање судијског реда, 
мн мислимо да он садржн све прописе који he у сваком погледу 
стварно обезбедити судијску независност н углед нашег судства 
пoдиhи на достојну виспну. Због тога се његово озакоњење оче- 
кује са великнм ннтересовањем од читавог нашег јавног мњења.

Судијски ред, Правничка удружења, Адвокатске коморе, a и 
друге установе, aeh годинама истичу потребу доношења овог за- 
кона. Надлежнн су исто тако у неколико махова изјављивали да
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ово питање сматрају хитним. И, благодареКи таквом настојању 
многих фактора, Пројекат је  изра1)ен и сада је  на надлежнима да 
он постане и законом. Од њиховог схватања значаја правосуђа 
зависи како he овај закон изгледати и да ли he нашем судству 
дати све оне гарантије, које he га стварно учинити иезавнсннм. 
Jep мислимо да сама сталност и непокретност, која је  судијама 
дата Уставом, није још довољна гарантија судијске независности, 
ако се она не употпуни и са другим јемствима: као што су начин 
нменовања и унапређења судија и побол«шање судијских принад- 
лежности. Питање постављања судија треба да уреди наш нови 
закон, јер — као што Устав наређује — законом се прописује 
на који се начин бнрају и постављају претседници судова и су- 
дије. Иако уставотворац, као што видимо, не одређује како he се 
бирање и наименовање судија вршити, већ оставља да то пнтање 
законодавац уреди законом, ми мислимо да је  његова воља сва- 
како та, да законодавац има да пропише такав начин постављања 
и унапређивања судија, који ће у пуној мери осигурати интерес 
правосудне струке. Према томе треба законом усвојити онакав 
систем наименовања судија, који he у бyдyhe најбоље осигурати 
да се регрутовање судија, како код првостепених, a још више код 
виших судова, врши само по личним својствима, као што су 
стручна спрема, интелектуална способност, вpeднoha, моралне осо- 
бине — и који he OHeMoryhHTH сваки спољни утнцај при реша- 
вању ових питања.јер они могу бити штетни по интересе судства. 
Од иачина, дакле, на који ће се постављања судија вршитн, за- 
виси какав ћемо имати судијски кадар, a следствено томе како 
he наше правосуђе функционисати.

Принадлежности судија су такођер једно од веома важиих 
гарантија судијске независности које треба закон да уреди. јер 
плате данашњих судија нису довољне ни за најскромнији живот 
једног обичног чиновника, од кога друштво и држава не захтева 
ни близу оно, што захтева од судије. Због тога су све цивили- 
зоване државе и издвојиле судијски ред од осталих чиновника, 
дajyhи им нарочити ранг и o6e36et)yjyhH их материјално у толикој 
мери, да се то питаше тамо ннкада и не поставља. Пре рата, тако 
је  третиран судија и код нас, како у Србији н Црној Гори, двема 
нашим слободним земљама, a тако и у другим покрајинама, које 
су уједињене у данашњу нашу отаџбину. Издвајање судија од 
осталих чнновника и њихово материјално обезбеђење у данашње 
доба, када је  њихова делатност знатно измењена према ранијем 
стању, утолико је  оправданије. Jep је  непобитан факат, да су за- 
дацн судије нашег времена много сложенији од задатака које је 
имао предратни судија, нарочито у неким европским државама, 
међу које спада и наша држава. ]ер данас судија мора због изјед- 
начења законодавства и доношења нових закона, двапут више да 
учи него предратни судија, a осим тога мора много више ствари 
услед повећања послова н код суда да свршава, које му се под- 
носе на решавања. Судовима су, као што је  познато, после рата 
додељенн и стално се додељују нови послови, те њихова делатност 
све више продире до свих кутова не само правног, него и соци-



јалног и економског живота. Да би, дакле, савремени судија могао 
одговарати захтевима садашњице, потребно је  да, поред сталног 
усавршавања и учења, свом позиву посвети сву своју моралну и 
интелектуалну снагу. Зато ниједна друга служба умно и физички 
толико не исцрпљује као судијска. Није ли опет, с друге стране, 
судија изложенији, нарочито у данашње доба, од ма кога другог 
службеника, осим, можда, научника, издацима за куповање скупих 
стручних књига и литературе, потребне за вршење његове тешке 
задаће.

Према свему изложеном јасно је, да се положај судије битно 
разликује од положаја осталих државних чиновника, чије извесне 
категорије то не увиђају, него су увек када је  судијско питање 
било бар донекле решено, тражиле да се и њихов положај уреди 
као и судијски. Њихов аргуменат је  да имају квалификације равне 
судијским и да је  њихова служба исто тако важна као и судијска. 
Није нам намера, нити нам је  могуће, да овде говоримо о разлици 
између функције судије и осталих државних службеника, a исто 
тако далеко смо и од помисли да потцењујемо важност и других 
чиновничких функција, већ хоћемо да истакнемо само то, да су 
судије носиоци једне од трију власти у држави — судске власти — 
која је  сасвим равноправна са осталим двема властима, законо- 
давном и извршном и да према томе положај судија као органа 
судске власти треба посебно уредити и материјално обезбедити, 
као што је  то урађено у свима напредним земљама.

Ми верујемо да ће се надлежни, свесни огромног значаја 
које судство има у држави, руководити rope изнетим начелима 
приликом озакоњења Пројекта Закона о судијама и да ће њиме 
дати судијама све што је  потребно да буду и сшварно независни. 
Ослобођени од многих брига, које су их годинама притискнвале, 
судије he се моћи несметано посветити своме високом позиву, 
сарађујући на тај начин на општем добру свога народа, a тнме 
приносећи изградњи и напретку своје државе свој знатан део.

Миловгкн К н е ж еви ћ
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ДА ЛИ ЈЕ АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ЧЛ. 4 СТАВА 2 
УРЕДБЕ О ЛИКВИДАЦИ)И ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ДУГОВА 

ОБВЕЗАТНА ПРАВНА НОРМА?
По овлаштењу из чл. 56 става 2 Уредбе о ликвидацијн зем- 

љорадничких дугова пропнсао је  господин Министар Правде, у 
споразуму са г. г. Министрима: Финансија, Пољопривреде, Трго- 
вине и Индустрије, аутентично тумачење одредбе члана 4 става 2 
цитиране Уредбе.

Овим тумачењем ослобађају се дужницн земљорадницн оба- 
везе, да својим веровницнма надокнаде иза 20 апрнла 1932 настале 
парничне п извршне трошкове, сем трошкова по парницама о 
постојању, внснни или природи земљорадннчког дуга.



1
Садржај овог аутентичног тумачења приредило је  веровни- 

цима земљорадника, који су у Уредби о ликвидацији земљорад* 
ничких дугова видели своје последње разочарање, ново изнена- 
ђење.

Како су овим тумачењем тешко погођени интереси великога 
броја веровника земљорадника, појавило се је  у јавности, одмах 
по објављењу истога, питање, да ли је  тумачење г. Министра Правде 
издано на основу овлаштења чл. 56 става 2 цит. Уредбе ius cogens 
и у случају, ако исто уместо „шумачења ароаиса У редбе“ статуира 
нове, у Уредби не садржане прописе, стварајући тиме уместо 
тумача ново араво.

Било закон било уредба са законском снагом, садржи у 
речима изражену вољу законодавца.

Тумачење закона може имати само за циљ, да разложи и 
објасни у самом закону изражену вољу  законодавца, дакле вољу  
закона. Из ових основних констатација правне науке произлази 
немнновно, да се тумачење закона, уколико га не даје сам зако- 
нодавац, може протезати искључиво на установљење и објашњење 
садржаја и смисла закона, и да не може под никојим условом ства- 
рати ново араво.

Чланом 56 цит. Уредбе овлашћује се Министар Правде да 
може у споразуму са надлежним министрима издати „аутентична 
тумачења прописа Уредбе“. Из овакове стилизације члана 56 
Уредбе овлаштен је  господин Министар Правде издавати аутен- 
тична тумачења Уредбе, само у границама њеннх позитивних про- 
писа, али нема овлаштења да аутентичним тумачењем пропише 
нове одредбе, односно спроведе измене појединих прописа Уредбе.

Код аутентичног тумачења по овлаштењу из чл. 56 Уредбе 
не предлежи аутентична интерпретација Уредбе по законодавцу, 
већ само интерпретација лица, којега је  законодавац овластио да 
у границама подељеног му мандата може аутентично тумачити 
Уредбу.

Између аутеитичног тумачења закона од стране законодавца  
н лица које вршн аутентично тумачење по овлаштењу законодавца, 
велика је  разлика.

Док аутентично тумачење законодавца обвезује и у случају 
ако исто садржн и неко одступање од закона с разлога, јер је  
таково тумачење само по себи закон, може аутентично тумачење 
мандатора законодавца обвезати само до граница подељеног 
мандата. У конкретном случају само у границама прописа Уредбе.

Уредба о ликвидацији земљорадничких дугова (чл. 1) односи 
се на све дугове који су настали пре 20 априла 1932 и то оних 
земљорадника, који су у времену задужења и на дан ступања на 
снагу Уредбе били земљорадницн и који испуњују све услове 
Уредбе.

Као дугови настали после 20 априла 1932 сматрају се само 
они, који су стварно нови, a не и такови, који су постали нова- 
цијом старог дуга (став 6 чл. 3 Уредбе).

У вези са овим одредбама прописује Правилник за извршење 
Уредбе у чл. 1 ставу 1 сасвим исправно, да се под дугом разу-
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мевају главне обвезе настале закључно са 19 апрнлом 1932, као 
и све саоредне обавезе које из н>е ароистичу, уколико није Уредбом  
другачиЈе арописано.

У логичној доследности са цитираним одредбама прописује 
Уредба у ставу 2 чл. 4 да се главници дуга имају прирачунати 
парнични и извршни трошкови, настали само до 20 IV. 1932, јер 
су парнични и извршни трошкови настали иза20 1У. 1932 уствари 
нови дугови. Парнични и извршни трошкови настали иза 20 априла 
1932, нису до објављења цит. аутентичног тумачења били заштићени 
никаковим законом ни уредбом, па их стога није обухватила ни 
последња Уредба о ликвидацији земљорадничких дугова.

Аутентично тумачење које, поред позитивних одредаба саме 
Уредбе, ослобађа на терет веровника дужнике земљораднике од 
плаћања по судовима наше Државе досуђених парничних и из- 
вршних трошкова, не инволвирау себи само прекорачење Уредбом 
даног овлаштења тумачења прописа Уредбе, већ такођер и коли- 
зију са чл. 22 Устава, по којему је  експропријација приватне сво- 
јине допуштена само на основу закона, уз правичну накнаду, као 
и чл. 28 Устава, по којему се пресуде и решења судских власти 
изричу и врше у име Краља на основу закона.

Судовима, истина, не прнпада право судити о питању да ли 
је  прописно проглашени закон донешен уставним путем, али су 
обвезани просуђивати, да ли је извесна наредба админнстративне 
власти основана на закону или не. Конкретно тумачење господина 
Министра Правде није закон, већ само решење правосудне адми- 
нистративне власши. На основу овог чињеничког стања имају 
наши судови не само право, већ н дужност решавати по питању, 
да ли је  аутентично тумачење члана 4 става 2 Уредбе о лнкви- 
дацији земљорадиичких дугова изданог по господину Министру 
Правде општа обвезатна правна норма, односно да ли је  исто 
тумачење издано у границама добивеног овлаштења или не.

Поред овог чисто законског становишта не може се цнт. 
тумачење оправдавати ни као социјално-економска мера.

Све досадашње заштнтне одредбе прописане у корист зем- 
љорадника могу се оправдавати једино економско-соцнјалним 
разлозима, и то углавном плаћевном неспособношћу земљорад- 
ника. Пролонгација меница, која је  скопчана са минималним 
издатком од неколико динара, који често апсорбује само 1/10 дела 
једне наднице, не може бити оправдани социјално-економски 
разлог земљорадннчкој заштити, јер овде не предлежн случај 
плаћевне неспособности, већ тотална немарност и индоленција од 
стране дужннка. Једнна санкција против оваковог немарног дуж- 
ника, који није сматрао потребним да и без плаћања доспелих 
редуцираних камата барем продужн доспелу меницу, била је  оба- 
веза плаћања његовом кривњом проузрокованих парннчних 
трошкова.

Била би стога, без обзнра на чињеницу што цпт. тумачење 
није у сагласности са постојећим законима, очита неправда, да 
се веровник, којн се је  само користно својим у границама за- 
штитних Уредаба зајамченим правом да немарног дужннка при-



сили на обнављање доспелих меница, казни губитком по судској 
власти досуђених парничних и нзвршних трошкова.

Оваково аутентично тумачење поткопаваће неминовно и дал>е 
и онако већ јако ороњени дужнички морал, јер he до потпуности 
оправдати поступак оних немарних дужника, који се за своје 
дугове у опште нису бринули.

Сразмерно мала сума досада унишлих ануитета иза овом 
Уредбом обухваћених потраживања код Привилеговане аграрне 
банке, даје еклатантан доказ, да се је  у народу на основу досада 
стеченог искуства уврежило убеђење, да најбоље пролазе увек 
они дужници, који се за своје дугове у опште више не брину. 
Аутентично тумачење, којим се у противношНу са позитивним 
одредбама Уредбе најнемарнији дужници ослобађају обвезе пла- 
ћања парничних и извршних трошкова, насталих иза 20 априла 
1932, поколебаКе .код дужника у још већој мери веру у озбиљност 
ове Уредбе, па стога сматрамо цит. аутентично тумачење, уколико 
судске власти не заштите право повериоца, врло опасним експе- 
риментом, који he само још погоршати садашње критично стање 
наших кредитних односа.

Д-р Роберх  Пауловић

г з

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
„Суј^ење у једној инстанцији по Грађ. парн. поступку",

Млади и вредни београдски адвокат г др. Видан О. Блaгojeвиh 
(г. Блaгojeвиh је  и прив. доцент београдског Универзитета и 
уредник Браннча, органа београдске Адвокатске коморе), који је  
нашој правној науци дао aeh више прилога од вредности, објавио 
је  у 1 0 —12 бр. Правосуђа од пр. год. још један занимљив прилог 
из области Грађ. парн. поступка, чији смо наслов rope исписали. 
Пошто је  објаснио какву функцију врши при установљењу чиње- 
ничкога стања ствари у нашем Грађ. парн. поступку првостепени, 
a какву призивни суд, г, Благојевић је  изнео мишљење неколико 
нашнх најпризнатијих коментатора Грађ. парн. поступка, као и 
мишљење бечкога коментатора Георга Најмана, који се, у главном, 
сви слажу у томе, да је  призивни суд у нашем Fpah. парн. по- 
ступку, с обзиром на § 592, властан да само онда изврши друк- 
чију оцену доказа од оне коју је  извршно првостепени суд, ако 
је  он сам, бар деломично, непосредно, a не преко изаслатога или 
замољенога судије, поновио оне доказе, које је  непосредно спровео 
и оценио првостепени суд Г. Благојевић држи да је  тако стаја* 
лиште наших коментатора сасвим у духу Закона, али одмах додаје, 
да је  сама та установа нашега Грађ парн. поступка једна скроз 
нецелисходна и непрактична мера, којом се за љубав начела не- 
посредности жртвује једно неупоредиво важније начело: начело 
истраживања материјалне истине у rpat) спору, које мора бити 
темељно начело свакога Грађан. парн. поступка, који xohe да 
заслужи нме једнога реалнога, a не формалнстичкога процесног 
закона.
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Ми овде на подручју Апелационога суда у Новом Саду, који 
смо још далеко пре новога Грађ. поступка радили по сличном 
поступку из год. 1911, па онда још пре тога по сумарном усменом 
Поступку из год. 1893 (Зак чл. XVIII из год. 1893), знамо колико 
смо пута, расматрајући ревизионе жалбе у трећој, ревизионој 
инстанцији, зажалили, што законодавац и ревизионом суду није 
дао могућности, да понеке погрешке које је  при установљењу 
чињ. стања ствари починио призивни суд, може и он сам испра- 
вити, не прибегавајуКи дугој и скупој процедури разрешавања 
призивне пресуде и враћању предмета призивном суду на нов 
поступак. Што је вредело за ревизиони поступак старога Грађ. 
парн. поступка на правном подручју Апелационог суда у Новом 
Саду, то исто, у многоме, вреди и за призивни поступак новога 
Поступка, који са ревизионим поступком старога Закона има, како 
је  познато, много сличности. И у Поступку новога Законнка би 
било желети, да је  призивни суд у положају, да може у свима 
случајевима, без изузетка, не прибегавајући нити допуни, нити по- 
нављању доказа, само увидом у судска акта, исправити оно чињ. 
стање ствари које је  првостепени суд погрешно установио. Да 
може, нарочито, и без понављања доказа, дати друкчију, бољу 
оцену и оних доказа, које је  првостепени суд сам, непосредно 
спровео. To би, без сумње, био најједноставнији, најкраћи и нај- 
ефнкаснијн пут ка проналажењу истине и идеал свакога Поступка 
чија је  то темељна сврха. У томе погледу би примедбе и тежње 
г. Благојевића биле сасвим на своме месту, те им се не би нмало 
шта прнговоритн.

