
ПРАВНИЧКИ ГЛАСНИК
Бр. 4  Новн Сад, 30  апршж 1938 Г од. II

Правни карактер управитеља стечајне масе
Поставља се внше пута пита1ве, у  каквом својству нма заправо 

управитељ стечајне масе да обави своје ду'жности, другим речима: 
заступа ли он поверноце, дужника, или имовинску стечајну масу? 
Ирема томе треба испнтати, каква је правна ПЈ)Н1КЈда овога стечај- 
ног органа.

У сваком судском поступку, у коме се сукобд>авају приватпи 
интереси, треба сложити два принципа: с једне стране утицај суд- 
ског ауторитета, a с друге, аутономију самнх ст1)анака. Стечајнн 
поступкк, као и поступак ванстечајног поравна1ва, устапов.ЈБени су 
у сврси да би се сачували интереси и ирава поверилаца. Према 
томе, било би потпуно логично, да они сами изаберу не само yiij)a- 
витеља, него да цела админнстрација и лнквидација нмовине стечај- 
ног дужника будЈ̂  њима поверене. Међутим, модвЈШн закони су та 
два супротна прннципа нзравнали на тај начин, што су створили 
управител)а, т. ј. један прелазни орган нзмеђу јавне власти (суда) 
и аутономног тела (заједнице поверилаца).

У старом Риму, као у свакој пр}шитнвиој друштвеној органн- 
аацији, извршење је бнло уперено против особе д,ужнш:а, који је 
одговарао за своје дугове свим својим лнчним правнма; жртвглтна 
је слобода, част, шта више н живот, ако су дјтовн осталн иеилаћени, 
a у случају смрти д^'жникове, тело његово гарантовало је за дјтов(; 
н добивао je примену строг пропнс Закона XII таблица: „tertiis nun- 
dinis partis secanto”. Прелаз на извргаење над имовнном 11ретставл>а 
већ ВШШ1 степен еволуцнје (in bona missio). У среди>ем веку на,ла- 
зимо већ потпуно друго схватање колектнвног изврп1е1ва; приватна 
нницнјатива се сматрала недовољном н судови се баве ликвидацн- 
јом нмовнне презад;\’женог дужника. У току еволуције стечаја та 
два начина наизменце се мењају: час се стечај сматра потпуно 
приватном установом, о којој се има јнјшити сл<̂ к>дно међу запн- 
тересованима, час, пак, установом, која заднре у јавни интерес, 
захтевајући лри томе интервенцију јавне в.ласти. Приватноправно 
схватање прихватили су статути нталијанскпх 1)епублика, које је 
отуда прешло у Франц\ску, док се јавноправно схватање развнло 
у Шпанији, нарочито преко дела Салгадо де Самоза: „Labyrinthus 
Creditorum”, те из Шпаннје било прнмл>ено у Немачкој. Те две кон- 
цепције оставиле су своје трагове у  разним европским законодав- 
ствима, према томе и дан данас можемо разликовати две велике 
групе, под чнјнм се утицајем развила остала Јсонтннентална зако- 
нодавства: с једне стране постоји латннска група (са доста пшрок<ЈМ 
аутономијом повернлаца) п, са друге ст1)ане, ге{»мангка груиа (га
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карактером општег прнвредног пнтереса), које показују битнг 
разлике:

1. У земљама које припадају латинској групи^), стечај се сма 
тра специјалном установом трговачког права. Ово ограничење први 
пут нзричнто поставља француски Code de commerce. Можда је по- 
рекло овога ограничења у томе, што су Францз’зи стечај иреузел)! 
од средњевековннх италијанских градских република, у  којима. 
истнна, стечајнн поступак нпје био ограничен на трговце, но где. 
осим трговаца, ннје нн бнло других становника: ,,est Genuensis, ergo 
mercator”. Ca тих разлога, y земљама латинске групе, стечајни про- 
писи налазе се у трговачком законику. За нетрговце постоји само 
врло мањкаво организована „đeconfiture”, у којој нису заштићенп 
интереси поверилаца принципом „par conditio omnium creditorum”. 
HanpoTiiB, y земљама германске групе-) постоји јединствени постј’- 
пак за све д;^'жнике, без обзнра на њнхово професионално својство.

2. По прописима закона пз латннске групе, отварање стечаја 
ловлачн за собом губитак политичких ii професионалних права, и 
ннфамиа траје све до ДЈ^жшшове рехабнлитацнје. Међутим, у зем- 
љама германске групе: стечај је само један начин колективног извр- 
шења, II мере предузете прн отварању стечаја су привременог карак- 
тера и имају једну једнну сврху: што ефнкасније спровађање ликвн- 
дације. Губитак права је само споредна последица реализације 
имовине, те она обуставом поступка нестаје. Околност, што је ван- 
стечајно лринудно лоравнање у земл>ама гермалске груле много 
боље органлзовало, лрнродна је лоследица овог разллчитог схвата-

јер је у земл>ама латпнске' груле презадЈ'женост везала за лнч- 
лост ДЈ^жнлка.

3. Tpeha разлпка, која лстиче лз разллх колцепција стечаја. 
односн се ла начпн отваран>а поступка. У ДЈ’ху латлпскпх закона 
стечај се сматра лретсобл>ем банкротства, те овл закони лредви- 
ђају у  много већој мерл репреслју. Сходно томе, ако трговац обу- 
ставл ллаћања, стечај се може отворлтл л лз службене дјжностн. 
без лкаквог лретходног поступка.^) Разноллкост схватања у ло- 
глед.у отваран>а стечаја ло Талер-у оснлва се ла лдеји францл'ске 
лндивлд.уалне лравде, a па лдејл лрвенства општег лнтереса у Не- 
мачкој; францЈткп закон бранн лнтересе лојединаца лротив дужнн- 
кове преваре, док немачкл у лрвом редЈ' безбедност кредита.

Сходно разнпм варлјацнјама схватања стечајлог лостулка п 
сама правла лрирода улравнте.л>а стечајпе масе била је слорна.*)

*) Овој групи припадају: Белгија, Бугарска, Француска, Грчка, Пталија. 
Луксембург, Португалија, Румунска, П1панија и све јужноамериканске државе.

-) Поред Југославије овамо спадају још: Аустрија, Чехословачка, Данска. 
Фпнска, Холандија, Мађарска, Норвешка и Шведска.

Чл. 440 франц. Трг. зак.; чл. 6S4 итал. Tpr. зак., a тако исто и §§ 2, 3 
и 25 српског Стечајног поступка. Овој се диспозицијн може упоредитн задња 
алинеја § 57 3. о прин. поравнању, када се над нмовином дужника-трговда 
отвара стечај из службене дужности.

*) Dr. Leh Tibor: La faillite dans le droit europeen continental, Paris, 1932.
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1. Према једној теоријн, управитељ бн био заступник самог 
дужника, осим случајева побијања правних дела, када он поступа 
у ннтересу поверилаца.')

2. Према другој теорији управитељ би заступао повериоце.*) 
Та концепција може имати основу у Франц,уској, где је аутономпја 
ловерилаца широка игдеонн нмају вшпеупливапа стечајну адмпни- 
I трацију. Стари аустриски Konkursordnung из год. 18G8 у своме §-у 
7G каже; „Der Massenverwalter ist Vertreter der Glaubigerschaft.”

