
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 12 Новн Сад, 31 децембар 1938 Год. 11

Од уредништва
Са овим бројем „Правнички гласник“ навршава другу годину 

свога живота, да са јануаром 1939 Божјом помоћу уђе и у трећу. 
Већ сама чињеница да је „Правнички гласник“ кроз две године 
дана Morao не само да се одржи, него да за те две године квали- 
тативно стално напредује, најбољи је утук свима онима који још 
непрестано тврде да на подручју Апелационога суда у Новом 
Саду правни часопис није потребан и да он овде нема услова за 
опстанак. To је, уједно, и најбољи утук онима, који су за ове две 
године живота „Правничког гласника“ без престанка прижељки- 
вали, и који из многих разлога још и данас прижељкују, да он 
врата свога Уредништва једанпут за свагда затвори. Ми смо, на- 
против, данас још чвршће него досада уверени, да је на овом 
гфавном подручју један овакав часопис не само потребан, него да 
је он управо његова насушна потреба.

Потребно је, пре свега, да се објављивање судске праксе от- 
почне једанпут и овде код нас са извесним планом и системом; да 
се судске одлуке не објављују само случајно и на дохват, него да 
се њима обухвати све оно што је у јудикатури наших судова нај- 
важније и најбоље. Најбоље не само по тачном и правилном ре- 
шењу спорних проблема, него најбоље и по образложењу, стили- 
зовању и језику судских одлука, како би оне, по свему томе, могле 
послужити као образац како судске одлуке, којима се преко листа 
даје најшири публицитет, треба да изгледају. Али ми држимо да 
ово правно подручје, које има свој посебни Касациони и Апела- 
циони суд, и толика друга правна надлештва, треба да има не 
само збирку у којој ће се објављивати судска пракса, него да оно 
треба да има и свој властити правни часопис. Баш судска пракса 
доказује да ни за потребе правосуђа није довољно само објављи- 
вање судских одлука, без икаквих објашњења и коментара, јер с 
дана на дан искаче и у практичном правном животу безброј пи- 
тања која је потребно продискутовати у широј јавности и чути 
мишљења правника и ван судскога већа у којем је одлука пала. 
To се може постићи само часописом, чије странице стоје отворене 
да приме свако документовано и пристојно мишљење.

Али има још један разлог који неминовно налаже да се један 
овакав часопис на овом правном подручју по сваку цену одржи. 
Ми Срби, заједно са осталим Словенима у овим крајевима, живећи 
под некадашњим мађарским режимом, упућени смо били силом 
прилика скоро искључиво на практично правничко деловање и то
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поглавито на пољу јавнога правозаступништва. Без својих струч- 
них часописа, a без везе са мађарским часописима, на којима нисмо 
сарађивали већ из националних обзира, ми нисмо имали могућно- 
сти да узимамо учешћа у начелном и научном разрађивању правних 
проблема, те се свакако, у првом реду, томе има приписати наша 
духовна закржљавилост и заосталост у активности тога облика. 
To је поглавито разлог што ми, на овом правном подручју, имамо 
и данас тако мален број правника који имају воље и способности 
да преко стручних часописа узимају учешћа у дискусијама по 
правним питањима која се у правном животу јављају. Зато „Прав- 
нички гласник“ држи да има и тај задатак да потстиче и буди 
вољу и амбицију, нарочито у нашем млађем правничком нара- 
штају, и за стручан рад те врсте; да настоји да млађи правнички 
нараштај дође једном до сазнања да свој задатак правника није 
извршио већ тиме, ако скине са врата терет својих свакодневних 
брига и практичних послова, него да му је дужност да и ван сво- 
јих послова за насушни хлеб, узима учешћа у јавној, начелној, 
дискусији по правним питањима која се свакодневно јављају, 
као и у њиховој научној обради. Правни часопис, пак, је- 
дини је начин да наше правништво израсте већ једанпут из 
тога ускога оквира чисто практичних послова и оспособи се 
да буде плодан и користан сарадник и на начелној разради 
проблема правнога живота. Правни је часопис потребан овом 
правном подручју, напослетку, и зато, да би се и њиме до- 
казало да живаљ овога краја наше земље није само спосо- 
бан да са успехом ради на његовом привредном, новчаном и ма- 
теријалном подизању, него и на решавању важних и високих ду- 
ховних и научних циљева. Далеко од тога да потцењујемо напоре 
који су у овим крајевима наше отаџбине за ових двадесет година 
од Ослобођења и Уједињења учињени на изградњи наше матери- 
јалне културе, ми смо дубоко уверени да се духовна и научна кул- 
тура не сме занемаривати у корист материјалне, и да су управо 
луховни и научни успеси они, који су кадри да нам подигну углед 
не само у очима осталих крајева наше земље, него и даље, ван 
граница наше отаџбине, пред иностранством, па и пред читавим 
човечанством.

Чули смо за ове протекле две године живота „Правничког 
гласника" примедбе и на рачун тога, што лист излази у једном 
пристојном, али ипак зато не раскошном руву. Ми смо, међутим, 
у више махова на такве замерке одговарали, да хоћемо и тиме да 
покажемо да је већ крајње време да и наши стручни, правни часо- 
писи, почну већ једном излазити у пристојној техничкој опреми, 
како би и на тај начин доказали да раде на једном важном и узви- 
шеном послу. Дужност нам је, напослетку, кад нам се већ чине и 
таква пребацивања, да напоменемо, да је, између осталога, баш то 
доказ да „Правнички гласник“ нема у своме програму и ту тачку, 
да што већим профитом и зарадом тера једну, правничкога по- 
зива недостојну трговину, него да му је у првом реду задатак да 
створи један стручан лист, који ће се у сваком погледу моћи по- 
казати да му је сврха висока и озбиљна. Неоправдани су, према



томе, и приговори да је претплатна цена листу превисока, када се 
толика претплата узима за збирке и листове, који се, што се тех- 
ничке опреме тиче, са „Правничком гласником“ не могу ни упоре- 
ђивати. Ми, сем тога, лист судовима, судијама и чиновницима 
седме и нижих група, као и адвокатским какдидатима, који лист 
претплаћују за себе, дајемо у пола цене, за свега 60 динара ro- 
дишње, што није случај код свих других правних збирки и 
часописа. Колико је мало у програму „Правничког гласника“ 
остало места за трговину и зараду, доказујемо и овим бро- 
јем у којем смо дали још и прилог — регистар грађанско- 
судских и кривичних одлука које су за ове две године у листу 
објављене. Ми позивамо зато пред почетак треће године живота 
„Правничког гласника“ поново на сарадњу све његове пријатеље. 
Чланке ћемо као и досада према нашим скромним материјалним 
средствима хонорисати, што такође доказује колико је од нас да- 
леко свака помисао на зараду и трговину. Позивамо и све наше 
досадашње претплатнике да нас тачним плаћањем и обновом прет- 
плате у овом нашем мучном и трудном послу помогну, a правнике 
који на лист досада још нису претплаћени да се од јануара 1939 
год. на лист претплате.

327

Агенти осигуравајућих друштава*
Послови осигурања почињу да се ii код нас јаче развијају. 

Баилазимо на све стране на разне понуде за закључивање свнх 
могућих врста осигурања. Све те понуде разних облика осигурања 
код нас, углавном, обављају извесне особе које су познате под нме- 
ком агената за осигурање. Агент је најважнији орган спољне служ- 
бе свих грана приватног осигурања. Задатак агента је, у првом 
редЈ% добављање оснгураника ради закључења, обнављања и про- 
ширења уговора; затим инкасирање премија, па онда разна посре- 
довања радн стварања промета између публике и друштва. У њпхов 
рад спада и контрола над оснгураннм ризицима и, најзад, код на- 
ступа осигураног случаја чување интереса осигуравајућег друштва 
прикупљањем свих оннх чињеница које се односе на осигурање.

У овом чланку говориће се о правном положају ових агената. 
Кад је реч о праву у погледу агената, онда се може та ствар дво- 
јако посматрати. Прво, може бнти речи о правном положају агената 
према осигурачу, па затим и о правном положају агената према 
осигуранику. У погледу првог одногааја, истицало би се иитање 
радно-службеног стања агента према осигурачу, али то нас питање 
овде не интересује. Нас у првбм реду интересује онај део права о 
осигурању, који регулише положај агента према осигуранику. Са 
овог становишта посматрано, долазе у обзпр права н дужности 
агента, његова моћ заступања осигурача п његов правнн положај 
према једноме н другоме.

Предавање одржано у Удружењу правника у Новом Саду 15 нов. 193S г.
21*
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Агепт осигуравајућег друштва као трговачжи агент или шо 
трговачки помоћник — намештепмк. Правни положај агената, 
како ми мпслпмо да ra овде изнесемо, није обухваћен само пропи- 
сима једнога закона. To долази отуда, што је природа самог аген- 
турског посла таква, јер је осигуравајући агент једна нова правна 
институција и као таква није довољно изграђена у позитивном 
законодавству. Чак и у земљама где постоје специјални закони о 
уговору 0 оспгураљу, његов правнн положај нпје обухваћен само 
овим законом. To долазп, делом, отуда, што се ова лравна институ- 
дија стално развпја. Уколико је нормнрано право о агентима, оно 
несумњиво сиада у приватно право. Отуда се морају узетн у обзнр 
Еако проппсн трговачког законика, тако и пропнсн грађанског зако- 
ника, јер они, углавном, улазе у шнри појам ирпватног права.

Србијанско право у овој правној области врло је оскудно. Не- 
мамо спецнјалног закона о уговору о осигурању. 0  осигурању се 
говори у Грађанском законнку п то свега у два три прописа. На 
територији Хрватске и Војводине о томе се говори у Трговачком 
законику којп овде важп. Једино Словенија п Далмација имају тај 
специјални закон и то аустриски, који је донет 1918 год. Од свих 
закона који се данас код нас примењују у погледу приватног оси- 
гурања једино се у овом аустриском говори и о осигуравајућим 
агентима. Ми ћемо се у току нашег излагаља, углавном, служити 
аустрискнм законом, јер је он најбољи од свнх закона који се данас 
у нашој земљп примењују на разним правним подручјима.

Сваки осигуравајућн агент пре него што ступи у службенн 
одношај са неким оспгуравајућим друштвом, закључује са истим 
неку врсту уговора о агентурп. Овај уговор, поред ннтернпх стварп 
између агента и оснгуравајућег друштва, донекле регулнше и 
одношај агента наспрам осигураника. Нарочнто је важан у оном 
делу где се говори о обиму заступања оснгурача од стране агента у 
односу наспрам осигураника. Одмах се у почетку поставља питање 
у какву врсту уговора спада један овакав уговор. Уговор о агентурп 
по CBojiiM битним особпнама спадао бп најпре у неку подврсту уго- 
Еора 0 најму, односно служби. Ако се ствар овако схватн, агент 
би се појављивао као нека врста трговачког намештеннка, односно 
службеника самог оспгуравајућег друштва, те бн моглп доћн до прн- 
мене II прописи грађанског законпка који говори о најму-службп.

Питање да ли је агент самосталан подузетнпк пли не, нма 
нарочнте важностп. Ако се узме да је осигуравајући агент само- 
сталнп подузетник, онда се агент може појавити ii као трговачки 
агент са извеснпм предузимачким ризиком, те би се по томе на ова- 
квог агента могли прпмоинтп п проппсп трговачког законнка који 
говоре 0 трговачким агентима. Нн један од данас постојећих Трго- 
вачкпх законика у разшш правнпм подручјпма наше државе, како 
смо већ рекли, не говори о трговачкпм агентима. На прнмер, срби- 
јанскн Трговачки законик говорн једино о трговачкнм посредш!- 
цнма — сензалнма — мешетарнма. Закон који важп на тернторији 
Хрватске ii Војводнне говорн, додуше, о трговачкпм пуномоћници- 
Л1а, те се, донекле, ови проппсн могу применнтп н на трговачке, 
односно осигуравајуће агенте. Међутпи. ппак иостојн разлпка
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између трговачких пуномоћника и трговачких агената, о чему he 
доцније овде бити речн.

Новп југословенски Т])говачкн законнк детаљно говори о трго- 
вачкпм агентима. Уобнчајено је у праксн да се, кад специјалнн 
прописн не говоре о осигуравајућим агентима, аналогно могу прн- 
менитп на њих н прописи нз Трговачког законика који говоре о 
трговачким агентима. Ham нови Трговачкн законик у §-у 76 даје 
дефнннцију трговачког агента. Тражи се, углавном, од агента да му 
је господар посла поверио трајно да у његово име п за његов рачун 
посредује пли склапа трговачке пос%1ове, a да при томе није у служ- 
беном односу са господарем посла. Ако се ствар овако схватн, онда 
би се у овоме случају уговор о агентури појављивао као уговор о 
обављању извесног трговачког посла, a не само службе. Трговачкн 
агепт, с обзиром на функцнју коју обавља, није намештеник, док је 
трговачкп помоћник намештеник и, према томе, у погледу посло- 
давца мање равноправан него сам агент. Даље, трговачки агент 
Еоди самостално сопствено предузеће, док ,је трговачки помоћник 
кесамосталан члан у сопственом предузећу господара самог посла. 
Трговачкн пуномоћник је по нашем новом Трговачком законнку оно 
лице, које има нзвестан органскн положај у трговачком предузећу, 
a није прокуриста. Значи, особа са мањом влашћу од прокуристе.

Поставља се, дакле, питање шта је меродавно за одлучивање о 
иравном положају агента. Налазимо да садржина уговора о агентури 
кма да одлучн да ли се осигуравајући агент нма сматрати трго- 
вачкнм намештеником или трговачким агентом. Највшпе нпак за- 
виси од самог суда какво he становшпте заузетн у даном случају.

Ми ћемо изложнтп овде становип1те аустриске и немачке суд- 
ске праксе у том питању. И аустриска и немачка иракса не сма- 
трају ociirypaBajyher агента за посредовање као обичног обеваштача 
— посредника, него као органа и повереннка осигурача. Отуда се 
из Грађанског законика примењују одредбе о заступању н пуно- 
моћству, као и одредбе које говоре о крпвнци заступника. He изла- 
жемо станов1Ш1те Грађанског законнка у овом делу, јер би нас то 
и сувнше далеко одвело п јер су то ствари које су довољно познате. 
Нема разлога да се и код нас не прихвати овакво становиште у 
погледу правне природе оспгуравајућег агента, јер је оно н a ч е л- 
н 0 г к a р a к т е р а. Наша пракса је у овом погледу и сувише 
слаба, па hy доцннје због тога навести и неке одлуке Царевннског 
суда у Немачкој у којнма су заступљена предња гледншта.

И по немачком и аустриском Зак. о угов. о осиг. узнма се увек 
у обзир баш појам агента из Трговач?;ог законика, јер Закон о уго- 
вору 0 осигурању говори о осигуравајућнм areiiTiBfa без одређивања 
ближег појма. Ближн појам и његова детаљна улога одређен је 
1рговачким законпком. По овом агент је свакн онај коме је пове- 
рена дужност од стране осигурача да посредује око ociirypaBajyhnx 
вослова, или је, пак, овлагаћен на закључтгеање уговора о оспгу- 
рању. Оиоредно је да ли му је то поверено стално нли не; да ли је 
востављен у предузећу као помоћник илп не п да ли ради само- 
стално плн стојп у службенодг односу према осигурачу. Немачки 
закон говори о агентима у § 43—48, a аустрискп закон говори у
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иотим параграфима само са незнатним нзменама према немачком 
закону.

Правпи положај према осигурапику. Ако се агент посматра са 
становишта осигураника, онда је сасвим природно у н>еговом инте- 
ресу да се агент правно сматра као пуноважни заступник друштва. 
Тако посматрано за њега је друштво оличено у особи агента. По 
н-еговом схватању сва уговарања која је пред^ з̂ео са агентом треба 
да су за друштво обавезна. Сем тога осигураник увек сматра да сва 
она обавештења која је добпо од агента, или она која је дао агенту, 
вмају иста дејства као када би се измељала непосредно између 
понуђача и друштва. Ако се, пак, овај одногаај посматра са стано- 
Бишта друштва, онда излази да је интерес друштва да се агент не 
сматра као њпхов заступник у правном смислу. Као што се види, 
то су два сасвим супротна становишта.

Несумњиво да привредни карактер осигуравајућег посла ствара 
ризЈГке из различитнх кругова и из различитих области. Отуда 
друштва стално раде на томе да, по могућству, створе што гушћу 
мрежу агената различитлх врста. За осигуравајуће друштво скоро 
је неизводљиво. a није нп најмање практнчно, да стално држе 
пред очнма свакога од ових агената н да стално пазе на то, да ли 
се он у својој делатности за прибављање муштерија придржава 
свих онпх упутстава која је добио н стално добива од друштва. Али 
агент може да свесно плн несвесно отступи од свих тих упутстава. 
Баш из тих разлога друштва бп била лрннуђена да темељно обрате 
пажњу на све то, да са своје стране не дођу у обавезу услед тих од- 
ступајућнх делања једног агента. Има агената лаковерних и злона- 
мерних којн раде и тагже ствари. Они једнно воде рачуна о својој 
провизпјп, a не тнче их се у какву тешкоћу могу да заплету својим 
обећашша само друштво.

После оваквих схватања о самом агенту како смо их rope изло- 
жилп, дошао је немачки и аустрискп Закон о уговору о осигурању, 
којп специјално за нас пмају највише важности, јер таквог специ- 
јалног закона у овој правној области ми немамо. Аустриски важи 
још на једном делу државе, док је немачкн изворнпк аустриског 
закона. Немачкн је донет 1908 год., a аустриски, како смо рекли, 
децембра 1918 год. и између ова два закона разлика је незнатна. 
Пракса немачког закона је много већа н нзграђенија, отуда ћемо се, 
углавном, н позивати на праксу немачког законодавства. Пракса 
аустриског законодавства је сасвнм нова па, према томе, п неуста- 
љена, углавном послератна. Разумљиво је што се позпвамо на праксу 
отраног законодавства, јер је та материја код нас слабо обрађена, па 
је отуда наша пракса п сувише слаба, може се рећи да је готово и 
нема. Немачкп закон пма п то преичућство, што је наш нови Трго- 
вачки законпк, углавном, рађен према немачком. Специјални про- 
писи 0 трговачким агентима рађенн су на оспову аустриског закона 
0 трговачким заступнпцима од 24 јуна 1921, који нма за основпцу 
повелиранн аустрискп Грађанскп законнк. a овај је узет за Пред- 
основу нашега новог грађанског законика. И са тих разлога имају 
за нас у овој материји оба наведена закона о уговору о осигурању 
специјалну важност. Најважније је питање, какво су становиште у
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погледу правне природе осигуравајућег агента заузела баш ова два 
закона о уговору о осигурању. Оба закона по овоме питању заузели 
су једно средње становипхте. Агенту се признају само она овлашће- 
ња заступања, која су потребна за нормално делање агената у по- 
словном саобраћају. Теоретичари оба законодавства слажу се у томе 
да је агент помоћна особа, постављена од стране осигурача за промет 
са публиком.

Врсте агепата. Агент за посредовање и агент за закључивање 
уговора. И у немачком и у аустриском праву, односно законодав- 
ству, прави се разлика између агената за посредовање и аге- 
ната за закључивање уговора. У немачком у §§ 43—48, a у 
аустриском у §§ 43—47 Зак. о уговору о осигурању регули- 
еана је моћ заступања агената за посредовање и за закључи- 
вање уговора. У поменутим законским прописима не дају се де- 
таљна обавештења о томе ко се сматра као агент за посредовање, a ко 
као агент за закључивање уговора. Да лп се, пак, неко сматра као 
агент за посредовање или као агент за закључивање уговора, види 
се врло често из самих понуда које странке испуњавају пред аген- 
том. У сваком случају пуномоћије агената произлази из уговора о 
агентури.

Према законском регулисању §-а 43 нем. Зак. о угов. о осиг., iia 
и аустриског, овлашћења агената за посредовање претежно су па- 
сивне природе. Он може примати понуде, као и разне доставе осигу- 
раника, уручнвати исправе о осигурању (полисе), примати премије, 
издајући признанице које је само осигуравајуће друштво иставило. 
Аустрнски закон признаје сва ова овлашћења агенту, Једино по 
њему нема овлашћења да наплаћује премије, али то овлашћење 
може да има по аустриском Трговачком законпку. Немачка судска 
пракса придаје агенту још једнно веће значење у односу на врбо- 
вање, на саветовање осигурашша, као ii на тумачење услова осигу- 
рања. На основу оваквог тумачења агент за посредовање не изостаје 
много пза агента за закључивање уговора. Наша пракса је у овом 
погледу слаба, али бп се и код нас могла прихватити горња гледи- 
шта, јер су, углавном, она пачеЈног караптера. Ово све нарочито с 
обзиром на нови Трговачки законик.

Изложићемо укратко правни значај извесних пословања ових 
агената. Право на прнјем понуда свих врста има то практично зна- 
чење да на пр. са подношењем понуде агенту почиње тећи рок за 
пријем. 0 обзиром да је рад агента за посредовање BHUie пасивног 
карактера, нзилазн да агент нема овлашћења да даје обавезна оба- 
вештења за осигурача. Овлашћење да прима премије и интерес и 
трошкове од осигураника iiiia дејство утолико, да ако се рачун о 
премијама налази у поседу осигураинка, постоји претпоставка да је 
осигураник уплатио премије. — Осигураник није дужан да испи- 
тује да ли је агент противправно дошао до рачуна премије. Посед 
правног рачуна премије у рукама агента овлашћује осигураника да 
слободно ллати. Ако је агент фалсификовао рачун премије, осигу- 
раник уручењем рачуна није исплатио свој дуг. Али осигурач мора 
ипак накнадпти оспгуранику штету насталу услед двоструког пла- 
11ања, ако му је бно познат преварни поступак агента, па ra је трпео,



332

те је тако кривицом осигурача омогућено фалсификовање једног 
рачуна премије. Ако је, пак, осигурач трпео да агент предЈ^зима на- 
плату премија од осигуранпка и без рачуна премије, онда он у бу- 
дуће мора признати важност таквог поступка агента.

Агент за посредовање жао повереник и помоћна особа осигу- 
рача. Судска пракса у Немачкој, признајући агенту далеко већи 
круг дејства, створила је тиме за осигурача велику одговорност коју 
законски прописп нису ни слутплп. Агент за посредовање према 
оваквој пракси није посредник, већ је приликом прнјема понуде 
заступник осигурача. Из тога пзнлази, да је он заступнпчкн орган 
друштва II једна особа постављено тако, да се она пма сматратн као 
особа поверења. Пресуда Царевннског суда од 26 окт. 1907 год. 
гласи: „Он је од стране осигуравајућег друштва изабрани, постав- 
љени и плаћени агент као поверљнва особа нзмеђу друштва и оси- 
гураника ради општеља са публиком, a ради закључења уговора о 
осигурању."