Сви ми, међутим, који смо годинама радили по старом Грађ. 
парн. поступку нз год. 1911, из дугогодишње праксе знамо и то, 
да та исправка по доњим судовима установљенога чињ. стања 
стварн, ако је  у неким случајевима могућа и без допуна, у врло 
много случајева није ни близу онако лака и једноставна, како то 
себи замншља неко, ко није имао прилике да упозна све прак- 
тичне тешкоће око решавања тога проблема. Поштовани писац 
rope поменутога чланка каже да he призпвни суд и без понав- 
љања по првостепеном суду спроведенога доказа, моНи сасвим 
лако у сваком поједином случају установнти, да ли је  првостепени 
суд погрешно оценио спроведене доказе или није, и да је , према 
томе, посве сувишна и чисто формалистичка мера, забрањивати 
признвном суду да, без понављања доказа, може извршити друк- 
чију оцену доказа од оне коју је  извршио првостепени суд. Из 
свакодневне судске праксе се, међутим, како знамо, стекло у том 
погледу сасвим друго, противно искуство : да вишм суд, у много 
случајева, не само да није способан да без поновљеног доказа 
лако просуди да ли је  првостепени суд доказе правилно оценно 
нли није, него да је  то, врло често, једно од најзамршенијих и 
најтежих питања целога слободног доказног система Грађ. парн. 
поступка. Jep ако је  првостепени суд о једној чињеници преслу- 
шао један ннз, иначе непорочних сведока, од којнх један део 
једногласно, без колебања и противречности, потврђује да се за 
спор одлучан догађај десио на један начин, док друга група, исто
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тако непорочних сведока, без колебања и противречности, тврли, 
да се догађај одиграо сасвим друкчије, онда за призивни суд није 
ни мало лак и једноставан задатак, да само на основу мртвога 
слова записника просуди, која група сведока говори истину, a која, 
можда не злонамерно, него из заборавности, или друкчијих ути- 
сака које је  добила, не претставља догађај онако како се он у 
истини одиграо. И, ако то није био кадар да изведе начисто прво- 
степени суд, који је  очи у очи имао пред собом живе људе, које 
је , можда, по читаве часове саслушавао и трудио се да на све 
могуће начине из њих докучи истину, како да је  онда докучи при- 
зивни суд, пред којим леже само мртви парнични списи и запис- 
ници, који су, како из праксе знамо, често далеко од тога да 
пружају верну слику свега онога што се у току доказног поступка 
десило. Што вреди за сведоке, то вреди и за друга доказна сред- 
ства, код којих he исто тако као и код сведока ^судска смотра 
на пр.), призивном суду у врло много случајева бити немогуКе, 
само на основу мртвих записничких установљења исправити по- 
грешке које је  при оцени починио првостепени суд Те, у пракси 
у много случајева несавладљиве reuiKohe на које наилази призивни 
суд, имао је  Закон на уму, када је  у §-у 592 условио једну, како 
се види, сасвим реалну и логичну претпоставку, да се све дотле, 
докле год призивни суд, поновним, непосредним изво1)ењем доказа 
не изврши њихову друкчију, бољу оцену, са највеком вероват- 
HOiuhy може претпостављати, да оцена по првостепеном суду не- 
посредно спроведених доказа пружа неупоредиво бољу и сигур- 
нију подлогу за проналажење истине, него оцена вишега, иако, 
можда, искуснијег суда, извршена само на основу мртвога слова 
парничних записника.

Сматрајући поновљење доказа у највнше случајева, оправ- 
дано, неопходним условом, за друкчију, бољу оцену од оне коју 
је  извршио првостепени суд, та се законска мера мора не само 
поздравити, као једна од најцелисходнијих мера за установљење 
истинитога чињеничнога стања ствари, него би се шта више могло 
пожелети, да је законодавац и код доказа које је  првостепени суд 
посредно извео, прописао, да је  призивни суд дужан, уколико му 
је  то икако могуКе, и такве доказе спровести непосредно, и тек 
на основу тако спроведеног непосредног доказа извршити евентуал- 
но друкчију оцену од оне коју је  дао првостепени суд. За поновл>ење 
доказа у оба случаја говори, сем rope изнесених разлога, још и тај да 
Закон, дозвољавајући призивном суду да друкчију оцену може дати 
у случајевнма, у којима му се поновљење доказа не би учинило 
потребним и без поновљења не би поступак, у целини узев, ипак 
зато скратио и убрзао, јер би се ревизионом суду морала оста- 
вити пуна слобода да предмет врати призивном суду да доказ 
понови, кадгод би му се, услед жалбе странака, учинило, да при- 
зивни суд за своју другојачију оцену није дао довољних и убед- 
љнвих разлога.

Чињеница да некн апелациони судовн, како г. Благојевик 
тврди, не прибегавају скоро никада понављању доказа, него се 
задовољавају чињеничним установљењима првостепених судова и



одлуку доносе на основу парничкога материјала прикупљенога и 
оцењенога од првостепенога суда, најмање говори за то да би 
понављање доказа била једна сувишна и формалистичка мера, 
којој се на жртву приноси принцип сазнања материјалне истине. 
Из таквих незаконитих поступака неких апелационих судова, ако 
их одиста има, наметао би се пре закључак, да би такве апела- 
ционе судове свим законитим средствима, које њиховим претпос- 
тављенима стоје на расположењу, требало присилити да Закон 
респектују и да га примењују онако, како он треба да се приме- 
њује. To би у овом случају ваљало учинитн утолико пре, јер се 
ради о једној установи Поступха, која је, мање од свих других, 
унесена у Закон за љубав празнога формализма, него баш на- 
против, из дубокога уверења законодавца, да понављање по прво- 
степеном суду спроведених доказа, у највише случајева, једино 
омогућује призивном суду да поуздано просуди да ли је  првосте- 
пена оцена правилна или није. И поред такога законског ста- 
јалишта, призивном суду остаје доста широко поље да, и без по- 
нављања доказа, исправи по првостепеном суду донесену криву 
одлуку: исправком погрешног закључка који је  првостепени суд 
нзвео, применом опште познатих и прнзнатих чнњеница, применом 
другога материјално-правнога правила, друкчијом оценом по прво- 
степеном суду посредно изведених доказа итд. Треба, најпосле, 
прнметити да на подручју Апелационога суда у Новом Саду, у 
парницама које су текле и које још н данастеку по старомГрађ. 
поступку (зак. чл. I изгод. 1911), пр»з»внн судови нису ограннчени 
у томе да друкчнју оцену смеју датн само ако су по првостепеном 
суду непосредно спроведене доказе сами спровелн. Иаак зато, 
нашн прнзивни судови су, и без те законске мере, прибегавали 
и још и сада прибегавају понављању доказа свагда, кадгод имају 
скрупула у том погледу, да без понављања доказа друкчију оцену 
од оне првостепенога суда мирне савести не би могли дати. У 
сваком случају је  Касациони суд, гдегод је  за то била потреба, 
разрешавао пресуде призивних судова н упућнвао нх да доказ 
понове и нову оцену изврше тек пошто спроведу и ту допуну. 
Одељење Б. београдског Касационог суда у Новом Саду, као н 
Апелационн суд у Новом Саду, као рев. суд, чине то у много 
случајева још и данас, у споровнма којн теку по старом Грађ. 
парн. пост. и, као што знамо, досада се та мера није код нас 
никада квалификовала формалистичком, него напротив, таком, 
која, поред осталих, служн највише баш утврђивању истине у 
грађ. спору.

Иако у томе питању нашега новогГрађ. парн. поступка нмамо 
друкчије мишљење, ми смо ипак захвалнн г. БлагојевиКу, што је  
својим чланком потакаоједно важно н занпмљнво питање нашега 
Грађ. поступка, о коме треба да се чује што више мишљења.

26

Д-р Михаило Илић: Пред Конкордатом. Б еогр ад  1937, 
стр. 38. — Бнблнотека за политику и друштво издала је поводом 
законског Предлога о Конкордату, упућеног Народној скупштинн.



2 7

студију о TOM Предлогу познатог угледног проф. Београдског 
универзитета г. д-ра Мих. ИлиКа, чији наслов напред испнсасмо. 
Дело г. Илића претставља „покушај стручне и објективне анализе" 
Предлога закона о конкордату између Свете Столице и Краље- 
вине Југославије, који је  потписан у Ватикану 25 јулија 1935, a 
који је  југословенска Влвда поднела Народној скупштини да га 
усвоји.

Све цркве у нашој државн имају правни положај регулнсан 
унутарњим законима, једино католичка црква очекује да јо ј се 
такав положај регулише једним уговором са Светом столицом. 
Конкордат је  споразум између претставника највише црквеие и 
државне власти о правном положају католичке цркве у једној 
држави уопште, или о решењу извесног црквено-политичког пи- 
тања посебно. Папа је  правна особа са гледишта међународног 
права. Латеранским уговором од 17 фебруара 1929 Мусолини је  
нзмирио Квиринал са Ватиканом, чиме је  ауторитет Папин знатно 
порастао. Узевши у обзир да у нашој држави живе скоро 6 ми- 
лиона римо-католика, то је  за нашу државу питање Конкордата 
од прворазредног значаја. Несређеност односа са Св. Столицом 
потиче у главном од тога, што су изјавом Папе Бенедикта XV. од 
25 новембра 1921 били стављени ван снаге сви уговори Ватикана 
са државама којима је  до Конференције мира у Версају припада- 
ла територија данашње наше Краљевине. Отуда је  настала прека 
потреба да се односи католичке цркве у Југославији среде једним 
уговором, који би важио на целој нашој територији.

Писац је  подвргао анализи поједине важније чланове Про- 
јекта, тако на пр.: чл. И1 {О именовању надбискупа и бискупа); 
чл. X (О именовању жупника); чл. XXXIII (О праву удружења ка- 
толичке акције'; чл. XVIII (О материјалној помоћи католичкој 
цркви од стране државе); чл. XXXII (О грађанском дејству брака 
склопл>еног у католичкој црквн); чл. XXIV (О отварању семеништа 
ради спремања за свештеничку службу); чл. XXIV (О обавезној 
настави веронауке за католичку младеж у школама); чл. XXVII (О 
школским уџбеницима, с обзиром на католички део ученика по 
школама и о учитељима католицима који треба увек да одговара 
броју ученика католичке вере).

Извршивши анализу и критику појединих чланова Пројекта и 
упоређујуКи их са сличним прописима осталих Конкордата, наро- 
чито немачкога и румунскога, та упоређења испадају, већином, 
на штету наше државе. У својим закључцима писац налази да се: 
„Мора доћи до закључка, да се овим Конкордатом вре1)а равно- 
правност вероисповести у корист римокатоличке цркве. Али то 
није све. Држава не само што није успела да римокатоличку 
цркву изједначи са осталим црквама, него из многих одредаба 
ПроЈекта проистиче да није успела ни себе саму да изједначи са 
римокатоличком црквом, као што није успела да у свом односу 
према овој цркви изједначи себе са осталим државама које су 
склапале Конкордат, него је  према њој дошла у неповољнији по- 
ложај од њих.“

»Конкордати се склапају у циљу да се обезбеди верскн мир.



одлуку доносе на основу парничкога материјала прикупљенога н 
оцењенога од првостепенога суда, најмање говори за то да би 
понављање доказа била једна сувишна и формалистичка мера, 
којој се на жртву приноси принцип сазнања материјалне истине. 
Из таквих незаконитих поступака неких апелационих судова, ако 
их одиста има, наметао би се пре закључак, да би такве апела- 
цноне судове свим законитим средствима, које њиховим претпос- 
тављенима стоје на расположењу, требало присилити да Закон 
респектују и да га примешују онако, како он треба да се приме- 
њује. To би у овом случају ваљало учинити утолико пре, јер се 
ради о једној установи Поступка, која је, мање од свих других, 
унесена у Закон за љубав празнога формализма, него баш на- 
против, из дубокога уверења законодавца, да понављање по прво- 
степеном суду спроведених доказа, у највише случајева, једино 
омогућује призивном суду да поуздано просуди да ли је  првосте- 
пена оцена правилна или није. И поред такога законског ста- 
јалишта, признвном суду остаје доста широко поље да, и без по- 
нављања доказа, исправи по првостепеном суду донесену криву 
одлуку: исправком погрешног закључка који је  првостепенн суд 
извео, применом опште познатих и признатих чињеница, применом 
другога материјално-правнога правила, друкчијом оценом по прво- 
степеном суду посредно изведених доказа итд. Треба, најпосле, 
приметнтп да на подручју Апелационога суда у Новом Саду, у 
парницама које су текле и које још и данастеку по старомГрађ. 
поступку (зак. чл. I изгод. 1911), признвни судовн нису ограниченн 
у томе да друкчнју оцену смеју дати само ако су по првостепеном 
суду непосредно спроведене доказе самн спровели. Ипак зато, 
наши прнзнвни судови су, и без те законске мере, прибегавали 
и још и сада прибегавају понављању доказа свагда, кадгод нмају 
скрупула у том погледу, да без понављања доказз друкчнју оцену 
од оне првостепенога суда мирне савестн не би моглн дати. У 
сваком случају је  Касациони суд, гдегод је  за то била потреба, 
разрешавао пресуде призивних судова н упућивао нх да доказ 
понове II нову оцену нзврше тек пошто спроведу и ту допуну. 
Одељење Б. београдског Касацноног суда у Новом Саду, као ii 
Апелациони суд у Новом Саду, као рев. суд, чине то у много 
случајева још и данас, у споровима који теку по старом Грађ. 
парн. пост. и, као што знамо, досада се та мера није код нас 
никада квалификовала формалистичком, него напротнв, таком, 
која, поред осталих, служн највише баш утврђивању истине у 
грађ. спору.

Иако у томе питању нашега новогГрађ. парн. поступка нмамо 
друкчије мишљење, ми смо ипак захвални г. Благојевићу, што је  
својим чланком потакаоједно важно и занимљиво питање нашега 
Грађ. поступка, о коме треба да се чује што више мишљења.

С .
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Д-р Михаило Илић: Пред Конкордатом. Б еогр ад  1937, 
стр. 38. — Библнотека за полнтнку н друштво издала је  поводом 
законског Предлога о Конкордату, упућеног Народној скупштннп.
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студију о TOM Предлогу познатог угледног проф. Београдског 
универзитета г. д-ра Мих. Илића, чији наслов напред исписасмо. 
Дело r. Илића претставља .покушај стручне и објективне анализе“ 
Предлога закона о конкордату између Свете Столице и Краље- 
вине Југославије, који је  потписан у Ватикану 25 јулија 1935, a 
који је  југословенска Влада поднела Народној скупштини да га 
усвоји.