3. По једној трећој теорији, управптељ би имао задатак да 
заступа нмовнну дужннка, т. ј. он би бно заступник стечајне масе, 
која бн се сматрала правном особом. Ово је становиште заузео ii 
Касацнони суд у Београду за време важења стаЈХ)г српског Стечај- 
ног поступка/)

Међутнм, у модерном 11{)аву победило је јавноиравно схватаље 
стечаја. Истина да је управнтељ, iipe свега, застушЈик новвЈлмаца, 
будући да је стечајни поступак ство})ен у циљу заштнте 11ове])илач- 
ких интереса, те ако св улравитељ у некојнм правним вословима 
појашвује као законитп заступник д,ужников, он има то својство 
само ради очувања права поверилаца. Али он није само загтупннв 
веровника, већ у извесној ме[)И и јавни службеник, коме је повеЈкгн 
један munus publicum н који је став.г>ен под конт|ххчу суда. Данас 
ово гледиште доминнра, јер управнтељ стечајне масе има да се 
стара, iio налогу суда, алн потпуно независно од вол>е д.ужника и 
наредаба поверилаца, о побнјању за повериоце штетних дј ж̂иикових 
послова, 0 администрацији и, напослетку, о ликвндацијн стечајне 
масе.*)

To владајуће теориско мшпл>ење добило је законодавну саик- 
цију пталијанским Законом о изменама стечајног поступка.*) Тај 
закон, међу осталим новпнама, потпуно 1)во[)ганнзује установу 
управнтатЈа. Отступање од старих прописа, као н од ii[>oiiHca другнх 
земал>а, нарочито се нстиче у погледу нменован>а, завнсности и 
карактера управитеЛ)а. Код сваког окружног суда иостоји спнсак 
овлаштеннх управител>а (albo degli amministratori giudiziari), у који 
се уносе поуздана лнца са прописном сп1>емом ii иакон положеног 
течаја. Управитељ се нменује самим еднктом коначно, и он остаје 
независан од сваког уплива повернлаца, али је ставл>ен под надзор 
стечајног судије; он нема скоро никакве иницнјатнве, него је иаси- 
ван орган поступка, који врши своју д.\жност iio диЈНЈКтивама сте- 
чајног судије. Овпм законом, барем за Италнју, Ј)ешено је н пита- 
н>е: каквог је правног карактера управител>. Expressis verbis paciio- 
лаже његов § 2: „Управнтељ је јавнн службеник са свима законским 
последицама“. Поаледпце овога су, нарочпто, к{»нвнчно-иравног ica-

®) Ja^fer: Kommentar zur deuischen Konkursordnung, ad § 3 стр. 120—161.
•) Percerou: Des faillites et des banqueroutes Nos; 1098. (У зОирци Thaller: 

Droit commercial.)
Митровић: Стечајно право. Београд, 1926.

») Bartsch: Grundrifi des Ausgleichs- und Konkursverfahrens, exp. 62; y uctom 
смислу: Lehmann: Kommentar zur bsterr. Ausgleichsordnung, exp. is i.

Закон 0Д 10 ју л а  1930. Disposizioni sul fallimento, sul concordato preven- 
tivo e sui picooli fallimenti.
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рактера, jep ce нетачно вршење службе изједначује са оним јавног 
службеника, a погодовање некојих поверилаца је убудуће ква.тн- 
фиковано корупцијом јавног чиновникаЛ")

Ова модификација је потпуно разумљива у једној земљи, 
је друштвено уређење ауторптативно и где се много полаже на 
интервенцију јавне властн и у  привредном животу. Но, без упу- 
штања у дубљу критику, сматрамо да и у осталим земљама постоји 
тежња, да се управитељево деловање стави што више под надзор 
јавне власти, т. ј. суда. Да ли и наше уједињено стечајно право 
право показује ову илн сличну тенденцпју?

Без сумње, и наш Стечајнн закон, противно бившем Закон- 
ском члану XVII из год. 1881, али, сходно нашим осталим проце- 
суалним лрописима, клони се, у  већој мери, официозном карактеру. 
A тако iicTo II Закон о принудном поравнању ван стечаја, јер је 
правни карактер управитеља један исти и у  једном и у другом по- 
ступку, те испитивање правне природе управител>а стечајне масе 
у пуном свом обиму важи н за управитеља поравнања. Код нас 
управитеља нменује стечајни суд коначно (§ 86 Ст. з.), a каснијем 
вредлогу радн смењнвања стављеном по веровничком збору суд не 
мора удовољитн (§ 94 Ст. з.; § 3 3. пор.). Напротив, по" чл. 462 
францу^ског Трговачког закон., суд именује само привременог упра- 
витеља, a дефннитивног тек након саслушања поверилаца. Надал>е. 
наш стечајни судија може ограничити овлаштење управитеља (§ SS 
Ст. 3.). Уопште, управитељ стоји под сталном контролом стечајног 
судије, Kojii може тражитп од њега извештаје, водити све извиђаје 
(§ 91 Ст. 3.; § 24 3. пор.). Истнна да је управитељ ставл>ен и под 
контролу веровничког одбора, но контрола суда је свакако ефн- 
каснија, јер је веровничкн одбор факултативни орган стечаја и јер 
стечајни суднја може деловање управител>а увек ограничитн.

МншлЈења смо, на основу свега rope изложеног, да је и наш 
Стечајнн закон (а ii Закон о прннудном поравнању ван стечаја). 
задржавајућн повериоцима један известан део активности ii кон- 
троле, желео датп управнтељу јавнп карактер, иако у мањој мери 
него шалијанскн закон. Контрола суда над радом управител>а је 
стална, непосредна ii много радикалнија од надзора веровничког 
одбора. Надзор поверилаца се ограннчава само на ставл>ање пред- 
лога против рада н делатности управител>а, о коме коначно одлу- 
чује суд. Супсидијарно својство поверилачког уплнва на админп- 
страцнју стечаја не мењају нн расположења §§ 128 и 129 Ст. з.. 
јер та права припадају веровничком одбору само ако исти постојн. 
a поред тога и самом стечајном судији дата је могућност по § 130 
да, уместо повернлаца, да потребно одобрење. Затим је сам веров- 
иичкн одбор потврђен од стране суда, који може сменити њнхове 
чланове (§ 95 Ст. з.), шта внше, одлуку повернлаца, одбора или 
збора, може заменитн својом наредбом (§ 195 Ст. з.). Напротав. 
надзор суда је сталан, јер не постојн увек веровнички одбор; непо- 
средан, ]ер је управитељ везан за одлуку суда; a затим надзор 
суда је радикалан, јер суд може управитеља казнити, или на ње-

10) Navarrini: Le nuove disposizioni in materia fallimentare illustrate coi la- 
vori preparatori e colla doctrina.
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гову опасност поставитн на1Х)читог управнтелл, a за крајњи счучај 
предвиђена је и деституција управите^т>а, коју изриче суд (§ 9i 
Ст. 3.).

To позитнвно законодавство оправдава се тнме, што стечајнн по- 
ступак, a нарочито ванстечајно принудно поравнање, дејствује н 
против оних поверилаца, који ннсу нмали учешћа у поступку, нлн 
који због незнатности њихових потраживан>а ннсу ималн могућ- 
пости да остваре своју жељу. Како је, naf:, улога судске власти та, 
ла заштити и бранн слабије против јачих, и да тиме изједначи ири- 
ЈХ)Дну неједнакост међу људима, на основу иравде ii унутар закон- 
ских граница, потпуно је оправдано да у овом поступку непри- 
страсна и незаинтересована судска власт узнма у руке, ако не ини- 
цијативу, a оно барем управл>ање над целокупном ликвидацијом. 
Уосталом, официозност стечајног поступка н подвргавање управн- 
хел>а контроли суда потпуно је у  скла,ту са принципнма новог 
Закона о извршењу и обезбеђењу, којим се суду додељује више 
иницијативе, по којем се многе радње П1)еузимају из службене 
дужности, јер је и сам стечај једно извршеЈве, само колективно и 
на основу принцнпа једнакости поверилаца.

_______  Д -р  Тлгбор Леж

Оцене и прикази
Б у д н м в р  П л а к а д о в н ћ :  Р еф о р м а  Г рађанског парн. 

поступка о п ресудн  у сл ед  н зосташ са н  пропуш тањ а.
I’. Будимир Плакаловнћ, суднја Окружног суда за град Београд, об- 
јавио је у београдској „Правди“ од 10, 18 и 19 марта о. г. свој ре- 
ферат 0 пресуди због изостанка н пропуштања, који је спремио за 
ocMii Конгрес правника, којн је требао бити одржан у Новом Саду, 
у јесен, прошле, 1937 год.