Кад пракса даје овако широко тумачење самом закон}% важно 
је навести шта о овој материји мпслн један од најбољнх познава- 
лаца приватног осигурања у Немачкој — Брук. У своме Систему о 
праву приватног оснгурања, он о агенту даје ову дефпницију: Агент 
углавном није посредник. Кад би то био, онда лажно поучавање 
агента не бп му се могло ннкако ставнти на терет. По њему изилази 
да агент треба да чини све и да даје објашњења у интересу друштва, 
како бн се пуноважан уговор закључно. По њему законско овла- 
шћење да прима понуде, a то је његов најважннји рад као агента, 
у суштини обухвата овлашћење да даје нужна обавештења и разја- 
шњења да бн се дошло до те понуде.

Поставља се овом прнлнком и пптање, како he се третирати онн 
намештеницп који носредују при закључивању уговора о оспгу- 
рању. У оваквим случајевима сви се овн намештеницн имају сма- 
ipaTH као агентн у смислу закона, кадгод посредују при закључи- 
вању кослова нз осигурања, гпто је, уосталом, уобичајено код свих 
осигуравајућих друштава. И ннспектори осигуравајућих друштава 
могу истовремено битп и агеити; За њпх важн све оно што важи и за 
обичног намештеника друштва.

Но основу прпнцнпа вере н иоштења осигураник мора иматн то- 
лико поверења, да су ДЈ)уштва само оним намештенпцнма дозво 
лили посредовање, који су у положају да делају као повереницн — 
органн — друштва.

Ов.шшћења агента за закључивање уговора о осигурању. Агент 
за закључење је iio § 45 нем. Зак. о осиг. овлашћен да закључн 
уговор 0 оснгурању. Сем тога може он углавити измене н проду- 
жења таквих уговора о осигурању, као што може у пме осигурача 
II отказати уговоре; он може датп ii изјаву о одустанку од уговора. 
Његово иуномоћнје, само се iio себп разуме, садржи н овлашћење 
да се мењају услови оснгурања; да иуноправно уговара премије, 
опомиње да се премија платп као н да даје одлагање за плаћања 
премије.



333

Срески агенг. Осигуравајуће ираво познаје joiii једну врсту 
агената. To је такозванн срески агент. Срескн агент је онај агент 
који је постављен за један одређен срез. Он може бити или агент за 
посредовање или агент за закључивање. Ако он за уговор којн је у 
питању није обавио никакву делатност, ни као агент за посредо- 
вање, ни као агент за закључивање уговора, то он за осигурача 
може делати само код онпх уговора о осигурању, који се налазе у 
његовом срезу или у погледу оних особа које се обично у његовом 
срезу задржавају.

Знање осигурача. Сазнавање извесннх чнњеннца од бнтне је 
важности по опстанак самог уговора, као што је важно и њихово 
благовремено прпјављивање самом друштву.

Према § 44 нем. Зак. о угов. о осигурању знање агента за iiocpe- 
довање не изједначава се у свима случајевима са знањем самог ос-и- 
гурача. Ово се односи баш на оне случајеве где је знање осигурача 
према законскнм прописима врло знатно. Од значаја је знања оси- 
гурача у бнтним стварнма код предуговорне дужности пријављи- 
вања од стране оспгураника, као и у оннма случајевима када дође 
до одустанка од стране осигурача услед повреде ове дужностн. Ово 
пријављивање означено је у самој понуди и тнче се важннх чиње- 
пица које долазе често до изражаја после паступа осигураног слу- 
чаја. Исто важн ii кад се поднесе пријава о једној знатној чињеници, 
опасности, па агент каже да то није потребно. Осигураник се у овом 
случају не може позивати на оно што је сазнао од агента, јер се ње- 
гово знање у овом случају не пзједначује са знањем самог осигу- 
рача, будући да oir толнку власт пнје нмао. Осигураник је дужан 
да пријави сваку знатиу чшБеннцу опасности. Рок за прнјаву ове 
знатне опасиости тече од дана кад је осигураник сазнао за ову 
знатну чнњеннцу. По немачком праву овај рок износи месец дана. 
Код нас такве рокове одређују, углавном, сама осигуравајућа дру- 
штва у општим условима осигурања. Ослобађање од обавезе на чи- 
нидбу у случају не пријављнвања повећане опасности, ако осигу- 
рани случај наступи после вип'е од месец дана после онога времена 
у коме би се прнјава имала доставити ос-игурачу, зависна ,је од 
зпања оснгурача, a не од знања агента за посредовање. Ради се о 
случају да агент iie сазна за настуиело иовећање опасности илн. 
пак, сазна, али то не прнјави, a осигураник уоппие прећутн појаву 
повећане опасности. У таквом случају не може се осигураник иози- 
вати на агента да га нн.је упозорио, јер је он сам морао ово да зна, 
будућп је то све обухваћено општим условпма осигурања. Међутим, 
агент нема толико овлашћење да мења саме услове уговора, јер то 
може чиннтн једино оснгурач, те се у оваквнм случајевима знање 
осигурача о извесним битнпм и важним чињеницама не изједна- 
чава са знањем самог агента за посредовање. To је сасвим разум- 
љиво, јер су у питању битне чињеннце ол којих зависн правоваља- 
ност једног уговора те уговор није могао бнтп нп закључеи. Исто 
важн II за право отказа ii ослобођење од чннидбе осигурача ако iio- 
ваћање опасности наступи независно од воље оспгурача.

Аустрпскп закон пзједначава знање агента са знањем оспгура- 
ча, ако је до овога дошло на основу прнјава ii објашњења на која је
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агент био овлаштен. Сасвим је друга ствар са знањем агента за за- 
кључивање уговора, јер он има већу власт заступања будући да пу- 
новажно заступа друштво, те се осигураник може на њега позивати 
у погледу чињеница које је он предочио ма да су оне битне. Отуда 
се и друштво у оваквим случајевима не може позивати на кривицу 
осигураника кад наступи осигурани случај и бранити се да није 
наступила обавеза на чинидбу од стране друштва. Аустриски закон 
је у овом погледу потпуно јасан и о томе говори § 47. Али ни агент 
за закључивање није овлашћен на признавање штете. Исто тако не 
може ни самостално водити парнице у име осигурача, нити му се 
може пуноважно доставити тужба.

Зтчај агентове титуле. Као што смо напред показали, имамо 
разних врста агената, како у погледу датих овлашћења, тако и у 
погледу просторне надлежности. Али друштва дају агентима и раз- 
личите титуле ради што бољег и успешштјег пословања. Обнчно, 
уколико је мање друштво и уколико је мање овлашћење, утолико је 
често пута већа титула самог агента. Уопште позната је ствар да 
сама осигуравајућа друштва нису штедљива у давању разних ве- 
ликих титула својим намештеницима. Иако агенти често пута носе 
врло различите титуле, нпак се по њима не може закључивати ко- 
лика је Moh заступања тих агената, управо колико је њихово овла- 
шћења за заступање. Ипак за осигурача постоји извесна опасност 
ако он агентима одобрава ношење велжих титула, тако да осигура- 
ник може и сме да на основу титуле закључи колика је моћ засту- 
пања агента. Разумљиво је да ће осигураник имати веће поверење 
у једног агента који носи титулу директора, под-директора, него у 
неког другог који ту титулу нема, отуда he и његова обја- 
гањења услова осигурања као н друга разјашњења бити за њега 
много важнија, па у иста иматн н више иоверења п на основу истих 
закључити II сам уговор о оснгурању.

Ограничење моћи заступања. Према § 47 Зак. о у. о о. може 
осигурач ограничитп моћ заступаља свију агената, алн ова ограни- 
чења само онда важе наспрам трећега лица, ,кад су она за ово знала 
или услед грубог нехата ннсу за ово сазнала. Кад се, пак, у поједи- 
ном случају појављује груби нехат оснгураника, односно трећег 
лица, може се одлучивати само према поједнном случају, односно 
према особитим одношајнма трећега. Само се по себп разуме да се 
агент за закључивање више сматра као поверљива особа оспгурача, 
него што је то случај агента за посредовање, па и његово ограни- 
чење Mohir заступања мора бнтп изричто назначено.

Кривице агената и погрешно тумачење услова о осигурању. 
Друштво даје поверење агенту да посредује приликом закључења 
уговора 0 осигурању. Ако је то случај, тада публика сме пригово- 
рити да му је друштво пренело у задатак да за понуђача да н по- 
требна разјашњења ii поуку о садржпни уговора који he се закљу- 
чити; 0 тумачењу општнх услова осигурања; о праву и дужностн 
која произлазе за обе странке из закључења уговора. Из положаја 
који агент према друштву заузима, мора понуђач извести закљу- 
чак да је друштво са своје стране исцрпно обавестнло агента о
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свима питањима која су у вези са стављеном ионудом и са угово- 
1>ом 0 осигурању. Ако, пак, агент са своје стране обавести пону- 
ђача, овај може ова обавештења агента сматрати као обавештења 
друвзтва и ослонити се на њихову тачност. Друштво мора јамчитн 
за оно што је агент изјавио понуђачу. Овај he се принцип, у случа- 
јевима да је агент свесно дао неистинита изјашњења, моћи поду- 
прети још и разлозима да је друштво са агентом ступило у д>'жу 
пословну везу, ii да би, према томе, његов задатак морао бнтн да се 
и за то брине да за агенте нађе сигурне и озбиљне особе. Ако, пак, 
једном швиндлеру пође за руком да иостане агент друштва, онда 
друштво треба да сноси штету, a не осигураник.

Јамчење осигурача за лажно тумачење услова о осигурању од 
стране агента, за лажно саветовање при одговору на питања 
из понуде, као и у погледу свих оних обавеза и дужности које 
осжгураник има да испуни за време постојања уговорног одно- 
шаја, образлажу се напред изнетим правним становиштем'о пра- 
вима и дужностима агената. Тиме није речено да је осигурач 
под свим условима дужан на накнаду. Он има могућности да 
ге позива на сукривицу оснгураника. Ако таква сукривица по- 
стоји, он јамчи само делимично и одговарајући делу свога органа у 
тој кривици. Постоји могућност да је кривица осигураника толико 
претежна, да обавеза на накнаду осигурача отпада. Све одлуке не- 
мачког Царевинског суда у томе се слажу. Ево одлуке од 7 јан. 1930 
год.: Дужност и задатак агента, која му је стављена од стране дру- 
штва у погледу публике, састоји се у томе, да за рачун друштва не- 
посредно и усмено саобраћа; да даје осигураницнма потребне поуке 
и разјашњења о садржпни и значају услова осигурања, као и да 
одговара осталим захтевима.

Осигураник сме и мора у овом погледу да нма поверење у 
агента н друштво мора утолико за ова изјашњења јамчнти и сно- 
сити одговорност. To не произлазн као заповест принципа вере и 
поштен.а, већ то произилази из правног одношаја агента у погледу 
друштва. У погледу штета, које одатле могу произићи за осигура- 
вајуће установе, нека се друштва штите прнлпком нзбора својих 
агената. Исто важи, разуме се, кад агент једном специјалном услову 
уговора, или једној спеђнјалној клаузулн, да лажно тумачење п 
тиме осигураника увери да ова клаузула садржи уговорну заштиту 
која је баш потребна осигураннку. Алн ако агент јасним и несум- 
њнвим условнма да лажно т^'мачење, a оспгураннк је с обзиром на 
степен свога образовања морао сазнати за ово лажно тумачење, тада 
Јемство друштва не долази у пнтан>е. Тада, напротив, има осигура- 
ник сам да сноси своју штету с обзиром на наведено и нзложено 
гледшите, имајући у виду своју претежну кривицу. Ради се о томе, 
да ли је реч о несумњивим пнтањпма на која може и сваки трећи 
да одговори, нли је реч о чисто техннчком тумачењу осигурања, 
код којих се агенту признаје већа стручна спрема него самом оси- 
гуранику.

Да бц се показао практичан зиачај напред изложених ирин- 
цтша, из обиља пресуда навешће се неколико прнмера. Приликом 
закључења једног осигурања о законској одговорности за једну
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црквену општину, агент се је изјаснио да је осигурана н приватна 
законска одговорност свештеника. Агент једног приватног друштва 
за осигурање стоке тврдио је да лешнна остаје на расположењу 
осигураном, пошто је друштво накнадило штету за осигурани слу- 
чај. У једном другом случају агент је понуђача уверио да су у оси- 
гурање противу незгоде укључене и такове штете, које долазе услед 
поплаве. Впше су пута агенти код осигуравања жнвота поучавалн 
понуђача да вредност повратне куповине осигурања после трп го- 
ДШ1(? достиже пун нзнос уплаћених премија.

У свим овим случајевима разјашњења агената била су не- 
тачна, али су у свим случајевима била ппак друштва осуђена да 
јамче за ова разјашњења. И то зато што нису била у питању једно- 
ставна тумачења, већ техничко-стручна тумачења самог уговора, 
где се агент појављује баш као стручњак, a осигураник као лаик. 
Нарочито је значајан један случај где је као посредник дошао један 
Бице-днректор једног друштва. Овај је на питање понуђача у по- 
т леду виснне премије означио тачан премиски износ, али је пропу- 
стио да дода, да друштво већ годинама поред премије узпма н зна- 
тан наршадан додатак премије. И за ово је друштво на основу npim- 
ципа 0 вери и поштењу морало сносити одговорност за свога по- 
средника, јер је повредио горње принципе.

Другојачије стојн ствар ако агент употребн лукавство, те се 
осигураннк на основу овога другојачије изјаснн. У оваквом случају 
несумњиво да осигураник има права на побијање ове изјаве, јер је 
туђом кривицом чинио изјаве које нпје хтео. Поставља се питање, 
ита he бити у једном та?;вом случају кад је агент употребио лажне 
иодатке о битннм чињеннцама у иогледу закључења уговора, те је 
ооигураник наведен на закључе1ве овога уговора. У оваквом слу- 
чају може сваки оснгуранпк захтевати понпштај закљученог уго- 
вора ех tunc на основу проппса грађанског законпка, где се говори 
0 поннштају уговора закљученпх услед лукавства ii преваре.

Иако оснгураник на основу оваквог рада агента може да тражи 
понпштај уговора о оспгурању, то често пиак за оспгураннка нпје 
довољно. 6н је излон^ен великом ризпку да пзгуби једно осигурање, 
па често пута да претЈјпн и неку штету, ако за то време наступи 
осигуранп случај, a он се није могао на в*реме осигуратн. Важнпје 
је за оснгуранпка да ли се у оваквнм случајевима може засноватп 
каква обавеза на накнаду од стране самог оспгуравајућег друштва. 
Немачко право сматра да у оваквим случајевнма не наступа ни- 
каква обавеза за осигурача. Исто тако нп аустрнски ни немачкн 
закон не кажу шпита да лн и када осигурач мора прпзнатн да важе 
лажни подаци агента као саставни део уговора. Ово се питање по- 
отавља н долазн до нз})ажаја нарочнто у вогледу обпма рпзика.

Саветовање од стране агетта. До сада смо говорнлн о дужности 
агената да даје пстините н потпуне поуке ионуђачу — оснгураннку 
— 0 садржини уговора о оснгурању. Алн се агентп често пута пе за- 
државају iia самом обавештавању осигураника и на потребном раз- 
јашњењу извеснпх стварп, да бн оснгурапнк бпо на чпсто какав 
уговор II3 осигурања закључује. Они нду даље од овога, па дају ii 
савете оспгуранпку какав уговор да закључп. те је апсолутно по-
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требно правитн разлику нзмеђу саветовања ii дј'Жности давања 
поуке. Навешћемо неке прнмере. У једном случају агент пуепоручи 
понуђачу, који хоће да своју робу на стоваришту осигура до пуне 
вредностд против пожара, да закључи осигурање само до две тре- 
ћпне вредности, алн да, уз то, до оног нзноса до пуне вредности оси- 
гура још и опасност од провалне крађе. Доцније је нзгорело цело 
стовариште п осигураник се ннје могао позиватн на агента да га 
је он обмануо у погледу обима и начина осигурања, a још мање на 
само друштво да му је услед таквог њиховог рада испало недовољно 
осигурање, па да је н сама штета на тај начин осгала недовољно ио- 
кривена. Нп по коие законском проииоу агент није позван да се 
стара да понуђач-осигураннк оснгура сву своју нмовнну противу 
свију опасности и то још ii у пуном износу. Као што се види, овде 
је у питању чисто саветовање, a не дужна поука од стране агента 
на спрам осигураника, отуда осигурач п нпје био одговоран за ова- 
кав рад свога агента.

Другп један случај. Приликом једног прегледа неке велике за- 
лпхе трговачке робе у једном магазину која је била осигурана, вла- 
ник се обавештавао код агента да ли чување робе у овом одређеном 
магазину одговара прописима друштва. Агент је то потврдио. После 
овога разговора наступио је осигуранн случај, па је на тај начин 
ДОВ1ЛО II до саме штете. Осигурапик је наспрам друштва доказивао 
своје право на тај начпн што је тврдио да га је агент у своје време 
'гребао на то упозорити да се роба у оваквпм магазпнпма ннје могла 
оснгурати. Осигураник је прилнком закључења уговора требао да 
пажљиво прочита услове осигурања противу пожара и да тачно од- 
говори на пптања нз ионуде за закључење уговора, док он, међу- 
тим, није тако поступио. Да је тако радио, сазнао би у ка1:вим ма- 
газннима мора роба да се држн. Царевпнски суд је одбно тако да- 
леко прошнрење дужности агента, те осигураник није дошао до нак- 
наде штете.

Агент као посредник у служби самог осигуранпка. He иојав- 
л>ује се агент само у служби осигурача, већ понекад и у служби оси- 
гураника. Раније смо већ реклп да код лажног испуњења ионуде од 
стране агента не одговара оснгЈ^рач баш увек. Осигураник је више 
пута II сам дужан да све те ствари пажљиво пспнта, на пример да 
прочита како оште тако ii специјалне услове осигурања. У оваквим 
случајевпма треба воднтн рачуна о разлици између осигуравајућнх, 
техннчких II других питања, као што, уосталом, треба увек водити 
рачуна II о степену образовања осигураника. Од случаја до случаја 
треба увек пажљпво исинтиватн, колико је агент по налогу осигура- 
ннка делао н то као његов помоћник, и да ли лични одношаји из- 
међу осигураннка н агента нису толико далеко отишлн да је, мож- 
да, према овоме, пословна веза између агепта ii друштва заостала. 
Ово нарочито важи онда, ако је агент од стране осигураника имао 
налог да иронађе уговор о осигурању што је могуће јефтнније п 
1!од одређеннм условима код макар кога друштва.

У таквим случајевнма не може битн ни речи о томе да је агент 
делао као повереник и као агент оспгурача. Ово питање је до сада



врло слабо претресано, чак и у немачкој судској пракси, a да не го- 
воримо код нас.

Приицип вере и поштења. Углавном смо завршили наше изла- 
гање, али ћемо на крају да кажемо и неку реч о принципу вере и 
поштења код уговорног осигурања, с обзиром да смо овај принцип у 
току нашег излагања често истицали.

Ми смо већ II раније рекли да код нас не постоји специјалан 
закон 0 уговору о осигурању. Једино што у Словеначкој и Далма- 
цији важи аустриски закон. Али ни сам закон није довољан да реши 
сва правна питања која се у погледу агената појављују. Ту је суд- 
ска пракса, која и даље развија и разрађује уговор о осигурању. 
Али све то често пута није довољно. У трговачком праву несум- 
љиво, поред обичаја, најчешћу примену има принцип вере и поштења, 
кли како Немци кажу Treu' und Glaube. To другим речима значи да 
странке добронамерно једна другој прилазе при закључивању уго- 
вора; да оне управо желе да закључе пуноважан уговор без задњих 
намера. Отуда и код разјашњења уговора о осигурању долази до ја- 
ког изражаја овај прннцип. Морамо признати да он код одлучи- 
вања осигуравајућих питања игра још већу улогу, него што ју 
игра у другим споровима. Има специјалну примену код суделовања 
агената при закључивању уговора, при излагању услова осигурања, 
као н код предуговорне дужности пријављивања.

To је II разумљиво, јер је ову материју тешко укалупити у 
слабо покретне законске форме. Она је стално у развоју и заснована 
је на поверењу као и сви трговачкн послови. Сем тога осигурање 
1ша данас ii масовнп карактер. Има земаља где је тешко наћи 
особу која не плаћа неко оснгурање. Све то, пак, истиче ва- 
жност горњвг прпнципа. Ј ођои В. Коштуншца
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Оцене и прикази
D r. F e rd o  C n linov ić : N arodno  p rav o . Z b o rn ik  n a ro d -  

n ih  m isli iz  n a š ih  n a ro d n ih  n m o tv o rin a . B eo g rad , 1938.
Писац je на око 450 страна, у три поглавља, (Опћи део, Јавно 
право, Приватно право) приказао схватања нашега народа о 
праву и праведности, о личности, држави, опћини, цркви, о кри- 
вичном, брачном, породичном, стварном, наследном и облигацио- 
ном праву. На крају књиге писац је навео богату литературу коју 
је употребио, која сведочи о томе, колико је било потребно труда 
и воље да се изради једна оваква Збирка народних правних схва- 
тања какву је дао г. Чулиновић. Све своје наводе и закључке 
г. Чулиновић је документовао огромним бројем примера из на- 
родних песама, приповедака, пословица, које је све повезао у 
један леп и складан систем, који на свакој страни кшиге доказује, 
колико је у нашем народу здравога схватања и са колико уро- 
ђенога смисла за право и праведност он суди о многим одноша- 
јима правнога живота.
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Друго је питање колико се од једне овакве, са толико воље 
и труда израђене збирке народних правних схватања и веровања, 
може имати практичне користи: користи за изградњу једнога H a 
mer, оригиналног, расног, југословенског права, што, како писац 
у уводу и- закључку књиге истиче, треба да буде управо главна 
сврха због које је и ова збирка приређена. Jep ма колико да су 
дивљења достојне мисли и изреке нашега народа о праву и пра- 
ведности, које по мудрости и лепоти достижу, често, изреке кла- 
сичнога римскога права, ми морамо, ипак, када је реч о томе да 
се на основу све те народне мудрости изгради једно наше савре- 
мено, модерно право, да се односимо са прилично скепсе. Ми 
морамо, пре свега, да се запитамо, на изградњу којега права пи- 
сац мисли када указује на народне умотворине као на извор и 
образац права које би имало да се изгради? Да ли на изградњу 
свих оних грана јавнога и приватнога права које је писац у својој 
књизи тако лепо обрадио? Или на изградњу, можда, само rpa- 
ђанскога права, са свим његовим подврстама, којих такође има 
једна десетина. Ако се на све то мисли, ко би онда могао, без 
расположења за крајњи оптимизам, озбиљно веровати, да би се 
један толико огроман и толико компликован строј за остварење 
материјалнога права као што је на пр. грађански парнични посту- 
пак, могао конструисати на основу народних схватања и веро- 
вања, кад она, према примерима које нам писац из народних умо- 
творина даје, обухватају једва неколико најпримитивнијих, па- 
тријархалних установа и облика грађ. парн. поступка. О стотини 
и стотини установа модерног грађ. парн. поступка, без којих се 
његово успешно функционисање не може ни замислити, нема у 
народним песмама, приповеткама и пословицама ни тавних нази- 
рања и наслућивања, те се са пуно разлога може питати, како да 
се при изради једнога таквог модерног грађ. парн. поступка кори- 
стимо народном мудрошћу из умотворина. Или да се таквога 
модерног грађ. парн. поступка, који нам свом озбиљношћу и 
неизбежношћу намећу све замршеније прилике живота, одречемо 
само зато, јер о највећем броју његових установа наивни народни 
живот још није имао прилике да образује своја мишљења? Али 
lo  није случај само са грађ. парн. поступком, јер исто тако нема 
одговора ни на питање, како да се на основу народних умотво- 
рина изради једно наше оригинално, расно, модерно, трговачко, 
менично, земљишно-књижно, кривично, овршно, уставно и управ- 
но право, заједно са поступцима, о којима се у народним умо- 
творинама, ту и тамо, налазе такође само трагови почетних, са- 
свим примитивних облика; о чијем бескрајном богатству пробле- 
ма, које модеран законодавац има задатак да реши, народне умо- 
творине не садрже опет ни најтавнијих наслућивања!