Све цркве у нашој држави нмају правни положај регулисан 
унутарњим законима, једино католичка црква очекује да јо ј се 
такав положај регулише једним уговором са Светом столицом. 
Конкордат је  споразум између претставника највише црквеме и 
државне власти о правном положају католичке цркве у једној 
државн уопште, или о решењу извесног црквено-полнтичког пи- 
тања посебно. Папа је  правна особа са гледишта међународног 
права. Латеранским уговором од 17 фебруара 1929 Мусолини је  
нзмирио Квиринал са Ватиканом, чиме је  ауторитет Папин знатно 
порастао. Узевши у обзир да у нашој држави жнве скоро 6 ми- 
лиона римо-католика, то је  за нашу државу пнтање Конкордата 
од прворазредног значаја. Несређеност односа са Св. Столицом 
потиче у главном од тога, што су изјавом Папе Бенедикта XV. од 
25 новембра 1921 били стављени ван снаге сви уговори Ватикана 
са државама којима је  до Конференције мира у Версају припада- 
ла територија данашње наше Краљевине. Отуда је  настала прека 
потреба да се односи католичке цркве у Југославији среде једним 
уговором, који би важио на целој нашој територији.

Писац је  подвргао анализи поједине важније чланове Про' 
јекта, тако на пр.: чл. Ili (О именовању надбискупа и бискупа); 
чл. X (О именовању жупника); чл. XXXIII (О праву удружења ка- 
толичке акције^; чл. XVIII (О материјалној помоКи католичкој 
цркви од стране државе); чл. XXXII (О грађанском дејству брака 
склопљеног у католичкој цркви); чл. XXIV (О отварању семеништа 
ради спремања за свештеничку службу); чл. XXIV (О обавезној 
настави веронауке за католичку младеж у школама); чл. XXVII (О 
школским уџбеннцима, с обзиром на католички део ученика по 
школама и о учитељима католицима који треба увек да одговара 
броју ученика католичке вере).

Извршивши анализу и критику појединих чланова Пројекта и 
упоређујући их са сличним прописима осталих Конкордата, наро- 
чито немачкога и румунскога, та упоређења испадају, већином, 
на штету наше државе. У својим закључцима писац налази да се: 
,Мора доћи до закл>учка, да се овим Конкордатом вре1>а равно- 
правност вероисповести у корист римокатоличке цркве. Али то 
није све. Држава не само што није успела да римокатоличку 
цркву изједначи са осталнм црквама, него из многих одредаба 
Пројекта проистиче да није успела ни себе саму да изједначи са 
римокатоличком црквом, као што није успела да у свом односу 
према овој цркви изједначи себе са осталим државама које су 
склапале Конкордат, него је  према њој дошла у неповољнији по- 
ложај од њих.‘

.Конкордати се склапају у циљу да се обезбеди верски мир.



Међутим постоји опасност да овај наш Конкордат не произведе 
супротан резултат. Сасвим је  вероватно да he он, ако заиста 
ступи на снагу, изазвати тежњу код других верских заједница, 
које се нису унапред постарале да признање извесних права којој 
другој цркви важи самим тим и за њих, — као што је  случај са 
Исламском верском заједницом, — да се бар накнадно изједначе 
са римокатоличком црквом. To he довести до трења, најпре међу 
самим црквама, a затим између цркава и државе. Потребно је, 
међутим, констатовати да добро cxBaheHH општи интерес иарода 
и државе захтева, не да се извесна права о којима је  реч у 
Пројекту признају свима црквама, него да се не признају ниједној 
од њих. Уосталом HCMoryhe је  да једна држава буде у исти мах 
и најкатоличкија, и најисламскија, и најправославнија, a кад је  
тако онда је  то још један разлог више да она не буде ни прво, 
ни друго, ни Tpehe, него да буде само своја. To најбоља одгова- 
ра и њеннм интересима и интересима самих цркава".

Препоручујемо ову књижицу свакоме ко xohe да се критички 
упозна са појединим главним одредбама Предлога закона о Кон- 
кордату. Д -р С л а в к о  М. Ћ и р и ћ
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БЕЛЕШ КЕ
На чему се оснвва углед  енгле- 

ског судије? Енглески лравннци 
одржавају из године у годину своје 
колегијалне састанке. На таком јед- 
ном састанку претседник Адвокат- 
ског савета наздравио је енглеским 
суднјама, који у целом цпвилизова- 
ном свету уживају висок углед и 
служе као узор судијским устано- 
вама свију других држава. A тај 
углед, добрим делом, захваљују то- 
ме, што енглески судијски ред није 
ексклузиван, као што је то случај у 
другим државама, него се попуњава 
из редова адвоката, који ступајући у 
ред судија, доносе са собом позна- 
вање живота, које није ман>е важно 
од познавања закона.

Претседник Највишега суда захва- 
лио је у име судија на овој почасти 
овим речима; Претседник Адвокат- 
ског савета приписује одлике енгле- 
ских судија томе, што они долазе из 
редова адвоката. Он се у томе с 
н>име слаже, али ипак М1>слв, да дуб- 
ље треба тражати разлоге због ко- 
јих је енглескн судија током времена 
стекао поштовање не само своје 
отаџбине, него и целога света. Томе 
је, по његову мишлењу, разлог, што 
је у народу енглеском дубоко уко- 
рењена љубав према истини. Енгле-

скн судија жпви у таковој атмосфери, 
која га, већ по прнроди истинољу- 
бива, не само храбри на пстину, него 
му управо не допушта да сиђе са 
пута истине.

Грађани Енглеске не воле нејавно 
правосуђе, где правду деле судије 
који нису обвезани на давање разло- 
га својим пресудама. Народ Енгле- 
ске хоћејавно правосуђе, где правду 
изричу судије, подвргнуте јавној 
критнци. Замера се судијама да не 
раде довољно, али судија треба да 
има могућности да добро размисли 
о пресуди. Судија, који је свестан 
своје дужности, захтеваће времена 
да ту дужност извршп како треба и 
нн најтежа критика неће га прнво- 
лети, да одлуци својој не посветп 
онолико времена, колико је потреб- 
но. Признаје адвокатском реду да је 
одвелике помоћп судији. На распра- 
вама никада се не чује нелојална 
аргументација, али енглески адвокат 
увек говорв храбро в отворено.

Оваквв односн међу судијама в 
адвокатвма могу и ван гранвца Ен- 
глеске само добрвм плодом уродитв.

П.
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СУДСКА ГРА БА Н С КА  ПРАКСА

Сама чињеница да је  презадуж ена радња дала вер ов- 
нику з а  осигурањ е њ егових потраж ивањ а неке ствари у 
залогу, не м ож е с е  сматрати обуставом  плаћања. И сто тако 
ни чињеница, да је  презадуж ена нека плаћањ а врш ила 
цедирањем својих потраж ивањ а на веровнике. — Тужбени 
захтев да се  правни п осао према веровницима огласи He- 
ваљ анвм, не искључује захтев, да се  тужени осуди да у 
стечајну масу врати покретнине, к о је  с е  услед отплате 
дуга ослобађају залога. (П ресуда Одел>ења Б . беогр ад ског 
Касационог суда у Н овом Саду од 13 октобра 1936 бр. 
Г. 767/1931).

Касациони суд ревизнону молбу тужитеља у погледу поби- 
јања правнога посла одбија.

У погледу издавања покретнина пресуду призивнога суда 
разрешава и упућује суд на даљи поступак и доношење нове 
одлуке, у којој се има решити и питање која ће од странака сно- 
сити и трошкове овога ревизионога поступка.који се за тужитеља 
установљавају у своти од 900 дин. (девет стотина динара).

Р А З  Л О З И :
Апелациони суд је  без повреде правних прописа установио, 

да презадужена фирма Б., у време када је  са туженом фирмом 
склопила заложни уговор (25 нов. 1925), плаћања није била обу- 
ставила, јер оврхе против ње пре тога уговора нису вођене. Сама, 
пак, чињеница, да је  презадужена фирма неке покретнине предала 
туженој за осигурање потраживања која је  ова имала према њој, 
не може се, према сталној судској пракси, такођер сматрати обу- 
ставом плаћања. Исто се тако не може сматрати обуставом пла- 
Кања ни то, ако је  презадужена фирма својим обавезама одго* 
варала на тај начин, што их је  изравнавала цедирањем неких 
потраживања која је  пмала према својим дужницима, како је  то, 
према тврдњи тужитеља, презадужена фирма чинила. Према томе 
је  у том делу ревизиону молбу тужитеља као неосновану ваљало 
одбити.

У погледу издавања покретннна је  ревизиону молбу ваљало 
уважити и пресуду Апелационог суда разрешити, јер је  основана 
ревизиона жалба тужитељева, да је  Апелациони суд повредио 
правни пропис када је  изрекао, да одбијање захтева о прогла- 
шењу неваљаним правнога посла залагања покретнина, повлачи 
собом и одбијање тужбенога захтева који се односи на повратак 
заложених предмета. Тужитељ је  тражио, истина, у 1 и 2 т. тужбе- 
нога захтева, да се правни посао залога прогласи према веров- 
ницнма неважним, али је  у 3 т. тужбенога захтева тражио, да се 
тужени, и без обзира на предње захтеве, осуди да у масу врати 
покретнине које је  у см. 2 и 3 т. заложнога уговора, у саразмери 
отплате дуга, дужан повратити. Тужитељ тврди да је  презадужени, 
после заложнога уговора од 25 новембра 1925, отплатио одсвога 
дуговања 36—40.000 динара, те је , према томе, основана жалба 
тужитељева, да се та два тужбена захтева имају сматрати двема
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посве разлнчитим захтевима, од којих други, стављен у 3 т., по- 
стоји и онда, ако би се за први (изражен у 2 н 3 т.) похазало 
да је  без основе.

Дужност he, према томе, бити Апелационога суда, да настав- 
љајући поступак установи: 1 )  Какве је  покретнине презадужени 
уговором од 25 нов. 1925 дао туженој банци у залогу? 2.) Заоси- 
гурање каквих потраживања? 3.) Колико је  од тих потраживања 
тужене презадужени исплатио и да ли је  услед тога приспело 
право презадуженога, односно стечајне масе, да покретнине, 
односно њихову противредност, уколико су оне међувремено про- 
дате, потражује, те да те покретнине, односно њихову протн- 
вредност, тужитељу и досуди.

Како тужена одговор на ревизиону молбу није поднела, a 
није ни на усмену ревизиону расправу приступила, то јо ј се нн 
трошкови ревизионога поступка нису могли установити.

И строј за сечење „мишлинга“, кукурузовине итд. има се 
сматрати опасним погоном. (Пресуда Одељења Б. београд- 
ског Касационог суда у Новом Саду од 22 септембра 1936 
бр. Г. 505/1932).

Касационн суд ревизиону молбу тужитеља одбнја и осуђује 
га да туженом, у руке правозаступника му, плати, у року од 15 
дана под претњом оврхе, 1682 дин. (хиљаду шест стотина и осам- 
десет и два динара) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је  у тужби навео да је  код туженога у економској 

години 1928-1929 био намештен као пољопривредно чељаде, да је  
као такав бивао запослен и на строју за сечење „мишлинга”, те 
да му је  машина, прилнком једнога таког запослења, ухватнла де- 
сну руку, и одрезала не само прсте, него и један део ручне главе, 
услед чега му се радна способност смањила са 70°/о. Навео је, 
даље, да машина није била снабдевена одбранбеним уређајем, 
услед чега, будући да машина за сечење мишлинга претставља 
опасан погон, сва кривица за несрећан случај терети туженога. 
Тражио је  да суд туженога осуди, да му у име доживотне ренте 
плаКа месечно 800 динара. Тужени се бранио тиме, да је  машина 
била у потпуном реду, снабдевена са уређајем за заштиту, те да 
је  за несрећан случај крив само тужитељ, јер је  при послу посту- 
пао нехатно и лакомислено; да је  тужитељ и иначе нераден и одан 
пићу, те је  сасвим извесно да је  то био и узрок његовој несрећн. 
riopiiiiao је  да је  тужитељева радна способност умањена са 70°/о.

Првостепени је  суд тужби дао места, установљавајући да је 
машина за резање „мишлинга" опасан погон и да би тужени мо- 
rao одговорност за несрећу избеКи само тако, ако би успео да 
докаже да је  за несрећан случај крив сам тужитељ. To тужени 
није, међутим, доказао, јер преслушани стручњаци допуштају само 
могућност, да се несрећа догодила кривицом тужитељевом, али то 
не потврђују одлучно и несумњиво. Услед тога је  првостепени суд 
тужнтељу одштету и досудио, према умањеној радној способностн,
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y износу од 334 дин. 80 пара месечне ренте. Услед призива туже- 
нога је  Апелациони суд у Новом Саду, пресудом од 9 маја 1932 
године, првостепену пресуду преиначио и тужитеља са тужбом од- 
био, изрвчући да машина за резање „мишлинга" није опасан по- 
гон, јер није терана природним силама, али да тужени за несрећан 
случај ипак зато не може одговарати, јер је  тужитељ за несрећу 
сам крив, будући да је  осигурање на строју према сагласном ис- 
казу оба преслушана стручњака било у потпуном реду.

Касациони суд је  ревизиону молбу тужитеља одбио, нашавши 
да је  Апелациони суд, преиначујући првостепену пресуду, тужитеља 
са тужбом оправдано одбио. Али је  основана жалба тужитељева 
у погледу разлога којима је  Апелациони суд своју пресуду образ- 
ложио. Према сталној судској праксн, да лн је  један строј опа- 
сан погон или није, није од одлучне важности чињеница да ли је 
он теран природним силама или другом каквом снагом, како то 
Апелац110ни суд погрешно изриче, него да ли он за особље које 
је  на њему запослено, као и за околину, претставља нарочиту 
опасност или не. Строј за сечење „мишлинга", кукурузовине и др. 
према сталној судској пракси оглашен је  опасним погоном, без 
обзира на то да ли је  он теран природним силама или није. Према 
томе Je и у конкретном случају ваљало изрећи, да строј на коме 
је  тужитељ био запослен претставл>а опасан погон, на који се 
имају применити прописи о објективној одговорности власника 
строја. Тужени би се могао, према томе, одговорности за несре- 
ћан случај ослободити само у том случају, ако би му пошло за 
руком да докаже, да се несрећа догодила кривицом самога тужи- 
теља, a не несрећним случајем. Апелациони суд је , међутим, на 
основу једногласног исказа код првостепеиога суда преслушаних 
стручњака установио, и то без повреде правних пропнса, да је  
одбранбени уређај на строју био у најбољем реду, да је  он бес- 
прекорно функционисао и да се несрећа не само могла десити, 
него да се она и десила једино и искључнво кривицом тужитеља, 
који је пропустио да одбранбени уређај благовремено стави у погон.

Из свих тих разлога је  ревизиону молбу тужитељеву ваљало 
одбити и осудити ra да плати трошкове ревнзиовога поступка у 
см. §§-а 543, 508 Грађ. парн. пост.

Само заблуда у погледу за спор одлучних чињеница 
даје стравци право да уговор нападне. Заблуда у погледу 
правних прописа не даје странци право да тражи обесна- 
жење уговора. (Пресуда Одел>ења Б. београдског Каса- 
ционог суда у Новом Саду од 9 јуна 1936, бр. J. 338/1932).

Касациони суд ревизиону молбу тужнтеља одбија и осуђује 
га да туженој, у руке њенога правозаступника, плати, у року од 
15 дана под претњом оврхе, 1418 дин. (хиљаду четири стотине и 
осамнаест динара) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Није основана ревнзнона жалба тужитељева да је  Апелаци-
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они суд, потврђујући првостепену пресуду којом је  тужитељ са 
тужбом одбијен, повредио правне прописе.

Апелациони суд је  правилно изрекао, да је  тужитељ тужбу 
ради стављања ван крепости уговора и брисања заложнога права, 
укњиженога у корист тужене, оснивао на томе, да је  био уверен 
да иза његове пок. жене треба да наследи и тужена, као мати, и 
да се зато обвезао да јо ј у име измирења њенога наследнога 
дела исплати своту од 30.000 динара и дозволи јо ј да до висине 
те своте на његовим некретнинама укњижи у своју корист залож- 
но право. Како је, пак, тужитељ имао знања о томе о каквом се 
иметку ради још приликом склапања уговора са туженом т. ј. да 
је  кућа која је  сачињавала у половини предмет оставине иза жене 
тужитеља њихово заједничко тециво, стечено за време трајања 
брака; како, дакле, у погледу чињенице какве је  природе оста- 
винско имање није био у заблуди, него само у погледу правнога 
прописа, ко је властан да такав, заједнички стечен иметак, наследи, 
верујући да он иза жене нема права да наслеђује, правилно је  
изрекао Апелациони суд, да таква заблуда у непознавању законских 
прописа не може ићи у корист тужитеља да се уговор склопљен 
са туженом огласи неваљаним и заложно право укњижено у ко- 
рист тужене брише, те је  Апелациони суд, потврђујући првосте- 
пену пресуду, тужитеља оправдано са призивом одбио и осудио 
да плати трошкове призивног поступка.