Држимо да ћемо корнстити расветл>авању питања о коме је 
реч, ако поводом публикације г. Плакаловића уч1Шимо ових неко- 
лико прнмедаба. Наше је мишл>ење, пре свега, да је потребно наро- 
чито онда, када се један позитиван закон критикује пред најшиЈКЈМ 
јавношћу и тражи његова измена, претставл>атн прописе и установе 
закона онако како они у нстини нзгледају, a не онако како је то писцу 
вол>а. To је потребно зато, да наша ланчка читалачка публика не 
би Hu за тренутак остајала у  сумњи о правом смислу и значају 
законских прописа који се крнтикују. Г. Плакаловнћ не поступа, 
међутим, увек тако. Он објашњава на пр. на једном месту, како 
суд, доносећн пресудЈ' због изостанка и пропуштања, нма сматрати 
наводе т у ж б е  истинитима, иако се у §-у 492 ГЈ)ађ п. ii. каже 
нзричито „да се нстннипша имају сматрати они чињенични наводи 
дошавше странке, којн се односе на предмет правнога спора“, што 
значи нешто сасвим друго. Г. Плакаловнћ не помиње, даље, да суд 
при изрицању пресуде због изостанка ii пропугатања не узима у 
обзир само доказе којн су већ пред судом и чињенице које су код 
суда опште познате — a које су по г. Плакаловићу, не знамо зашто, 
„скоро немогуће“ (!) —  него да је дужан обазирати се и на све оно, 
иа што мора пазцтц по службеној дужности (§ 497): на матери-



102

јално-правне н формално-правне пропнсе, којн се пмају узиматн у 
обзир по службеној дужности, ставове нскуства итд., чији круг 
примене ни код пресуда због изостанка н пропуштања није ни блнзу 
тако безначајан да би се смео прећутати. И када г. Плакаловић св 
то не помиње, хотпмнце, или из незнања, онда пресуда због изо- 
станка п пропуштања може, дабогме, пред лаичком публиком изгле- 
мати још далеко страшнија н немогућннја, него што је у  ствари. 
Г. Плакаловић, даље, у  очитој противности са текстом закона, тврди. 
да судија који води прво рочиште о приговору да се тужба одбацн 
зато што странка нема способностп да буде странка, што није пар- 
нично способна, нли што лпце које прнступа као заступник ннјр 
за то овлаштено, нз процесне економије, одлучује на првом рочн- 
шту само онда, ако се ти предлозп уваже н тужба одбацн. У закону 
се каже, ме%’тим, јасно и несумњнво, да се о тим предлозима нма 
одмах на првом рочишту н расправљатп и одлучнвати и закон, на 
том месту, не садржп никаквих обзнра „процесне економије", која 
му г. Плакаловнћ нмпутнра. He стојп нн она, даља, тврдња г. Пла- 
каловнћа, да се у  праксп једнно „чешће“ ставља приговор откло- 
њнве ненадлежности, a да се остали приговорн врло ретко појав- 
љују. Из праксе се, напротив, зна да се приговорн: да се тужба 
одбацп зато што странка нема способностн да буде странка, шти 
ннје парнично способна, пли што лице које приступа као заступ- 
HiiK ннје за то способно, ставл>ају не ,.])етко и у малим н незнатним 
пзузецпма", како то, такође нетачно, тврди г. Плакаловић, него. 
напротнв, врло често ii, тако pehn, с дана на дан. Ннје тачно ни 
објашн.ен>е г. Плакаловнћа да је прво рочнште већ п зато непо- 
требно што се већина прпговора нз g-a 334 Грађ. п. п. може ста- 
вптп у току чптавога поступка н што нх је суд дужан узетц у 
обзпр iio службеној дужностп у сваком стању поступка. Сврха 
првога рочпшта је, између осталога, баш та, да се сви ти приговорн 
пзнесу одмах на њему, на почетку почетака парничког посту^пка. 
a не, можда, тек у  прнзивном: нлп ревизноном поступку, па да, ако 
се тек тамо уваже, учнне бескорпсном чптаву дугу п скупу распра- 
ву која је прошла, можда, две судске пнстанцпје н дошла до краја 
ревнзпонога поступка. Г. Плакаловићу се, напослетку, пресуда због 
нзостанка не појављује само као средство ,,преваре“ (!) неуког и 
неупућеног света, него, по њему „она служп н као веома погодно 
средство за пзпгравање законске заштнте се̂ 1>ачког мпнимума 
(окућннце), те се тнме пзиграва проппс јавног карактера као што 
је § 471 Срп. г. с. п. Г. Плакаловнћ је, међутим, ii ту остао ду^жан 
да нам објаснн, на којп се начнн једино пресудом због изостанка 
изиграва проппс §-а 471 Срп. г. с. поступка, када, како је познато, 
баш сам сељак покушава да тај проплс нзигра на многе друге на- 
чине, II без ПЈ>есуде због нзостанка н пропуштања. Све су то праз- 
шше II крупне нетачности у нзлагањнма г. Плакаловнћа, које су 
кадре да шнроку лаичку читалачку публику криво обавесте о пра- 
вом значају пресуде због пзостанка ii пропуштања.

Као II досада у својнм крптикама Грађ. п. п., г. Плакаловић 
се II овога пута, сада у везп са пресудом због изостанка, обара на 
прво рочиште у см. §-а 334 Грађ. п. д., убеђен, да би пресуда због
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иаостанка, y  оном тренутку постала бесп1А‘Дметном, у коме бн прво 
рочиште из система нашега Грађ. п. ii. било уклоњено. „Укидан>ем 
ирвога рочишта онако какво је — каже сасвим озбиљно г. Плака- 
ловић —  ми бисмо на један рационалан начин 1)ешили у нсто 
време и шггање пресуде због изостанка, којнма се штете без икакве 
потребе широки слојеви народа“. Само што r. Плакаловић, при томе, 
заборавља, да се у нашем Грађ. ii. п. пресуда због изостанка, и то 
са последицама из §-а 492, доноси не само онда, ако странка изо- 
(■тане са првога „техничког“ рочишта, него и са оног које је одре- 
ђено за мериторну расправу спора (§ 538). Да се П1>есуда зб<>г изо- 
станка, и у  поступку пред окружним судовима, доноси; ако која 
од странака изостане са рочишта пошто је туженик поднео одговор 
на тужбу, или са којег доцнијег рочишта. Укидањем првога „тех- 
Н1гчког“ рочишта, како г. Плакаловић воли да се изражава, питање 
нресуде због изостанка не само да не бн бнло скинуто са дневнога 
[>еда, него би оно у читавом своме обиму и значају остало и даље 
актуелно. И даље би остало otboi)€ho пнтање, шта да се 1)ади са 
тужеником и тужиоцем, који, ни поред најуредннјега познва, х о- 
т п м и ц е не приступе на рочиште, не прво н „техннчко“, него iia 
оно које је одређено за мериторну расправу ciiopa. Да ли да се они 
у таквим случајевима силе да на рочиште морају приступити живи 
илн мртви, илн да суд, не обзирући се на изостанак, од[)ЖН расправу 
са странком која је приступила, iio истнм ПЈшписима iio којнма бн 
је одржао и да је противник на расправу приступио итд.

Јасно је, дакле, да тежиште проблема о пресуди због изостанка 
не лежи у првом „техничком" рочишту, како то умује г. Плакало- 
вић, него сасвнм на другој страни. У пнтању, iipe свега, да ли да се 
лресуда због изостанка ii пропуштања из снстема Грађ. п. ii. уоп- 
ште уклони; не само она која с« доноси на основу нзостанка са 
првог рочишта (у см. §-а 334), него и она која би се доносила —  ii 
код окружних судова —  на основу изостанка странака са ирвог 
мериторног рочишта, или са којег доцннјег рочишта одређеног за 
мериторну расправу (§§ 495, 538), пошто би прво рочиште „у тех- 
HU4KOM смислу“ било, по жељи г. Плакаловића, на неки начнн, 
укинуто. Да ли да се, после укнда1ва те установе, тужилац примо- 
рава да своје тужбене наводе Д01сазује н у случају, ако се туженик 
не само не појављује на првом мериторном ЈХ)Чншту, него, допушта- 
Jyhii да против њега падае пресуда, не улаже ни правнн лек, нитп 
тражн, правдајући изостанак, да се пресуда стави ван снаге повра- 
ћајем у  пређашње стање; ако туженик трпи прЈЛнв себе и овршне, 
па ц дражбене мере, остајући све до наплате тужнтел^?вог потра- 
Ж1шан>а доследно н нстрајно непомнчан. Да ли да се, дакле, ii у 
таквнм случајевима изостанка, чијн је број, нарочнто код среских 
судова, у огромној већини, дошавша странка приморава да све 
сјвоје тврдње доказује д\тим ii скупим доказним средствнма, чнје 
би трошкове, ако доказ успе, морала, н против своје воље, сноснтн 
странка која на рочиште ннје прнступила. Ставл>ати предлог да се 
установа пресуде због изостанка л пропуштања по сваку цену 
укнне, a не уметп датн одговора како да се то најважннје шггање, 
питање докаад у отсуству странке која суд\' ннје х о т и м н ц е при-
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ступнла, практнчкн решн, чини чнтав предлог о укндању пресуД'' 
због изостанка и пропуштања таковим, да он не заслужује да му 
се посвети озбнљна пажња.