Али, сем тога, тешко је без примедбе и велике скепсе при- 
мити и ону другу тврдњу поборника тако званога народнога пра- 
ва, да би на пр. наше југословенско, ново законодавство, при- 
мљено, већином, из странога, у основи својој противречило на- 
родном схватању о праву и праведности које садрже наше народ- 
не умотворине. Напротив, читајући ову велику збирку народних
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мишљења о многим односима правнога живота, које нам je са 
толико труда и воље скупио r. Чулиновић, ми тако рећи на свакој 
страни његове књиге налазимо потврду за то, да се решења и 
схватања законодавчева о основним проблемима његових закона 
до у танчине подударају и слажу са оним народним схватањима, 
које нам је писац по народним умотворинама приказао. Зар се 
не подударају до у танчине схватања народна и законодавчева, 
да узмемо за пример само грађ. парн. поступак, када и народ и 
законодавац кажу; „да судија треба да буде добар и праведан“; 
„да је правда главни циљ правога и доброга судије“; „да судија 
не сме поклекнути ни пред каквим насиљем ни искушењем"; „да 
му једини циљ мора бити истина“; „да за судију не постоје лич- 
ности као странке“; „да пред судом нема ни пријатеља ни род- 
бине“; „да за суд постоји само правда“; „да судија не може су- 
дити своме родитељу“; „да судија треба исцрпно, истинито и не- 
пристрасно да установи на чијој је страни право“; да „ко брзо 
суди брзо се и каје“ итд.? Но ко би могао тврдити, да останемо 
код грађ. парн. поступка, да ванпарнично судовање на пр., не би 
могло и смело бити предметом модернога законодавства само 
зато, јер у народним умотворинама нема о њему, како нас писац 
извештава, нигде помена, као и о безброј других установа и про- 
писа модерног законодавства!

Намећу се и друге сумње када се говори о модерном законо- 
давству које би имало да се изгради на основу народних схва- 
тања и веровања. Народна схватања су, како нас писац обавешта- 
ва, о многим основним и најважнијим проблемима човечјег жи- 
вота, баш као и схватања појединаца, једна са другима, често, у 
дијаметралној супротности. О жени на пр. По једном народном 
мишљењу „ко жену слуша гори је од жене“; „ко слуша жену 
однео га враг“; „ко женску памет слуша нема своје“; „ко се жене 
боји гори од ње“; „у жене је дуга коса a кратка памет“; „жене 
су да зборе a људи да творе’‘; „да човек у кућу уноси вилама, a 
жена из куће избацује иглом, нема ништа“; „људи кад буче жене 
нек муче“ итд. По другом народном веровању: „где није жене 
онде није ни куће“; „на жени кућа остаје"; „кућа више стоји на 
жени него на земљи ‘; ,,домаћица кућу држи"; „човек је гост a 
жена домаћин"; „добра жена најбоље благо"; „права жена нај- 
боља прћија“. За које од толико супротних мишљења о вред- 
ности жене да се, дакле, законодавац одлучи, израђујући закон 
на схватањима и веровањима која садрже народне умотворине? 
Како да се и против народних мишљења о подређености и без- 
вредности жене законодавац одлучи за равноправност и еманци- 
пацију, коју су жене у друштвеном животу данашњице, без обзира 
иа народне патријархалне појмове, већ давно себи извојевале? 
Где је и иначе у данашњем индивидуалистичком друштвеном 
склопу, са стотину погледа на све основне проблеме живота, оно 
схватање, које би законодавцу требало да послужи као образац 
за изградњу законодавства које ће почивати на народним схва- 
тањима и веровањима? У Црној Гори, где се обичајно народно 
право, баш као и сам племенски живот, још било одржало, могао
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je Богишић да неке, али само неке одношаје имовинско-правнога 
живота узакони узимајући за подлогу још живи народни правни 
обичај. Али је и он највећи део облигационога права на пр. морао 
да узакони, прихваћајући римске правне творевине, које су и за 
Црну Гору, као и за све народе, остале и до данас обрасци чита- 
вога обвезнога и имовинскога права. За практично остварење тога 
узакоњенога обичајнога права морало се и у Црној Гори да при- 
бегне Грађ. парн. поступку који није изграђен, нити могао бити 
изграђен, на основу обичаја црногорских народних судова, него 
рецепцијом из оних истих модерних извора, из којих је био при- 
моран да црпе, у наше дане, и наш законодавац.

Ако је, дакле, некада а, изузетно, још и данас, обичајно на- 
родно право — највише у области имовинскога и наследнога 
права — још могло да послужи законодавцу као основа за коди- 
фикацију, у новије време, a у наше дане нарочито, ми присуству- 
јемо у томе погледу једном процесу који, како се чини, однос 
законодавца према тако званом народном праву из основе пре- 
ображава. Као и у науци и техници, право, принуђено да даје за- 
конску регулу све многобројнијим и компликованијим одноша- 
јима живота, израшћује с дана на дан све више из ускога круга 
наивнога и патријархалнога народнога схватања да, као и откри- 
ћа науке и технике, буде све више упућено на изградњу ускога 
круга стручњака, способних да даду законски облик тој, нај- 
чешће, са муком решивој проблематици модернога живота. И као 
што успеси науке и технике продиру и освајају и најшире на- 
родне масе већ самим тим, што се оне уверавају о њиховој корис- 
ности и целисходности, иако у њиховој изградњи нису судело- 
вале, тако и модерне правне установе широке народне масе при- 
хваћају, јер увиђају да су им оне од користи, иако пре тога нису 
имале прилике да о њима образују ни своја најпримитивнија и 
најједноставнија мишљења. Ако су о вредности и целисходности 
извесних правних установа, створених путем законодавства и „од 
горе“, мишљења подељена, онда се може одговорити да те потпуне 
сагласности и једнодушности о вредности правних установа није 
било ни онда, када је поред једнога обичаја, племенскога, брат- 
ственог или обичаја места, одмах у непосредном суседству, по- 
стојао други адет и други правни обичај! Па као што је некада 
застарели и преживели правни обичај укидао други, новији и 
целисходнији, који се више прилагођавао животу и његовим по- 
требама, тако и законодавство, створено истина вештачки, али 
ипак не занемарујући народни живот и његове потребе, трпи из- 
мене од тренутка када се законодавац уверава да оно треба да 
се боље прилагоди приликама стварнога живота. Тако и струч- 
њачко законодавство, ништа мање од некадашњега обичаја, по- 
стаје живо право које, као и сам живот који законски уобличава, 
подлежи непрекидним гибањима, менама и еволуцијама. Само 
некадашње правно схватање широких народних маса, довољно 
да правно уобличи патријархалне и примитивне одношаје народ- 
нога живота, са појавом модернога живота и његовим замршеним 
проблемима чији број иде у бесконачност, постаје силом прилика
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све мање извором за изградНЈу модерног права и законодавства. 
Оно престаје бити његовим извором већ самим тим, што народне 
масе, без везе и ван средине тих многобројних проблема модер- 
нога живота, немају ни прилике ни могућности да о свима њима 
образују ма и своја најпримитивнија и наивна мишљења. Зато 
тврдити да је на пр. један модеран грађ. парн. поступак „ненаро- 
дан“ већ самим тим, што о многим његовим установама нема у 
народу ни тавних назирања, било би, чини нам се, исто што и 
тврдити да је „ненародан“ један врло компликован строј за из- 
раду модерних тканина само зато, јер широки народни слојеви 
нису у изради тканина одмакли још непрестано дал>е од преслице 
и од разбоја!

Поред свих тих примедаба које смо учинили на тезу о на- 
родном праву уопште, без обзира на књигу г. Чулиновића, ми 
понављамо да г. Чулиновићу треба, без резерве, признати да је 
извршио један леп и користан посао, који је тражио огромне воље 
и напора. Ми зато његову књигу свакоме, ко за ову врсту студија 
има интересовања, можемо само најтоплије препоручити.

Д~Ј» Јо-В€жш С а в к о в и А
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Судска грађанска пракса
262

У меничним предметима бр. Рев. II 51/1935 и Рев. 215/1936 Ка- 
сациони суд је обвезао тужитеља да туженику плати парнични тро- 
шак у року од 3 дана. У §-у 649 Грађ. п. п. изречено је да he суд у 
меничним споровима у лресуди одредити рок од 3 дана за испу- 
Јвење свих обавеза наложених туженику пресудом. Из тога закон- 
скога прописа не може се, међутим, извести да он важи само у ко- 
рист тужитеља, a не н у корист туженика, када се овоме досуђују 
трошкови против тужитеља. Тако и аустриска пракса (одлука од 
9 апр. 1913 R. II 349); тако и Шперл у своме Уџбенику стр. 562. Ној- 
ман у своме Коментару (II 1444) каже да би се друкчије схватање 
противило једнаком парничном положају обеју странака.

263
Наше државне железнице дужне су нашим држављанима пла- 

ћати ренту за несрећне случајеве који су се догодили пре рата на те- 
риторији која је Трианонским уговором о миру припала нашој 
држави. (Пресуда Касационог суда у Новом Саду од 24 окт. 1938, бр. 
Рев. 787/1936.)

Касационн суд ревизију тужитељице и туженога уважава утолико што ту- 
жени Државни ерар осуђује да је ренту, која се повишава на месечних 300 
дин. (три стотине динара), дужан тужитељици плаћати почев од 1 јануара 1935 
год. Са вишком тужбе, да јој тужени Државни ерар месечну ренту плаћа од 
1 јануара 1919 год., тужитељнцу одбија.

Ревизиске трошкове међу странкама узајамно укида.
Р А З  Л О З И ;

Тужитељица је у тужби навела да је Државни ерар бивше Краљевине 
Угарске пресудом Кр. Курије у Вудимпешти, односно пресудама Окружног суда
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y Сегедину, 1916 год. осуђен да јој у име доживотне удовичке ренте плаћа. ме- 
сечно 360 круна, јер је њен муж маја месеца 1915 године на железничкој ста- 
ницн у Петровграду био прегажен од воза бивших мађарских државних желез- 
ница. Досуђена рента јој је исплаћена до краја 1918 год., али јој после тога 
пити мађарска нити наша држава ренту нису хтеле да исплаћују. Мађарска 
држава, изговарајући се да је у см. прописа Трианонскога уговора наша држава 
узела на себе дужност нсплаћивања овакових обавеза, a наша Држава, опет, 
да се баш по Трианонском утовору не може приморати да иЛлаћује обавезе из 
несрећних случајева који су се догодили на прузи бивших мађарских државних 
железница. Тражила је да се Државни ерар осуди да јој је од 1 јануара 1919 г. 
дужан исплатити по мађарским судовима досуђену ренту у износу од 90 дииара 
годишње, у укупној своти од 1440 динара, a почев од 1 јануара 1935 год. ме- 
сечно по 500 динара, јер да јој је из те своте омогућен данас живот какав је 
пре рата могла да живи из досуђених јој 30 круна месечних. Тужени Државни 
ерар тражио је да се тужитељица са тужбом одбије. Порицао је да су мађарски 
судови досудили тужитељици ренту од 30 круна месечних и да јој је мађарски 
Државни ерар ту своту исплаћнвао. Но све да јој је и исплаћивао, обавеза ма- 
ђарских Државних железница, односно мађарског Државног ерара, могла би 
теретити наш Ерар само у том случају, да су наше државне железнице уни- 
верзални наследник мађарских државних железница, или по закону или по 
уговору, такав закон, a ни уговор, међутим, не постоје. Према 301 чл. Трианон- 
скога уговора, који је у конкретном случају меродаван, нашој Држави уступ- 
љене су, додуше, мађарске железничке пруге на територпјн која је припала 
нашој Држави, али јој није припало само пердузеће, или део истог т. ј. ма- 
ђарске државне железнив,е као приватно трговачко предузеће бивше Угарске 
Државе. По чл. 191, пак, Трианонскога уговора наша Држава стекла је један 
део железнида као власништво некадашње Угарске, али њихову вредност има 
да установи комисија за накнаду штете, која се имала образовати и та се вред- 
ност имала ставити на задужење наше Државе, a одужење Угарске и одбити 
своте које се дугују у име накнаде штете. По чл. 186 Трианонскога уговора наша 
Држава сноси део дуга некадашње угарске Владе, који је био нарочито осигу- 
ран залагањем железница. По Трговинском уговору наша је Држава, дакле, 
стекла само железничке пруге, a не и само предузеће, и то наплатним послом, 
a да тиме није преузела никакве обавезе предузећа мађарских државних желез- 
иица. У Трианонском уговору нарочито је споменуто које обавезе бивше угарске 
владе могу да терете Краљевину Југославију, a међу овима се не помињу оба- 
везе ех delicto.

Првостепени суд, Окружни суд у Новом Саду, дао је тужби у целини ме- 
ста, док је Апелациони суд призиву туженога Државног ерара дао делимично 
места и досуђену месечну ренту од 500 дин. снизио на 250 дин. месечних.

Жалбе странака да је Апелациони суд повредио правне прописе само су 
делимично основане. Неоснована је жалба Државнога ерара да се он не може 
осудити на плаћање ренте за несрећан случај који се десио пре рата, када је 
власнивЈтво железница припадало бившем мађарском Државном ерару. У см. 
чл. 248 Трианонскога уговора: Питања о правима, повластицама и добрима 
припадника некадашње Краљевине Угарске, као и угарских припадника, којима 
се не буде бавио ни овај Уговор, ни уговор који има да регулише извесне непо- 
средне односе између држава на које је једна територија некадашн.е аустро- 
угарске монархије пренесена, или које су постале распадом те монархије, биће 
предмет нарочитих конвенција између заинтересованих држава. . .  У Трианон- 
ском уговору, у погледу ове врсте потраживања која чини предмет парнице 
(ренте за несрећан случај на железницама који се десио лре него што је један 
део бивших мађ. железница прешао у власништво нашег Државног ерара), нема 
посебних прописа, алн је напред поменутим чланом прописано, да се пнтање 
права припадника некадашње Мађарске, која нису обухваћена уговором, имају 
решавати конференцијом делегата заинтересованих сила, која се у см. посл. става 
истога члана имала састати у  року од три месеца од ступања на снагу уговора. 
Према извештају Министарства правде бр. 22559/1930, који је прикључен ранијој 
сличној парници бр. Г. 368/1929, до тада по овом питању није била склопљена 
пикаква конвенција, a нема података да се у  међувремену стање у том погледу 
променило. Као обавезна директива при решавању питања о томе, које обавезе 
терете угарску Владу, изречено је у чл. 186 Трианонскога уговора да ће угарска 
Влада бити једина одговорна за обавезе које је узела на себе некадашња угарска
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Влада пре 28 јулија 1914 год., но које нису претстављене обвезницама, боновима, 
рентом, хартжјама од вредности и новчаницама које изрично предвиђа уговор. 
To исто Je изречено и у чл. 188 посл. став. Одбрана туженог Државног ерара да 
он за ренту коју тужитељица потражује не може одговарати већ ни зато, јер 
да један део мађ. државних железница није припао нашој Држави приватним 
уговором, није такође основана, јер према таквом стајалишту наш Државнн 
ерар не би могао одговарати за плаћаље ренте ни онда да су железнице које 
су сачиљавале мађарско државно вдасништво у целини прешле на наш Др- 
жавни ерар.

Према напред изложеном, дакле, за решење конкретнога спора биле би 
меродавне одредбе конвенције у см. чл. 248 Трнанонскога уговора. Но како кон- 
венција у предвиђеном року нпје склопљена, a утужено потраживање преставља 
ренту, дакле издржавање, чије се досуђивање без штете за тужитељицу и без 
повреде правичности не може одгодити, Апелациони суд је тужжтељици право 
на ренту с разпогом признао To је учинпо са толико впше разлога, јер је у 
чл. 199 Трианонскога уговора у вези са поделом обавеза у погледу пензија изре- 
чен пршцип држављанства, те се до склапања конвенције тужитељжци, која је 
наша држављанка, не може одрећи право да јој Државни ерар своте потребне 
за издржавање засада бар предујима, о чијем he коначном сношењу имати да 
одлучи у 248 чл. Тржанонскога уговора жоменута конференцжја делегата заинтере- 
сованих сила. Треба, напослетку, жоменути, да су ж саме Државне железнице у 
сличним случајевима поступале на исти начин и да је и Касациони суд у овом 
питању у истом смислу већ заузимао своје правно стајалиште (Бр. Г. 368/1929  
II 46/1933).

Уважити је ваљало ревизнју Државнога ерара, међутим, уколжко се тиче 
времена за које се тужвтељжци рента има досј д̂ити и досудити јој ренту само 
од 1 јануара 1935 год., јер је она тЈ'жбу покренула тек 27 јунжја 1935 год., док 
Je правнж пропжс да се нагомилана потраживања за издржавање не могу при- 
знати оправданжма. Са вишком потраживања је, дакде, тужжтељицу, која тражи 
досуђење ренте почев од 1 јануара 1919, ваљало одбитж. Напротив је ваљало 
тужитељжцж по Апелационом суду досуђену ренту (250 дин.) повиснти на 300 
дин. месечпих, јер је Касациони суд нашао да та свота одговара међувремено 
иромењеиим животним приликама, из које he тужитељици бити омогућен живот 
какав је за време рата могла живети са досуђених јој 30 круна месечних.

Како су обе странке са ревизијама делимично успеле, ваљало је ревизжске 
трошкове међу странкама узајамно укинути.
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У CiM. §-а 72 Зак. чл. XXXV из год. 1874, не могу бити сведоци на 

јавнобележннчкој исправп лица која стоје у служби јавнога бележ- 
ника. Такав правни посао, ако се за његову ваљаност тражп јавно- 
бележничка исправа, ништаван је. Правни је, пак, пропис да је 
ништаван правни посао властан да напада не само универзални, 
него н сингуларнн правнн следник, као и свако лице које је њего- 
вим раположењима у својем праву повређено. (Пресуда Касацноног 
суда у Новом Саду од 22 августа 1938, бр. Рев. II 76/1937).

Касациони суд ревизиону молбу тужене одбија.

Р А З  Л ОЗ П:
Тужжтељ је у тужбж навео да је пок. Г. Ђ. даровним уговором, састављеним 

пред кр. Јавнж.ч бележнжком у Ковачжцж, Г. Л., 24 децембра 1910 год. покло- 
пио својој жени, туженој, половину некретнина упжсанжх. у гр. ул. општине 
Олаво бр. 269, задржавши себи на тај део некретнина дожжвотно право плодо- 
ужввања. Даровни.ч, пак, утовором којж је склопњен жред истим кр. јавним 
бележником 16 априла 1921 године, Г. Ђ. је другу половину тих некратнина 
поклонно iBCiMy, тужитељу, пошто је још ранијжм даровним уговором од 24 дец. 
1910 год. дозволио да се у корист тужене на једну четвртину истих тнх не- 
кретнжна, чжју је половину поклонио њему, укњижж доживотно право плодо- 
уживања. У поседу целе некретнине налази се тужена и упркос позива тужите- 
љева да га пусти у заједнички посед, она позиву неће да удовољи.
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Како је јавнобележничка исправа којом је право плодоуживања туженој 
покпоњено неваљана и како је, према томе, тврди тужитељ, и цео посао даро- 
ван>а ништаван, тужитељ је тражио да се тужена осуди да га је дужпа пустити 
у заједнички посед некретнине и платити му изосталу корист, 600 динара го- 
дишње iio ланцу до предаје у посед. Јавнобележничка исправа од 24 децембра 
1910 годнне по тврдњи тужитеља неваљана je, јер се у њој не помиње да је 
она страпкама на српском језику протумачена; да ли је то учинио заклети 
тумач нли јавни бележник и да ли је овај имао овлаштење да па мађарском 
језику узима исправе и са странкама које мађарскога језика не знају него само 
српског. Јавнобележничка исправа неваљана је и зато, јер сведоци који су на 
исправи потписани, као сведоци нису могли фунгирати, будући су у то време 
стајали у служби јавног бележника (т. е §-а 72 Зак. чл. XXXV из год. 1874). 
Тужена ннје могла стећи право плодоуживања, тврди, даље тужнтељ, ни зато, 
јер исправа не садржи нигде њену изјаву да даровано јој плодоуживање прима, 
него садржи само изјаву пок. Г. Ђ. да пристаје да се право доживотнога плодо- 
уживања у корист тужене грунтовно укњижи. Но када би јавнобележничка 
исправа и била ваљана, и онда би туженој могло припасти плодоуживање само 
па једну четвртину некретнина уписаних у опавачком гр. ул. бр. 269, јер се у 
исправи од 24 дец. 1910 год. каже да дародавац пристаје да се у корист тужене 
укњижи доживотно право плодоуживања па половипи припадности некретнине 
која је остала дародавцу. Тужена је порицала да јој даровни уговор не би био 
на матерњем језику протумачен и да јавнобележничка исправа у формалном 
ногледу не би одговарала законским условима. Приговорнла ,ie у току поступка, 
напоспетку, да тужитељ као сингуларан сукцесор пок. Г Ђ. није властан да 
папада уговор од 24 дец. 1910 год., јер би то право прнпадало само дародавцу 
који га за свога живота није нападао, a оси.м њега само његовом универзално.м 
правном следнику.