Ако тужилац приликом утужења главнице не тражи 
да му се досуди и камата, има се  сматрати да се камате 
одрекао, осим ако у тужби није изрично задржао право 
да камате накнадно потражује. (Пресуда Одељеља Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Саду бр. Г. 536/1932).

Касациони суд ревизиону молбу тужитеља одбија и осуђује 
га да туженој, на руке правозаступника јо ј, плати, у року од 15 
дана под претњом оврхе, 714 дин. (седам стотина четрнаест ди- 
нара) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Апелациони суд је  правилно изрекао, да се тужитељу камате 

веће од 8°/о не могу досудити, a да је  камата од 8”/о тужитељу 
већ исплаћена. Тужена нити је  убележени трговац, нити су камате 
рачунате туженој из узајамних трговачких послова, који би били 
међу странкама извршени. Она није претворена нити у менично 
потраживање тужитеља, a тужитељу су, поврх тога, меничним пла- 
тежним налогом, који је  постао правомоћан, досуђене камате од 
6%  на своту од 25.000 динара почев од 15 новембра 1922 па на 
даље, дакле за време, за које тужитељ тражи и овом парницом 
исплату заосталих и неисплаћених камата на исту, већ досуђену 
му главницу. Правно је  правило, да се тужитељ, утужујући глав- 
ницу свога потраживања, одрекао оних камата чију наплату није 
тражио једновремено са тужбом — односно исплатом главнице — 
уколико посебну наплату неутужених или неисплаћених камата 
није нарочито себи задржао.
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Како тужитељ са ревизионом молбом није успео, ваљало га 
је осудити да плати и трошкове ревизионога поступка, у см. §§-а 
543 и 508 Грађ. парн. пост.

По правилном тумачењу §-а 85 зак. чл. XVI из год. 
1894, за упућивање на парницу није у првом реду одлучна 
чињеница да ли опорука, на коју се наследници позивају, 
одговара законским прописима, него чињеница, да ли се  
икојаодстранака налази у поседу оставине. Према таковој 
странци има се на парницу упутити она, која није у поседу. 
(Закључак Одељења Б. београдског Касационог суда у 
Новом Саду од 24 окт. 1936 бр. Рек. 29/1936).

Касациони суд уток одбија и потврђује решење Окружнога 
као уточнога суда, но не из разлога које наводи Окружни суд: 
што би опорука одговарала прописима §-а 4 и 5 Зак. чл. XVI из 
год. 1876, па да би се у том случају на парницу имао упутити 
законити наследник према тестаментарном наследнику. Решење је  
Окружнога суда ваљало потврдити из разлога тога, што се из 
записника о оставинској расправи од 16 јануара 1934 види, да је  
у поседу оставине тестаментарни наследник: жена остављача уд. 
А. Е., у том се, пак, случају, према пропису §-а 85 зак. чл. XVI из 
год. 1894, има на парницу упутити странка која се не налази у 
поседу, a то је  у конкретном случају кћи остављача Р. А., коју је  
Окружни суд на парницу и упутио.

Спор у погледу берива које пољопривредно чељаде 
потражује за уговорено, али не отслужено време, није 
отштетни спор и његово решавање спада у стварну надлеж- 
ност административних власти, a не редовних судова. (За- 
кључак Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 31 окт. 1936, 1936, бр. Рек. 369/935).

Касациони суд рекурс тужитеља одбија и потврђује закључак 
Окружнога суда, јер је  Окружни суд правилно изрекао да спор 
у погледу берива које пољопривредно чељаде потражује за уго- 
ворено, али услед отпуштања не отслужено време, није отштетни 
спор у см. §-а 63 зак. чл. XLV из год. 1907, него спор ради ис- 
плате берива, који у см. истога и претходнога, 62 §-а, спада у 
стварну надлежност управних власти, a не редовних судова.

Ако тужилац у току спора уместо законитог дела 
тражи, преиначујући тужбени захтев, само нужни део, то 
није преиначење основа тужбе, него снижавање тужбеног 
захтева, које је у см. 4 ст. §-а 334 Грађ. парн. поступка 
допуштено. (Закључак Одељења Б. београдског Касацио- 
ног суда у Новом Саду од 29 авг. 1936, бр. Рек. 360/1935).

Касациони суд рекурс туженога одбија и потврђује закључак 
призивнога суда.
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Правилно је  призивни суд поступио када је  ради установ- 

љења тужитељевога нужног дела предмет вратио првостепеном 
суду, јер је  неоснована жалба туженога да би тужитељев захтев, 
стављен код призпвнога суда: да му се уместо законитога на- 
следства које је  тражио код првостепенога суда досуди нужни 
део, значио недопуштено преиначење тужбенога основа и изношење 
нових чињеница, које код призивнога суда није допуштено. У 
конкретном случају могло би се радити само о сужавању, a не о 
преиначењу тужбенога захтева, a сужавање тужбенога захтева 
према пропису §-а 330 Грађ. парн. поступка није забрањено. Пре- 
ма томе је  призивни суд могао, одређујући доказ у погледу тужи- 
тељевога нужног дела, предмет вратити првостепеном суду на даљи 
поступак.
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Дан у који је поднесак предат пошти, има се сматрати 
даном предаје суду само у томе случају, ако је поднесак 
био адресован на поштанском омоту надлсжном суду и 
томе суду стигао, ма и после истека рока за  предају под- 
неска. (Закључак Одељења Б. београдског Касационог 
суда у Новом Саду од 2 маја 1936, бр. Рек. 212/1935).

Касациони суд рекурс тужених као одоцњено поднесен по 
службеној дужности одбацује.

Р A 3  Л О 3  И:
Окружни суд у Суботици својим закључком од 20 децембра 

1934 год. бр. V. Пл. 1203/1934 одбацио је  призив тужених као за* 
коном искључен, јер је  вредност спорног предмета према уста- 
новљењу првостепенога суда испод 500 динара, a пресуда доне- 
сена у маличном спору може се побијати, додуше, призивом, али 
само из ништавних разлога наведених у §-у 571 Грађ. парн. пост., 
док тужени нападају пресуду из других разлога.

Тужени су против тога закључка поднели рекурс на тој основи, 
да Окружни суд призив није смео одбацити, него да га је  био 
дужан узети у расматрање, јер су они били власни да изреку 
првостепенога суда, да је  предмет маличан, нападају призивом 
без обзира на ограничења из §-а 595 Грађ п. п.

Касациони суд је , не упуштајући се у расматрање основа- 
ности рекурсних разлога, морао рекурс тужених као одоцњено 
предат по службеној дужности одбацити, јер је  туженима закључак 
Окружног суда, којим је  њихов призив одбачен, достављен 28 
јануара 1935 године, док је  рекурс стигао Среском суду субо- 
тичком, где се имао поднети, тек 13 фебруара исте те године, 
дакле после истека петнаесто-дневнога рока којн § 615 предвиђа 
за предају рекурса. Из забелешке на рекурсном писмену види се 
да је  рекурс на пошту предат, додуше, благовремено (6 фебруара 
1935), али се види и то да је  рекурсно писмено било погрешно 
адресирано Окружном суду у Суботици, тамо стигло 7 фебруара 
1935, но да је  од Окружнога суда Среском суду стигло тек 13 
фебруара 1935 године, т. ј. шеснаести дан по уручењу нападну- 
тога закључка туженима.



У CM. §-а 193 Грађ. п. п. дан у којем је  предат пошти под- 
несак управљен суду узима се као дан предаје самом суду. Тај 
законски пропис крије, међутим, у себи ту прећутну претпоставку: 
да је поднесак адресован и поштом послат ономе суду, код кога 
се поднесак у конкретном случају имао стварно предати. Из тога 
разлога Касациони суд је  тога строжијег стајалишта, да се дан, у 
којем је  поднесак предат пошти, има сматрати даном предаје суду 
само у том случају, ако је  поднесак био путем поште упућен над- 
лежном суду и тамо стигао ма и после истека рока за предају 
поднеска. Ако је, пак, поднесак упућен на рђав адресат, па оданде 
послат надлежном суду и тамо стигао тек после истека рока за 
предају поднеска, у том случају подносиоцу не остаје друго, него 
да путем молбе ради повраћаја у пређашње стање тражи да про- 
пуштени рок оправда.

С .
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СУДСКА КРИВИЧНА П РАКСА

П рема правилном тумачењу § -а  120 Зак. о адвокатим а, 
пискарач ради у виду заната онда, ако врш ењ ем  р адњ е 
наведене у том зак. пропису иде затим, да њеним п онав- 
љањем створи себи  извор дохотка. — Да ли је , пак, оп- 
штински бележ ник у праву да склап а приватно • правне 
уговоре, Касациони суд није дон ео одлуку.

Срески суд у Бач. Паланци 15 децембра 1934 год. под бр. II 
Кпс. 182/1934 својом пресудом ослободио је  оптуженога А. С. 
општинског бележника из Ж., с позивом на § 280 С. кр. п. за дело из 
§-а 120 Зак. о адвокатима из следећих

Р А З Л О Г А :
Противопт. А. С. поднетесу двекр.пријаве ради дела из § -a l20  

Зак. о адвокатима. Ове су кр. пријаве заведене код овог суда под 
бр. Кпс. 121/1934 и Кпс. 182/1934. Суд је  на претресу одредио 
спајање ових предмета, па је  по обема пријавама одржао претрес 
и изрекао пресуду.

По пријави бр. Кпс. 121/1934 опт. А. С. се сумњичи ради 
дела из § -a l20  Зак. о адвокатима, које је  дело према пријави по- 
чинио на тај начин, што је  29 марта 1934 г. направио писмени 
купопродајни уговор између Т. Е. и Т. П. и то за време званичних 
часова, на општинској машини, у општинској згради. По пријави 
бр. Кпс. 182/1934 сумњичи се А. С, ради дела из §-а 120 Зак. о 
адв., која је  дела починио на тај начин, што је  13 марта 1934 г. 
направио писмени раздеобни уговор између Р. И. и Р. С., a 29 
марта 1934 писмени купопродајни уговор између Т. Е. и Т. П. и 
то у општинској канцеларији за време званичних часова.

На претресу је  окривљени изјавио да се не осећа кривим. 
Признао је  да је  саставио два,у пријавама наведена уговора, и то 
уговор од 13 марта и уговор од 29 марта 1934 г., за која су под- 
нете две кр. пријаве, али се брани тиме да он као општински бе-
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лежник нма no закону право да на захтев странака прави уго- 
воре приватно-правне природе, но од како је  противу његаподнета 
кр. пријава да више странкама уговоре не прави, ни на њихов 
захтев, ма да мисли да као општински бележник има права да 
странкама саставља писмене уговоре приватно-правне природе.

Суд је  спровео доказни поступак путем преслушаша сведока, 
па је  установио као чињенице: да је  окрив. А. С. као оп- 
штински бележник у општини Стара Паланка за време званичних 
часова саставио писмени раздеобни уговор између Р. И. и Р. С. 
13 марта 1934, н купопродајни уговор између Т. Е. и Т. П. дана 
29 марта 1934, за које уговоре су поднете две кривичне пријаве, 
те да је  за састављање уговора примио новчану награду.

Да би постојало дело из §-а 120 Зак. о адв., потребно је  да 
лице које прави уговоре ово ради у виду заната, што је  између 
осталих један од битннх услова за постојање дела. У конкретном 
случају суд сматра да није доказано да се осумњичени сталнобави 
оваким пословима и да из заната прави странкама уговоре при- 
ватно правне природе, па га је  из иедостатка доказа ослободио 
од оптужбе. Истина да је  установљено, да је  осумњичени за 
прављење ових уговора примно новчану награду и да на прављење 
уговора није законом овлашћен, што је  нарочито потребно истаћи 
с обзиром на одбрану окривљенога, који тврди да има за- 
конско овлашћење за прављење уговора приватно - правне при- 
роде. Није законом овлашћен зато, јер је  раннја законска одредба, 
којом је  општинском бележнику на овом правном подручју било 
дозвољено прављење односних уговора, данас неважећа, јер је  пре- 
ћутно стављена ван крепости. Да је  односна законска одредба став- 
љена ван крепости, види се изУредбе издане од стране Бановннског 
већа Дунавске бановнне од 5 фебруара 1934, која има законску 
Moh, јер јс  §-ом 84 Зак. о општинама Бановннско веће овлашћено 
на нздавање односне уредбе. Према оваквом стању ствари у радњи 
окрнвљенога евентуално бн постојала дисциплинска одговорност 
за коју овај суд није надлежан.

Окр суд у Новом Саду је  својпм решењем од 18 јула 1935 
бр. Кпр. 168/1935 усвојио становнште Ср. суда.

Главно државно тужиоштво је  6 фебруара 1936 под бројем 
Кно 2/1936 поднело захтев за заштнту закона наводећи;

Да је  стансвиште Среског ii Окружног суда погрешно, јер 
појам „у виду заната“ у кривичнни делима разјашњен је  праксом 
Касационог суда у Новом Саду (бр. Кре 281/1934), по којој кри- 
вична радња у виду заната постојн онда, ако нзвршилац идезатим 
да поновљеним чињењем створи себи нзбор доходака, без обзпра 
да ли су они главни или спореднн. У конкретном случају је  опту- 
жени направио купопродајни уговор у два маха и за новчану 
награду. Без обзира на то, што се из исказа оптуженог види да је  он 
више од два пута ово чинио, самим тим што је  прављење уговора 
у два маха извршио за награду, он је поновљеннм чињењем 
створио себи извор доходака, a за ту радњу ннје био законом 
овлаштен. Дакле оптужени јеучинпо крнвично дело из §-а 120 Зак. 
о адвокатима. Зато, када је  Срескн н Окружни суд нашао да утој
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радњи оптуженога нема кр. дела, повредно је  закон из §-а 337 бр. 
1 сл. а) С. кр. п.

Касациони суд у Новом Саду је  1 априла 1936 г. под бр. 
Кно 2/1936 донео следећу

П Р Е С У Д У :
Касациони суд установљава да је  пресудом Среског суда у 

Бачкој Паланци од 15 новембра 1934 бр. Кпс. 182/1934 и решењем 
Окружног суда у Новом Саду од 18 јула 1935 бр. Кпр. 168/1936 
повређен закон.

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

Захтев за заштиту закона је  основан. Према правилном ту- 
мачењу §-а 120 Зак. о адвокатима, наиме, пискарач (надриписар) 
ради у виду заната онда, ако вршењем радња наведених у том 
законском пропису иде за тим, да њиховим поновљеним чињењем 
створи себи извор доходака, без обзира на тодали су они главни 
или споредни. За појам „занатства", дакле, није битно да се неко 
стално бави забрањеним радњама, те следствено није од одлучне 
важности то колико пута је  забрањену радњу учинио, веК је  одлучан 
само умишљај (намера) у назначеном смеру. У предметном слу- 
чају, према томе, постојање дела не зависи од установљења да ли 
се окривљени сшално бави састављањем исправа са правним 
радњама за друга лица, те га Срески суд није могао ослобити од 
оптужбе зато што та околност није доказана, већ је имао да 
установи да ли је  окривљени, правећи она два уговора о којима 
је реч у првостепеној пресуди, радио са умишљајем да такве уго- 
воре и у будуће саставља и да тиме себи створи дохотке. Па 
како је  Срески суд на наведеној основи окривљеног ослободио од 
оптужбе, и када је  Окружни суд то правно становиште усвојио, 
доиста су повреднли матернјални закон из §-а 337 бр. 1. сл. а.) С. кр. п.

Примедба. Као што се из горње пресуде Касационог суда 
може разабрати, расматрано је  само једно правно питање, наиме: 
да ли су нижи судови заузели тачно становиште по питању, када 
пискарач ради у внду заната.