Тежнште питања пресуде због изостанка и пропуштања, када 
се она већ не може укннути тако лако без штете по странку која 
са рочншта хотимнце пзостаје, не лежи, дакле, у томе, да се она 
110 сваку цену из спстема Грађ. ii. п. уклошг, него да се условн под 
којима се она доноси и ставља ван снаге (повраћајем у  пређ. стање: 
регулишу у закону тако, да п за ону странку, која је на рочшпто 
X т е л a прпступити, па нзостала, иду са најмање опасностн и 
штете: да се пресуда због изостанка доноси на основу таквнх навода 
проишнпковпх који су изосталој странцн претходно дословно саоп- 
штенн; да се условп повраћаја у пређашње стање пропишу у за- 
кону тако да се свака пресуда због изостанка н пропуштања може 
ставптп ван снаге, гдегод изостала странка успе да докаже да на 
рочиште Hiije прнступила не злонамерно, да спор одуговлачн ii 
противннка шнканира п нзнграва, него без своје кривице. Под 
таквнм условнма, пресуда због изостанка не може садржавати у 
себи onacHOCTii које јој се прндају и бити замка за стицање права 
на лак начпн, како то г. Плакаловић претставља, mi за ону странку 
која ,је на рочнште озбиљно хтела да приступн и да се бранн. За 
онај, не малн број туженнка, који на расправу не прнступа зато 
јер iiehe да се брани ii допушта да против љпх падне пресуда без 
доказнога поступка, пресуда због нзостанка баш је од највеће ко- 
ристи, јер нх ослобађа трошкова, често дугог н скупог доказног 
поступка, који бн се у  њиховом отсуству морао спроводити, a које 
би, свакако, шш морали сноспти. Расположење је данас у  модер- 
noM п практнчном свету з a пресуду због нзостанка ii пропуштања. 
a не за њено уклањање пз система Грађ. п. п. Конгрес ме%народ- 
пог савеза адвоката којн је свптембра месеца пр. године заседавао 
у Паризу, пзјаснпо се з a пресуду због изостанка, п то по најкра- 
ћем поступку, без права на контрадикцију; да се, напротив, како се 
у одлуци Конгреса каже, прнговорп протпв пресуде могу уважнтн 
само онда ,,ако странка нзостатак оправда веродостојним разло- 
знма“.

Г. Плакаловпћ, напослетку, држи да у Аустрнјп није дат кон- 
кретан предлог са чпме бп се прво рочнште могло заменнти због 
-драдицпја ii сентнменталности", које су се у Аустрнјн гајнле 
према тој установи Грађ. п. п. Мп бпсмо, напроиш, реклп, да уста- 
нове Грађ. п. п. на које се г. Плакаловнћ тако немилосрдно обара. 
међу љнма п прво рочшпте, нпсу, кроз време од четрдесет година. 
оставл>ене непромењене пз неке сентнменталности којој бп аустрн- 
скн правннци бнлн подлегали, него пре зато, што нп тамо, у  Аустри- 
jii, није за то дуто време стечено нскуство да бп их требало у 
пстинп мењати. Што нн аустрпскнм правницима, као ни нашнма. 
не изузнмајући ни г. Плакаловнћа, ннје пошло за руком да пронађу 
такве нове установе, које би ове садашње могле заменити са више 
изгледа на успех. С.
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Било да се политичка општина појављује у спору као тужн- 
лац, било као туженик, потребно је да пуномоћ издата адвокату 
буде потписана по претседнику ошитине н по два члана општннске 
управе, које за то одреди општински одбор. Ошптина, издајући пу- 
HoMoh адвокату за вођење парнице, узима на себе обавезе према 
адвокату и парничном противнику, a у  таквим је случајевима 
потребно да пуномоћ буде потписана у см. §-а 84 т. 2 Закона о 
општинама од 24 маја 1933 год. (Закључак Ода1вен>а Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од IG марта 1938, бр. Рев. 126/1937).
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Прокуриста у см. прописа Трг. зак. може се у парннцама којс 

води странка, чији је он опуномоћеник, саслушати као сведок, a ue 
као законски заступник странке у см. прописа §-а 469 Грађ. п. ii. 
— Код акционарских друштава законити заступник је у  см. §-а 
186 Трг. зак. управа друштва ii нлни чланови, a не прокуриста. 
(Пресуда Одељења Б. б^градског Касационог суда у Новом Саду 
од 13 априла 1938, бр. Рев. 643/1936).

88
He може се сматратн озбиљннм познв ;за успоставу брачне 

заједнице, ако је тужитељ успоставу чинно одвнсном од тога, да 
отац тужене препише на њега три јутра земље, a за тај свој посту- 
пак се није искрено покајао. (Пресуда Одељења Б. београдског 
сационог суда у Новом Саду од 12 октобра 1937, бр. Г. 393/1933).

Касациони суд ревизиону молбу тужите.га одбија.

Р А З Л О З И :
Тужитељ је покренуо бракора-зводну парницу на основу а) т. §-а 77 Закона 

0 браку и тражио је да се брак разведе из кривице тужене, јер она судском по- 
зиву за успоставу брачне заједнице није удовољила. Оба доња суда су тужи- 
теља са тужбом одбила, установљавајући да је тужитељ раннје већ био по- 
кренуо бракоразводну парницу на истој бракоразводној основи, но да је са 
тужбом правоснажно одбијен.

Жадба тужитеља да је Апелациони суд таквом пресудом повредио правне 
прописе није основана. У својој пресуди коју је донео у првој парници бр. 
Г. 565/1931, Касационн суд је истакао, да је п^суду .\пелационога суда ваљало 
преиначитн и тужител>а са тужбом одбити јер се тужитељев позив за успоставу 
брачне заједнице не може сматрати озбил>ним. Тужитељ је, како је то Апела- 
■1И0НИ суд установио, успоставу брачне заједнице чинио одвисним од тога, да 
отац тужене препише на њега три ланца некретнине, a није установио да је 
тужитељ, пре него што је тужену преко суда позвао да му се врати, озби.гно 
покушавао да јој се приближи, да се за свој поступак покајао и, што је нај- 
важније, да је од свога услова за повратак тужене одустао. Апелационн суд, 
узимајући за подлогу своје пресуде ту ранију пресуду Касационога суда, пра- 
BH.iHO је изрекао, да се тужите.гев позив за успоставу брачне заједнице не 
може нн овога пута сматратн озби.гним, јер тужитед., позивајући, истина, ту- 
жену, и приватно н преко суда, да му се врати, ни сам не тврди да је ма на 
који начин учинио изјаву да се свога првобитнога ;захтева, да се на њега пре- 
пишу три ланца земл>е, одрекао и да би био изјавио да му seM.'ba не треба. 
Тај услов, који је тужител. стављао, Касациони суд је у својој ранијој пресуди, 
на првом месту, означио као такав, који позив тужите.гев чини неозбиљним.
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Према томе се не може сматрати ни да се тужитељ хтео туженој озбиљно npii- 
ближити и да се за свој поступак покајао само тиме што је тужену у присуству 
два сведока позвао да пође са њим, a ни позив за успоставу који је туженој 
упутио преко суда.

Тужена одговор на ревизиону молбу тужителлву није предала, стога јој у 
име трошкова ревизионога поступка није досуђено ништа.

89
Оправдано су купцн, који су ушлн у  посед купљених некрет- 

нина, осуђенн да куповну цену ставе у судски полог. (Пресуда 
Одељења Б. београдског Касацноног суда у Новом Саду од 25 
августа 1936, бр. Г. 779/1932).