Првостепени суд је тужитеља са тужбом одбио, a призивни је суд, одбија- 
јући призив тужитеља, првостепену пресуду у  целини потврдио. Услед реви- 
зионе молбе тужитељеве Касациони суд је пресуду призивнога суда разрешио 
и упутио га да установи: да ли Је основан навод тужнтељев да су пословни све- 
доци прилиЕом склапања даровнога уговора од 24 дец. 1910 год. били у служби 
јавнога бележника, у ком случају правоваљана јавнобележничка исправа не би 
постојала, те бн и цео правнн посао даровања био ништаван. Упућен је при- 
зивни суд да установи, даље, да ли је јавни бележник овлаштен да узима 
исправе на мађарском језику са странкама које знају само српскога језика и 
да им њихову садржину тумачи на српском без заклетога тумача. Призивни 
суд, пошто је спровео доказни поступак, установио је да је .један од пословних 
сведока бно у време сачињења даровнога утовора у служби, као слуга, код 
јавног бележник, a други да је радио код њега као помоћник, иако не стално; 
да је јавни бележник имао, међутим, овлашћење да садржину исправе тумачн 
странкама на српском језику. На основу таквога установљења призивни суд је 
првостепену пресуду преиначио, тужби дао места и тужену осудио да је дужна 
тужитељу предати у супосед половину некретнина упнсаннх у гр. улошку 
општине Опаво бр. 2*69 и да му .је дужна платити измаклу корист од 1926—1930 
год. по 375 динара по јутру годишње, a почев од год. 1931 до предаје у посед 
по 300 динара годишње.

Жалба тужене да је призивни суд удовољавајући тужби повредио правне 
прописе није основана. У с.м. прописа т. е §-а 72 Зак. чл. XXXV из год. 1874, 
не могу битн сведоци на јавнобележничкој исправи лица која стоје у служби 
јавнота бележника. Како је, међутим, призивни суд без повреде формално- 
иравних прописа установио да су оба пословна сведока у преме сведочења били 
у служби јавнога бележника и то сведок М. П. стално као слуга, a други сведок 
Т. Ш. као његов помоћник, иако не стално, правилно ,1е изрекао призивни суд 
да таква исправа у смислу прописа §-а 68 Зак. чл. XXXV из год. 1874 нема 
снагу јавнобележничке исправе. Како је, пак, у см. провиса §-а 22 т. б) Зак. 
чл. VII из год. 1886 за ваљаност правнога посла којим брачни друг поклања 
другоме брачном другу право плодоуживања на некретнине потребно да овај 
буде истављен у .јавнобележничко.] исправи, призивии суд је прави-шо изрекао 
да ваљан даровпн уговор, којим би тужено.ј било поклоњено плодоуживање на 
спорне некретнине, не постоји и осудио тужену у см. тужбенога захтева. Жалба 
тужене да тужптељ као сингуларни следник пок. Г. Ђ. ни.је властан да напада 
даровнп уговор који сам. дародавац није нападао, такође је неоснорана, јер јв
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правни пропис да је ништаван правни посао властан да напада и сингуларан 
сдедник, као и свако лнце које је његовим расположењима у својем праву на 
неки начин повређено. Према томе погрешна је и напомена призивнога суда, 
дата у образложењу пресуде, да тужитељ у конкретном случају, као сингуларан 
следник, не би био властан да даровни уговор напада, јер га ни пок. Г. 'Б. као 
дародавац није за живота нападао, и јер исти није уложио правни лек против 
решења гр. власти којом је у корист тужене било укњижено доживотно право 
плодоуживања, иако му је то решење гр. властн било прописно уручено.

Одговор на ревизиону молбу тужене предао је тужител. одоцњено, стога му 
се ни трошкови ревизионога поступка нису могли досудити.

265
Ако је међу странкама уговорено да дужник своје дуговање 

исплати не у новцу него у житу, онда се у случају задоцњења ду- 
жш1Кова са исплатом не могу примењЈгвати прописи Трг. зак. о за- 
доцњењу са лиферовањем робе. (Закључак Касационог суда у Новом 
Саду од 5 септ. 1938, бр. Рев. II 63/1935.)

Касациони суд пресуду призивнога суда укида и упућује га на нов 
поступак.

Р А З Л О З И ;
Тужитељ је у  тужби навео да му је тужени у  име куповне цене за продату 

му и преузету робу остао дужан са свотом од 1510 дин., те је тражио да се 
обвеже да му је ту своту дужан исплатитн. Тужени је у своју обрану навео да 
он са том свотом дугује тужитељу, али да има противпограживања, која је 
тражио да се урачунају: 105 дин. 60 пара за тужитељу лиферовану камипицу 
и 1200 дин., јер тужитељ није хтео да лреузме жито које му је тужени хтео да 
преда на рачун отплате једнога дела дуговања, услед чега му је настала штета 
—  жито је морао јефтиниЈе продати — у нарачунатој своти. Сем тога платио је 
тужитељу у готовом новцу 600 дин., a не 589 дин., код чега се показује разлика 
од 11 динара.

Првостепени суд, пошто је спровео доказни поступак, обвезао је туженога 
да тужитељу плати своту од 11 дин. Са осталим делом потраживања је тужи- 
Tt ља одбио, налазећи да се посао лиферовања жита нема сматрати трговачким 
послом, него послом приватноправним, за који не важе прописи Трговачког за- 
коника; да тужени није био дужан, према томе, стављати жито на расположење 
иити тужитеља извештавати да he тражити отштету у см §-а 354 Трг. зако- 
ника; како је тужени услед тога што тужител. жито није преузео претрпео штету 
у износу од 1200 дин., да је ту своту властан са тужитељевим потраживањем 
пребити. Прнзивни је суд услед призива тужитељева првостепену пресуду преи- 
начио и туженога осудио да плати своту од 2011 дин., јер је обавеза предаје 
жита тужитељу од стране туженога по стајалишту призивнога суда трговачки 
iiocao; и када тужени није дао рок за накнадно испуњење, нити известио тужи- 
теља да he тражити отштету, да је тужени изгубио право да своту од 1200 дин. 
урачунава, све ако је штету и претрпео.

Жалба туженога да је призивни суд повредио правне прописе основана је. 
Према сагласним изјавама парннчних странака, датим приликом њиховога са- 
слушања код првостепенога суда, 20 априла 1934 године, туженн је имао пре- 
дати жито тужитељу у ту сврху, да би њиме исплатио један део дуговања које 
је имао код тужитеља. Према томе се у конкретном случају не ради о продаји 
жита тужитељу од стране туженог, за коју би били меродавни прописи Трг. зак. 
0 купу, него 0 исплати једнога дела дужне куповине коју је тужени према по- 
годби имао исплатнтн уместо новцем — житом (dalio in solutum). Према тексту 
тгисма тужитељева од 20 септембра 1931, он је био пристао да му тужени, уместо 
новцем, иеплати један део куповнине, који одговара вредности 1500 кг. жита у 
житу, pa4yHa,iyhn жито са 160 дин. 75 пара по метерској центи. Жито је тужени 
према поменутом писму имао да постави у В. Кикинди у року од 8 дана од 
примитка писма.

Дужност he, према томе, бити Апелационога суда да установи да ли је 
туженн у количини, у року и по цени која се у писму помиње тужител>у жито 
ставио на расположење, према чему he Апелациони суд имати да установи да



ли су странке уговорне услове о плаћању житом испуниле или нису и која се 
од њих 0 њих огрешила те која има да сноси одговорност за туженоме насталу 
штету.
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266
He може се у см. прописа старога Овршнога закона тражити 

једном молбом и судска забрана и оврха. (Закључак Касационог 
суда у Новом Саду од 7 маја 1938. бр. Рек. 364/1936.)

Касациони суд рекурс одбија и потврђује закључак Окружног суда.

Р А З  Л О З И :
Тужитељи су на основу пресуде Окружног суда којом су тужени осуђени 

да некретнине предаду у посед и плате измаклу корист, тражили да суд у по- 
гледу предаје у  посед одреди судску забрану и постави судскога старатеља, у 
погледу, пак, досуђене измакле користи да одреди оврху ради обезбеђења.

Првостепени је суд молбама удовољио и одредио једни.ч решењем и судску 
забрану и оврху, док је Апелациони суд првостепени закључак преиначио и 
молбу одбио. Основан је онај део образложења закључка Апелационога суда, да 
се у једној молби не може тражити одређење и судске забране и оврхе ради 
обезбеђења, те је Апелациони суд оправдано закључак Окружнога суда преи- 
начио.

Јудикатура о индустриској својини
Моделом се штити творачка идеја облика индустриског или занатског про- 

извода (§ 39 3. 0 3. и. с.). Употреба материјала и начин израде Je ирелевантан 
код просуђивања обима права по моделу. Изменом материјала не мења се врста 
робе за коју је модел заштићен. Пре.ма томе гумени ђон за опанак није способан 
за заштиту моделом, када је такав облик ђона био ноторно лознат код кожних 
опанака. (К. ж. з/38, од 13 маја 1938).

Када право модела престане да важи због неуплате наредне годишње таксе 
за заштнту, после подношења тужбе за његов поништај збој неновостн (§§ 38 
и 46 ст. 2 3. о 3. н. с.), поступак по тужби ипак he се наставити и спорно пи- 
тање расправити, јер су правне последице једног и другог основа за престанак 
права индустриске својине с погледом на трећа лица различите. У случају када 
модел престане због неуплате годишње таксе, право престаје по истеку последње 
године своје важности (ех nunc), док у случају поништаја модела, поништај 
права има повратно дејство, тако да се сматра као да ннкада није ни постојало 
(ех iunc). (М. 0. 4/36, од 20 децембра 1937).

0  ПРАВУ ЖИГОВА
За оцену сличности два жига треба узети не само облик у коме су ови 

жигови заштићени, већ и облик и начин у коме су употребљени у промету. 
Према томе, између два жига од којих се један састоји из истакнуте слике леп- 
тира у природним бојама, над којим стоји назив „АДМИРАЛ", намењен за обе- 
лежавање вула намотаног у шпулнама, картонима или тубама, a други се састоЈИ 
из истакнуте слике свилене бубе и натписа „ЛЕПТИР“, постоји сличност, из 
разлога што се други жиг у промету употребљава на такав начин да се намо- 
таним концем покрива потпуно слика свилене бубе, a видно истиче само назив 
„ЛЕПТИР" као главно обележје робе, те је услед тога могућа пометња код по- 
трошачке публике у погледу ова два жига. (К. ж. 10/з7, од 23 августа 1937).

Ако је касније народно регистровани жиг сличан раннје међународно реги- 
строваном жигу по Мадридском аранжману за међЈшародну заштиту жигова, a 
у питању је иста врста робе, народни жиг he се поништита.

Не.ма места упису у регистар жигова код оспореног жига на основу § 141 
3. 0 3. и. с., таквог решења, којим се у Једном спору за поништај жига досуђују
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само парнични трошкови, јер таквим решењем није спорна ствар пресуђена. 
(К. 2/38, ОД 24 јунија 1938).

У ,1едном спору не може се изрећи дресуда којом се један жиг делимично 
нншти a делимично опозива, јер ова два различита правна основа имају и раз- 
лнчито правно дејство.

Захтев за поништај жига по основу сличности одбиће се ако се докаже да 
просечан купац дотичне врсте робе може без нарочите пажње да уочи постојећу 
разлику између ових жигова. Ово ј т̂олико пре, ако се као купци те робе нај- 
чешће појављују трговци и занатлије, који по своме образовању стоје изнад про- 
сечног купца исте робе.

Жиг се не може делимично поништити с погледом на елементе од којих је 
састављен, већ се делимичан поништај жига може изрећи само с обзиром на 
известан спорни део робе за којн је тај жиг заштићен.

Боја код заштите жига има секундарни карактер, ако се жиг састоји из 
извесних карактеристичних и дистинктивних елемената. (Ж. о. 3/37 од 27 
новембра 1937).

Реч „STANDARD” no своме значењу и схватању пословног света означава 
квалитет робе, те је услед тога искључен од заштите и регистровања као трго- 
вачки или фабрички жиг (§ 51 т. 3 3. о з. ц. с. — Ж. ж. l/37, од 11. окт. 1937).

Од регистрацпје и заштите искључен је жиг који се састоји искључиво из 
слике (претставе) саме робе, чијем је обележавању намењен (Ж. ж. 1/38 од 30 
априла 1938).

Када се један жиг састоји нз енглеске речи ,,CROWN“, као једним дистинк- 
тивним елементом, a други се састоји из такође крупно исписане речи „Corona", 
испод слике једне круне, a оба су заштићена за средство за штављење коже, 
мора се претпоставити да би обичан купац, на први поглед, без дубљег и струч- 
нијег испитивава обележја и квалитета одговарајуће робе, могао лако да се по- 
мете и да поверује да су то два обележја једне исте провениенце. (К. ж. 9/37, 
од 21 децембра 1937). Љ у& ом ир М и р к ови П

Кривична пракса Касационог суда 
у Новом Саду

96
Када су олтински чпновницп издалн писмено уверење у том 

субјективном мишљењу да је жалилац онаквог рђавог владања 
како су то у уверењу навели, нема дела из § 397 Кр. з.

Окружни суд у Н. С. ослобађа од оптужбе П. М. и В. Н. оптуженике на 
оспову § 280 од. 1 С. кр. п. за дело из § 397 Кр. з., које су наводно починили 
на тај начин, што су 13 јануара 1937 г. на захтев Среског суда у Ж. у кривич- 
ном предмету бр. Кпс. 524/1930 ii то прворедни окривљенн као претседник, a 
лругореднн као подбележник опватипе Н., саставнли, потписали, службеним жи- 
roM општине Н. овернли и Среском суду у Ж. послали уверење о моралном вла- 
дању 0. Б., супсидиарног тужноца, у коме су поред низа неистинитих чињеница 
навели и то да он не ужива добар глас, да је беспосличар, плаховит, убојица, 
пијанац, расппкућа и др., дакле су као држ. службеници у службени спис, 
односно исправу, ставилн за С. Б. нешто неистинито, односно што су својим 
котписом II службеннм жигом оверили исправу са ненстннитом садржином.

П Р Е С У Д А :
Против пресуде Окр. суда изјавио је приватни учесник као тужилац реви- 

зију због повреде формалног закона из § 336 бр. 5 С. кр. п. и због повреде мате- 
ријалног закона из § 337 бр. i сл. а) С. кр. п.



Повредз' формално! закона из § 336 бр. 5 0. кр. ii. жалилац налази у томе, 
што је суд одбно предлог да се као сведоци преслушају II. Д и П. "B. на окол- 
ност да као бивши општ. слЈ'жбеници посведоче каквог је он — жалилац — 
владања био, да ли су постојале пријаве протнв њега и уколико су те пријаве 
оправдане биле. Њихово преслушање је зато од битне важности, јер је иста 
општина 16 јануара 1938 год. издала нову сведоџбу о његовом моралном вла- 
дању, гласом које је он исправног моралног и политичког владања u некажњиве 
прошлости. Пз садржаја ове сведоџбе произлази да се оним сведоцима, на 
основу чијих исказа је издата инкри.минисана сведоџба, не може веровати.

Касациони суд је нашао да је овај ревизиски разлог неоснован, јер се жа- 
лилац на сведоџбу о моралном владању од 16 јануара 1938 год. позива тек у 
оправдању своје ревизије, међутим ново стање се у ревизијн не може износити, 
јер суд установљава чињенице на основз  ̂ којих засннва своју пресЈ^ду, у смислу 
§ 274 С. кр. п., само на основу оних података, који су изнесени на гл. претресу. 
0 упитној сведоџби се, пак, није расправљало на гл. претресу.

Оптужени, када су издали инкрцминисано уверење, били су тога субјектив- 
нога мишљења, да је жалилац онаквог владања како су то у уверењу навели. 
To њихово субјективно Ј'верење је погкрепљено и искази.ма преслушаних све- 
дока, КО.ЈН су као општ. одборници били конзултовани приликом издавања 
инкриминисаног уверења. To субјективно њихово мишљење не би обориле оне 
об,јективне чнн>енице, које би имали да посведоче наведени сведоци, те зато 
одбијањем предлога жалиоца суд није повредио битна наређења закона, нити 
начела Поступка о оптужбп, нити је, пак, одбијање пред.лога могло бити за 
оптужбу од икаква неповољна утицаја на одлуку СЈ̂ да.

Повреду материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. жалнлац види 
у томе, што је суд установио да су оптЈ^жени јшитно уверење и-здалп на основу 
једногласног закључка општ. управе, међутим сами оптужени тврде да су они 
улитно уверење издалн на основу његових поступака пре 7 година и да су пи- 
тали још неке чланове управе. Према томе општ. Одбор никакав закључак у 
том погдеду није донео. Затим жалилац опширно излаже шта се има подразу- 
мевати под по.јмом убојица и беспосличар, и на основу каквих података се могу 
та својства установитн, a таквих података у конкретном случају нема.

Неоснован је и овај ревизиски разлог, јер није од битне важностн то да 
ли су оптужени ннкрнминисано увериве издалн на оспову закључка општ. 
одбора, или само да су питали поједнне одборннке, ц на основу тако добивених 
информација и сопственог сазнаља издали упнтпо уверење — већ је од битне 
важностд то, да ли је еод оптужених постојала намера да почине ннкри.миннсано 
дело. Из оног установљења суда, вак, да су онако уверење издали зато, што су 
тако мишљење о његовом владању имали сви, произлазн да они нису имали на- 
меру да у службени спис ставе нешто неистиннто, односно да своји.м потписом 
п службении жигом свере исправу са ненстинитом садржином, јер је то —  као 
што је rope већ речено — било њихово субјективно мишљење, које су стекли 
делом на основу свога сопственог сазнања, a делом на основу добивених инфор- 
мација од општ. одборника. Они су веровали да је истинито оно што су навели 
сведоци.

Како је, дакле, ревизи.ја прнв. учесника као тужиопа у целостн неоснована, 
то ју је Касациони суд на основу § 349 од. II одбацио. Нови Сад, 7 октобра 1938 
године. (Број: КРЕ 181/193S.)

349
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Чињешгчннм a не правнпм пнтањем сматра се умишљај када је 

установљен без повреде формално-п])авних ирописа. За посто.јање 
дела из § 272 Кр. з. није довољно утврдитн да је оптуженик љубио, 
грлпо II пнпао оштећену, већ је по § 2S9 Кр. з. потребно установити 
II умишљај оптуженика у том правцу да ли је све то чпнио ради 
задовољења своје телесне похоте.

П Р Е С У Д А :
Касацнони суд поводом ревнзпје државног тужиоца, изјавл.ене због повреде 

материјалног закона нз § 337 бр. l сл. а) С. кр. п., поништава пресудЈ' Окр. суда
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на основу § 350 бр. 5. С. кр п. и ствар упућује истом Окр. суду на новн претрес 
и одлуку.

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

материјалног закона из § 337 бр. 1 сл. а) С. кр. п. зато, јер из чнњеничног стања, 
како Je TO Окр. суд установио, произлази, да је оптужени хтео оштећену при- 
пудити на обљубу, што произлази из оне околности, да је оптужснн према оште- 
ћеној употребио извесну физичку силу, јер ју је тек онда пустио, када је рекла 
да he викати. Из ове околности, пак, јер ју је хватао за груди и рукама дрпас 
под сукњом очитује се намера оптуженога на обљубу. Уколико се радња оп- 
туженога не би могла подвести под § 269 Кр. з. у вези са § 31 Кр. з., безусловно 
cfi може подвести под § 272 од. I Кр. з. у вези са § 289 Кр. з.

Ревизија држ. тужиода је неоснована што се тиче дела из § 269 Кр. з., jep 
ло становишту овога суда намера је чињенично питање, па како је Окр. суд без 
новреде формално-правних прописа установио да код оптуженога приликом извр- 
шења дела није постојала намера на обљубу, то установљење суда не може 
овом ревизијом побијати.

Ревизија напада пресуду Окр. суда и зато, што Окружни суд радњу опту- 
женога није подвео бар под § 272 у вези са § 289 Кр. з. Окр. суд је стао на то 
стајалиште ,да се радња оптуженога не може подвести под rope наведене закон- 
ске одредбе, јер да ничим није утврђено да је окрнвљенн вађењем свога полног 
уда или додиром полног уда оштећене учинио иешто што би се по закону као 
Слудна радња квалификовало, a та околност да је оптужени оштећену грлио и 
љубио, не може се узети као блудна радња.

Ово правно становиште Окр. суда је непотпуно. Окр. суд је као чињеницу 
установио не само то, да је оптужени љубио и грлио оштећену, већ да ју је и 
кипао. По § 289 Кр. 3. под блудном радњом разуме се свака таква радња, којом 
учинилац иде на задовољеље своје телесне похоте. Овде се поставља питање шта 
је хтео оптужени постићи тиме што је оштећену грлио, љубио и пипао, наиме, 
да ли је тим гестима хтео да задовољи свој полни нагон, своју похоту. Да ли 
постоји дело из § 272 Кр. з. није довољно установпти да се љубљење, грљење н 
пипање не може узети као блудна радња, већ суд мора да установи и ту битну 
чињеницу, није ли оптужени тим радњама имао намеру да задовољи своју те- 
лесну пахоту, Међутим, суд при установљењу да у радњи оптуженога нема еле- 
мента дела из § 272 Кр. з. није установио какву је намеру имао оптуженн онда 
када је грлио, љубио и пипао оштећену, шта више, није се ни бавио тим уста- 
новљењем, но како Je установљење те чињенице од битне важностн, јер од н>е- 
нога установл>ења зависи правнлна примена закона, то је Касациони суд пово- 
дом ревизије држ. тужиоца поништио пресуду Окр. суда и упутио ствар на нови 
кретрес, на којем he Окружни суд расветлитн и ту битну чињеницу и према ре- 
зултату доказног поступка донети нову одлуку. Нови Сад, 9 септембра 1938 ro- 
дине. (Број Кре 194/1937.)

98
Остварена је поврела закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. када у на- 

паднутој пресуди нису наведени поближни подаци због којнх суд 
сматра да је код оптуженика постојала бнтно смањена неурачун- 
љивост.

П Р Е С У Д А :
Ксациони суд уважава ревизију државног тужиоца изјављену због повреде 

фор.чалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п., те, поништавајући пресуду Окружног 
суда на основу § 350 бр. 2 С. кр. п., ynyhyje ствар истом Окружном суду на нови 
нретрес и одлуку.

Решење у погледу осталог дела ревизије и призива отклања.

Р А З  Л О З И ;
Против пресуде Окружног суда као зборног суда изјавио је државни тужи- 

лац ревизију због повреде формалног закона из § 336 бр. 6 0. кр. п. и због по- 
вреде материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п., као и призив због благо од- 
мерене казне



Повреду формалног закона из § 336 бр. С. кр. п. државни тужилац налази 
у  томе, што је одлука суда нејасна и непотпуна у томе, што у разлозима на- 
води да је код оптуженога било обично смањено схватање природе и значаја 
дела и што нису наведени разлози због којих сматра да је код оптуженога услед 
пијанства постојало битно смањење схватања природе и значаја дела.