Како је  прописано да се Касациони суд приликом решавања 
захтева за заштиту закона мора строго придржавати захтева (пе- 
тита) Tor ванредног правног лека, a он се односио само на rope 
означено правно питање, и како се не сме прећи оквир тог зах- 
тева, то је  Касациони суд расматрао једино постављено правно 
пнтање, не упуштајући се ни у какво друго, па ни у то, да ли оа-  
шшински бележник има права да  арави усоворе ириватно правне 
арироде.

Кре 14/1936.
Према досадашњој пракси Касационог суда, за уста- 

новљење „банкротства“ по старом К. з. тражило се да па- 
сива буде већа од активе, међутим по новом Кр. з. за уста- 
новљење лажног банкротства то није потребно.

Према досадашњој пракси овог Касационог суда, када је  реч
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o банкротству, тражило се је  за постојање крив. дела означеног 
у §-у 414 односно §-у 416 старог К. з. да је  оптуженикова пасива 
већа од његове активе, a оваква пракса заснована је  била на 
изразу „банкрот", употребљеном у старом К. з. Међутим ова тер- 
минологија уопште се не употребљава у новом Кр. з. Према тексту 
§-а 344 Кр. 3., за постојање дела лажног банкротства захтева се :
а) да је  код дужника, односно оптуженика, пре отварања стечаја 
над његовом имовином постојала намера да своје дугове не плати;
б) да је  у тој намери пре стечаја извршио коју од радња изло- 
жених у бр. 1 — 4 овог зак. прописа; и в) да је  то био разлог што 
је  над његовом имовином стечај отворен. Према томе закон и 
не допушта да суд улази у испитивање чињенице, да ли је  имовина 
дужникова стварно умањена, односно да ли је  наступила и повре- 
да или угрожење поверилачких права, већ се просто претпоставља 
да је  дужникова имовина умањена, односно његово имовно стање 
погоршано, чим је  дужник извршио ма једну од радња изложених 
у §-у 344 бр. 1—4 Кр. 3.

Како је, пак, Окр. суд правилном применом закона у раз- 
лозима нападнуте пресуде установио све чињенице које према 
напред наведеноме сачињавају кр. дело лажног банкротства, озна- 
ченог у §-у 344 Кр. з., то је  према поменутом законском пропису 
правно ирелевантна чињеница да је  оптуженикова актива, у мо- 
менту када је  оптужени извршио фиктивно отуђење своје имовине, 
била веће од пасиве; како, најзад, из установљеног чињеничког 
стања не произлази да постоји ма и једна од околности због 
којих би била искључена кривица, или искључена илн укинута 
кажњивост оптуженога, то не постоји од стране оптуженога на- 
ведена повреда закона.

Кре 268/1935.
Када суд врши право ублажавања казне по слободној 

оцени, у смислу §-а 32 од. 2 Кр. з., не може елиминирати 
законом предвиђене казне.

Касациони суд је , после решења правних лекова, ставио ову 
примедбу:

Окружни суд је  у нападнутој пресуди учинио повреду мате- 
ријалног закона из §-а 337 бр. 3 С. кр. п., јер је  одлуком својом о 
казни прекорачио своју казнену власт у томе, шго није оптуженика 
у смислу §-а 234 Кр. з. осудио и на новчану казну. Ма да је  Окр. 
суд по §-у 32 од. 2 Кр. з. овлаштен да оптуженоме ублажи казну по 
слободној оцени, ипак суд неможе у овоме правцу нћи дотле, да 
потпуно елиминира и врсту извесне казне предвиђене у закону 
Према томе Окр. суд је  био дужан по §-у 234 Кр. з. да оптуженн- 
цима досуди и новчану казну, разуме се по слободној оцени. Како 
је, пак, ова повреда закона учињена у корист окривљених, то Ка- 
сациони суд није ни могао нападнуту пресуду мењати, држећи се 
прописа §-а 327 С. кр. п., већ ову примедбу упућује Окр. суду ради 
његовог будућег управљања.

Д-р ЕмилиЈан Богосављевић
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АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКСА

Решења управне власти, донета у извршењу пресуда 
Државног савета, не могу се ништити по §-у 135 т. 3 За- 
кона о општем управном поступку. Исто тако разлози пред- 
виђени за обнову поступка, као и неправилно тумачење 
законских норми, не могу бити основ за примеву §-а 135 т. 
3 истог Закона. (Решење опште седнице Државног савста  
од 27 и 28 новембра 1935 године број 32633/935.)

На основу §-а 13 Закона о пословном реду у Државном савету 
и управним судовима, изнето је  пред Општу седницу Државног 
савета пнтање разумевања §-а 135 тач. 3 3. у. п., у вези решења 
Опште седнице Државног савета бр. 30253/32 од 30 септембра 
1932. Ово решење Опште седнице Државног савета донето је  
поводом случаја где је  једном инжињеру хемије, кога је  власт 
погрешно сматрала као грађевинског инжнњера, било издато 
овлашћење за вршење слободне праксе грађевинског инжињера, 
a затим овлашћење за слободну геометарску праксу. Кад је  било 
уочено да заинтересовани није био свршио науке за грађевинског 
инжињера, већ да је био инжињер хемије, надлежне власти су 
на основу тачке 3 §-а 135 3. у. n-, поништиле издата овлашћења, и 
то министар Грађевина оно о слободној инжињерској пракси, a 
министар Финансија о геометарској. Против ова два решења за- 
ннтересовани је  поднео Државном савету две тужбе које су, по 
распореду рада у Државном савету, решаване у два одељења 
Пошто одељења иису била сагласна у тумачењу тач. 3 §-а 135 3  
у. п. у погледу његове примене на овај случај, питање разумева 
ња овога законског прописа изнето је  пред Општу седницу Др 
жавног савета, која је  о томе донела следеће решење; „Има ме 
ста примени тач. 3 §-а 135 a Закона о општем управном поступку, 
кад се неком лицу даје право или овлашћење под претпоставком, 
да су испуњени сви услови који се изрично траже за стицање 
тог права или овлашћења, па се накнадно утврди да тих законом 
предвиђених услова нема. Тај недостатак изрично прописаних 
услова има се сматрати грешком која проузрукује ништавост по 
тој законској одредби." Узимајући ово решење само према њего- 
вом тексту, a независно од образложења и конкретног случаја 
који му је  био повод, извесне су управне власти нашле у њему 
ослонца за схватање, да могу сваку своју правноснажну одлуку 
ставнтн ван снаге, ако налазе да је  правно погрешна. Због овак- 
вог схватања и праксе управних власти, која скоро сасвим пре- 
лази преко категоричког прописа §-а 133 3. у. п., долази до иових 
административних спорова. Решавајући по једном таквом спору 
(бр. 9367/935), П1 одељење Државног савега стало је  на гледиште 
супротно ономе које је  било заузело IV одељење о тумачењу тач. 
3 §-а 135 3 . у. п., у вези решења Опште седнице Државног савета 
бр. 30253/32 од 30 септембра 1932 год., па је  застало са изрица- 
њем пресуде и предложило да Општа седница Државног савета 
протумачи одредбу тач. 5 §-а 135 3 . у. п. у вези решења Опште 
седнице Државног савета у томе погледу, у којим случајевима
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одлука управне власти може бити оглашена ништавом по тач. 3 
§-а 135.

Пошто је ово питање изнето пред Општу седницу Државног 
савета, ова ra је  проучила и нашла:

У §-у 135 3. у. п. предвиђена су три случаја кад одлука управ- 
не власти може бнти оглашена ништавом: 1) Кад је  издата од 
материјално ненадлежне власти или органа који за њено издавање 
ннје могао бити овлашћен; 2 Кад својим извршењем може да 
проузрокује какво злочино или преступно дело, и 3) Кад садржи 
грешку која проузрокује ништавост по некој изричној законској 
одредби. У првим двема тачкама дата су на један непосреднији 
начин обележја грешака које проузрокују ништавост одлука 
управне власти, док трећа тачка упућује на посебне законе по 
којима се има испитати да ли се грешка коју садржи одлука 
сматра по тим законима као разлог ништавостн. Али из обележја 
грешака предвнђеннх у прве две тачке јасно произлази, да про- 
пис тач. 3 §-а 135 ни сам по себи, ннтн по тумачењу које му је  
дато напред цнтираннм решењем Опште седнице Државног савета, 
нема у виду незаконитости пли правне погрешности у обнчном 
смислу, да би дао управној властн једно такво крупно овлашће- 
ње, да може, временски неограничено, стављати своје правоснаж- 
не одлуке ван снаге као ништаве, са свима последицама које 
таква мера са собом повлачи. Напротив, нз природе оннх непра- 
вилности које закон изрнчно предви{)а као разлоге ништавости, 
или оних које нису изрично пропнсане, али је  несумл>нво да за- 
кон на њих мнсли с обзиром на општа начела о основима нншта- 
вости, a затнм нз последица ове мере, закључује се, да по закону 
питање ништавостн може доћи у обзир само код оних одлука, 
које садрже нарочнте грубе повреде правног поретка, дакле ква- 
лификоване незаконитостн. Расматрање пак о томе какве бн гре- 
шке могле бити разлог ннштавости, доводи до набрајања елеме- 
мената саме ништавости. A пошто су питања нз ове материје 
спорна, за такво набрајање би био потребан ослонац у законском 
тексту. Како пак овога нема, таквнм методнма се не би могло 
доћн до практичкн прихватљивог тумачења поменутог законског 
прописа. Услед тога, као целисходнијн се показује метод елнми- 
нисања случајева у којима тач. 3 §-а 135 не може битн прнмењена.

Имајући у виду случајеве који су се до сад појавилн у пракси 
Државног савета, долазе у обзнр пре свега решења управне вла- 
сти, која су донета у извршењу пресуда Државног савета. Према 
чл. 42 Закона о Државном савету и управним судовнма, пресуде 
Државног савета су обавезне за управне властн, што значи да 
су решења управне власти која су донета у извршењу пресуда 
Државног савета донета по закону. Евентуална пак неправнлност 
у таквом решењу не би бнла неправилност самог решења, већ 
пресуде, ради чијег је  извршења решење донето. Како пак нзвес- 
не грешке у пресудама Државног савета могу датн повода тужби 
за обновл>ење административног спора по чл. 44 Закона о Држав- 
ном савету и управннм судовнма, значи да се те грешке могу 
отклоинти тнм пугем, a последнца је  тога немогућност прнмене



лругих средстава, нарочито оглашавање одлуке ништавом. Поред 
овога, неправилност би се тим путем отклоиила оданде, одакле 
потиче, па би се у следству тога ii рсшење мсправило. Иначе 
оглашавањем решења ннштавним ишло би се поништавању саме 

' пресуде Државног савета, a управна власт за то нема овлашКења. 
Оне пак грешке које закон не предви1)а као довољне ни за об- 
нову спора, у толико пре не могу бити узете као разлог ништа- 
вости, јер су њени услови тежи од оних за обнову спора. На кон- 
цу, решење које је  донето тачно по пресуди Државног савета и 
не може садржавати такву неправнлност која би била разлог 
ништавости, јер Државнн савет, незавнсно од тужбе, веК по зва- 
ничној дужности, цени чињенице и разло1 е који би могли битн 
основ за ништавост.

Друга врста случајева где је  примењен § 135 тач. 3 3. у. п., 
јесу они, где је, при доношењу првог рсшења управне власти, 
извесна чињеница била узета као доказана, iia је  доцније сматрана 
недоказаном. Овде могу бити два случаја: пли су докази остали 
нстн, или су прибављени и неки нови. Лко су докази остали исти 
као и при доношењу прве одлуке, онда значп да су ти докази 
код новог решавања само друкчнје оцењепи. Погрршна пак оцена 
доказа може дати разлога жалби на вишу уиравну власт или тужби 
на административнн суд, a никако оглашавању решења ништавим. 
Што се тиче нових доказа, они су у §-у 128 3. у. п. предвиђени као 
разлог за обновљење адмннистративног поступка, па eeh no самом 
томе не могу бити узети као повод за ништавост.

Као rpeha врста случајева у којима је  прпмењиван § 135 
тач. 3 јесу они, где је  прва одлука била донета по неправилном 
тумачењу једног прописа; где је, дакле, узета једна обична правна 
неправнлност као разлог за оглашавање одлуке пиштавом. Међу- 
тнм, за уклањање обичннх правних неправилности законом су 
предвиНена редовна правна средства: жалба ii тужба. Уколико 
се ова средства не искорнсте, одлука добнја п|)ввну снагу и поред 
тих пеправнлности. С обзиром на такву после/глцу, која произлази 

I из закона, постојн могућност да правну снагу добију многе одлуке 
; са обнчним правним неправилностима. Али квд те неправилности

(нису у Закону о општем управном поступку у';ете као довољан 
разлог ни за обновљење административног поступка, оне поготову 

• не могу послужити као повод за ништавост, која је  сасвим изу- 
зетна мера, па се због тога може применити у сасвим изузетним 
случајевима, a чији су услови н по закону тежп од оних за об- 
новљење поступка. Иначе овлашћење за оглашавање ннштавнм 
н таквих одлука, услед могуКности њнховог великог броја, имало 
би за послсдицу општи поремећај у правној сигурности, што ни 
у ком случају не може бити резултат примене »ачона.

С обзиром на напред изнете врсте случајева који су се по- 
јавнли у праксн Државног савета, и са изложени;; разлога, a има- 
јућн у виду решеше Опште седнице Државног савета од 30 сеп- 
тембра 1932 год. бр. 30253/32. Општа седницп Државног савета, 
на основу чл. 4 Закона о Државном савету и управним судовима 
и §-а 13 Закона о пословном реду, донела је  ово

41



Р Е Ш Е Њ Е
о разумевању §-а 135 тач. 3 Закона о општем управном по- 

ступку:
»Решења управне власти, донета у извршењу пресуда Др- 

жавног савета, не могу се ништити по §-у 135 тач. 3 Закона о 
општем управном поступку; исто тако разлози предвиђенн за об- 
нову поступка, као и неправилно тумачење законских норми, не 
могу бити основ за примену §-а 135 тач. 3 истог закона."
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ИЗ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У НОВОМ САДУ
С А О П Ш Т Е Њ А  И ОДЛУКЕ

С А  СКУПШ ТИНЕ А Д В О К А ТС К Е  КО М О РЕ  У  Н О В О М  С А Д У  
1. Н О В Е М Б РА  1936. ГОД.

Ч.занарнна. Скупштина је одобрила предлог Управног одбора да чла- 
нарпна у години 1937. износи 800.— днн. Исто тако Скупштнна је прнхватила 
предлог да чланарина пензионнсаних адвоката који се желе користитн no- 
смртно.м припомоћу од 40,000.— днн. износи 500.— дин. годишње.

, 'ЗЈравосуђе и законодавство. Нзвештај Управног одбора прим.1>ен 
на годишњој Скупштинн 1. новемрбра 1936. г.

Правосуђе. По чл. 119. Устава Кра.гевнне Југославвје из године 1931. 
на дан 3. септембра о. г. поново је стечена сталност в непокретност судвја 
и тн.че загарантована њихова независност. Нвкада та незаввсност судства 
није била потребнија него данас, у доба када су све вредноств у жввоту 
друштва пољул>ане.

Адвокатски сталеж којн је по своме заннмању позван да заступа ин- 
тересе странака пред судом, најбо.1>е зна ценнтв ову драгоцену тековину не- 
заввсности судства, па је услед тога поздрав.ч>а и взражава своје особвто 
задовољство.

He треба посебно иствцати, да је овом те1говино.м независноств судства 
подигнут углед и ауторитет и саме државе, како унутра тако и спо.т>а.

Адвокатски сталеж на терпторвјн ове Коморе, међутим, сматра, да са.чо.м 
независношћу судства није учнњено све. Та незавнсност бвће потпуна, a пре- 
стиж и ауторвтет нашега судства добпће свој пуни oncer тек онда, када су- 
дије буду и материјално обезбеђене, да се сво.че внсоко.н позпву н задатку 
могу искључнво посветвтп, без брига око егзпстенције и дневнвх потреба. 
Свн напреднн народи су баш због тога створнлн посебан положај судству, 
што су му освм .моралне незавнсности н материјални жнвот потпуно обез- 
бедвли, па стога и адвокатски сталеж ове Ко.чоре тражн, да се и нашем суд- 
ству пружн потпуно материјално осагурање и на тај начнн подигне његова 
егзнстенција на пдеалан ступањ.