Касациони суд ревизионЈу молбу тужених одбнја н осуђује их да тужу- 
тељицама, на руке правозаступника им, плате, у року од 15 дана под претњом 
оврхе, 1518 динара (хи.гаду пет стотина и осамнаест динара) ревизионих 
трошкова.

Р А З  Л О З Н :
Неспорно је међу странка.ма да су туженн од тужитеља купили у тужби 

означене некретнине, за своту од 40.000 динара; да су од те своте 10.000 динара 
псплатили, a да су са преосталом свотом од 30.000 динара остали дужни; да 
су ту своту имали исплатити, по тврдњи тужитеља најдаље у року од 5 го- 
дина по потпису уговора, дакле најдаље до 3 новембра 1932 године. Како је, 
међутим, и тај рок у току парнице већ протекао, то је приговор тужених да је 
тужба преурањена, беспредметан.

Приговор, пак тужених, да остатак куповнине ннсу дужни нитн ставити у 
судски депозит због тога, јер тужитељи нису омогућили да некретнине препишу 
ipyHTOBHo на своје име, неоснован је зато, јер туженн нису нн тврдилн да по 
слову уговора нису остатак куповнине пре грунтовнога преписа дужни били не 
само исплатити, него ни у судски лолог ставити. A како је неспорно, да су 
тужени ушлн у посед купл>ених некретнина, то су и због тога, аналогао пропису 
Пленарне куријалне одлуке бр. 39, као и због осигурања куповнине у корист ту- 
женнх, могли бити осуђени да остатак куповнине ставе у судски полог.

Жалба тужених, према томе, да је Аиелационн суд, потррђујући првосте- 
кену пресуду, повредио правне прописе ниЈе основана, те ју је као такову ва- 
л>а.1о одбити и осудити их да плате трошкове ревизионога поступка у ем. про- 
писа §§ 543, 508 Гр. п. п.

90
Невреме за развргнуће заједннце путем продаје некретннна на 

дражбп. (Пресуда Одел>ења Б. београдског Касационог суда у Новом 
Саду од 13 априла 1937, бр. Г. 155/1933).

Касациони суд ревизнону мадбу тужитељице одбнја и осуђује ју да туже- 
пој плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 374 дин. (три стотине свдам- 
десет и четири динара) ревизионих трошкова, на руке њенога правозаступника.

Р А З  Л О З Н :
Апелациони суд је, преиначујући првостепену пресуду, тужите.Ђицу са 

тужбом одбио без повреде правних прописа. .\пелациони суд је умесно изрекао, 
да би се укидање заједнице путем продаје некретнина на дражбн могло нзвр- 
шити само на штету сувласника, јер би се услед доживотног плодоуживања, које 
тврети 2/18 делова некретнина у корист другоредне тужене, за некрвтнине могла 
постнћи знатно ннжа цена.

Али би продаја некретнина на дражби иш.да и на штету другоредне тужене, 
јер од камата на новац, који би се добио продајом 7/lS делова, на које тужена 
има плодоуживање, без обзира на евентуалну несигурност смештања новца на 
приплод, тужена, како је то Апелациони суд установио, не би могла закупити 
стан, какав ужнва у кући која чини предмет парнице.

Како тужитељнца са ревизионом молбом није успела, вал>ало ју је осудити 
да другоредној туженој, која је поднела одговор, плати трошкове ревнзионога 
поступка, у см. §§-а 543 и 508 Грађ. ц .п.
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91
Лични дужник веровников, у случају ако је ве1Н)ВШ1К добио од 

реалнога дужника уложну књижицу радн наплате свога иотражи- 
вања, па ово није могао наплатитн у целини, ослобађа се обавеве 
само ако га ове веровник изрично реши. (Пресуда Одељења Б. бео- 
градског Касационог суда у Новом Саду од 5 октобра 1937, бр. Г. 
632/1933).

Касациони суд ревизиону молбу туженога одбија.
Р А З Л О З И :

Тужитељица је утужила меницу коју је тужени потписао као прихпатник, 
кставл>ену на своту од 31.260 динара са прип. и тражила је да Окружни суд 
меничним платежним налогом наложи туженоме .да јој ту своту исплати. Против 
х1еничнога платежног налога поднео је тужени приговоре н дао своју одбрану, 
укојој је, између осталога, навео, да је он био, додуше, и лични дужник тужи- 
Т1“љице, у чију је корист на његове некретнине укњижено било заложно право 
ЛО своте од 60.000 дин., но да је он некретнине да.1>е продао те да је н.егов ку- 
пац, преузимајући на себе исплату укњижених дугова, преузео и дуг који је 
он, гужени, дуговао тужитељици; да је купац некретнине, да би потраживањс 
тужитељичино измирио, пренео на тужитељицу своју уложну књижицу, гласећу 
на улог од 50.000 динара и да се тужитељица, будући је по свом пристанку по- 
гтала власником уложне књижице, има сматрати до 50.000 динара измиреном. 
Тужител.ица је, напротив, тврдила, да је она примила, додуше, уложну књи- 
жицу, али да је, уколико се тиче њенога односа према туженоме као личном 
дужнику, пзвестила га преко њеног правозаступника, да уложну књижицу 
прима само на инкасо, уколико улог буде код Прве хрватске штедионице 
стварно наплатила. Како утужену своту није могла наплатити, да јој је тужени, 
као личпи дужник, кога из обаве:Јв није испустила, утужену своту дужан ис- 
влатити.

Првостепени је суд менични платежни налог оставио у целини на снази, a 
Апелацнони је суд првостпену пресуду потврдио. усвајајуНи како установл.ено 
чињенично стање ствари, a тако и правно стајалиште првостепенога суда. Жалба 
туженога да је Аперлациони суд таквом пресудом повре.дио правне прописе није 
основана. Апелациони суд је као чињеницу установио, да је купац некретнина 
туженога пренео, додуше, на тужитељицу уложну књижицу Прве хрватске ште- 
дионице, која је гласила на своту од 50.000 динара, али је без повре,де правних 
прописа установио и то, да је тужите.гнца известила туженога да је књижицу 
при.мила на инкасо и да he се према њему сматрати намнреном само утолико, 
уколико своту буде од Прве хрватске штедионице стварно наплатила. Тужени, 
дакле, као лични дужник тужнтел.ице, могао се те своје обавезе решити само 
тако, да га је тужитељица из обвезе испустила. Нсто је тако Апелациони суд 
без повреде правних прописа установио, да тужител>ицу не терети ни у ком по- 
гледу пропуст што улог код Прве хрватске штедионице није мола наплатити. 
Тужени, пак, није пружио доказ за то да је тужитељица улог могла наплатити 
иребијан>е.м са потраживањима Прве хрватске штедионице, која би она имала 
према тужитељици.

Тужитељица одговор на ревизиону молбу није поднела, стога јој се ни 
трошкови нису могли досудити.

92
He постојн јамчевна обавеза јемца, ако зајам није никада 

исплаћен лнцу за које је јемац је.мство прнмио. (Пресуда Одељења 
Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 25 новембра 1937, 
бр. Рев. 681/1935).

Касациони суд ревизионој молби туженога места даје, пресуду призивног 
еуда у целости преиначује и тужите.Ђицу са тужбом одбија.

Осуђује тужите.гипу да туженоме, на руке право-заступника му, плати у 
име првостепених трошкова 4740 динара, у име призивних 2825 динара, a у 
пме ревизионих 1050 динара, све у року од 15 ,дана под претњом принудног 
пзвршен.а.
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Р А З Л О З Н ;
Требало је ревизионој молбн туженога места дати и тужитељицу са 

тужбом одбити, јер према утврђеном чињеничном стању, a no гласу осигурава- 
јуће исправе, зајам је требала добити Задруга Р. из Ч. Апелациони суд је као 
чињеницу установио, да је за ову Задругу тужени примио лично јемство да he 
зајам бити враћен, те, уколико зајам не би вратила Задруга, да га је дужан 
вратити он.

Према установљењу Апелационог суда тужитељица, међутим, није дала 
Задрузи никакав зајам, те Задруга није уопште никада постала дужннком ту- 
житељичиним. Услед тога ни тужени није могао постати јемцем за ЗадрЈтин дјт, 
те не може ни одговарати као јемац за Задругу.