Узевши у оцену наводе истакнуте у ревизији, Касациони суд је установио 
да је у оригиналу пресуде употребљен израз „битно“, a у отправцима пресуде 
,.обично“, a како је оригинал пресуде меродаван, то не постоји у том погледу не- 
јасност и непотпуност.

Али постоји повреда формалног закона из § 336 бр. 6 С. кр. п. у томе, 
што Окружни суд није навео поближе разлоге зашто сматра да је услед пијан- 
ства код оптуженога постојало битао смањење схватања природе и значаја дела.

Пијанство може да дође у обзир као основ смањене неурачунљивости у 
смислу § 22 од. Кр. 3. само ако је оно било такво, да су услед тога код чиниоца 
у време учињеља дела били схватање природе и значаја дела битно смањени.

У конкретном случају Окружни суд није дао поближе податке због којих 
сматра да Je код оптуженога постојала битно смаљепа урачунљивост и није навео 
такве чињенице из којпх је извео то стање. Нанме није установио колико Je и 
каквих је алкохолних пића оптужени тога дана потрошио, да ли је говорио ло- 
гично, какав је био начин и моћ говора код оптуженика после уживања алко- 
холних пића, како се је опгуженик држао при ходу и, уопште, да ли је и уко- 
лико је одавао супротно држање од обичног нормалног понашања свог. Дејство 
алкохола је релативно те је вештачењем ваљало расветлити то дејство за кон- 
кретан случаЈ, и на тај начин извести да ли је код оптуженика у времену учи- 
ња дела било схватање природе и значаја дела битно смањено.

Како је на овај начин остварена повреда формалног закона из § 336 бр. 6 
С. кр. п., то је Касациони суд ревизију државног тужиоца у  том погледу уважио, 
те је пресуду Окружног суда поништио на основу § 350 бр. 2 С. кр. п. и упутио 
ствар истом суду на нови претрес и одлуку.

Услед горње одлуке остали део ревизиЈе и призив државног тужиоца по- 
стали су беспредметни, те је Касациони суд решавање истих отклонио. Нови Сад, 
30 септембра 1938 г. (Број Кре 188/1938.)

351

Нова аутентична тумачења Уредбе о ликви- 
дацији земљорадничких дугова

На основу става 2 чл. 56 Уредбе о ликвидацији земл.орадничких дугова од 
25 септембра 1936 год. a у споразуму са министром пољопривреде, министром 
финансија и министром трговине и индустрије издајем

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
става 2 чл. 24 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, које гласи:

„Као „дуговање обухваћено прописима Уредбе“ с.матра се само оно дуго- 
вање које ужива олакшице по Уредби.“

Бр. 119651
22 новембра 1938 год.

Београд
Миннстар правде; 
М. Симоновић с. р.

На основу става 2 чл. 56 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова од 
25 септембра 1936 год. у  споразуму са министром пољопривреде, министром 
финансија и министром трговине и индустрије издајем

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
чл. 24 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, које гласи;

„Ако је један од наследника после смрти оставиочеве преузео цео дуг, онда 
се приликом одређивања процента смањења тог дуга узимају у обзир и делови 
оставиочевог имања који су припали осталим санаследницима."

Бр. 119652
22 новембра 1938 год. Министар правде

Београд М.Симоновић с. р.
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Управа Удружења правника у Новом Саду
Управнн одбор

Претсжднш с! д-р САВА ПУТНИК, в. д. претседника Касационог суда 
од. Б. у Новом Саду

П отпретседнвк: д-р МНРКО ФРИДА-КАУРИМСКИ, адвокат 
С ек р ет а р : ВЛАДПМИР К. ХАЏИ, адвокат
Б л агајавк  s СТЕВАН САБАДИ, адв. приправник

Ч лановн; д-р -Јоваи Савковић, кас. судија; f  Д-р Теодор Петковић, кас. судија; 
ТЈорђе Маринковић, инсп; Банске управе; Бранко Јевремовић, апел. судија; д-р 
Мнлан Секулић, претс. Јавнобележничке коморе; Милован Кнежевић, окр. судија; 
Људевит Кекс, адвокат; Божидар Петровић, окр. судија; д-р Александар Гавела, 
зам. гл. држ. тужиоца; д-р Василије Станковић, адвокат; Градимир Ристић, стар. 
CpecKor суда; Јован Коштуница, окр. судија; д-р Славко Ћирић, адвокат; д-р 
Федор Адамовић, адвокат; Катарина Ленголд-Маринковић, адвокат; Славко Си- 
рцшки, окр. судија; Жарко Увалић, правни реф. Држ. хип. банке; д-р Карло 
Вагнер, адвокат; д-р Душан Максимовжћ, реф. Трг. коморе; д-р Павле Младинео, 
адв. прппр. и д-р Тибор Лех, адв. припр.
Зам еннци: д-р Владимир Гавриловић, адвокат; д-р Никола Перваз, адвокат; 
д-р Павле Вукадиновић, пристав Фпн. дир.; Стеван Ђирић, срески суддја; 
Лазар Хаџи, срески судија; Стеван Анђелковић, срески судија; Стојан Радо- 
вић, срески судија; Миленко Младеновић, присгав Банске управе; д-р Јефта 
Новић, судски припр. u Милош Јанкулов, припр. Банске управе.

Уређнвачкв одбор
П р ет седн и к : д-р ЈОВАН ОАВКОВИЋ, касациони судија
П отпретседннк: t  Д-р ТБОДОР ПЕТКОВПЂ, касациони судија 
С ек р етар : ВЛАДИМИР К. ХАЏИ, адвокат

Ч лавови; Ђорђе Маринковић, инси. Ван. управе; д-р Милан Секулић, претс. 
Јавнобележничке коморе; Бранко Јевремовић, апел. судија; д-р Јулије Дохањ, 
адвокат; Михо Обуљен, апел. судија у. м.; Људевит Кекс, адвокат; Милован Кне- 
жевић, окр. судија; Лазар Атанацковнћ, гл. уредннк „Дана”; д-р Федор Адамо- 
Бић, адвокат; д-р Павле Вукадиновић, пристав Фнн. дир.; Лазар Хаџи, срески 
с.удиЈа.
Зам еввцв: д-р Роберт Пауловић, секретар Удружења војвођанскнх банака; д-р 
Алексаццар Гавела, зам. гл. држ. туж.; д-р Славко Петровић, реф. Трг. коморе; 
Иавле Инђић, општински судија; д-р Карло Вагнер, адвокат и д-р Тибор Лех, 
адв. припр.

Секцвја за првређивање јаввих вредавања
Јован В. Коштунида, окр. судцја; Катарина Ленголд-Маринковић, адвокат и 
Славко Сиришки, окр. судија.

Секдија за одршаван>е друвггвеве књвжвице
д-р Павле Младинео, адв. припр. п л-р Јефта Новпћ: суд. прнпр.

Надзорвв одбор
Ч л авовв: д-р Звоннмир Фрлда-Кауримски, зам. дир. Прве хрв. штед.; Миле 
Дејановић, инсп. Бан. упр.; д-р Оскар Циприс, адвокат; Павле Пнђнћ, општински 
суднја и д-р Рихард Дернер, адвокат.
З ам ев в в а: Д-р Стеван Фратуцан. адвокат; Божа Бељанеки, инсп. Фин. дир.; 
Лазар Максимовић, срески еудпја: д-р Деметер Тпбор, адвокат и Јерко Курбат- 
фински, прист. Банске управе.



Регистар грађанско-судских и кривичних 
одлука објављених у „Правничком гласнику“ 

за год. 1937—1938
саставио: Владимир Хаџи, адвокат

Грађанско-с>^дске одлуке

Грађавско-судске одлуке према предметвма 
о којнма је у н>има решавано

(Први бр. 1 означава 1937 годиште „Правничког гласника", a први бр. 2 1938 
годиште; друга број уз прво годиште означава број стране на којој је одлука 
објављена, a уз друто годиште редни број одлуке по којем је она у листу

објављена).

А грарна реформа 1—164, 
2—67, 2—162 , 2—163. 

А двокат 1—162, 2—40, 2—95, 
2—96, 2—97, 2—137, 2—138, 
2—167, 2—168, 2—222, 2—224, 
2—231, 2—239, 2—255. 

А двокатов зам ен и к  2—168. 
А двокатска ди сц и ал и вск а  

крнвица 1—162, 2—97. 
А двокатска ком ора 1—162, 

2—97.
А двокатска пуном оћ 2—86, 

2—9б.
А двокатски хонорар 2—95, 

2—137, 2—167, 2—168, 2—234. 
А дм инистративне власти

1— 33, 1—164, 2—61, 2—82,
2— 188, 2—190, 2—208, 2—216. 

А втивна легитим ациЈа
2—99, 2—142, 2—222, 2—254. 

А кцептант м енице 2—202. 
А вције 1—88.
А вционарско друш тво  1—88, 

2—87.
Actio Pauliana 2—43. 
А лим ентација 1— 1̂75, 1—272, 

2—3, 2—12, 2—13, 2—14, 
2—96, 2—106, 2—107, 2—108, 
2—134, 2—141, 2—142, 2—143, 
2—144, 2—146, 2—147, 2—192, 
2— 200.

А лтериативна обавеза 1—96. 
А нексија 1—91, 1—275. 
А потека — секвестар 1—99.

Б аба — и з д р г а в а њ е  1—272, 
2—144, 2—147.

Ee.iesHHK опш тински  2—169. 
Б ерзансва ц ен а 2—246. 
Б ерзански  и ослови  2—39. 
Б ерзански  су д  2—220, 2—232.

Б ер и в а  чељ адета 1—33,
2—17, 2—31, 2—61, 2—102, 
2—117, 2—118, 2—131. 

Beneficium inventarii 2—134. 
Б и ан к о  обвезница 2—26. 
Б и в ш и  м алолетник — одо- 

брењ е уговора 1—90. 
Б и в ш и  стечајни  д у ж н и к

1— 277.
Б л у д њ а  1—31, 2—35, 2—77,

2— 77, 2—133, 2—231.
Б олест полна 2—153, 2—225. 
Б о н и ф и кац и је  2— 7̂5. 
Б о рави ш те 2—121.
Б р а в  ц рквенц  1—100, 2—1бб. 
Б р аво р азво д  1—100, 2—10, 

2—105, 2—106, 2—124, 2—125, 
2—126, 2—144, 2—152, 2—154, 
2—155, 2—156, 2—199, 2—200, 
2—236, 2—260.

Б р аво р азво д н а  п ротивтуж - 
ба ]—174, 2—10, 2—106, 
2—126, 2—152. 

Б ракоразвод н и  раз.чог
1— 174, 1—175, 2—106, 2—153,
2— 225, 2—226.

Б р а ч н а  за јед н и ц а  — успо- 
става  1—96, 1—174, 2—11, 
2—88, 2-106, 2—226. 

Б риж љ ивост уредног тргов-
ца 2—76.

Б р и сањ е хип. зал . п р ава
1—278, 2—21, 2—161, 2—253. 

Б род  — отпрема 2—76.

В аљ аност м еннце 1—277, 
2—115, 2—116, 2—137, 2—252. 

В аљ аност опоруке 1—33,
1— 268, 2—8, 2—0, 2—79,
2— 99, 2—1.33, 2—184. 

В аљ аност стицањ а 1—165.

В анб рачн а м ати 2—15, 
2—149.

В авб рачн и  однос 1—174, 
2—17, 2—112, 2—125, 2—149, 
2—213.

В анб рачнп  отац  2—14, 2—15, 
2—142, 2—148, 2—149, 2—244. 

В анбрачно дете 1—172, 2—14, 
2—1б, 2—142, 2—148, 2—149, 
2—244.

В ангрунтовно власн и ш тво
2—130.

В анп арни ч н и  поступак 
2—59, 2—120, 2—209. 

В ан стеч а јн а  л и н ви д ац и ја
2—254.

В анстечаЈно воравн аш е 
2—181.

ВелиЕИ поседи  2—67. 
В еш тачењ е 2—249.
В еш тачко  мншл>ен>е 2—83. 
В ласниш тво  ван грунтовно  

2—130.
В озарски  посао 2—76.
В ојно лице 2—59.
Време и снуњ ењ а 2—56. 
B peha — н ајам н и н а  1—170.

Гарантно  писмо 2—117. 
Г ар ан ц и ја  2—92, 2—114, 

2—117, 2—215.
Г лавн и  д уж н и к 2—215. 
Глувонем и — опорука 2—79. 
Г радитељ  добронамерни 

1—173.
ГрађансБи брак — п о н и ' 

ш тељ е 2—105.
Грађанско веће 2—45. 
Граф олог — веш так  2—83. 
Груба неблагодарност 

1—280, 2—24, 2—103.
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Д аж бине Јавне 2—182. 
Д аровањ е 1—169, 1— 268,

1— 273, 1—280, 2—24, 2—128,
2— 129, 2—130, 2—170, 2—250. 

Д аровањ е скривево  2—103. 
Д аровањ е теретно 1—273. 
Д аровн и  уговор 1—172,

2—94, 2—103, 2—163, 2—170, 
2—213, 2—227, 2—231, 2—264. 

Д атум  опоруке 2—8.
Datio in solutum 2—265. 
Д еоба 2—55, 2—80, 2—120. 
Д еоба наследства 1—270. 
Д еонице 1—88.
Д еоннчко  друш тво  1—88, 

2—87.
Д е д а  — в зд р ж а в ањ е  1—272, 

2—144, 2—147.
Де.аатна способност 2—58, 

2—163.
Д елегирањ е суда 2—195. 
Д е.аииична п ресуда 1—177. 
Де.човођа 2—135.
Д еловођа без овлаш тењ а

2—137.
Д елож ациЈа 2—189.
Dementia ргееох 2—19. 
Д епозит судски  2—89, 

2—252.
Д есеквестрирањ е 2—137. 
Д етентор 2—160.
Д ете ванбрачно  1—172,

2—14, 2—15, 2—142, 2—148, 
2—149, 2—244.

Д ете ж енско 2—145, 2—147. 
Д ете  законито 1—268, 2—13, 

2—25, 2—107, 2—108, 2—128, 
2—129, 2—141, 2—145.

Д и в љ и  брак 1—147. 
Д илаторни  приговор пресу- 

ђене ствари  1—98, 2—50, 
2—152, 2—173, 2—233, 2—235. 

Д испозитив пресуде 2—194, 
2—235.

Д исци п ли н ска кр и ви ц а  
ад воката  1—162, 2—32, 
2—97.

Диф еревциЈа.1ни  пос.лови
2—39.

Д обронамерни градите.л, 
1—173.

Доброва.черни к у в а ц  2—22. 
Д обровам ервв  восед  1—171. 
Д о б р о ваи ер вв  ствцате.л> 

1—165, 2—71.
Д ож и вотво  вл о д оуж и вањ е

1— 95, 1—167, 2—90, 2—184,
2— 231, 2—238, 2—264,

Д о к ази  — о ц ева 1—176, 2—51,
2—52, 2—80, 2—87, 2—117, 
2—118, 2—137, 2—139, 2—148, 
2—158, 2—196, 2—197, 2—198, 
2—199, 2—202, 2—204, 2—243, 
2—257.

Д о к а з  исврава.ма 2—49, 
2—117, 2—137.

Д ок ази  в о в в  2—10, 2—46, 
2 -^9 , 2—53, 2—54.

Д о к аз  стравкам а 1—102, 
2—52, 2—53, 2—60, 2—87, 
2—199, 2—257.

Dolus 2—213, 2—231.
Damnum emergens 2—132. 
Д ом ар  2—189.
Д о н ац и ја  1—273, 1—280,

2—24, 2—128, 2—129, 2—170. 
Д о п у в а  вресуд е 2—206. 
Досе.чост — ствц ањ е пра- 

в а  служ вости  2—212. 
Д освелост м еви ц е 1—277, 

2— 101.
Достав.-вање 2—187, 2—220.

Дугови земљорадвика 2—44,
2—68, 2—237, 2—246, 2—252, 
2—261.

Д у го ви  стечаЈве масе 2—41. 
Д у ж в и Б  г.лаввн — в о в ч а в в  

зав о д  2—215.
Д у ж н в Б  л и ч в и  1— 9̂6, 2—91, 

2—166.
Д у ж н и Б  реа.1ви  1—96, 2—91. 
Д у ж в и Б  стеч а јви  2—180. 
Д у ж в о ст и  бабе и  д ед е  у  

во глед у  нздржавав>а 
у в у Б а  1— 2̂72, 2— 2̂5, 2—144, 
2—147.

Д у ш е в в е  болеств 2—19. 
Д р аж б а  ја в в а  1—88, 1—162,

1— 167, 1—274, 2—41, 2—76,
2— 90, 2—97, 2—109, 2—161, 
2—242.

Дражба-вриБ.л>учење 2— 9̂7. 
Д р ж ав н и  ерар 1—276, 2—263. 
Д р ж а в в и  савет 1—164. 
Д р ж ављ авство  — п оввш те- 

њ е браБ а 2—105.

Е в в Б ц в ја  2—224.
Exeeptio plurium  eoncumben- 

tium 2—149.
Е Б С вропрвјацвја  2—161. 
Е л е в т р в ч в в  погов 1—94. 
Е м а в ц в в а ц в ја  2—104, 2—150.

Ж а лб а  в р о твв  вресуд е берз. 
суд а 2—232.

Ж е л е зв в ц е  1—94, 2—76, 
2—263.

Ж евсБ о в зд р ж а ваљ е 1—175, 
2—12, 2—113, 2—124, 2—154, 
2—157, 2—226.

Заб ележ ењ е в а р в в ц е  2—242. 
З аб л у д а  1—31, 2—35, 2—77, 

2—133, 2—231.
З а б р а в а  судсБа 1—162, 2—266. 
З аб р а в а  отуђеш а в  оптере- 

ћ ењ а  2—161, 2—224. 
З ав е ш т ал ац  2—8, 2—231. 
З авођењ е 2—15.
З ад р ж ав о  п раво  в.ласвв- 

ш тва  1—88, 2—22, 2—68. 
З а д у ж б в в а  - заступаш е 

2—234.
Зајам 2—37, 2—73, 2—92. 
ЗаЈам - хвпотеБарвв 2—166. 
Заједввца вновна 1—167, 

2—80, 2—90, 2—120, 2—210. 
ЗаЈедвачБа теБОввва 1—95,

1— 173, 2—1, 2—2, 2—4,
2— 78, 2—113, 2—156, 2—184, 
2—230, 2—231, 2—243.

ЗаБлада 2—234.
ЗаБ.летва стравБе 2— 5̂3, 

2— 102.
З ак о в  о рвболову  1—93.
Зак . за.ч. враво  2—135. 
З а к о в и т в  део 1— 33, 1—268, 

2—3, 2—6, 2—78, 2—79, 
2—231.

З ак о в в то  дете 1—172, 1—268, 
2—13, 2—98, 2—107, 2—128, 
2—141, 2—145.

ЗаБОВито васледство 2—78, 
2—98, 2—99.

ЗаБовсБа цесвЈа 2—33. 
ЗаковСБв заступввБ 2—87, 

2—138.
З а к у в  1—91, 1—99, 2—66, 

2—110, 2—131, 2—255.
З ак у п  — сввж ењ е 2—164. 
Залога  1—29, 1—99, 2—66, 

2—109, 2—110.

Залога р у ч в а  1—88, 2—66. 
З а л а г а о в в ц а  2—109.
За.ложво оврш во  в р аво

1— 270, 1—278, 2—20, 2—26,
2— 71, 2—72, 2—85, 2—91, 
2—116, 2—119, 2—140, 2—166, 
2—214.

Залож во п р аво  1—168,1—277, 
2—20, 2—135.

Зам еввБ  ад в о к а та  2—168. 
З ар аза  в о л н а  2—225. 
Застара 1—167, 1—175, 2—29, 

2—81, 2—98, 2—114, 2—126, 
2—137, 2—177, 2—185, 2—217. 

Заступ ањ е 2—120, 2—255. 
З асту вањ е зад у ж б в в е  

2—234.
Заступ ањ е о ставиве 2—7. 
З а с т у в в в к  заБОвсБв 2—87, 

2—138.
З атезва  Бам ата 2—135. 
Заш ти та зем љ орадввБ а 

2—44, 2—68, 2—237, 2—246, 
2—252, 2—261.

Заш твта  п оседа 1—93. 
З ен љ о р ад в и ч к а  заш тв та  

2—44, 2—68, 2—237, 2—246, 
2—252, 2—261.

Зем.л>. Бњ . брвсањ е 1—278, 
2—21, 2—161, 2—253.

Земљ. Бв>. исправБ е 2—214. 
Земл>. Бв.. тер етв  1—166. 
Зенл>. к њ . туж б а 1—275, 

2—20, 2—21, 2—213.
Земл>. Ењ. убележ ењ е 1—91, 

1—99, 1—164, 1—168, 1—270,
1— 275, 1—277, 1—278, 2—21,
2— 26, 2—65, 2—67, 2—71, 
2—72, 2—85, 2—89, 2—91, 
2—116, 2—119, 2—161, 2—213, 
2—214, 2—224, 2—227, 2—230, 
2—238, 2—242, 2—245, 2—249, 
2—253, 2—257.

3.10вамерва обм ава 1—88,
2—114, 2—231.

З л о вам ер вв  градвтељ  1—173. 
З л овам ерн в  посед 1—172. 
З .човамервв ствцатељ  

1—165, 2—71, 2—213. 
Злоувотреба вате в та  2—lOO.

И д еа л в в  с у в л а с в в ц в  1—166,
1— 167, 2—55, 2—80, 2—90,
2— 120, 2—210, 2—238. 

И зб рава вад л еж в о ст  1—88,
2—233.

И зб р авв  су д  1—88, 2—220, 
2—232.

И зврш ењ е 1—29, 1—99,
1— 162, 1—279, 2—37, 2—56,
2— 68, 2—97, 2—110, 2—123, 
2—132, 2^140, 2—166, 2—176, 
2—182, 2—208.

В зврш ењ е д о  освгурањ а 
2—215, 2—119, 2—241. 

И зврш еш е ва .ч врво  1—162, 
2—71, 2—215, 2—241, 2—244. 

И зврш ењ е — в р о твв  аво- 
теке 1—99.

И зврш ввост  — с у с в е в зв ја
1— 278, 2—140.

И зв р ш в л ац  без ва.лога
2— 137.

И зд р ж авањ е 2—3, 2—96, 
2—134, 2—141, 2—142, 2—143, 
2—144, 2—146, 2—147, 2—263. 