Алв са колико је задбвољства адвокатскн сталеж ове Коморе поздравио 
незавнсност судства, са толвко нсто незадовол.ства жа.1 п се на правс^-дну 
политвку вођену до сада на територији овог Апелационог суда.

Већ неколико годвна уназад, ова Адвокатска Комора на cboJhm Скуп- 
штвна.ма стално је дизала глас и тражила, да се Касацвонв суд у Ново.а Саду 
попунв са још једннм грађансквм сенатом, a нсто тако да се в број ane.ia- 
цвонвх судвја повећа. Хв.п>адама парница леже код Касацооног и Апелацноног 
суда в чекају на своје решење. Успркос уложеног и стално улаганог огро.м- 
ног труда н рада судија код Касационог и .Апелационог суда, постаје фвзвчка 
п техначка не.могућност са овако .чали.ч бројем судвја као што је данас, сав 
тај огроман заостатак решвтв у догледно вре.ме н тиме довеств наше нај- 
више судове у потпуну ажурност.

Као да се заборав.ч>а да иза сваке те парнвце в тог акта стоје жвви 
л>уди са својв.м интереси.ча и захтеви.ма, по којлма треба донети коначну реч. 
He треба иствцати да чекање од 5—6 годпна на решен>е једнога спора, не



само да шкодн ауторитсту судства па и државе, нсго да оставл>а огромнога 
трага и на прввредном животу, који кочи ii не даје му замаха аа развитак. 
Један од фактора привредне кризе може се мирне душе рећи јесте и тај, што 
наше судство, и то нарочито више судство, није у стању постићи ону брзину 
и експедитивност, коју данашн.и живот тражи. Па и стари Римљани су већ 
рек.1 и: ,bis dat, qui cito d a f.

Морамо нстаћн и to, да овакав застој код Hauier судства у великој мери 
шкодн и еталешким интереснма адвоката, јер је странци тешко доказати и 
уверитијео томе, какосе парннце решавају споро не због завлачења правних 
заступнвка, него ради тога, што нема ко да их решава. Но тако стање иде 
II ва очигледну штету странака, које, тражећи правду, желе да в живи доче- I кају крај парнице.

• Ово стан>е последње две годвне се погоршало, a у будуће биће још и
rope, уколико се код наших внших судова број суднја не повећа и не форми-

ipajy новн сенатн, јер је новнм парничним и ванпарничннм Поступком дело- 
круг Касациоиог суда још више проширен. На пример све ревизије против 
~ II. степенвх пресуда решава само Касационн суд, a поврх тога извршних пре- 
суда не.на до коначне пресуде Касационог суда, na када дужник знадаће тек 
касацнона пресуда бнти извршна, било из обестн, било пак да одвуче дуж- 
ност плаћан>а у недоглед, користи се могућношћу улагања ревизионе молбе.

Из ове ситуације moIib ће се нзаћи само онда, ако се на надлежном 
месту једном увиди сва тежина овога стања и оправданост толнко пута на- 
глашаваног нашег захтева, да се број судија код виших судова повећа.

Ова Адвокатска ко.мора није остала само при томе да на скупштини 
изрази своје незадовољство и жел>у за повећањем броја судија, него јс 
и путем својих делегација усмено, na и писменим претставкама молила и 
тражила, да се овим оправданим захтевима изађе у сусрет, што је нажалост 
остало све без успеха. Одговарано је увек да не.ча бууетске могућности. 
Сматрамо, међутнм, да за покрвће буџета око плаћања ново поставл>ених су- 
двја вије потребно тражити нове изворе, јер ће само један сенат бити у ста- 
н>у државној каси донети толико иоваца од парничних такса, да се дотирањс 
новвх судија без икаквог новог оптерећен>а за буџет може спровести. Но и 
кад не би било тако, не може се наћв ни један оправдан разлог који би ro- 
ворно за то, да код оваквог стања нашега судства не т р е ^  и да се не може 
поставитв већи број судија.

He можемо се отетн утиску да се у том погледу правосуђе на терито- 
рнјв Апелационог суда у Новом Саду не третира равноправно са другим по- 
(рајивама. Код једне покрајине, као што је Војводина, са најразвијенијим 
evoBOMCRBM и социјалним жнвотом, са веома диференцираним интересима, a 
тз тотрговачки, аграрво и нндустријски високо разввјене, са становништвом 
од прево 2,000.000, примен>ује се код дотнрања правосуђа са особл>ем исто 
оно правило, као ва пример код Црне Горе са становнвштвом од око 300.000, 
R далеко неразвијенијим привредним и социјалним прнлвкаиа. И таио и овде 
постоји један грађански сенат код Касационог суда. Па н друга правна под- 
ручја куд и камо бол>е стоје од нзшег, упркос тога што исказују много мањи 
постовнн промет од нашег.

Код оваквог стања ствари наше незадовол>ство и негодовање налази 
своје пуно оаравдан>е, те не можемо стога ни ову прилвк-у пропустити, a да 
не двгнемо свој глас и не citpeHeno пажњу надлежнвма на то, да је дванаестн 
час да се напред истакнутим оправданнм захтевима нашег правосуђа изађе 

I у qrcper и тиме спасе пол>у.т>ана вера у њега.
5 He правимо од тога хапнтал, алв морамо подвући чињеиицу, да је Вој-

водвна у јавни.ч теретвма највише ангажована в да само од преко пет стотнна 
мвлвона земл>арвне у земл>н плаћа Војводина близу четири стотине милвона 
двнара. Па од свит јавннх терета уопште отпада на Војводину ' U ,  иако Вој- 
водвна ни по броју свога становништва, ни по тернторвјалном опсегу, нс 
сачнжава 'А-у наше државе. Па кад смо у т о *  погледу првв, сматрамо да 
нв у правосуђу не треба да будемо последн>и, утолико .мање, јер rope встав- 
нуте заггеве оправдава жввот Војводвне и фактори које смо напред изнели.

Али у пвтав>у нашег правосуђа постоји још једна болна страна, која је 
адвокатскп сталеж ове Коморе в све оне трудбенвке око подизања угледа и 
ауторитета нашега правосу^ тешко дирнула.
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Последњнм указом у  Мннистарству Правде пснзионисано је ii смењено 
са старешинских положаја много наших најугледнијих, најчеститијих и нај- 
способннЈих правника и судија, који су своје функције обављали на част ii 
углед нашег правосуђа u који су својнм организаторскнм радом, не штедећи 
себе, I) напуштајућн своје до тада лукративне положаје, много задужили не 
само правосуђе, него и целу нашу јавност. Премештена је поврх тога ii чи- 
тава плејада судија са овога подручја, који су исто тако свој позив вршили 
на част и углед, те опште задовољство.

Морамо се запитатн, да лн је за такав поступак било оправданвх разлога 
н посебних ннтереса. Одмах констатујемо, да на то нис.мо добилн одговора 
Hii онда, када смо усмено путем наших делегата покушавали да то спречимо. 
Када се зна, да ово правно подручје има н своје посебно законодавство, не- 
повнато осталим правннм подручјима, које законодавство анају и познају само 
онн, који су свој судски позив од почетка вршили на овом правном подручју, 
онда остаје неразумљнво, зашто се те и такве судије премештају са овог 
правног подручја на друга, која су за њих страна. Какав је  ннтерес диктовао по- 
требу, да се практичне судије, потпуно уведени и оријентирани у овом законо- 
давству, мичу са овог правног подручја, остављајуки своја места новнм, стра- 
HiiM људима, неуким и неверзпраним у пнтањима нашег специјалног законодав- 
ства. Није, вал>да, потребно нарочито истидатн, каквог fce трага у нашем право- 
суђу оставнти ови премештајн. He само да fee трпеги квалитет судскнх од- 
лука, него fee још внше трпети експедитивност, брзнна н ажурност наших 
судова. Шта, пак, то значи за ауторитет судства, за ауторитет саме државе, 
као н за животове пок-рајине, јасно је као на длану. Потенцовано незадовољ- 
ство дoбиfee још боље наглашени свој израз.

He желпмо ничије вредностн потцењнвати, нпти умањаватв, али смат- 
рамо да тн нови л>уди, којн су до сада на својим пређашњим местима своја 
звања обављали са успехом на опште задовољство, Hefee бити у  став>у тај 
iiCTH успех nocTiifeti ii на својнм новим положајима.

Исто тако подвлачимо, да, додуше, не стојимо на становишту, да је ме- 
сто рођења одлучно где ко треба да буде суднја, но руковођени једино нај- 
вишом жел.о.м, да наше правосуђе буде и остзне на внсннп, морамо ncrafeH ii 
TO, да сматрамо, да fee свој узвишенн позпв сауспехом на ово.ч правном под- 
ручју моћи обавл>ат|| само онај судија, који је своју праксу од почетка на 
овом правном подручју ii вршно, јер, мпмо спецпјалног законодавства које 
овде постоји, сматрамб, да један судија мора и треба да познаје и обнчаје, и 
традиције u психу онога краја у коме живи и дела.

He можемо ћутке npefeii преко чнњенице, да се при попуњавању суд- 
скнх места ннје узнмала у обзнр чињенпца, да наша држава још ни за оввх 
минулвх 18 година нвје могла да створн погпуно изједначење закона, те да 
код нас, особито на пол>у прнватног и трговачког права, владају таки законп, 
Kojii су суднјама са територије другнх апелацпонпх судова потпуно непознати, 
па када су, дакле, ово.ч првлнком склоњенн са наше териториЈе судије, којн 
су Befe научили те законе, a у место њнх премештени овамо такови којн тек 
пмају да их науче, онда је несучн.вво да је тнже проузрокован поремећај, којн 
иде на уштрб правосуђа ii, у најмању РЈ'ку, на велнкп уштрб експеднтивности 
суда, те дакле на очигледну штету стргнака.

Но адвокатски сталеж ове Коморе мора да истакне и да подвуче маће- 
хнјски поступак према адвокатима ове Коморе од стране надлежнвх власти 
н у пвтању поставл>ан>а в смењовања јавнвх бележнпка. Док се на једној 
странв смењују без оправданог разлога нашн угледнн старвјн јавнн бележ- 
ницв, нсправни и честпти л.уди, дотле се на другој страни на њвхова места 
поставл>ају опет људи са страних правнвх подручја, неверзиранн и неупоз- 
натн нн са нашим наследнвм право.ч, нв са наследнвм Поступком, туторским и 
осталим законвма, који у главном долазе до првмене у њвховом звању.

Адвокатски сталеж ове Ко.море не сачо што је овакпм поступком по- 
тиснут у страну, него сматра да је тиме пргтрпео и једну капитвс демину- 
цију, јер не може друкчпје да схвати, да од 560 адвоката, колико пх вма на 
територија ове Коморе, нема ни једнога којн би својим правнп.м и етичкв.ч 
квалнтети.ча могао обавл>ати звање јавног бележнвка.

По нашвм ранијим внтервенцнјама било нам је o6 efeaHO, да fee се у 
6 y3 yfee воднти рачуна о томе, међутнм све је остало по старож.
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Немамо ништа против тога, да сс заслужним људима дају јавнобслеж- 
ннчка места, али пмамо против тога, да се та места дају на нашу штету и 
мимо нас. Надлежне власти су у стању по законском овлаштен>у креирати 
институцију јавних бележника и на оним правним подручјима, где те инсти- 
туције нема, па кад то учине, биће у стању онда пружити могу^ност свима 
њиховим заслужним људима да до такмх места дођу.

У вези са правос^ем уопште, Скупштина Адвокатске коморе у Новом 
Саду констатује и то, да се уштеде и скресавања буџета највише врше у 
Миннстарству Правде. Та скресавања тако талеко иду, да појсднни судови не 
располажу ни потребним зградама, ни потребним матсрнјалом, ни осталим 
средстви.ма за вал>ано функцнонисање и отправљање послова. Опажа се по- 
мањкањс прнбора: папира, мастила, пера, столица и столова у судовима. 
Грунтовне књиге, грунтовни улошди, код појединнх судова су тако реКи не- 
употребљиви.

Утврђујући то, Скупштина Адвокатске коморе у Новом Саду скреће 
пажњу надлежнима, да се дотирање судова за матернјалне издатке прбољша 
уопште, јер је то интерес и правосуђа н државе, a код дотирања да се исто 
не врши у једнакој мери према сви.ма судовима, него према потреби и опсегу 
рада појединих судова. Мањи судови имају мањс потребе.

Коначно, као сараднпци правосуђа у највећој мери смо заннтересовани 
да односи између судија в адвоката буду што коректнији и што бол>и, јер 
само добром вољом и зајсдннчким настојањнма учиниће се највише, да за- 
кон добије своју најправнлнију примену, a с тим у вези и правосуђе постигие 
своју највншу сврху. Изражавамо наду, да ће се овакав однос између суднја 
II адвоката н постпћи.

Законодавство. У вези са овим пнтањем одмах морамо истаћи, 
да се у нашој земл>и аакони доносе тако рећи преко нођ и да је онда 
сасвим природно, да се код примене таковнх закона опажа сва њихова не- 
практвчност, мањкавост и недостааи. Стога сматрамо за потребио, да се 
основе појединих закона од страие надлежних благовремено доставл>ају свима 
стручним установаиа и познатни практичним радннцима, ради евентуалних 
прнмедаба и мишљења, јер те примедбе п мншл>ен>а могу лослужити законо- 
давном одбору и законодавно.м телу као драгоцена грађа код доношења за- 
кона и његовнх ннтенција.

Најбоље се опажају ти недостаци код овако, на брзу руку доношених 
аахона, у  прнмени новог Парничног поступка. Прнмера ради истичемо кон- 
туаацноне пресуде по новом Парннчном постушсу. против које странка, која 
је рочиште пропустила, нема нн1гак'вог другог правног средства, осим по- 
враћаја у пређашње стањс и првзива, уколнко наравно аа та правна средства 
постоје услови. Кад се пак има у внду, да су услови за повраћај у прсђашње 
стан>е у толикој мери ограничени, да је ово правно средство против конту- 
аацвоне пресуде тако рећв неоствариво, онда је сасвнм јасио, да ће мзтерн- 
јална правда у много случајева претрпети штету услед строгог формализма, 
што је свакако у супротности са тежњама модерног законодавства, воје 
у првом реду и свугде тражи Јиатеријалну правду. Потребно је дакле дати 
странкама против сваке контумационе пресуде једно правно средство, којим 
би се без нарочитнх тешкоћа могле отклоннти ове садашње неповољне и 
тешке последице контумацпоне пресуде.

Овим строгим прописвма код пропуштања првог рочишта, нови ]е Пар- 
бени поступак хтео да оне»1огтћи одуговлачеие парннце, но аио је j  погледу 
проглашења правоснажности формалних пресуда престрог, није овзј принцип 
спроведен снстематски и у другим правцима. Парнични поступак не познаје 
взвршввост нв једне пресуде пре н>езине правомоћности, и тако даје могућ- 
ности свако.ч злонамерном парничару да парнпцу одуговлачи улагаљем неос- 
нованог правног лека, чвме се такођер оптерећује и суд сувишнвм псслом. 
У интересу је стога како странак-а, тако и судова, a не ман.е и целокупног 
прввредног жввота, да се допусти извршнвосг сваке II. стспене пресуде која 
је са I. степено.м сагласна.