Према приложеним меничним парницама и меницама које су истима у 
оригиналу прикључене, види се да је тужитељица дала зајам лично П. Р. и 
његовој жени Г. Р. Како, пак, туженн никада није примио јемство за дуг П. Р. 
и његове жене, није могао ни бити осуђен као јемац. Тужитељица у тужби 
изрично наводи да за овај дуг тужи "B. Р. зато, што је по приложеној осигу- 
равајућој исправи он примио и личну обавезу на себе. По тој исправи, међутим, 
туженн је принио јемство за дуг који диже Задруга, a не за дуг који диже лично 
it. Р. и његова жена. Како тужитељица није ни тврдила a суд није утврдио да 
би тужени првиио био јемство и за дуг П. Р., требало је нападнуту пресуДу 
преиначити и тужитељицу са тужбом одбити.

93
Нема таквога правног прописа да странке које су биле у  ортач- 

JtoM односу, у парннцн, коју је покренуо један од ортака ради на- 
плате потраживања, за која тврдн да му припадају, не могу спро- 
вести обрачун н по суду установитн шта ко коме дугује. (Решење 
Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду од 19 окт. 
1937, бр. Г. 879/1932).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужител>а пресуду Апелационог суда 
разрешава и суд упућује на даљи поступак и доношење нове одлуке, у којој 
се има решити и питање која he од странака сноситн и трошкове ревизионога 
поступка, који се за тужите,т>а установљавају у свотн од 1896 дин. (хил>аду осам 
стотина деведесет и шест динара).

Р А З Л О З Н :
Тужитељ је у тужби тражио да се тужени осуди да му је дужан испла- 

тити своту од 200.000 динара са прип., коју му је био дужан исплатити још 
1 маја 1926 год., a коју је узео био од њега у зајам на обвезницу, коју је при- 
Јивучно тужби. — Тужени је у своју одбрану навео, да утужену своту ннје од 
тужител>а никада примио, a обвезннцу ју потписао у договору са тужитељем, да 
би тужнтељ своту од 200.000 дин. укњижио на његове некретннне и тако своје 
веровнике, којима стварно дугује, изиграо.

Првостепени суд, установљавајућн да је одбрана туженога основана, одбио 
је тужител>а са туж<^м и осудио га да плати трошкове. .\пелациони суд је прво- 
степену пресуду потврдио, с образложењем, да су странке имале заједничку 
жнтарску радњу; да је обвезница потпнсана, додуше, по туженом, но да странке 
као ортаци нису обрачунале, и да тужитељ није властан да реализује само поје- 
диначне захтеве који истичу из ортачког односа, већ да је дужан обрачунати у 
иогледу свих својих захтева и обвеза и да пред судом може остваривати еамо 
онај износ, који се покаже као резултат обрачуна у његову корист.

Жалба тужитељева да је Апелацнони суд таквом пресудом повредио прав- 
не прописе основана је. Нема таквога правног прописа, који би стајао на путу 
да странке, иако су биле у ортачком односу, у овој парници спроведу обрачуи 
и да суд утврди да ли у  корист тужител>а или туженога постоје потраживања 
или дуговања. Стога је предмет ваљало вратити Апелационом суду да међу- 
собна потраживања и дуговања међу странкама пречнсти н установн, уколнко 
је тужбени захтев оправдан.

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



10»

Разлози који говоре за то да даровни уговор није фиктиван. 
(Пресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду 
ОД 9. НОВ. 1937, бр. Рев. 138/1937).

Касациони суд ревизиону молбу тужених одбија и осуђује их да тужите- 
.гици, у руке правозаступника јој, плате, у року од 15 дана под претњом оврхе, 
1418 дин. (динара хиллду четири стотине и осамнаест) у име ревизионих 
трошкова.

Р А З Л О З И :
Тужител>ица је у тужби навела да је она грунтовна власница куће и дво- 

ришта, уписаних у гр. улошку града Панчева бр. 2560, но да тужени, њена браћа, 
држе некретнине бесправно у поседу. Тражила је да се тужени обвежу да јој 
кућу предаду у посед и плате измаклу корист и све трошкове. Тужени су у 
своју одбрану навели да је даровни уговор, којин је мати парничних странака 
1917 године некретнине пренела на тужитељицу, фиктиван. Како су оба тужена 
за време рата били ван Аустро-угарске, један у заробллништву у Африци, a 
други од мађарских влаетн проглашен велеиздајником, хтела је мати да кућу 
cnace синовима од конфнсковања, те је привидним даровним уговором пренела 
кућу на тужител>ицу, њихову сестру, с тим, да им је она, пошто се врате кући, 
дужна кућу предати и признати им право власништва. Т^жител>ица иосле н.и- 
ховог повратка није читав низ година њихово право на кућу оспоравала, него 
је, шта више, чинила и изрнчите изјаве којима је признавала да је кућа н>и- 
хова. Тражили су протнвтужбом да је тужитељица дужна признати њихово 
право власништва и да се оно и грунтовно спроведе на њихово име. Оба доња 
суда су, усвајајућн одбрану тужених, тужител>ицу са тужбом одбилн и осудилн 
је да платн трошкове. Касациони суд је, лак, услед ревизионе мазбе тужитељи- 
чнне пресуду Апелационог суда разрешио и упутио га на дал>и поступак. Апе- 
лацнони суд, пошто је према упутствима Касационог суда надопуну доказа 
спровео, донео је нову пресуду, којом је тужби места дао н тужене осудио да 
плате трошкове, противтужбу, пак, одбио.

Жалба тужених, да је Апелациони суд пресуду донео повређујућн npo- 
цесно-правне и материјално-правне прописе, није основана. Апелациони суд је, 
држећи се упутстава које му је дао Касациони суд, установио, без иовреде 
правних прописа, да уговор којим су на тужител,ицу некретнине пренесене, није 
фиктиван: 1) јер је мати парничних странака пристајала да месечне своте које 
је прворедни тужени илаћао за становање у кућу плаћа тужитељици, a не 
њој, матери; 2) јер је у поседу куће више година, пошто су некретнине ni)eim- 
сане на њу, била она, тужител.ица; да се доцније у кућу уселио, додуше, прво- 
редни тужени, али уз обавезу да тужител>ици плаћа извесне своте у име издр- 
жаван>а, које је неко време и плаћао, a после дал>е плаћање одрекао; 3) јер ту- 
женн у писму прикл.ученом списима признаје да спорна кућа припада тужите- 
л>ицн, a није имао никакве потребе да чини такво признање; 4) јер је тужени 
првога реда по еопственом признању стављао тужите.Ђици предлог да кућу 
откупн за своту од 60—70.000 динара. Све те, за спор одлучне чињенице, нису 
установљене са погрешкама које би се у см. §-а 534 Грађ. парн. пост. могле 
ревизионом молбом с успехом нападати. — Жалба да Апелациони суд при уста- 
новллњу измакле користи није одбио плаћени порез, прирез и издатке за одр- 
жавање куће у добром стању, такође је неоснована, јер тужени код Апелацио- 
кога суда није поднео никакве доказе о томе колико су сва та плаћања изно- 
сила, нити је уопште тражно да се она у тужите.гичино потраживање урачу- 
нају. Поред таквих чињеннчних устаншЈљења, остала установљења Апелационога 
суда нису за спор одлучна, те их је било сувишно узимати појединачно у 
расматрање.

Тужене, који са ревизионом молбом нису успели, ва.1>ало је осудити да 
плате трошкове ревизионога поступка у см. S*i-a 543 и 50S Грађ. парн. пост.
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do
У CM. §-a 1022 Аустр. грађ. законика, дејство пуномоћи у слу- 

чају смртн властодавца престаје, уколико пуномоћ није изричито 
дата II за случај његове смрти. — Дејство пуномоћи престаје свагда 
ако је властодавац повуче. (Пресуда Одељења Б. београдског Каса- 
ционог суда у Новом Сад '̂ од 21 септ. 1937, бр. Г. 466/1933).

Касациони суд услед ревизионе молбе тужитеља прееуду Апелационог суда 
иреиначује и туженога обвезује да тужитељима у име главнице платн, у року 
од 15 дана под претњом оврхе, 13.305 дин. (тринаест хил>ада три стотине и пет 
динара) са 5% камате од 2 окт. 1930 год.