И зд р ж авањ е вавб р ач во г 
детета 1—172, 2—14, 2—15, 
2—142, 2—148, 2—149, 2—244. 

И з.држ авањ е д ец е  зав о в в те
1— 268, 1—272, 2—13, 2—107,
2— 108, 2—128, 2—141.
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И здрЖ авањ е х е в е  1—175, 
2—12, 2—106.

И здрж авањ е привремено 
2—124, 2—154, 2—157, 2—226. 

И здрж авањ е родитељ а 2—13. 
Издржаван>е — сниж ењ е 

2—192, 2—200.
И зЈава Једнострана 1—273, 

2—129.
И зЈава н аслед н а 2—7, 2—80, 

2—231.
И зјав а  писм ена 1—90, 1—169,

1— 270, 2—128, 2—158, 2—235,
2— 245.

И злуч н а п ар н и ц а  2—110, 
2—251.

И зм акла зар а д а  2—62. 
И зм акла корист 1—167,

1— 171, 1—274, 1—275, 2—62,
2— 70, 2—94, 2—110, 2—130, 
2—135, 2—227, 2—264, 
2—266.

Име — м уж а 1—175. 
И м овива од  гране 2—1, 2—79. 
И мовна заЈед н и ц а 1—166,

1— 167, 2—55, 2—80, 2—90,
2— 120, 2—210, 2—238. 

И нвентар оставине 2—5,
2—6, 2—231.

И ностранци — пониш тењ е 
брака 2—105.

И скази  сведока 1—280, 2—52, 
2—87, 2—187.

И склична ц ен а  2—109. 
И сплата трећем  л и д у  у 

корист веровниЕ а 2—228. 
И справа — д о к ази  2—49, 

2—59, 2—117 , 2—137. 
И справа изгуб.љена 2—158. 
И справке земљ . књ иж не 

2—72, 2—214.
И спуњ ењ е уговора 2—224.

Ја в н а  драж ба 1—88, 1—95,
1— 162, 1—167, 1—274, 2—11,
2— 76, 2—90, 2—97, 2—161, 
2—209, 2—242.

Ја в н е  даж би н е 2—182. 
Ја в н и  бележниЕ 2—120, 

2—230.
Ј а в н а  н сп р ава  2—59, 2—264. 
Јаввобе.чеж ничЕа драж ба

2—76.
Јавн обележ н и чЕ а опоруЕа

2—9, 2—79.
Ја в н о  трг. друш тво  2—175, 

2—176.
Јам ч евн а  о б авеза  2—92. 
Једн остран а и зЈава  1—273, 

2—129.
Јемство 2—92, 2—114, 2—117, 

2—215.
lus retenlionis 2—110, 2—135, 

2—159.

Камате 1—32, 1—96, 1—167, 
2—35, 2—37, 2—38, 2—70, 
2—73, 2—74, 2—97, 2—115, 
2-135, 2—137, 2—177, 2—237, 
2—250, 2—252.

К апара 2—139. 
К апвтали зи рањ е Еамата 

2—37.
К а у зал ва  веза  2—62. 
К ауци ја  1—274.
К вота в о р ав в а њ а  2—181. 
КвриЈа 1—99, 2—165. 
К ом авдвтво  друш тво  2—52. 
К ои всвова роба 2—251. 
К ом вевзациЈа 2—36.

К ом вензациови  приговор
1— 162, 1—176, 1—177, 2—75,
2— 77, 2—78, 2—93, 2—97, 
2—111, 2—118, 2—137, 2—165, 
2—265.

К о в а ч в о  и зд рж авањ е 2—192, 
2— 200.

Conđictio indebiti 2—74,
2—188, 2—228.

Condifio potestativa 2—68. 
К он куб вват  1—174, 2—17, 

2—112, 2—125, 2—149, 2—213. 
Ćoncumbentium plurium  

exceplio 2—149. 
К овБ л у д евтвв  ч и в и  2—217. 
К овтоЕуревт 2—35, 2—36, 

2—77, 2—78, 2—117. 
КовтрадвЕЦ иЈа 2—69, 2—256. 
Ковту.мациова в р есу д а  

2—69, 2—187, 2—234 , 2—256. 
К уд ељ во  семе 2—29.
К у а ац  всЕретввна 1—165, 

2—1, 2—246.
К у в о в в и в а  — волагањ е

2—89.
К увовродаЈа  1—276, 2—22, 

2—23.
К ћи  — и здрж авањ е 2—145, 

2—147.

Л ађа  — отврема 2— 7̂6. 
Л егитимацвЈа ак ти вн а  2—99,

2—142, 2—222, 2—254. 
Л еж ећа остав вва  1— 2̂71, 

2—7, 2—80.
Laeeio enormis 1—165. 
ЛиЕвидацвја вавстечајна

2—254.
Litis pendeniia 2—155.
Л и чн и  Д У Ж В И Е  1—96, 2—91. 
Л озавсЕ а девлар ац вЈа  1—96. 
Luerum  cessans 1—167, 1—171,

1— 274, 1—275, 2—62, 2—70,
2— 94, 2—110, 2—130, 2—135, 
2—227, 2—264, 2—266.

МађарСЕа 1—95, 1—275, 
2—263.

Ма.1и ч н а  туж ба 1—34,
2—205.

Мало.четвиЕ 1—90, 2—104, 
2—1.50, 2-151.

М аве сем ева 2—29, 2—30. 
М ати 2—108, 2—141, 2—142, 

2—144, 2—145, 2—271.
Мати вав б р ач в а  2—15, 

2—149.
М аћеха 2—143.
М аш иасЕе ввстал ац и Је

2—66.
М евица 1—277, 2—101, 2—115, 

2—116, 2—178, 2—179, 2—180, 
2—202, 2—252.

М е в в ч н а  в.чатежни валог
1— 162, 2—72, 2—237, 2—262. 

М еаи чви  вриговори  2—101,
2— 137, 2—179.

М еритораа расп р ава  2—69. 
М ерввБ — ховорар 2—216. 
М есечна ревта  2—62, 2—256. 
М есна вад.чеж вост 2—69, 

2—121, 2—232, 2—233. 
М ивистарство агр ар в е  ре- 

фор.че 1—164, 2—67, 2—162, 
2—163.

М ираз 2—227.
М.1ИВСКИ у ређај 2—159.
М уж 2—113, 2—152, 2—153, 

2—157.
М уж евљ ево вм е 1—175.

И агодба 1—276, 1—279, 2—244. 
Н агодба о ставивска 1—270, 

2—78, 2—79, 2—130, 2—133. 
Н агодба судска 1—276,1—279, 

2—119, 2—139, 2—197. 
Н аграда адвовата  2— 9̂5, 

2—137, 2—167, 2—168. 
Н адзор  родитељ ски 2—171. 
Н адлеж вост д ел егв р ав а  

2—193.
Н адлеж вост и зб рава  1—88,

2—233.
Н адлеж вост взб р аво г суд а

1— 88, 2—220, 2—232. 
Н адлеж ност м есва 2—69,

2— 121, 2—232, 2—233. 
Н ад.лежвост ствараа  1—98,

2—45, 2—69, 2—84, 2—154, 
2—155, 2—188, 2—189, 2—190, 
2—191, 2—192, 2—215, 2—232, 
2—233.

Н адлеж вост у в р а в в а х  вла- 
сти 1—33, 1—164, 2—61, 
2—82, 2—188, 2—190, 2—208, 
2—216.

Н аЈаи  1—170, 2—31, 2—131, 
2—165.

Н ак н ад а  о си гу р аввву  2—33, 
И а к в а д а  ш тете 1—94, 1—162,

1— 171, 1—274, 1—279, 2—33,
2— 34, 2—62, 2—70, 2—81, 
2—94, 2—96, 2—110, 2—112, 
2—130, 2—132, 2—135, 2—161, 
2—162, 2—164, 2—173, 2—174, 
2—177, 2—190, 2—203, 2—212, 
2—247, 2—256.

Н а к в а д в и  рок всв у њ ењ а  
2—139, 2—265.

Н а к в а д в о  одобре1Ее 1—90. 
Н ам ера ош тећењ а 2—43. 
Н ам еш теввЕ  2—31, 2—32, 

2—34, 2—61, 2—102 , 2—111, 
2—131, 2—217, 2—218, 2—256. 

Н ам и рва оврха 1—162, 2—71, 
2—215, 2—241, 2—244, 2—266. 

Н ап ад ањ е заковитости  де- 
тета 1—172.

Н ав ад ањ е  уговора 1—31,
1— 165.

Н асл ед в а  изЈава 1—271,
2— 7, 2—80, 2—231. 

Н асл ед ва  ведостоЈвост 2—24. 
П асл ед вн к  1—33, 1—113,

1— 268, 1—270, 2—5, 2—9,
2— 21, 2—78, 2—98, 2—99, 
2—134, 2—264.

Н аследство  1—33, 1—271,
1— 272, 2—7, 2—8, 2—9, 2—78,
2— 79, 2—98, 2—128, 2—133, 
2—134, 2—183, 2—184, 2—230, 
2—247, 2—252.

Н аслед н а в а р в и ц а  2—183. 
Н асл ед ви  део  2—78, 2—128, 

2—129.
Н аслед во  одрвцав>е 1—272. 
Н аслед во  во р ав в а њ е 1—270, 

2—78, 2—79, 2—130, 2—133. 
Н аследство  зак о в в то  2—78, 

2—98, 2—99.
Н аследство — одбвЈањ е 

2—7, 2—133, 2—231. 
Н аследство супруж авско  

2— 1.

Н атв.чевидба 1—162, 2—132. 
2—98, 2—99.

И ату р а лв а  обавеза 1—95, 
2—74, 2—102. 

Н еблагодарвост груба
1 -  280, 2—24, 2—103. 

Н евал .авост уговора 1—31,
2— 235.

Negotiorum gestio 2—137. 
Н едосве.1 а тр аж б в в а  2—42.
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Н сзаконпти  отац 2—14,
2—15, 2—142, 2—148, 2—149, 
2—244.

Н езаконвто  дете 1—172, 
2—14, 2—15, 2—142, 2—148, 
2—149, 2—244.

П езахва.1 ност груба 1—280, 
2—24, 2—103.

Н еиспуњ ена обвезннца
2—26.

Н екретн ива пли покретви-
на 2—66, 2—159. 

Н екретнине 1—165, 1—270,
1— 275, 1—278, 2—23, 2—26,
2— 38, 2 -41 , 2—65, 2--66, 
2—91, 2—128, 2—129, 2—130, 
2—158, 2—160.

Н екретнине — приходи 
1—99.

Н екретнине — уговори
1— 90, 1—165, 1—270, 2—1,
2— 38, 2—246.

Не.могућност и спуњ ењ а
2—224.

Не.моралан однос 2—17, 
2—112, 2—113, 2—125, 2—149. 

Не.моралан основ 1—88,
1— 95, 2—112, 2—213. 

Н енадлеж ност су д а  1—98.
2— 45.

Н еоправдано  обогаће1ве 
2—74, 2—188, 2—228. 

Непис.чено лице 2—178. 
Н епознато боравиш те 

2—105.
Исспособност дел атн а  2—58, 

2—163.
Несиособност за  и лаћањ е

1 -  277.
Н есрећни случаЈ 1—94,

2— 33, 2—34, 2—256, 2—263. 
Н ехат — одговорност 2—172. 
Н нш тавост поступка 2—105,

2—195, 2—211.
Н овац и ја  2—224.
Н овум  2—10, 2—46, 2—49, 

2—53, 2—54, 2—131, 2—137, 
2—148, 2—243, 2—253. 

Н овч ан и  зав од и  1—278, 
2—27, 2—136, 2—215. 

Н уж н и  део 1—33, 1-268, 
2—3, 2—6, 2—78, 2—70, 
2—231.

О бавеза солн дарва 2—28, 
2—144, 2—175, 2—176, 2—215. 

О бвезница 2—26, 2—37, 
2—116.

О безбеђењ е д о каза  2—76. 
Обезбеђење — оврха 2—119, 

2—215, 2—241.
О беснажењ е уговора 1—33,

1— 33, 1—165.
О бЈектнвна одговорност

2— 171, 2—203.
О бмава 1—88, 2—35, 2—77, 

2—114, 2—231.
О бнова парнице 1—162,

1— 278, 1—280, 2—46, 2—53,
2— 54, 2—103, 2—129, 2—201, 
2—204, 2—240.

О бнова стечаја  2—254. 
О брачун 2— 9̂3, 2—135. 
О бртне властн  2—102, 2—208. 
О бустава оврхе 2—123. 
О бустава п л аћ ањ а 1—29, 

1_99^ 1—277, 2—42, 2—54. 
О верева п ри ватва  нсправа 

2—59.

Оврха 1—29, 1—99, 1—162,
1— 249, 2—37, 2—56, 2—68,
2— 71, 2—97, 2—110, 2—123, 
2—132, 2—140, 2—166, 2—176, 
2—182, 2—208, 2—215, 2—219, 
2—241, 2—266.

Оврха в а  апотеку 1—99. 
О врш во залож во  право

1— 99, 1—270, 1—278, 2—20,
2— 26, 2—71, 2—72, 2—85, 
2—91, 2—116, 2—119, 2—140, 
2—166, 2—214.

Одбијав>е нас.1едства фик> 
т в в в о  2—7, 2—133, 2—231. 

О дговор н а  ревизиЈу 2—221, 
2—264.

Одговор н а  туж бу 2—47, 
2—69, 2—220.

О дговорвост за  м аае  2—114. 
О дговорвост за  нехат 2—172. 
О дговорност објективна 

1_30, 1—94, 2—171, 2—203. 
О дгода изврш ивости  1—278. 

2—140.
Од.лагање в.лаћањ а 2—215. 
О дрвцањ е 1—95, 2—4. 
О дрвцањ е од  васлед ства

1— 272, 2—133.
Одрицан>е од  туж беног за - 

хтева 2—48.
О дрвцањ е п рава 1—168. 
О дрицањ е врећутно  2—217. 
О дузнмањ е своЈев.1асти

2— 58, 2—79.
О тш тета 1—94, 1—162, 1—171,

1— 274, 1—279, 2—32, 2—33,
2— 34, 2—62, 2—70, 2—81, 
2—94, 2—96, 2—110, 2—112, 
2—130, 2—132, 2—135, 2—161, 
2—162, 2—164, 2—173, 2—174, 
2—177, 2—190, 2—203, 2—212, 
2—247, 2—256, 2—263, 2—265.

О пасан погоп 1—30, 1—94, 
2—76, 2—114, 2—159, 2—263. 

О позив 2—179.
О порува 1—33, 1—268, 2—8, 

2—9, 2—74, 2—79, 2—99, 
2—133, 2—184, 2—186, 2—243. 

О вравдаш е предбе.Јежбе 
1—168.

О пуномоћењ е 2—83, 2—118, 
2—120, 2—255.

О пш гина 2—86.
О пш тински  бе.1еж в в к  — 

саставл>ан>е уговора 
2—169.

О вш тннски  одбор 2—255. 
ОпцнЈа 2—249.
О ртачки  однос 2— 9̂3, 2—135, 

2—175, 2—228.
О снгурањ е 2—33, 2—34. 
Ос.1 0 б ађ а ју ћ а  пресуда крив. 

суд а 2—173.
Особ.1>е — помоћно 2—217. 
О ставнва 1—33, 1—271,

1— 272, 2—7, 2—8, 2—9,
2— 78, 2—79, 2—98, 2—128, 
2—133, 2—134, 2—183, 2—184, 
2—230, 2—247, 2—252.

О ставива леж ећа 1—271, 
2—7, 2—80.

О ставивска вагодба 1—270, 
2—78, 2—79, 2—133, 2—230. 

О ставивска расп рава 1—268, 
2—4, 2—5, 2—6, 2—79, 
2—133, 2—247.

О ставивски  ипвептар  2—5, 
2—6, 2—231.

О ставнисвн теретн 2—113. 
Отац 1—130, 2—25, 2—107, 

2—108, 2—129, 2—141, 2—144, 
2—145, 2—147.

Отац ван б р а ч н п  2—14, 2—15, 
2—142, 2—148, 2—149, 2—244.

Отац пресу.мптивни 2— 9̂8. 
О тварањ е стеч а ја  1—29, 

1_99, 1—277, 2—42, 2—54. 
Отказ служ бе 2—31, 2—32, 

2—61, 2—102, 2—217, 2—218. 
Отваз стан а 2—61, 2—189, 

2—218, 2—255.
Отказ у говора 2—135. 
Отправ.1>ачБ11 посао 2—76. 
О тпремнина 2—111, 2—217. 
Отуђење в е к р е т в и в а  1—165,

1— 270, 1—275, 1—278, 2—23,
2— 26, 2—38, 2—41, 2—65, 
2—66, 2—91, 2—128, 2—129, 
2—130, 2—158, 2—160.

О цева д о в а з а  1—176, 2—51, 
2—52, 2—80, 2—87, 2—117, 
2—118, 2—137, 2—139, 2—148, 
2—158, 2—196, 2—197, 2—198. 
2—199, 2—202, 2—204, 2—243, 
2—257.

Очинство 2—149.
О читоваљ е вас.хедно 1—271, 

2—7, 2—80, 2—231.

П азаку в  2—127.
Pactum reservati dominii

2—22, 2—68.
П арнична зав и с в о ст  2—155. 
П арн п чви  трошБОВИ 1—88,

1— 98, 1—162, 1—272, 2—55,
2— 66, 2—71, 2—95, 2—110, 
2—121, 2—137, 2—167, 2—168, 
2—194, 2—223, 2—234,
2—262, 2—264.

П арница н асл ед н а  2—Ш . 
П арвнца р а д н  брнсањ а

1— 278, 2—21, 2—161, 2—253. 
П арпица р а д и  установ.1>ења

2— 32, 2—50, 2—61, 2—65, 
2—122, 2—183.

И асторак — издрж авањ е 
маћехе 2—143.

П атевти — злоупотреба 
2—100,

П атервптетска туж ба 2—149. 
П ијанство 2—18.
П исмеви уговори  1—90,

1— 169, 1—170, 2—128, 2—129,
2— 158, 2—235, 2—245. 

П латеж ни на.лог меничпи
1— 162, 2—72, 2—237. 

П латнвост м еви ц е  1—277,
2—  101.

П лодови 2—30. 
П .чодоуж ивалац — оврха н а  

н адгр ађеви н у  2—56. 
П лодоуж и вањ е 1—95, 1—99, 

1_167, 2—3, 2—1, 2—140, 
2—259.

П лодоуж п ваљ е удовичко  
дож нвотно 1—95, 1—167, 
2—1, 2—90, 2—133, 2—184, 
2—231, 2—258, 2—264. 

ПобиЈањ е в а н  стеч аја  1—29
1— 277, 2—43, 2—182, 2—253. 

Повлачен»е д а р а  2—24,
2— 128.

П овлачењ е пуном оћн  2— 05. 
П овлачењ е туж бе 2—48. 
П овлачењ е у то к а  2—119. 
П овратни  к у п  2—23, 2—245. 
П овраћај у  п ређаш њ е ста- 

ње 2—69, 2—256.
Погребнн трош ковц  2—113. 
П озив за усп о ставу  брач ве 

за јед н и це 1—96, 1—174, 
2—11, 2—88, 2—106, 2—226. 

ПОБ.10В 1—160, 1—172, 1—268,
1— 273, 1—280, 2—24, 2—94,
2— 128, 2—129, 2—130, 2—163, 
2—170, 2—213, 2—227, 2—231, 
2—250,



П окретннне 2—66, 2—159. 
П оли ц а за осигурањ е 2—233. 
По.лна зараза  2—153, 2—225. 
По.лог судски 2—89, 2—252. 
По.1>опривредна че.1,а д  1—33, 

2—17, 2—31, 2—61, 2—192, 
2—117, 2—118, 2—131, 2—189. 

П ољ ски изгреди  1—274. 
П ом оћник п риврем енв 2—58. 
noMohHO особље 2—217. 
П ониш тај поступ ка (§ 46 

Грађ. п. п.) 2—105, 2—195. 
П оновно отварањ е стечаЈа 

2—254.
П ораввањ е 1—276, 1—279, 

2—244.
П оравнањ е ван стечајво

2—181.
П ораввањ е оставвнско

1— 270, 2—78, 2—79, 2—133,
2— 230.

П ораввањ е судско 1—168, 
2—119, 2—139. 2—181, 2—197. 

П орезв  — вад .д егн ост  
2—191.

П о р о д вч вв  вм етав  2—1, 
2—79.

П орођаЈнв трош Б овв 2—15. 
П осебан вм етак  2—2, 2—113. 
П осед 1—93, 1—167, 1—169,

1— 171, 1—275, 2—58, 2—89,
2— 94, 2—127, 2—128, 2—129, 
2—197, 2—21.3, 2—224, 2—235, 
2—238, 2—264, 2—266.

П осед оставвн е 1—33.
П осед п рава 1—33.
П осед — сметан.е 1—93,

1— 171, 2—160.
П оседнуте областв 1—91. 
П осред ввк  2—248, 2—249. 
П осредовањ е 2—167.
П отпвс пуном оћв за  време 

рата 2—59.
П о тввс фврме 1—168, 2—135. 
П отпора — заЕ овсва 

цесвЈа 2—33.
П отрош ач 1—91.
U p a B H B  ввтерес  2—61, 2—99,

2— 242.
П равни л евовп  1—34, 1—88,

1— 162, 1—274, 2—84, 2—99,
2— 119, 2—120, 2—122, 2—123, 
2—131, 2—148, 2—197, 2—207, 
2—211, 2—218, 2—220, 2—221, 
2—223, 2—232, 2—236, 2—237, 
2—238, 2—239, 2—241, 2—243, 
2—253, 2—254, 2—258, 2—260.

И равно  л вц е  2—242.
П р авн в  п ретходн вк  1—96. 
П раво  п рекуп а 2—23, 2—245. 
П раво  п рвдрж аЈа 2—110, 

2—135, 2—159. 
П равозаступниЕ  1—162,

2—40, 2—95, 2—96, 2—97, 
2—137, 2—138, 2—167, 2—168, 
2—222, 2—224, 2—231, 2—’ 39, 
2—255.

П раво  вл асн и ш тва  2—21, 
2—22, 2—89, 2—130. 

И равозаступ ви к  — трош ко-
в в  2—95, 2—137, 2—167, 
2—168, 2—234.

И раво  повратног к у п а  2—23. 
2—245.

П раво свро.чаш тва 1—94. 
П рвенствено за.1 0 жно пра- 

во 2—41, 2—72, 2—214.
П рво рочвш те 2—187, 2—256. 
П ребввалвш те 2—121. 
Л ребвЈањ е траж бвн е 1—176, 

2—35, 2—36, 2—265.
П ревара 1—88, 2—35, 2—77, 

2—114, 2—231.
П реварни н ач в н  2—213.