He ввдвмо, дал>е, разлога, да се у отказнн.м споровима ие дозво.л>ава 
извршввост већ на те.мел>у I. степене пресуде. У најввше случајева отказ за- 
к'упног односа дешава се због неплаћања закупнине, која се чвљеница већ у 
I. степеном поступку апсолутно .чоже утврдитв, према че.чу постаје јасно да 
да лн је отказ у.честан илн не. Првзвв у оваким случајеввма има искључвво
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ту сврху, да се поступак одуговлачи, и на тај начин пружа могућност рени- 
тентном платиши н несавесном закуподавцу, да у закупљеном добру остане 
и по више година, наравно не плаћујући закупнину. Сасвпм су онда оправ- 
дана незадовољства не само лаика, него и нас правника, када се законским 
средствима може потпомоћи једно стварно зло. Један свештеник, народнн 
посланик, дакле.м члан законодавног тела, који је лично имао неприлике са 
овакнм закупцем, упитао је судију, како је могуће да се таке ствари де- 
шавају н да он не може да добпје од суда noMoiiii да избаци свога станара ни 
онда. када овај не плаћа кирију. На то му је судија сасвим правилно одговорио: 
Па и Ви сте учествовалп у доношењу тог н таког закона, a мн закон морамо 
примењпвати онакав какав је. Господин посланик је одговорио: Ето, на то 
се није ни мислило! Ова илустрацпја је довољно карактеристична. — Исто тако 
сматрамо, да жнвот п социјална праведност нужно захтева, да пресуде у али- 
ментационим парницама нмају бити одмах извршиве, без обзира на уложенн 
правни лек.

Нови Парбенп поступак дозвољава обнову парнице само на основу но- 
вих чнњеннца и доказа и само онда, када странка без своје кривице није 
била у стању чпњенице н нова доказна средства изнети пре закључења ус- 
мене расправе у  I. степеном поступку. Овакво право обнове управо је илу- 
зорно и институт обнове поступка до своје прнмене ннкада неће доћи. До- 
пуштање обнове у сваком случају, ако странка може допринети нове доказе 
којима се није послужила у основном поступку, без обзвра на то, да ли су 
јој ти докази били познатп нли не, указује се потпуно целисходнвм в по- 
требни.м, па се према томе и новелврање Парнвчног поступка у том правцу 
предлаже.

Закон о взвршењу в обезбеђењу од 9. јула 1930. год. у свом §-у 65.-ом 
указује на тенденцију поштеде овршеника од претераних трошкова у оврш- 
ном поступку. Међутвм, с друге стране овршенику се гомилају непотребнв 
трошком! успркос такове интенције Закона, јер када је реч о проценв не- 
кретнина, које треба да буду изложене јавној продајн, онда се та процена 
према §-у 113. поменутог Закона мора вршвти путе.ч вештачења и увнђаја 
на лнцу .честа. Сасвн.ч је јасно, да та вештачења захтевају н нов трошак, 
који вде на терет овршеннка тако, да се дешава н то, да се код сразмерно 
.чале тражбнне, која се и.ча наплатитн вз некретнина овршенвка, стручњачке 
награде пењу до са.чог износа потраживања. Стога предлажемо, да се ове 
одредбе новог Овршног закона измене в да се процена установљава на ос- 
нову званнчне сведоџбе, вздане од стране општинске власти, како је то пред- 
виђао и предвиђа наш старн Овршнв закон.

Закон о судском к-риввчно.ч поступку не познаје инствтуцају криввч- 
ног секвестра ни оврхе до оснгурања, које бв установе пружиле оштећеним 
странка.ча могућност, да своје отштетне захтеве, који потвчу нз крввичних 
дела, .чогу благовре.чено осигурати на покретној в некретној н.човвнв делин- 
квента. Сматрамо стога, да је институција кривичног секвестра в оврхе до 
освгурања врло важна и неопходна одредба у криввчном законодавству, ус- 
лед чега се скреће пажн>а Министарству Правде на ову околност, с предло- 
гом, да се Закон о судском крнвичном поступку надопунв са установом 
кривичног секвестра и оврхе до осигурања.

Износећи пред Скупштину ове констатацвје, ставл>амо јој до знања, да 
је Управни одбор чннво кораке код вадлежннх власти в у питању других 
закона, који су у раду пред законодавнн.ч одбором.

Нарочито внтересовање Одбор Адвокатске коморе је показао у питању 
доношења ковачне уредбе о  ликвндацпјв зе.ч.1>ораднпчк'нх дугова, a с тв.че у 
вези иствцао н нагласно, да се трошковв адвоката и.чају изЈ*зети испод 
заштвте земл>орадннка, јер адвокат нпје нн у какво.ч правном односу са дуж- 
нико.ч земљорадннко.ч, нитп његов поверн.дац, који је на своје потраживање 
ка.чате вукао, па да би се с твм у вези, можда, могло наћи оправдање за 
експропријацију адвокатове на закону стечене зараде.

У веза са уставно.ч одредбо.ч о сталности и непокретноств судства, 
сматра.чо нарочпто потребним подвући то, да се ова независност и.ча још н 
посебно узаконити новн.ч законом о судвја.ча. Указује се ово нарочвто нуж- 
нв.ч зато, јер се и после ступања на снагу уставне одредбе о сталноств н 
непокретности судија догодпли случајеви премештаја судија по потреби
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Јслужбе, дакле да се уставна одредба не указује довољном гаранцијом гледе 
заштите сталностн и непокретности суднја.

Како је овај закон о судијама већ у раду и како је ова Комора била 
( извештена да су некоји члановн Одбора за израду истог закона стали на ста- 

новиште, да се адвокатима онемогући уопште прелаз у судску струку, то је 
Адвокатска комора учинила писмену претставку Ммнистарству Правде, тра- 
жећн у том погледу за адвокате заштиту ii могућност прелаза у судску стру- 
ку у свако доба, a нарочито зато, јер је и судијама омогућен прелаз у адво- 
катску струку.

Истакло се нарочито то, да би оваковом законском одредбом адвокат- 
CK'H сталеж био в понижен, јер се не би могло отети утвску, да се овака 
законска одредба уноси и ради тогз, што се адвокати сматрају неслособним 
н недостојним за вршење звања судије. Напротив смо истакли чињеницу, да 
сви напредни народи баш из круга адвоката попуњаиају места судија код 
својнх највишнх судова.

Исто тако интервенисала је ова Комора и по питању доношења закона 
, 0 иступима, против чијих многих одредаба такођер ииамо тешке приговоре, 
' у којем су предлагане такове одредбе, да no иступним предметима окривљена 

лнца могу бнти заступана по сваком својевласиои лицу, што се свакако косн 
, са Законом о адвокатима, a очито иде п на уштрб интереса адвоката.

[ Сагласно са осталим Адвокатскнм коморама учињена је надлежним 
властима претставка ii no питању респектовања законске одредбе о адвокат- 
ској тајни. Тим питањем нарочито се позабавила и Скупштина Савеза адво- 

ката, одржана ове године у  Сарајеву, па је том приликом стављено у дужност 
Савезу Адвокатских комора, да код надлежних власти тражи заштиту адво- 
катске тајне, a поврх тога предложи ii начин, како би се ова законска одредба 
очувала, не окрњујући уз то ни могућност правилне истраге судских власти. 
Ово питање је нсцрпно изнешено у прошлом ,Гласни|{“-у.

Стојећи на принципу легалности и сматрајући да су редовни >н неза- 
ввснв судови довољни да заштвте у целостн како интересе грађана, тако и 
внтересе државе, тражнмо и предлажемо, да се укине Закон о изванредном 
суду за заштиту државе у Београду. Тим пре, јер се постојање оваког суда 
ланас не може ннкаквим разлозима правдати, шта више, његова штетност 
за углед државе, како унутра тако и на страни, је очита.

Најпосле морамо да нагласимо да најновија Уредба о заштити преза- 
дужених земљораднива стоји у очитој супротностн са целим системом нашег 
прнватног n зеил>ишнок'н>ижног права, те уноси забуну у правно схватање 
нашег народа.

У опрецн је са Уставом, који гарантује светињу приватне својвне, јер 
иаређује банкама да своја потраживања морају да уступе Привилегованој аг- 
рарној банаи и то не уз пуну, него испод половпчну отшлету, дакле противно 
начелу досадањих експроприационих закона. Алв уноси n велики морални 
к-вар у наш свет, када имућним људима отпушта половнну приватних дугова 
без обзира на незнатност висине тнх дугова према имовинском стању дужвика. 

Ова Комора признаје да соцнјална правда новог доба тражи да држава 
! сваком помогне, те дакле да и презадуженом сељаку пружи могу^ност дасе 
I раздужв, али то раздужење не сме да добије као поклон онај, који иије пре- 

задужен, нити пак може с друге стране да лакоуман веровник спасе један 
део CBor потпуно пропалог потраживан.а на терет оног веровннка, који је са 
малои каматом био укњижен на првом месту.

Уверени смо, да н ово неке бити дефпнитивна и последња уредба, те 
поново днжемо наш глас за то, да се у иду1јим уредбама више води брига о 
ивднвндуалном решавању задужења.

Коначно морамо HcratiH, да нам стижу притужбе о рђавом поступан.у 
са осуђениди.ча у казненим заводнма, нарочито са политички.м осуђеницима. 
Сматрају^и, пак, да се пресуде редовних судова имају оснпвати искл>учнво на 
закоиу, у ковзеквенцијв тога сматрамо, да и извршење тих пресуда мора 
једино на те,мел.у закона битв, a како је поступак у појединим казненим 
заводнма код взвршења судских пресуда протвван закону, то сматрамо за 
потребно, да в у том погледу тражимо законито n хумано нзвршење пресуда 
редовнвх судова, па ако и то не би било доста, да се уведу нова законита 
јемства, којима ће пресуде редовних судова бити извршаване онако, како то
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прописујс закон, a тиме осуђзници битн сачувани од нехуманог поступка 
прилико.м издржавања својих казнн.

Из седниц,е Управног одбора Адвокатске Коморе од 12. XI3. 1936.
''Д -р Хирт Фрања, адвокат из Суботице поднео је конкретну претставку о 

случајевнма, где му судови нису установили трошак за правне радње које је 
обавл.ао. Управни одбор је доставио претставку у препису са свима прило- 
зи.ма господину претседнику Апелационог суда у Новом Саду с молбом, да се 
судови упуте на правилну примену ii придржавање адвокатске тарифе.

Д-р Пајић Ђорђе, адвокат нз Панчева, на темељу јавног говора Мини- 
стра Пољопривреде г. Светозара Станковића, одржаног у срезу ковачичком, 
a отштампаном у недел»ном листу ,Обнова“ од 1. XI. 1936. г. који излази у 
Петровграду, да су економске прилике у земљи потпуно нормализоване и да 
економске кризе не.ч.ч, предложио је, да се упути предлог Министарству 
Правде ради укидан.а одредбе из чл. 28 Правилника о  висини награде за 
адвокатске послове од 6. II. 1936, која говори о с.чањењу адвокатске награде 
за 12®/о за вре.че док трају неповољне еконо.чске прилике. Одбор је овај 
предлог прихватио и у то.ч правцу учинио предлог Мнннстарству Правде.

Адвокатска Комора у  Загребу ставила је упит, шта бн се и.нало поду- 
зети у они.м случЈЈевн.ма. где су на темељу извршннх, a  неправомоћних пре- 
суда на територији Апелацчоног суда у Н. Саду поједине странке земл.орад- 
ници дошле до иаплате свога потражпвања, дочи.м су касније услед пресуде 
последње судско инстанције то своје потраживаа>е изгубили на тај начин, 
што су са тужбом одбијепи, све то, пак, с обзнро.ц на Уредбу о ликвндацији 
земл>орадничквх дугова, т. ј. да ли се сада таково дуговање земл.орадника 
које се мора рратити по пресуди последње инстанције н.ча сматрати зашти15е- 
ни.м или не. Управни одбор заузео јс становиште да такова дуговања не .чогу 
потпасти под заштиту о .'тквидацији зем.горадника, па према то.ме нн под 
сман>ен.е, о че.чу је учинио и сходан предлог Миннстарству Правде.

На по:;ив претседнг.ка Апелационог суда у Ново.н Саду за ставл>ан.е 
предлога о кандидати.ма у  одбор за испитиваже адвокатскпх приправника, 
Управнп одбор је предложио следећу господу: Д-ра Стевана Ада.човвћа, Д-ра 
Јована ЛатЈнчвћа, Д-ра Игњата Павласа, Д-ра Александра Моча,Д-ра Матвћа 
Мнлана, Д-ра Радослава Илвјћа, Д-ра Душана Медаковића и Д-ра Милоша 
Бокшана.

Ив Једнице Управног одбора Адвокатске Коморе одржане 23.1.1937. г. 
Ко.ченоввћ Mb.ib Ii , адвокат вз Вел. Кнкннде, поднео је претставку Адвокатској 
Коморв, тражећи њезииу ннтервенцију ради тога, што је претстојник Поли- 
цнје у В. Кнквнди одбпо да му изда дозво.лу радв саставка са својим клијен- 
то.м, који се на.1азио на вздржавању казне у полицвјском затвору. Управнв 
одбор је решво да се упути претставка Кр. Банској управв у Н. Саду с .мол- 
бом.дасе подручнв o p i a H B  собзвро.ч на горњп случај упуте на правилну прв- 
.чеву закона, пошто је по закону дозвољен састанак са првтворенвцв.на, тим 
пре, ако се радв о пословно] ствари правне нарави.

Управнн одбор је решво да једна депутација вз чланова Управног од- 
бора Адв. коморе поднесе г. Министру Правде предлог в молбу у духу за- 
кл.учч-а Скупштвне, a ради крепрања новога сената прв Касацвоно.м суду у 
Н. Са,чу II ради попуњавања судија Апелааионог суда услед тога, што се ово 
указ;jC као насушна потреба ради ажурности пстнх судова.

Д-р Бојанић Пегар предложво је да се учини претстав1са г. Минвстру 
Пр.авде, Савезу Адвокатсквх комора в свв.ча Адвокатским коморама у земл>и 
радв тога, да се од сгране г. Министра Правде повуче аутентично ту.чачење 
iieKOjiix одредаба о ликвндацпји зем.горадничких дугова, јер је такови.ч ту- 
мачен>е.ч r. Мннистар прешао свој делокруг, пошто није тувачио прописе 
Уредбе, него додавао нове прописе, за чега нема ов.1 аштење. Одбор је при- 
хватио овај предлог н у том правцу поднео ппсмену претставку надлежни.ма. 
с тн.ч да ће депутг.цпја Адвокатске коморе приликом своје посете г. Мини- 
стру Правде и ово питање пзложпти.

На предлог претседника Адвокатске ко.чоре Д-ра Стевана Адаловика 
Уаравни одбор је поднео .чолбу претседннку Апелацвоног суда у Н. Саду радн 
издавафз расписа, да судови не испнсују мериторна рочишта пре 9 сатн, a 
прва рочишта npe 10 сати.



Ha предлог Д-р Пајић Ђорђа, адвоката кз Панчева, Управни обдор под- 
нео је молбу r. претседник7  Апелацноног суда ради тога, да старешине сре- 
ских судова код расподеле послова судских егзекутора исту врше по словима, 
a не по предметима како хронолошким реду стижу, јер се на тај начин по- 
стиже бол»а прегледност и eefca брзина у раду.
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ИЗВЕШ ТА) О  К Р Е Т А Њ У  А Д В О К А Т А  И А Д В О К АТС К И Х  П РИ П РА В Н И К А  

ОД 1. О К Т О Б Р А  1936. ДО  31. ЈА Н У А РА  1937.

У  именик адвоката уписана су ова лица: Д-р Путник Јован, са седиш- 
тем у Белој Цркви; Д-р Ди.чнтријевнћ Миливој, са седиште.м у Петровграду; 
Д-р Холендер Павле, са седиште.ч у Новом Саду; Пискунов Петар, са седиш- 
те.ч у Сенти; Д-р Дајч Јован, са седиштем у Сенти; Д-р Хиршл Александар, 
са седиштем у Сенти; Д-р Гутман Мирко, са седиштем у Сомбору; Кемен> 
Фрања, са седиште.ч у Молу; Киш Лав., са седиште.ч у Панчеву; Арсин Ми- 
лоје, са седиште.и у Чуругу; Д-р Поповић Александар, са седиштем у Новом 
Саду; Д-р Марнћ Алфред, са седиштем у Вршцу; Манојлови^! Ђорђе, са се- 
днштем у Сенти; Д-р Кнежевић Тодор, са седиштем у А ли бун а^ ; nerputi 
Петар, са седиштем у Вршцу; н Д-р Пецић Жарко, са седиштем у В. Кикинди.