Осуђује туженога да тужитељнма, у руке правозаступника им плати, у 
року од 15 дана под претњом оврхе, 3500 динара (три хиљаде и пет стотина 
динара) првостепених, 460 дин. (чешри стотине и шесдесет динара) призивних 
и 460 дин. (четири стотине и шесдесет динара) ревизионих трошкова, a Држав- 
ном ерару у име таксе за ревнзиону молбу 200 динара (динара две стотине).

Р A 3  Л 0 3 II:
Тужитељица уд. Н. С. и као туторнца свога малол. сина Н. С. вавела је у 

тужби, да је н>ен пок. муж, II. В., продао Е. А. кућу за цену од 160.000 дин., да 
је купац нсплатио још за живота иродавчева 60.000 динара, док да је остатак од 
100.000 динара имао да исплати на руке туженога правозаступника, којн је из 
тс своте имао да исплати укњнжене дугове, остатак, пак, да изда продавцу и 
да о исплатама положн обрачун. Како је продавац, међутим, ysipo, обрачуп има 
тужени да положи тужитељима, као законитим наследницима лродавчевим, те 
су тужите.Ђи тражили да суд тЈ’женога обвеже на полагање обрачуна. У току 
поступка код првостепенога суда тужите.ги су истакли, да је тужени дл’жан да 
рачун положн већ и зато, што је пуномоћ коју је добио e.vphy властодавца пре- 
стала, a и због тога, што су онн пуномоћ од туженога још септ. месеца 1930 
гсдине повукли. Тражили су, даље, да им тужени своту од 34.290 динара, која 
се по ЊИХОВО.Ч рачуну јом код њега малазц, исплати.

Тужени је у своју одбрану навео, да је по његовим рачунима он за пок. 
II. исплатио своту од 93.607 динара 50 napa, преосталу своту, пак, од 7392 дин. 
50 пара да је властан да задржи као ваград>' за свој труд око сређивања по- 
слова властодавчевих.

Првостепенн суд је као чињеницу установио да је код туженога, по исплатн 
ДЈГОвања II., преостала још свота од 13.305 динара н обвезао туженога, да ту 
своту тужитељима, заједно са 5% камате од дана предаје тужбе, исплати, те да 
плати парннчне трошкове. Апелацнони суд је уелед признва туженога првосте- 
пену пресуду препначно и тужитеље са туж?к)м одбно, установљавајући као 
чиљеницу, да је код туженога преостала, додуше, свота од 13.305 динара, али 
како је тужени по пуномоћи коју је добио имао исплатити н порезу коју је 
његов властодавац дуговао, a која' је према налазу Апелационог суда нзносила 
преко 16.000 динара, то је тужени ту своту оправдано задржао да би њоме 
исплатно порезу.

Жалба тужитеља да је Апелациони суд повредно правне пропнсе основана 
је. У см. §-а 1022 Аустр. грађ. зак. издата пуномоћ у случају смрти властодавца 
престаје, уколико није изричнто дата и за случај његове смрти. Но без обзира 
на тај пропнс Аустр. грађ. зак., тужитељи су доказали, да су пуномоћ од туже- 
нога, као наследннцн властодавчевн, још у току септембра месеца 1930 године 
повукли, a тај су отказ поновили и у току овога парничнога поступка. Према 
томе је тужени био дужан да одмах после отказа новац који се код њега нала- 
зио тужитељима изда. Huje, пак, тужени у току поступка код доњих судова 
пружио доказа за то, да би, и уколико би, новац могао задржати на тој основи, 
што је, наводно, од купца некретнине, Е. А., био добио пуномоћ да новац за- 
држи, и уколико је пок. II. В. пристао да се нз куповнине исплаћује цела ње- 
гова заостала пореза, и она која не теретн некретнине. У погледу приговора 
урачунавања на име туженикове адвакатске награде тужени пресуду Апелацно- 
нога суда, који о томе приговору није решавао, не напада, према томе Каса- 
ционн суд пресуду на тој основи није могао ни ревидирати.

Како су тужитељи са парницом успелн, вал>ало је туженога осудити да 
плати парничне трошкове у све три инстанције, у смислу прописа §§-а 425, 
508 II 543 Грађ. парн. пост.



I ll

б6
Разлог за досуђивање месечне ренте, a не отштете у  једној 

CBOTii, у случају намерног убиства. — Ни по старом Грађ. л. п. не 
може се предати више од једне ревизноне молбе нл олда, ако је 
странка застулала ло влше адвоката. (РелЈење Одел>ел>а Б. беорад- 
ског Касал;лолог суда у Новом СадЈ' од 9 јуллја 1930, бр. Г. 7/1932).

Касациони суд услед ревизионе молбе туженога У. М. пресуду призивнога 
суда разрешава у делу који се односн на тога туженога и упућује призивни 
суд на даљи поступак и доношење нове одлуке, у којој се има решити и о 
томе, која he од странака сносити и трошкове овога ревизионога постуика, који 
со за тужител>е установл>авају у своти од 1320 динара (хи.т>аду три стотине и 
двадесет динара) a за туженога У. М. у своти од 2570 дин. (две хиљаде пет сто- 
тина и седамдесет динара).

Другу ревизиону молбу туженога, предату 25 дрце.мГ|ра 1931 год. под Ор. 
Г. 152/36/1931, одбацује.

Р А З Л О З И :
У смислу §-а 292 старога Кривичнога законика, који је у конкретиом слу- 

чају меродаван, у случају намернога убиства, ако су иза убијеиога остала таква 
лица за чије се издржавање тужени био ду'жан старати, има се у њихову корист 
досудити и отштета, која према околностима, може бити главница, која се има 
ллатитн уједанпут, или годишња рента. Како је неснорно да су иок. мужа, 
односно оца тужител.ева, убили тужени, и да су због намерног убиства право- 
моћно осуђени, и то прворедни тужени У. М. на казну тамнице од четири годи- 
не, правилно је изрекао Апелациони суд да је тужени отштету тужите.Ђима ду- 
жан платити, те је у том делу ревизиона жалба туженога неоснована.

Како је, међутим, Аиелациони суд отштету тужите.т>има досудио у једној 
своти, a првореднн тужени се жалн и због тога што отштета није досуђена у 
годишњој, односно месечној ренти, Касациони суд је, преиначујући у том по- 
гледу изреку Апелационога суда, нашао, да тужени треба отштету, уместо у 
једној своти, да ллати у годишњој, односно месечној ренти, чију he висину Aiie- 
лацнони суд, настав.-вајући поступак, имати да установи, yoHnajyhH за подлогу 
израчунавања ренте да се штета тужитеља састоји у своти, коју је пок. муж, 
односно отац тужител>а, трошио на њихово издржавање, од којег су ови отиали. 
Касацнони суд, у смислу своје сталне праксе, налази, да је и у конк[>«тном слу- 
чају праведније, да се тужитељима свота досуди у месечној 1>енти, јер у слу- 
чају евентуалне смрти тужитеља, није праведно да они унапред приме отштету 
и з'а оно време у којем по убијеном мужу и оцу eeh не би били издржавани.

Тужени другога реда В. Л. није се жалио, зато је пресуду Апелацнонога 
суда у погледу н>ега вал>ало оставити нетакнутом. — Ревизиону молбу, пак, 
првореднога туженога, коју је предао 25 дец. 1931 год. вал>ало је одбацити, јер 
је процесуално-правни пропис, да странка није власна да ни у законском року, 
предвиђеном за подношење ревизионе молбе, подноси внше од једне ревизионе 
молбе, док је тужени поднео прву ревизиону молбу, заступан па правозаступ- 
кику д-ру Б. Д. 22 дец. 1932 r. a другу, заступан по иравозастуггаику д-ру С. М. 
25 дец. те исте године.

Расположење у погледу трошкова ревизионога поступка оснива се на п[нј- 
лисн.ма §S 543 и 50S Гр. п. п.

97
И на отштетну своту прилада оштећелом од дана тужбе закол- 

ска камата. (Пресуда бдел>енза Б. београдског Касациолог суда у 
Новом СаДЈ' од 23. нов. 1937, бр. Рев. 012/1937).

Касациони суд како ревизиону молбу туженога тако и ревизиону молбу 
тужител>а одбија. Ревизионе трошкове међу странкама узајамно укида.