Иредбе.дежба 1—96, 1—168,
1— 278, 2—20, 2—72, 2—119,
2— 257.

П р езад у ж еввк  1—29, 1—99,
1— 277, 2 -^2 , 2—54. 

П р езу м п тввв в  огад  2—98. 
И р еввач ењ е зак.1>учка

2— 123.
П р ев в а ч ењ е  туж бе 1—33,

1— 273, 2—8.
П р е ју д в ц в је л в а  п ар н в ц а

2— 32, 2—50, 2—61, 2—65, 
2—122, 2—183.

П реЈуди ц вјелво  пресуђен а 
ствар  2—235.

П р ек вд  воступка 2—122. 
П рековрем енв р ад  2—217,

2_219.
П рекуп  2—23, 2—245.
П ренос траж бине 1—29,

1— 168, 2—33, 2—91, 2—229. 
Прес.1 уш ањ е странака 2—53,

2— 190, 2—257.
И ресуд а — диспозитив

2—194, 2—235.
П ресуд а — допуна 2—206. 
И ресуд а због и зостанка 

2—87, 2—96, 2—234, 2—256. 
П ресуд а — образлож ењ е

2—194, 2—235.
П ресуђена ствар 1—98, 2—50, 

2—152, 2—173, 2—233, 2—235. 
П ретседниБ опш тине 2—255. 
П ретставЕа оврш еника 1—99. 
П ретходник — п р ав в и  1—96. 
П реузим ањ е дуга 2—91. 
П реурањ ен а туж ба 2—89, 

2—156, 2—237, 2—244. 
П рећутно  одобрење 2— 7̂7. 
П рећутно одрицањ е 1—95, 

2—217.
П рећутно прихватањ е 1—95. 
П ри ватн а исправа 2—59. 
П риврем ени помоћник 2—56. 
П риврем ени старате.1» 2—58, 

2—250.
П риврем ено и зд рж авањ е

2—124, 2—154, 2—157, 2—226. 
П риговор .меничнн 2—101, 

2—137, 2—179.
П риговор rei judicatae 1—98, 

2—50, 2—152, 2—173, 2—333. 
П р и д рж авањ е п рава  туж бе 

1—95, 1—171.
П ри држ авањ е п р ава  вла- 

сн и ш тва 1—88, 2—22, 2—68. 
П ри друж ењ е реви звЈи

1— 278, 2—62, 2—99.
П ри зи в  2—10, 2—49, 2—69,

2— 70, 2—99, 2—131, 2—187, 
2—197, 2—205, 2—221, 2—241, 
2—258, 2—260.

П рикл»учењ е драж би  2—97. 
П ри кљ учењ е ревизлЈи  

1—278, 2—62, 2—99. 
П риБрата преЕо половине

1— 165.
П р и н у д а  Б од С Б л а п а њ а  

уговора 2—192.
П ри н у д н а  у п рава 1—99,

2— 60, 2—137, 2—224. 
П р и н у д н а  у п рава a n o ie s e

1— 99.
П рн н удн о  п оравнањ е 1—168,

2— 119, 2—139, 2—181, 2—197. 
П ри п атц и  2—70, 2—73. 
П рипоЈењ е територвЈе на>

шоЈ држ ави  1—91, 1—275, 
2—263.

П риродни  отац 2—14, 2—15, 
2—148, 2—149, 2—242, 2—244. 

П рн хватањ е оставине 2—7. 
П ри хватањ е уговора у  ко- 

рист трећег л н ц а  1—273.
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П ровизнЈа 2—248, 2—249. 
Прог.чаш ење пунолетним  

2—104, 2—150.
П рокуриста 2—87, 2—135, 

2—220, 2—250.
П ромена туж бе 1—33,

1— 273, 2—8.
П ротивтуж ба 1—174, 1—177,

2— 10, 2—106, 2—126, 2—135, 
2—152, 2—197, 2—212, 2—213, 
2—238.

П ротЈпотраж иваш е 1—176, 
2—35.

П унолехство 1—90, 2—104, 
2—150.

П унолетство ж ене 2—151. 
П уном оћ 2—27, 2—40, 2—59, 

2—83, 2—86, 2—95, 2—120, 
2—138, 2—178, 2—220, 2—222, 
9___9=n 9___9^V\

П уном оћник 2—117, 2—120. 
2—228.

Р азв о д  брака 1—100, 2—10, 
2—11, 2—105, 2—106, 2—124, 
2—125, 2—126, 2—144, 2—152, 
2—154, 2—155, 2—156, 2—199, 
2—200, 2—236, 2—260. 

Р азвр гн у ћ е  имовне за јед - 
ни ц е 1—167, 2—80, 2—90, 
2— 210.

Р азл у ч н и  веровниБ 2—41. 
Р аси п и и ш тво  2—18, 2—231. 
Р аск и д  уговора 2—110. 
Р аспоредно  реш ељ е 2—207. 
Р аси р ава  м ериторна 2—69. 
Р астав а  од  стола и  постел>е 

2—105.
Р а ч у н и  — исправност 2—35, 

2—77.
Р еал н и  дуж ниБ 2—91. 
Р еви зи Ја  1—88, 2—61, 2—84, 

2—96, 2—99, 2—104, 2—187, 
2—205, 2—218, 2—221, 2—222, 
2—223, 2—224, 2—237, 2—238, 
2—239, 2—241, 2—243, 2—258. 

Р е в и зи ја  — одговор 2—221, 
2—264.

Р ев и зи ја  — прикл»учен>е
1— 278, 2—62, 2—99. 

Р еви зи ски  реБ урс  2— 2̂11. 
Р ед  првенства 2—214.
Р еку р с  2—60, 2—61, 2—119,

2— 120, 2—122, 2—123, 2—148, 
2—197, 2—214, 2—222, 2—223, 
2—254, 2—259, 2—311.

Р ен та м есечна 2—62, 2—96. 
Р ен та — отш тета 2—256, 

2—263.
Res judicata 1—98, 2—50.

2—152, 2—173, 2—333, 2—235. 
Р нболов 1—171, 1—93, 2—127. 
Родител>ски н адзор  2—171. 
Р ок  исп уњ ењ а 2—139. 
Р окови  2—220, 2—221, 2—236, 

2—239, 2—260.
Р у к о зн ак  2—59, 2—235. 
Р у м у н и ја  — грунтовница 

1—91.
Р у ч н а  залога  1—88, 2—66.

С адуж ниБ 2—28, 2—215. 
С аобраћај 1—94.
С аслуш ан.е странака 2—53, 

2—60, 2—257.
Састав.т>ач o n opyse  2—9. 
С ведоци — докази  1— 2̂80, 

2—52 , 2—60, 2—187, 
2—196, 2—197, 2—264. 

С ведоци опоруке 2—9, 2—74. 
С војевласт — одузим ањ е 

2—18, 2—19, 2—58.
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Секвестар 1—99, 2—60, 2—137, 
2—224.

Секвестар на апотеку  1—99. 
Секвестар — спровођењ е 

2—259.
Секвестар — старатељ  1—99, 

2—132, 2—160.
Семе — Б ли јањ е 2— 2̂9,

2—30.
Сервитут 2—212.
Сечка — опасан  погон

1— 30.
С индикатни уговор 1—88. 
С ирочадски сто 2—58, 2—104,

2— 108, 2—120, 2—209, 2—250. 
Скривене м ане 2—29, 2—30. 
С кривено д ари вањ е 2—103. 
Слабоумност 2—19. 
С луж бопримац 2—31, 2—32,

2—34, 2—61, 2—102, 2—111, 
2—131, 2—217, 2—218, 2—256. 

Служ ност п у та  — стицањ е 
2— 212.

Сметање поседа 1—93,
1— 171, 2—160.

Смрт усво јиоца — потвр- 
ђењ е уговора о усвоЈењ у
2— 16.

Сниж ењ е зак у п а  2—164. 
Сниж ењ е и зд р ж авањ а 

2—192, 2—200.
С ниж ењ е туж бе 1—33, 2—194, 

2—223.
С олидарна обавеза 2—28, 

2—144, 2—175, 2—176, 2—215. 
Споредни ум еш ач 2—65, 

2—128.
С тављ ањ е на располож ењ е 

робе 2—114, 2—265. 
Став.1>ање под старател»> 

ство 2—18, 2—19, 2—58, 
2—79, 2—148, 2—250. 

Старател* ad hoc 2—247. 
С’таратељ  оставнне 2—80. 
Старател* приврем ени 2—58, 

2—250.
Старатељ  секвестра 1—99, 

2—132, 2—160.
Старателр стални 2—250. 
Старатељ  стеч ајн е  м асе

1— 277, 2-Ч0, 2—41, 2—251,
2— 254.

Старател* судски  1—161, 
1—162, 2—266.

С таратељ ска власт 2—58,
2—209.

Старате.т>ство — стављ ањ е 
под  2—18, 2—19, 2—58. 
2—79, 2—148, 2—250.

Старо потраж ивањ е 
у л агач а  1—278.

С тварна надлеж ност 1—98, 
2—45, 2—69, 2—84, 2—154, 
2—155, 2—188, 2—189, 2—190, 
2—191, 2—192, 2—215, 2—232, 
2—233.

С течајна м аса 2—40, 2— 11, 
2—229, 2—251.

С течај — обнова 2—254. 
С течај — отварањ е 1—29,

1— 99, 1—277, 2—42, 2—54. 
Стечај — успостављ ањ е

2— 254.

Т раж бнна недоспела 2—42. 
Т рговачке књ иге 1—176, 

2—117, 2—118.
Т рговачки  обич аји  2—75. 
ТрговачБИ посао 2—35,

2—38, 2—39, 2—114, 2—115, 
2—215, 2—248, 2—258, 2—265. 

ТрговачБН рач у н и  2—35, 
2—77.

Т рговачко веће  2—45, 2—215. 
Т рговачко друш тво  2—135,

2—175.
Т рош арина 2—75.
Тропгкови парн и чн и  1—88,

1— 98, 1—162, 1—172, 2—55,
2— 66, 2—71, 2—95, 2—110, 
2—121, 2—167, 2—168, 2—194, 
2—223, 2—234, 2—262, 2—264.

Трош Бови стеч ајн е  масе 
2 -^1 .

Т уж ба обновна 1—162,
1— 278, 1—280, 2—46, 2—53,
2— 54, 2—103, 2—129, 2—201, 
2—204, 2—240.

Т уж ба — патернитетска 
2—149.

Т уж бени захтев  — пром ена
1— 33, 1—273.

Т ум ач код опоруке 2—9. 
Turpis causa 1—88 1—95,

2— 112, 2—113.
Туторство 2—18, 2—19, 2—58, 

2—79, 2—148, 2—250.

Убелезвење зем.л>. књ . п р ава
1— 164, 1—275, 1—277, 1—278,
2— 21, 2—26, 2—67, 2—71, 
2—72, 2—85, 2—91, 2—161, 
2—213, 2—214, 2—224, 2—227, 
2—230, 2—238, 2—242, 2—245, 
2—249, 2—253.

У влач ењ е у  п арницу 1—268, 
2—113.

У говорна ка.мата 2—135. 
У говор — састав 2—169. 
У говор даровн и  1—172, 2—94, 

2—103, 2—163, 2—170, 2—213, 
2—227, 2—231, 2—264. 

У говор 0  некретнинам а
1— 90, 1—270, 2—38.

У говор о служ би  2—31,
2— 32, 2—34, 2—61, 2—102, 
2—111, 2—131, 2—217, 2—218, 
2—256.

У говор о усвоЈењ у 2—16. 
У говор у  Борист трећих 

л и ц а  1—273,
У говор — усмени 1—169, 

2—129.
У говор ф иктивни 2—94,

2—103.
У д аја  — стицањ е п^^нолет- 

ства 2—151.
У довичБо право плодоуж в- 

в а њ а  1—16, 2—1, 2—3, 2—4, 
2—90, 2—133, 2—184, 2—231, 
2—238.

У друж ењ е веровн н ка 1—168. 
У за јам н а  потраж и вањ а 

тр говац а 1—176, 2—35, 2—36. 
У зроч н а веза  код почи- 

њ ењ а ш тете 2—62. 
У зукап иЈа  2—212.
Ususfruetus 1—95, 1—99. 
У ви дањ е нмовне за јед н и ц е

1— 167, 2—56, 2—80, 2—90,
2—  120, 2— 210.

У књ иж ба оврш . зал . п р ава
1_96, 1—166, 1—278, 2—20, 
2—26, 2—71, 2—72, 2—114, 
2—116, 2—166.

Улог 2—27, 2—118, 2—136. 
Улог п о д  шифром 2—27. 
У м еш ач споредни 2—65, 

2—128.
Умоболност 2—19, 2—58. 
У нуци — н здрж авањ е

1— 272, 2—144, 2—147. 
У правите.1> стеч аја  1—277,

2— 40, 2—41, 2—226, 2—251, 
2—254.

У правни спорови  — вад л еж - 
ност 1—33, 1—164, 2—61, 
2—82, 2—188, 2—190, 2—208, 
2—216.

У п ућввањ е предм ета дру- 
гом су д у  1—98.

У п ућп вањ е н а  п арн вц у  
оставвнсБО — према по* 
седу стран ака 1—33. 

У рачунбени првговор
1— 162, 1—176, 1—177, 2—75,
2— 77, 2—78, 2—93, 2—97, 
2—111, 2—218, 2—137, 2—165.

У р б арв јалн и  компосесорат
1— 164.

У ручењ е оставине 1—271. 
УсвоЈење — смрт усво јв - 

оца 2—16.
У слов 2—56, 2—68.
Усмени тестам енат 2—186,

2— 243.
Усменв уго в о р в  1—169, 

2—129.
У спостава брачне заЈед- 

нице 1—96, 1—174, 2—11,
2—88, 2—106, 2—226. 

Установл>ен>е — п арн вц а 
ради  установ.1>ења 2—32, 
2—50, 2—61, 2—65, 2—122, 
2—183.

Уток 2—119, 2—207, 2—236, 
2—259.

Ф актвч кв  п осед  1—93, 
1—171, 2—160.
Ф изичко л и ц е  2—242. 
Ф иктивнн уговор  2—94, 

2—103, 2—231.
H eređitas jacens 1—271, 2—7, 

2—80.

Х вп отевари а туж ба 1—275, 
2—20, 2—21, 2—213. 

Х впотекарни  веровн вк  
2—41, 2—166.

Х ипотекарни д у ж н в к  
1—96, 2—91 .

Х впотекарно  за.л. враво
1— 96, 1—168, 1—278, 2—20,
2— 26, 2—71, 2—72, 2—116, 
2—66, 2—214.

Х онорар ад в о к а та  2—95, 
2—137, 2—167, 2—168, 2—234. 

Х онорар — м ерн вка 2—216.

Ц ена в с к л и ч н а  2—109. 
ЦесиЈа 1—29, 1—168, 2—33, 

2—91, 2—229.
Ц рквени б р ак  1—100, 2—155. 
Ц ртеж в рек.чамни — зло- 

употреба 2—100.

Ч ељ ад п ољ о п р ввр ед н а
1— 33, 2^17, 2—31, 2—61,
2— 102, 2—117, 2—118, 2—131. 

Ч вњ ен и ц е — до каз 1—176,
2—51, 2—52, 2—80, 2—87, 
2—117, 2—118, 2—137, 2—139, 
2—148 2—158, 2—196, 2—197, 
2—198, 2—199, 2—202, 2—204, 
2—243, 2—257.

Ш ећер — тр о ш ар вн а  2—75. 
Ш ко.1ован>е к ћ ер в  2—147. 
Ш пед нтерски  посао 2—76. 
Ш тета 1—94, 1—162, 1—171,

1— 274, 1—279, 2—33, 2—34,
2— 62, 2—70, 2—81, 2—94, 
2—96, 2—110, 2—112, 2—130, 
2—132, 2—135, 2—161, 2—162, 
2—164, 2—173, 2—174, 2—190, 
2—203, 2—212, 2—247, 2—256.

Ш тета мора.лна 2—112. 
Ш ти тнн ш тво  2—19, 2—58. 
Ш тићеник 2—148.
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Грађавско-судскв одлуке према бро|еввма деловодвога
протокола

(Први број означава број одлуке према бројевима деловоднога протокола; други 
уз прво годиште број стране, a уз друго годиште редни број одлуке како је у

листу објављена).
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I—/193« 1934
286 2—152 929 2—165 23/2 1—99

23*
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Грађавско-судске одлуке према годвнама н давнма 
када су довесене

(Први број означава дан у месецу; други годжште листа; трећи уз прво годиште 
страну, a уз друго годиште редни број објављене одлуке).

1930
Децембар

7 1—169

1933
Н овембар

14 1— 95

1936
Март

14 2—254 24 2--  64

А прил
21 1—166

Мај
2 1— 34 12 2--  99
2 1— 98

Ју н и
9 1— 31 20 1--  99
9 2— 96 23 1--174

А вгуст
25 1—175 29 1--  33
25 2— 89 29 2--  82

Септембар
10 1—168 22 1--  30
14 2— 76

Октобар
1 1— 29 31 1--  33

24 1— 33 31 1--  69

Н овембар
7 1— 91 21 1--276

10 1— 32 30 1--  94

Д ецембар
10 1—100 29 1--  95
15 1— 93 29 1--  98
15 2— 96

1937
Ја н у а р

18 1— 90 26 1--  91
18 1— 99 26 1--  97
21 2—230 30 1--  96

Ф ебруар
1 1—268 13 2 -- 47
1 1—277 13 2 -- 74
2 1—162 16 2—- 2
6 1— 88 18 2 --  6
6 2— 98 18 2 ~ -  10
9 1—270 20 2—- 11
9 1—272 23 2—103
9 2— 15 25 2-- 54

13 1—172 26 2 -- 21

Март
1 2—148 16 1--177
9 1—176 16 1--165
2 1—167 20 2--  5
4 2— 53 23 2 -- 4
9 1—173 27 1--170

11 2— 59 27 1--164
12 1—171 30 2 --  28
16 2— 33

1
6

13
17
20
20
20

7
13
1б

24 2- 
24 2- 
26 2-

2
2
4 
7 
9 
9

11
14
18

2
5 
5 
5

12
12
12
14
14

А прил
-  17 22
-271 24
-  90 24
-  20 27
-274 27
-  22 29
-  36

MaJ
-241 18
-  40 18
-  27 22

Ју н и
-  32 22
-278 22
-280 22
-  2б 27
-27б 29
-278 29

А вгуст
-  67 31
-  75 31
-  14

Септембар
18
18
21
21
23

29 
46

- 41 
-119 
■ 50
- 51
- 56
- 80 
- 18

Овтобар

28
28

- Зб
- 30
- 77
- 91
- 13
- 37
- 88
- 55 
-102 
• 24
- 45

19
19
19
21
21
23
23
23
26
26
30

2 2—

9
9

11
11
13

4
6
6
6
6
7
8 

10 
11 
11 
13 
13 
13 
15
15
16 
16

Н овембар
18 
18 
18 
23
23
24

1
63

• 65 
44

• 79 
94

101
12
73

• 81

30
30
30

Д ецембар
-204
-106
-110
-124
-205
-164
-1S3
-122
-134
-138
-109
-116
-109
-182
-196
-201
-125

1826
20
20
20
21
21
22
22
23
27
27
29
30
31 
31

1— 19
2— 16 
2— 49
1— 273
2— 23 
2— 42

2— 62 
2—136 
2— 56

1— 277
2— 7 
2— 26 
1—279
1— 272
2—  61

2— 72 
2— 78

2— 43 
2— 52 
2— 71 
2— 95 
2— 31 
2— 38 
2— 39 
2—118

2— 93 
2—137 
2—177 
2—  8 
2— 9 
2—141 
2— 34 
2—192 
2—100 
2—117 
2— 58

2— 3 
2— 60 
2—  66 
2— 83 
2— 97 
2—189 
2— 92 
2—114 
2—139 
2—169

2—140 
2—133 
2—155 
2—174 
2—198 
2—143 
2—209 
2— 84 
2—162 
2—167 
2—200 
2—131 
2—160 
2—188 
2—179 
2—190

1938
Ја н у а р

17 2—113 24 2—132
17 2—115 28 2— 70
17 2—186 28 2—272
21 2—107 28 2—193
21 2—108 28 2—208
21 2—112 29 2—184
21 2—120 29 2—210
21 2—121 31 2—135
22 2—163 31 2—187
24 2—111

Ф ебруар
1 2—178 14 2—128
2 2—203 14 2—129
3 2—173 16 2—153
3 2—175 16 2—194
3 2—191 18 2—144
4 2—150 18 2—157
7 2—123 21 2—197
7 2—127 21 2—240
7 2—130 23 2— 69
8 2—195 23 2—149
9 2—170 24 2—168

10 2—161 24 2—185
10 2—207 2б 2—104
11 2—206 28 2—228
11 2—145 28 2—229

М арт
1 2—165 17 2—156
2 2—181 18 2—146
3 2—171 21 2—202
3 2—166 21 2—216
4 2—147 21 2—238

11 2—151 22 2—154
11 2—176 22 2—211
14 2—126 23 2—159
14 2—142 25 2—233
14 2—227 25 2—234
16 2— 86 25 2—236
16 2—158 29 2—152

А и ри л
1 2—215 8 2—105
1 2—225 11 2—235
4 2—180 11 2—250
4 2—242 13 2— 87
4 2—251

Мај
2 2—231 20 2—260
7 2—214 23 2—224
7 2—237 23 2—239
7 2—252 30 2—219
7 2—2бб 30 2—248
9 2_226

Ју н и
3 2—258 20 2—217
3 2—259 20 2—218
3 2—261 20 2—246
8 9—220 20 2—249
8 2—232 27 2—213

20 2_212 27 2—256

А вгуст
22 2—244 <>2 2—265
22 2—247 29 2—257

С ептембар
б 2—253 5 2—266

О ктобар
10 2—2-15 24 2—264
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Законски чланци који се помињу у објављеним 
грађанским судскам одлукама