Из именика адвоката брисана су ова лица: Томандл Едо, адвокат нз 
Панчева, услед смрти са22. октобром 1936; за стараоца канцеларије одређен је 
Д-р Херцл Александар, адвокат из Панчева; Д-р Недељковнћ'Бурица, адвокат 
из Новог Сада, услед сеобе у Београд, за стараоца канцеларије одређен је 
Д-р Кон Матија, адвокат из Новог Сада; Д-р Гереб Михајло, адвокат из Су- 
ботице, услед с.мрти са 12. новембром 1936., за стараоца канцеларије одређен 
је Д-р Днамант Ернест, адвокат из Суботице; Д-р Гал Стеван, адвокат из 
Со.чбора, услед с.мрти са 29. деце.мбром 1936., за стараоца канцеларије није 
одређен нико; Дурново Сергије, адвокат из Суботице, услед смрти са 29. де- 
цембром 1936., за стараоца канцеларије одређен је Пакашки Бранко, адвокат 
из Суботице.

Пренос адвокатских кавцеларвја: Д-р Леви Јулије, адвокат из Жаб- 
.га, преселио се у Ст. Бечеј; за стараоца канцеларије није одређен нико.

У  именик адвокатских приправника уписана су ова лица: Хорват 
Мирко, 15. VII. 1936. са пракхом код Д-ра Келер Ловре, адвоката у К ули ; Стан- 
тнћ јосип 1. X. 1936. са праксом код Орчић Фрање, адвоката у Суботици; 
Сауер Антон, I. X. 1936. са праксом код Д-ра Милованов Милована, адвоката 
у Б. Паланци; Ковач Михајло, 7. X. 1936. са праксом код Окружног суда у 
Суботици; Радосав Жарко, 10. X. 1936. са праксом код Д-ра Радосава Стевана, 
адвоката у Петровграду; Хефтер Лајчо, 14. IX. 1936. са праксом код Окружног 
» д а  у Суботици; Бартман Ви.гем, 19. X. 1936. са праксом код Среског суда у 
Панчеву; Д-р Жввковић Јован, 26. X. 1936. са праксом код Окружног суда у 
Новом Саду; Крумес Јован, 1. XI. 1936. са праксом код Д-ра Рериг Кристијана, 
адвоката у Новом Врбасу; Илић Илија, I.X1. 1936. са праксом кодД-ра Бартош 
Николе, адвоката у Панчеву; Хегедиш Фрањо, 11. л1. 1936. са правхом код 
Среског суда у Суботици; Мазак Стеван, 1. XI. 1936. са праксом код Д-ра Хе- 
тесхајмера Имре, адвоката у Сомбору; Д-р Гонда Теодор, 16. XI. 1936. са прак- 
сом код Парвања Драгутина, адвоката у Новом Књежевцу; ОфнерФрања, II. 
XI. 1936. са праксом кодД-раКовач Бодога, адвоката у Новом Саду; Заборски 
Људеввт, 12. XI. 1936. са праксом код Д-ра Груник Владимпра, адвоката у Бач- 
ком Петровцу; Еиглер Никола, 20. XI. 1936. са праксом код Ђорђевић Јована, 
адвоката у Суботици; Дорошки Живко, l.X . 1936. са праксом код Д-ра Кре.мер 
Адама, адвоката у Ст. Сивцу; Биро Золтан, 1. XI. 1936. са праксо.ч код Д-ра 
Ш уц HfKO.ie, адвоката у Оџаци.ма ; Бавански Миодраг, 23. XI. 1936 са праксо.м 
код Милошев Николе, адвоката у Вршцу; Д-р Темер Фрања, 5. XI. 1836. са 
праксом код Шејтери Ннколе, авоката у Петровграду; Атанацковић Илија, 15. 
XI. 1936. са праксом код Д-ра Атанацковић Михајла, адвоката у Панчеву; 
Броди Клара, 20. X. 1936. са праксом код Среског суда у Суботици; Гајић 
Трифун, 1. XII. 1936. са праксом код Продановић Ивана, адвоката у Кули; 
Швардер Ђула, 1. XII. 1936. са праксо.ч код Д-раДенеш Јосипа, адвоката у 
Суботици; Сабадв Стеван, 25. XI. 1936. са праксом код Среског суда у Ново.ч
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Саду; Стојшин Коста, 10. XI. 1936. са праксом код Шпкопарнје Радивоја, 
адвоката у Ж абљу; Нннковнћ Богољуб, 1. XII. 1936. са праксом код Д-ра Ра- 
фајловнћ Милоша, адвоката у Суботици; Петерка Јосип, 30. XI. 1936. са 
праксом код CpecKor суда у Новом Саду; Селеа Јован, 25. I. 1937. са праксо.м 
код CpecKOr суда у Суботицп; Темер Владислав, I. XII. 1936. са праксом код 
Д-раЈакшић Жарка, адвоката у Петровграду; Мајер Коло.ман, 15. XII. 1936. са 
праксом код CpecKor суда у Вршцу; Натан Фридрнх, 15. XII. 1936. са праксом 
код Д-ра Белтман Мартина, адвоката у Новом Саду; Секељ Ђорђе, 1. I. 1937. 
са праксом код Д-ра Секељ Гезе, адвоката у Новом Саду: Нађ Антон, 1. I. 
1937. са праксом код Д-ра Нац Ивана, адвоката у Новом Саду; Д-р Ачански 
Стеван, 1. I. 1937. са праксом код Штифелмајера Ладислава, адвоката у Кули; 
Шумахер Геза, l. XII. 1936. са праксом код Д-ра Драшкоци Едуарда, адвоката 
у Ст. Бечеју; Ба.чбах Рудолф, 15. XII. 1936. са праксом код Д-ра Фајт Балта- 
зара, адвоката у Новом Саду; Божић Живојин, 1. I. 1937. са праксом код 
Ере.чнћ Саве, адвоката у Петровграду; Квапнл Вендел, 19. 1.1937. са праксом 
код Д-ра Путник Јована, адвоката у Белој Цркви; Смиљански Урош, 15. III. 
1936. са праксом код Француз Ивана, адвоката у Жабл>у; Влајков Светозар, 
1. I. 1937. са праксо.м код Златар Јеремије, адвоката у Новом Бечеју.

Hs нменика адвокатских прноравннка брисана су ова лнца: Петро- 
вић Борислав, 27. IX. 1936. услед именовањаза судијског приправника; Вујков 
Балннт, 10. X. 1936. услед ступања у војску; Барт.ман Виље.ч, 13. X. 1936. 
услед ступања у војску; Мец Фрања, 14. X. 1936. услед ступања у војску; Д-р 
Ш уц Андрија, 12. X. 1936. услед ступања у војску; Попов Стеван, 1. X. 1936. 
услед нменовања за општпнског бележннка; Д-р Мојзеш Лавослав, 13. X. 
1936. услед ступања у војску; Мајор Карло, 15. X. 1936. услед ступања у 
војску; Д-р Мартинек Едуард, 13. X. 1936. услед ступања у војску; Бихарн 
Ладислав, 15. X. 1936. услед ступан.а у војску; Фараго Ђорђе, 12. X. 1936. 
услед ступања у војску; Д-р Фцлип јован, 15. X. 1Ш6. услед ступања у вој- 
ску; Марер Владислав, 14. X. 1936. услед ступан.а у војску; Лаа.и Алфред, 
15. X. 1936. услед ступања у војску; Д-р .Ачанск-и Милорад, 13. X. 1936. услед 
ступања у војску; Сурдучкн Жнвко, 22. X. 1936. услед ступања у војску; 
Предин С. Лазар, 14. X. 1936. услед ступања у војску; Пфау Јован, 1. X. 1936. 
услед ступак.а у војску; Гуга Марија, 31. X. 1936. услед н.меновања за су- 
дијског приправннка; Манојловнћ Александар, 5. XI. 1936. услед прекида 
праксе; Д-р Пецић Жарко, 1. XI. 1936. услед прекнда праксе ; Д-р Варади 
Јосиф, 15. XI. 1936. услед ступања у војску; Глоговчан Стеван, 1. XI. 1936. 
услед ступања у војску: Шаб Габриел, 15. X. 1936. услед ступања у војску; 
Миливојев Константин, 21. XI. 19&. усаед ступања у држав.ну службу; Жив- 
ковић Стеван, 25. VII. 1935. услед преквда праксе; Пресбургер |осип, 15. X.
1936. услед ступања у војску; Селеа Трифу, 17. XII. 1936. услед прекида 
праксе; Коринек Стеван, 1. XI. 1936. услед ступањау војску; Д-р Бено Ка.чило, 
14. X. 19^. услед ступања у војску; Каленић Васа, I. XI. 1936. услед ступања 
у војску: Д-р Холендер Павле, 1. I. 1937. услед положеног адвокатског 
испита;'Пискунов Петар, 1.1. 1937. услед положеног адвокатског испита;Д-р 
Дајч Јован, 1. I. 1937. услед положеног адвокатског испита: Д-р Хиршл Алек- 
сандер, 1. I. 1937. услед положеног адвокатског испита; Ке.чењ Фрања, 1. I.
1937. услед положеног адвокатског испита; Киш Лав, 1. I. 1937. услед поло- 
женог адвокатског испита; Радуловић Младен, 31. XII. 1932. услед положеног 
адвокатског испита; Д-р Марић Алфред, 4. I. 1937. услед положеног адвокат- 
CKor испита; Манојловпћ Ђорђе, 5. I. 1937. услед положеног адвокатског 
испита; Д-р Лебл Фрања, 31. XII. 1936. услед прекида праксе; Петрић Петар, 
1. I. 1937. услед положеног адвокатског испита; Бегл Ернест, 31. XII. 1936. 
услед прекида праксе; Мојић Даница, 19. X. 1934. услед п.ченовања за су- 
дијског приправника.

Наалата таксе за  обзнаву дважбе некретнина. По Tap. бр. 75 Зак. 
0 такса.ча за приватну обзнану добоше.ч или објаво.м у .честу плаћа се такса 
н то :

а) у .меств.ча преко 5000 становника 50 дин.
б ) у .меств.ча до 5000 становника 10 динара.
Настало је питаље, да лв се ова такса у с.чвслу Тарифног броја75 3ак.
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таксама има наплатити за обзнану дражбе, када ту обзнану наре1)ује суд 
основу законских прописа о извршном поступку.

Министарство финансија, одељење пореаа, својим Расписом од 23. но- 
1ембра 1932. г. бр. 80498, на основу чл. 43 Закона о таксама, издало је ово 
бјашњење :

.Тарифни број 79 увршћен је у таксеној тарифи Закона о таксама под 
т. V. где стоји натпис: код полицнјских и извршних власти.

Из овога следи, да се ова такса мора пла1^ати, кадгод се у поднеску 
ажн, да се изда јавна објава, или да се ма која судска одлука објави или 

ричврсти на судску или општинску или градску таблу, или ако је у циљу 
равилног решења поднеска по постојећим законским прописима потребно, 
ia се изда објава, или да се дотична одлука власти причврсти на таблу 
ласти.

Овако ту.чачење разабире се већ и из последњег става Тарифног броја 
Закона о таксама, као и из таксеног и пристојбеног Правилннка, члан 87 

ачка 2 и 3.
Ова такса плаћа се на дотичном поднеску унапред од лица, наведсног 

тачци 2 члана 87 таксеног и пристојбеног Правилника.

Ако је пак оси.ч обзнане на судској или општинској или градској табли, 
дносно осим обзнане добоша и т. д. потребно још штампање службеног 
гласа у Службеним новинама, онда -^еба наплаћивати поред таксе из Tap. 
'Р. 75 још и таксу из Tap. броја 332 Закона о такса.ча".

Оси.ч споменуте таксе на .чолбу за дражбу вал,а наплатити још дин. 
i.— без обзира на висину тражбине радн које се тражи дражба некретнина.

0 таксн на брнсовне дозволе. Мннистарство правде решењем од 29 
10всмбра 1936. број 11672 доставило је овамо објашњењс Министарства фи- 
laHCBj^ одељење пореза, број 74376—111 од 16 новсмбра 1936. овог садржаја: 

,У  одговору на пнсмо од 5. тек. м. бр. 108880, који.ч је спроведено пи- 
аи>е CpecKor суда у Пожаревцу од 28. октокра т. г. Рз. 571 — 36 односно 
аксе на брисовне дозволе. Одел.ењу пореза, част је доставити следеће:

У напомени XI уз Т. бр. 44 тарнфе Закона о судски.м таксама пропи- 
сано је да поднесак нли дата и.зјава, којом се тражи брисање хипотеке или 
ма Kor упасаиог права, мора бити у сваком случају таксирана као одгова- 
рајућа всправа по општем Закону о таксама, уколико ннјс приложен уз овај 
поднесак нарочита всправа о томе.

Питан.е таксирав>а поднеска или изјаве о брисању хопотеке (брисовне 
дозволе) као исправа по општем делу Закона о такхама зависи од тога какав 
правнн посао иста сздржи.

Ако брисовна дозвола садржн изјаву о пријему дуга, неминовно иора 
битв таксирана по Тб. 33 таксене тарифе. Али ако брисовна дозвола сем тра-

(жења брисања хипотеке не садржи никакву другу изјаву о правнои послу, 
има са узети да она претставља гашење дуга и тада има бити таксирана или 
по Т. бр. 33 таксене тарифе, ако издавалац исте докаже да се то врши уз 
противчвнндбу, a у протнвном као поклон.

- А  У они.ч пак случајевима где се нз брнсовне дозволе јасно види н
1 утврди да се дуг не гаси већ и дал>е остаје, само да се хипотека делимично 
1 или у  целости укида, има се иа тај правни посао у брвсовној дозволи вао 
1 нсправи иаплатнти такса по Тбр. 40. таксене тарифе, ио c ib m , да ова такса 
' ие може бити већа од таксе назначене по Тбр. 40 б. исте тарифе.

j  Се.ч ових такса, које се имају наплатвти ва брисовну дозволу као
4  исправу о правном послу, нмају се наплатити одговарајуће таксе no Закону 

 ̂ о судским таксама, односно Закону о таксама".
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на редовну годишњу главну скупштину, која he се одржати у не- 
дељу 7 марта 1937 год. у 10 часова пре подне у просторијама 
Удружења, (Нови Сад — Трг ослобођеша 2/1).

Д н е в н и  р е д :

1) Избор три члана за оверавање записника
2) Извештај управе о досадањем раду
3) Давање разрешнице управном и надзорном одбору
4) Избор чланова управног и надзорног одбора и њихових

* заменика
5) Доношење годишњег прорачуна, установљење чланарине 

н претплате на друштвени часопис .Правннчки Гласник*.
6) Евентуалије.

Нови Сад, 3 фебруара 1937 год, 

Секретар:
Владимир К. Хаџи, с. р.

Претседник:
Д-р С ава  Путннк, с. р.

Посебни позивн се члановима неКе слати.
Овај позив доставља се и оној г. г. правннцима, који још 

нису упнсани као чланови Удружења с тим, да се могу зачланити 
и до дана скупштине, па и пре почетка скупштине. Она r. г. прав- 
ници, који се упишу пре почетка скупштине, имају, у смислу друш- 
твених правнла, сва права као и осталн чланови.

Уколико у заказано време довољан број чланова за рад 
скупштине не би дошао, скупштина he се у см. чл. 19 основних 
правила одржатн након пола часа, без обзира на број присутннх 
чланова.

У среду 17. фебруара 1937, у 6 час. после подне oдpжahe у 
Удружењу правннка (Трг Ослобо^ења 2/1) п р е Д £ 1 В е 1 Н * е  
д-р Јулије Дохањ, одвокат, на тему:

Купцв који не постају одмах власници (Pactum reser- 
vati dominii), y Предоснови Ppat). заковика.

Приступ имају и нечланови Удружења правника.

Власвнк: Удружење правннка у  Новом Саду. — Олговорнн уредник: д-р Славко 
М. Ћир1гћ, Нови Сад, Паиш^ева 12. — Штампарија Пвлишер и Комп Новв Сад,

Краља Александра улица 21.
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