XL V II1855 
XVIII/1874 
ХХ1ПЛ874 

XXXV/1874 
XXXVIi;i875

Х1П/187в
XVI/1876

XXVIi;i87S
Vin/1877
ХХЛ877

V/1878
LX/187S

XVII/1881
LIX/1881

LX/1881

XXV;i88S
XVI/1884

XVII/1884
VI/1885

VII/188S

ХХП/188«
Х1ХЛ888
XII/18J4

ХУ1Л884
ХХХ1Л894

1/1911

LIV/1912

478M/19Q4
1380/1915
3982/1910
4420/1918

(Старн Грунтовни ред) § 92, 2— 7̂2, § 148, 2—21, § 168, 2—72.
(Закон о одговорности ж елезничког предузећа) 1—94.
(Закон о пунолетству жена) 2—151.
(Стари Закон  о јавн и м  бележ ницима) § 68, 2— 9̂, 2—264, § 72, 2—264. 
(Трговачки законик) g 38, 2—250, § 81, 2—250, g 186, 2—87, § 262, 2—38, § 287, 
2—77, § 342, 2—114, § 349, 2—Ш , § 350, 2—114, g 354, 2—265, § 547 , 2—248.
(Закон о че.1>адима, по.ч>опривредним радници.ча и на.лничарима) 2—198. 
(Закон о опорукама) § 5, 2—8, § 6, 2—9, g 7, 2—8.
(Стари М енични закон) § 14, 2—137.
(Закон о максимирањ у камата) § 4, 2—37, § 5, 2—37, § 6, 2—37, g 9, 2—35. 
(Туторски закон) § 5, 2—104, 8 6, 2—104, 8 И , 1—272, 8 33, 2—250, 8 55, 1—271, 
§ 113, 2—79, 8 198, 2—209, 8 258, 2—58.
(Стари К ривични  закон и к) 2— 9̂6.
(Закон о иступима) § 128, 1—95.
(Стари С течајни закон) 8 27, 2—182, § 47, 2—41, § 48, 2—41, g 53, 2—41.
(Закон о измена.ма и допуна.ма закон свог ч.ланва LIV/1868 (Гр. п. п .) 8§ 
94—99, 2—220, 2—232, 8 96, 2—220.
(Стари О врш ни закон) 8 8, 2—56, § 120, 1—162, 2—97, 2—260, 8 203, 1—99, 
2—56, 8 208, 1—99, § 211, 1—99, § 213, 1—99, 8 237, 2—60.
(Закон о зеленаш тву) § 21, 2—37, 2—74.
(Закон о ауторском п раву) 2—174.
(Стари Обртни закон) § 2, 2—104.
(Закон о изм енам а и допунам а туторског закон а ХХ/1877) 8 7, 2—250. 
(Закон о изм енам а и допунам а старог З ак о и а  о јавии.ч бележ ницим а (Зак . 
чл. XXXV/1874) § 22, 2—264.
(Стари Закон  о опш тинама) § 24, 2—216.
(Закон о риболову) § 9 и  10, 1—93.
(Закон о пољ опривреди  и  пољ ској полициЈв) § 105, 1—274.
(Закон о оставинском  поступку) 8 85, 1—33.
(Закон  о браку) 8 12, 1—100, 8 29, 1—100, 8 30, 1—100, § 77 т. а ., 1—96, 2—88, 
2—106, 2—125, 2—199, 2—226, 8 77 т. б., 2—105, 8 80 т. а ., 2—126, 2-225, § 83,
1— 175, 2—126, § 94, 1—175, 8 102, 2—124, 8 116, 2—105.
(Стари Гр. п . п.) 8 145, 2—187, § 188, 2—70, g 269, 1—176, 8 317, 2—117, 8 368,
2— 102, § 389, 1—177, § 413, 2—104, 2—200, 8 424, 1—177, 2—55, 8 477 , 2—187, 8 
509, 2—240.
(У водни закон  за  Зак . чл . I и з  1*11 (стари Гр. п . п .) 8 21 ст. 3, 2—108, § 35, 
2—56, 8 38, 1—279, 8 40, 2—259, 8 42, 2—140.
(О кружница М ин. ун утраш њ и х  п ослова бр. 473в*Л*в4) 2—169.
(Н аредба Мин. П ретседн и ка бр. 1380) 8 15, 2—59.
(М инистарска наредба бр. 3*82) 2—149.
(Н аредба бр. 4420) 1—90, 1—169, 1—270, 2—158, 2—128, 2—235, 2—245.

Југословенскн завонв, уговорв, уредбе в правилввцв
191* 31 Јули  (Закон о пунолетству) 2—104, 8 2, 2—150, 2—151.
1*22 28 ф ебруар (Завон  о заш ти ти  радника) 8 6, 2—219, 8 8 т. 4, 2—219.
1922 14 м ај (Закон о осигурањ у радника) 8 97, 2—33, 2—34, 2—256, 8 98, 2—34.
1*2* 2* маЈ (Закон о заб ран и  отуђивањ а и  оптерећењ а зем.л,ишта вели ки х  по-

седа) 8 4, 1—164, чл . 4, 2—67.
1928 29 нове.чбар (Менични закон) 8 1, 1—277, 8 98, 2—170.
1*29 18 ја н у а р  (Закон о уређењ у редовних судова) 8 48 т. 4, 1—99, 8 30, 2—260 , 8

104, 2—193, 8 117, 2—260.
1*29 22 нове.мбар (Стечајни закон ) 8 2, 1—99, 2—180, 8 3, 2—180, 8 171, 2-254.
1*2* 22 иове.чбар (Завон о принудном  п оравн ан .у  ван  стеч аја) 8 62 ст. 3, 2—181.
1930 7 ап р и .1 (Закон о апотека.ма) 8 17, 1—99.
1*3* 18 .чај (Закон о зем.1,иганим Ењ игама) 8 114, 2—214.
193* * Јули  (Закон о зад уж б инам а) 8 15, 2—234.
193* * ју л и  (Закон о и звр ш ењ у  и обезбеђењ у) 8 2 т. 11, 2—208, 8 7 т. 1, 2—85, 8 71

т. 1, 2—85.
193* 11 септембар (Закон о Јавни.ч бележници.ча) 8 4, 2—120.
1931 22 Јан уар  (Закон о побиЈањ у правн и х  д ел а  в ан  стечаЈа) § 8, 2—43, 2—253.
1931 31 м арт (Закон о чиновници.ча) 8 78, 2—190.
1931 1* ју н и  (Закон 0  -ликвидацији аграрне рефор.че) 2—161.
1931 5 новем бар (Закон о радњ а.иа) 8 5, 2—104, 8 239, 2—218, 8 246, 2—217, 8 326, 2—61,

8 327, 2—61, 8 330, 2—217 , 8 344, 2—61, 8 352, 2—208, § 421, 2—104.
1933 24 м арт (Заков о опш тинама) g 84, 2-255, 8 84 т. 2, 2—86.
1934 24 Јули  (В анпарнични  поступак) 8 15, 2—211, 8 16, 2—104, с 18 ст. 3, 2—196,

2—58.
1934 26 ју.ли (У водни зак о н  з а  ван п ар н и ч н и  поступак) § 46, 2—58, 2—104, 8 46,

2—209.
1*21 28 ју н и  (В идовдански устав) 8 18, 2—81.
1*28 29 (Ф инансиски закон ) ч л .  327, 2—224.
1937/38 (Ф инансиски закон ) 8 28 т. 5, 2—84.
1923 17 .чарт (Уговор изЈнеђу С. X. С. и Ч ехословач ке републике) ч.ч. 34, 2—105,
1924 23 октобар (Бернска м еђународна к о ввен ц и ја) чл . 37, 2—177.
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1936 1 фебруар (У редба М инистарства п р ав д е  о п разн ац и н а) 2—239.
1932 12 ап р в л  (П равилниБ о прим ени ЗаЕОна о  зад у х б и н ам а ) 2—234.
1934 3 авгусх (У редба о м аксим ирањ у вам ата бр . II. 27918) чл. 6, 2— 73.
1934 23 новембар (У редба о заш ти ти  н о вчани х  за в о д а  н  њ ихових в ер о вн и к а  бр. II.

41932 К) 1—278, 2—215.
1934 24 новембар (У редба озаш тити  н о вч ан и х  за в о д а  и њ ихових в ер о вн и ва  бр II. 

41033 К) чл. 17, 1—278.
1936 17 април  (У редба о о д л агањ у  изврш ењ а за  зеиЕЕ>орадничке д у г о в е  бр. 244)

2—261
1936 25 септембар (У редба о л и к в и д ац в ји  зем љ орадвичЕ их дугова) §§ 41, 42, 43, 2—246. 

2—246.

8
37

2— 60 
2—212

297
471

Начелне Курнјалне одлуке
1—168 
2— 62

38
39

2—207 
2— 89

621 2—175 117 2— 23 228

Н ач елм а о д л у к а  О дељ еш а Б. 
београдског К асационог су д а  
у  Новом С аду од 20 зуна 
1936бр. Претс. III. А. 23/2/1934 1- 99

Аустрнскв грађанскв законик
159 1—172 418 1—173 887 2— 80 934 1—165 1063 2— 68 1105 2—164_ 2— 98 699 2— 68 892 2—252 948 2— 24 1066 2— 68 1424 2—228
293
294

2— 66 
2— 66

797 1—271 897 2— 68 1022 2— 95 1067 2— 68 1487 2—185

Уводвв заков за вовв Грађавскв парвнввв аоступав
-105
-220

5/1 2—232
2—192 16

2—260
2—187

36 2— 69
2—220

69 44 2—220

Грађавсвв варвнввв посгупак
6 1—278 188 1—273 429 1— 98 534 2— 62 569 1—280 — 2—229

36 2—220 193 1— 34 467 2—257 — 2— 83 571/2 2— 45 — /3 1—172
40 2—105 254 2—122 469 2— 87 — 2— 94 - /5 2—138 597 2—238
—/3 2—195 256/2 2—122 494 2— 47 — 2— 97 2—201 614 2—148
47/1 2—215 270 1— 93 — 2— 70 — 2—127 572/5 2—138 615 1— 34
63/2 2—121 — 1— 96 497 2—256 — 2—130 595 1— 34 616 2—123
80 2— 99 — 1—169 503 2— 80 — 2—135 596/4 2—205 622 2—121
97/1 2—121 — 2—198 511 1— 34 — 2—198 - /3 2—218 649 2—262

101 2—233 323 2— 61 519 2—206 — 2—200 597 2—131 672 2—220
107 2—138 330 2— 70 523 2— 99 — 2—225 — 2_228
112 2— 62 334 1— 33 526 2—121 — 2— 78
130 2— 65 357 1— 98 534 1—279 563/11 2— 80

Аустрвскв Грађ. варв. вост.
Ч л . XLIX У вордног зак . 2—69 520/2 2—223 526 2—223



звз

К р и в и ч н о - ^ с у д с к е  о д л у к е
II

Крнввчно-судске одлуке према бројевнма §§-а 
Крвввчаога законика којн се у н>вма помнвву

(Први број означава § Крив. законика; први број у разломку став, a другн тачку 
§-а; други број означава годиште листа; трећи уз прво годиште страну, a уз 

друго годиште редни број објављене одлуке).

14 2— 63 34/1 2— 55 __ 2— 69 — 2— 89 — 2 - 84 __ 1—102
14/3 1—101 34/2 2— 88 — 2— 81 147 2— 20 215/1/1 2 - ■ 84 — 2— 92
16 1—282 — 2— 89 — 2— 84 147Л 1—100 218 2 - ' 64 318 1—101
16/1 2— 93 34/3 2— 78 — 2— 86 147/2 1—101 222/3 1 - -179 — 1—104
17 1—282 — 2— 79 — 2— 89 — 2— 20 222/4 1 --179 — 2— 63

2— 93 41/2 2— 60 72 1—100 154 2— 55 225 1 - -179 319 1—101
19/1 2— 79 42 2— 10 — 1—102 167/2 2— 56 234 1 -- 38 — 1—281
22 1—102 45 2— 10 — 1—181 167/2/1 2— 21 — 2—- 71 — 2— 63
_ 1—181 46 1—179 — 2— 9 167/3/1 2— 94 248 2 - - 26 — 2— 70
_ 1-284 46/4/1 2— 11 — 2— 13 167/7 2— 85 260/1 2 - - 79 326 2— 57
__ 2— 54 47 2— 12 — 2—14 172/2 2— 22 262/1 2—- 79 328 2— 57
22/1 2— 85 49 2— 12 74 1—179 173 2— 93 269 1 --283 328/1 1—170
22/2 1—100 49/1 1—284 — 2— 56 177/2 2— 60 — 2 - - 97 328/3 2— 57
_ 2— 21 — 2— 2 74/4 2— 19 178/1 1—181 272 2 - - 97 329 2— 57
_ 2— 85 61 2— 84 76/2 2— 88 — 1—282 276 1 --283 334 1—101
22/3 2— 44 62 2— 2 78 2— 90 178/1/2 2— 85 280 2 -- 27 — 1—104
24 - 2— 95 — 2— 81 — 2— 94 178/1/4 2— 23 281/1/3 2— 31) — 1—170
24/1 2— 54 _ 2— 84 79 2— 94 178/2 1—282 282 2 -- 28 — 1—281
24/3 1—100 63 2— 55 79/3 2— 90 178/3 2— 87 282/1 2—- 20 — 2— 64

1—102 — 2— 81 109 2— 82 178/4 2— 78 — 2 - - 56 334/1/1 2— 78
_ 2— 44 _ 2—  84 127 2— 15 178/6 2— 23 280 2 - - 3 334/1/4 1— 37
24/3/2 2— 83 64 2— 81 127/1 2— 15 179 1—181 — 2—- 97 336/4 2— 59
30 2— 9 65 2— 69 127/2 2— 80 — 2— 16 301 2 - - 90 337 2— 31
30/2 2— 7 70 1—100 128/1 2— 16 — 2— 85 301/2 2 -- 3 344 2— 32
30/3 2—  8 — 2— 8 130/1 2— 80 179/1 1—181 302/1 2 -- 81 344/1/4 2— 32
__ 2— 86 — 2— 81 133 2— 17 — 2— 93 312/4 2 -- 3 345 2— 1
31 2— 57 — 2— 84 133/1 2— 17 180 1—181 314 2 -- 78 379 2— 64
— 2— 71 — 2— 88 139 1—103 — 2— 85 314/1/2 2—- 30 384 2— 64
— 2— 97 — 2— 92 — 2— 18 180/1 2— 75 — 2 -- 88 385 2— 33
32 1—102 70/4 2— 8 144 1—181 180/2 2— 75 315 2 -- 88 391 2— 34
— 2— 9 71 1—100 — 2— 19 181/2 2— 16 316/1 2—- 30 397 1—101
32/1 1—100 _ 1—102 144 2— 89 — 2— 94 — 2 -- 69 — 2— 35
— 2— 9 __ 2— 9 144/1 2— 19 187 2— 24 — 2_- 88 — 2— 64
32/2 1— 38 71/3 1—179 — 2— 81 214/1 1—103 — 2 -- 92 — 2— 96
_ 1—100 71/4 1—181 146 1—181 — 2— 25 316/4 1--102 397/1 1—178
_ 1—102 — 2— 30 — 2— 19 214/2 1—103 — 2_- 30 414 1— 37
34 2— 64 — 2— 55 — 2— 72 — 2— 25 317 1--100 416 1— 37

Закеонскн прописи ко|в се вомвн>у у објављеввм 
крвввчввм пресудама

1929 9 јан уар

1929 8 јан уар  
1929 18 јав у ар  
1929 IS фебруар 
1929 17 март

1929 21 новембар 
1939 9 јули

1933 24 март 
1937 5 јав у ар

(Заков о заш ти ти  јавн е безбедвости  и во р етка  у  држ ави) чл . 17, 
2—55, чл . 18 од. 1, 2—55.
(Заков о судиЈам а редовних судова) ч.ч. 31, 2—67.
(Закон о уређењ у редоввих  судова) ч л  .31, 2—67, ч л . 101, 2—68.
(Заков о в зв р в 1ењ у  к а зв е  ли ш ењ а слободе) g 11, 2—92, g 59, 2—92. 
(Заков о адвокатим а) g 5, 2—6, g 6, 2—6, § 33 с.ч. a , 2—5, g 43 сл . г, 
2—66, g 44, 2—66, g 50 од. 2, 2—66, g 54, 2—66, g 79, 2—65, g 80, 2—67, 
§ 93 од. 1, 2—67, g 94 ел. a , 2—67, g 96, 2—67, g 96 од. 1, 2—67 g 99, 
2—67, § 120, 1—35.
(У водви  за к о в  з а  Г рађавски  п а р н и ч в и  воступак) ч.ч. 8 од. 2, 2—5. 
(Уре.дба бр. 94229 о Пословво.« реду  з а  редовне Е риввчве судове) g 
1, 2—79.
(Заков о о в ш ти н ав а ) g 84 ст. 2, 2—70, g 156, 2—5.
(У каз о ам вестиЈи  и п он и ловањ у  бр. 1331) 2—81.
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Крввично-судске одлуке према §§-вма Судсксог крн* 
вичног поступка којн се у њшча помн&у

(Први број означава § Судског крив. пост.; први број у разломку став, a други 
тачку g-a; други број означава годиште листа; трећи уз прво годиште страну, 

a уз друго годиште редни број објављене одлуке).

1 2— 72 ___ 1—101 332/4 2— 48 336/7 2— 52 — 2— 88 346/3 1—181
1/5 2—  73 — 1—104 333 2— 4 336/9 1—104 — 2— 89 — 2— 75
3 2— 79 ___ 2— 78 333/1 2—76 — 2— 87 — 2— 93 — 2— 81
5 2— 72 280/1 2— 96 333/3 2— 77 337 2— 54 — 2— 94 346/1/3 2— 64_ 2— 73 280/1/1 1—178 — 2— 99 337/1 1—104 — 2— 98 — 2— 71
6 2— 72 ___ 2— 89 333/4 2— 49 — 1—283 337/3 1— 38 — 2— 93
6/6 2— 62 280/1/3 2— 90 333/5 2— 50 337/la 1— 35 — 1—100 346/2/3 2— 64
6/7 1—103 ___ 2— 83 334 2— 51 337/la 1—101 — 1—102 346/3/2 1—178

2— 36 ___ 2— 94 334/1 1—179 — 1—178 — 1—179 346/5/2 2— 63
___ 2— 61 281/1 2— 78 — 2— 89 — 2— 54 — 1—181 349/2 2— 84
___ 2— 72 ___ 2— 86 334/2 2— 85 — 2— 59 — 1—284 — 2— 88
26 2— 80 282/1 2— 56 — 2— 86 — 2— 71 — 2— 2 — 2— 95
31/2/2 2— 40 286 2— 2 — 2— 87 — 2— 75 — 2— 14 — 2— 96
53 1—103 _ 2— 81 — 2— 88 — 2— 78 — г — 44 350/2 1—280

1—104 _ 2— 84 — 2— 91 — 2— 81 — 2— 60 — 1—281_ 2— 73 286/1 2— 38 335 2— 44 — 2— 84 — 2— 69 — 2— 74
74/2 2— 67 _ 2— 86 335/5 2— 58 — 2— 86 — 2— 81 — 2— 83
86/2 2— 67 288 2— 39 336/2 2— 52 — 2— 87 — 2— 84 — 2— 98
96/2 1—103 291 2— 39 336/3 1—179 — 2— 89 — 2— 86 350/5 1—101

2— 46 292/2 2— 78 336/4 2— 62 — 2— 95 — 2— 89 — 1—179
108/2 1—103 293 2— 78 — 2— 69 — 2— 97 338/3 2—  58 — 1—282

2— 46 2— 95 — 2— 84 337/16 1—101 — 2— 87 — 2— 70
108/5 1—103 293/1 2— 74 — 2— 84 — 1—284 338/5 1—179 — 2— 89
178 2— 62 294 1—280 — 2— 87 — 2— 44 — 2— 94 — 2— 97
179 2— 62 2— 4 _ 2— 89 — 2— 54 339/1 1—283 351/5 2— 84
180/1 2— 36 295 2— 72 — 2— 95 — 2— 63 — 2— 43 352/2 2— 73
181/1 2— 78 295/3 2— 36 336/б 1—179 — 2— 70 — 2— 76 353 1—179
183 2— 74 _ 2— 73 336/5 1—179 — 2— 70 340 2— 84 — 2— 4
187/1 2— 74 295/4 2— 87 336/5 2— 58 — 2— 81 — 2— 95 — 2— 50
192 2— 74 296 2— 72 — 2— 69 — 2— 83 340/1 2— 76 — 2— 85
208 2— 72 297 2— 87 — 2— 74 — 2— 86 — 2— 84 — 2— 86
208/1 2— 94 310 1—101 — 2— 81 — 2— 87 — 2— 86 — 2— 87
208/3 1—103 _ 2— 72 — 2— 84 — 2— 89 341/1 1—283 — 2— 88
209 2— 72 311/1 1—178 — 2— 86 — 2— 94 — 2— 73 — 2— 91
245/1 2— 2 _ 2— 94 — 2— 89 — 2— 95 341/2 2— 95 357/2 2— 59

2— 86 311/2 1—103 — 2— 96 337/lB 1—104 344 2— 4 — 2— 79
245/4 2— 84 1—104 336/6 1—179 — 2— 73 345 2— 4 — 2— 80
246/2 2— 86 311/2/2 2— 72 — 1—280 — 2— 95 345/1 1—283 357/3 2— 3
247 2— 86 312 2— 72 — 1—281 — 2— 96 345/1/1 1—179 — 2— 76
252/2 2— 73 314/1/1 2— 78 — 1—283 337/lr 2— 84 — 2— 73 — 2— 78
255 2— 62 324 2— 86 — 2— 1 — 2— 85 — 2— 86 — 2— 90
269/1 2— 86 324/2/2 2— 41 — 2— 53 — 2— 86 — 2— 95 — 2— 92
269/6 2— 86 324/3 1—179 — 2— 69 337/2 1—101 345/1/2 1—284 371/3 2— 90
272/1 2— 97 324/3/1 2— 42 — 2—74 — 1—179 — 2— 85 378/2 2— 80
273 1—280 325 2— 43 — 2— 78 337/2 1—181 — 2— 87 393 2— 58

2— 86 1—284 _ 2— 79 — 1—280 — 2— 91 397/2 2— 89
274 1—284 _ 2— 81 — 2— 82 — 1—282 345/2 1—283 398/4 2— 78

2— 89 325/3/2 2— 45 — 2— 83 — 1—283 — 2— 82 — 2— 79
_ 2— 96 327 1— 38 — 2— 84 — 2— 57 — 2— 94 399 2— 78

275/3 2— 87 1—100 — 2— 85 — 2— 64 346/1 2— 1 399/3 2— 79
276 1—104 ___ 1—102 — 2— 86 — 2— 69 346/1 2— 62 408/2 1—104

2— 63 328/1 2— 46 — 2— 89 — 2— 78 — 2— 69 — 2— 78
___ 2— 72 331/3 1—103 — 2— 91 — 2— 79 — 2— 71 — 2— 79

2— 73 ___ 2— 67 — 2— 94 — 2— 84 —- 2— 73 412 2— 4
280 1— 35 332 2— 47 — 2— 95 — 2— 85 — 2— 96 420/2 2— 77

— 2— 98 — 2— 86 — 2— 85
— 2— 92

Власник „Правничког гласника"; Владимир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска 16. 
— Одговорни уреднжк: Владимир Хаџи. — Штампарско и издавачко Д. Д-. 

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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