Р А З Л О З Н :
Тужител, је у тужби навео да је почетком јануара месеца 1924 године 

склопио са фирмом .\грарија д. д. у Сомбору, споразум, у смислу кога је од
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фирие требао добити предујам од 65.000 дин. за сађење шећерне pene на својој 
земљи, у површинн од 26 јутара с тим да предујам има вратити лиферовањем 
плода шећерне репе који буде добио у јесен исте те 1924 године; да је од фирме 
добио, међутнм, само 55.000 дин. и да је за покриће тога дуга дао Аграрнји 
д. д. неиспуњене менице, које је фирма утужила већ почетком маја месеца 1921 
године; да је опуномоћио свога правозаступника, туженога, да протнв меничног 
платежног налога преда приговоре и дао му предујам од 1000 динара, но да је 
тужени предао приговоре одоцњено, те их је суд као одоцн.ене одбацио; како 
тужени против решења о одбацивању није дао уток, Аграрија д. д. је на основу 
правоснажног меничног платежног налога водила оврху и запленила цео род 
кукуруза н репе тужнтељеве из 1924 године, кукуруз на дражби продала, услед 
чега је тужитељ претрпео штету у своти од 245.000 динара. Сем тога му је ту- 
жени дужан да обрачуна са 17.500 динара, која је свота остала код њега. Тражно 
је да се тужени осуди да му те своте исплати, a доцније је, у току поступка код 
првостепенога суда, повисио потражнвање на своту од 300.000 динара. Навео је 
тужитељ још и то, да је тужени и од дисциплинскога суда Адвокатске коморе 
оглашен због пропуста предаје приговора кривим, што тужитеља о одбацивању 
приговора није обавестно и што против решења о одбацнвању није дао правни 
лек.

Тужени је у своју одбрану навео да тужитељ тиме што су менични при- 
говори одоцњено поднесени није претрпео ннкакву штету, јер да су менице уту- 
жене и доцније, тужитељ не би био у могућностн да их нсплати, јер против 
тужитеља није водила оврху само Аграрнја д. д., него н други веровници, те би 
заплењени кукуруз био на дражби продат и онда, да кукуруз Аграрнја није 
запленила и на дражбн продала; порекао је да је на земљи тужител>евој родило 
репе у количини коју тужитељ наводн и ставио је урачунбенн прнговор, тра- 
жећи да се са тужитељевнм потраживањем пребију своте које му тужитељ ду- 
1'УЈе, делом у н.че адвокатске награде, a делом на рачун исплата у готовом које 
је за тужитеља извршио.

Првостепени је суд дао делимично места тужби и осудио туженога да плати 
своту од 224.000 динара с прип., док је Апел. суд ту своту снизио на 77.658 
дин. 25 п. с. прип. Пошто је Касациони суд ту пресуду разрешио, донео је Апел. 
суд нову пресуду којом је тужителл са тужбом у целини одбио, a пошто је 
Касациони суд својии решен>ем од 26 фебр. 1937 и ту пресуду разрешно, донео 
је Апел. суд пресуду, којом је туженога осудио да у име отштете платн своту 
од 63.045 дин. 50 пара. Против те пресуде жале се ревизионом молбом и тужи- 
тел. н тужени, али им ревизионе жалбе нису основане. Ревнзиона молба туже- 
нога је неоснована зато, јер се он жали, у првом реду, против оних правних 
стајалишта и поступака Аиел. суда, која је он заузео и спровео према упут- 
ствима која је добио у разрешавајућем решењу Касационога суда од 26 фебр. 
1937 год., која су за Апел. суд у свему обав&зна. У томе разрешавајућем реше- 
н>у, Касацнони суд је изрекао да је тужени одговоран за штету коју је тужитељ 
претрпео продајом заплењеног тужитељевог кукуруза на дражби, a и ставл>ањем 
рода репе под судску забрану, уколико је тужител. и том забраном претрпео 
какву штету. Касациони суд је изрекао да туженога терети одговорност и зато, 
што тужитељу, као његов правозаступник, када је већ лропустио да преда при- 
говоре, није саветовао да тражн обнову спора, што му је с обзиром да је тужи- 
тел> неук ратар била дужност; Касацнони суд је изрекао, даље, да су менице 
пре времена утужене, јер је тужитељ примл>ени предујам имао вратитн лифе- 
ровањем репе у јесен 1924 године, док су менице утужене seh почетком маја 
исте те 1924 године; да не отклања одговорност туженога да су сем Аграрије 
исти тужитељев род кукуруза и репе запленили и други кредиторн тужитељеви, 
јер је дражбу тражила само Аграрија д. д., док је остале веровнике суд огласио 
прикл>ученицима по службеној дужностн у см. прописа §-а 120 старог Овршног 
закона. Према томе, када је Апел. суд изрекао да је тужени за штету коју је 
тужитељ претрпео његовим пропустом одговоран, иоступио је само по оним 
упутсдвима која му је дао Касациони суд, те нападање тих стајалишта Апел. 
суда са стране туженог значн управо нападање стајалишта Касационог суда које 
је он већ заузео у своме разрешавајућем рвшењу. Правилно је установио Апел. 
суд и висину штете, јер се и при томе држао упутстава која му је дао Каса- 
циони суд, осуђујући туженога да сноси и трошкове који су тужнтељу настали 
услед тужбе, платежног налога, оврхе, дражбе итд. Вредност продатог кукуруза 
установио је Апел. суд делом на основу иеказа преслушаннх стручњака, a де-
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лом на основу исказа сведока, нарочнто исказа сведока Визи Илије, који је 
сам обрађивао тужитељу земљу на истом месту на којем је родио кукуруз, те 
у том установљењу нема повреда које предвиђа § 534 Грађ. парн. пост. Неосно- 
:!ана је и жалба туженога што је Апел. суд досудио тужитељу камату на от- 
штетну своту јер је правни пропис да на отштетну своту од дана тужбе иде 
иамата.

Но неоснована је и ревизиона жалба тужитељева, јер је Апел. суд пра- 
вилно изрекао да тужитељу није пошло за руком да докаже да је на његовој 
земљи родило више репе него што је то Апел. суд установио — не у вредности 
од 54.576 динара, него у, вредности од 108.000 динара и да би разлика између 
le две своте морала ићн на штету туженога, јер је репа покрадена и развучена 
кривицом Аграрије. Све када би се и примила тврдња тужитељева, да је репе 
родило више, у количинн коју он наводн, тужитељ, како је то Апел. суд пра- 
Билно изрекао, није пружио доказа за то, чнјом је кривицом репа нестала, a без 
тога се Аграрија, односно тужени, не могу огласити одговорнима за наводнн 
мањак. — У пресуди Апел. суда изрично је речено да је свота од 28.780 ди- 
нара исплаћена Аграрији по туженоме у име делимичног подмнрења њенога 
потражнвања, те је и та жалба тужител>ева неоснована. — У погледу парничних 
трошкова који се имали досудитн само на досуђену своту, a не на своту чије 
досуђење тужитељ тражи, тужител! у рев. молби не наводи појединачно колико 
му је за сваку поједнну парничну радњу требало бити досу^но, те се напа- 
дање тужитељево у погледу парничних трошкова не може сматратн прописним, 
па се већ из тога разлога имало одбити. — Ревизионе трошкове ваљало је уза- 
јамно укинути, јер са ревизионом молбом није успела ни једна странка.

98
У CM. §-а 159 Аустр. грађ. законика, законити наследници су 

власни да нападају законитост рођења детета само у  року од три 
месеца од смрти пресумптивнога оца. (Пресуда Одел>ења Б. београд- 
ског Касационог суда у Новом Саду од 6 (|)ебруара 1937, бр. Рев. 
239/1935).

Касациони суд ревизију тужилаца одбија и потврђује иресуду Апелационог
суда.

Р А З Л О З И :
Апелациони суд је, потврђујући првостепену пресуду, без повреде правних 

прописа изрекао, да би тужиоци, као законити наследници свога лок. оца Ш. Ж., 
могли, истина, нападати законитост рођења туженога, који је син њнховога 
брата, такођер пок. Ш. М., но само у року од три месеца нза смрти брата им, 
како то изрично прописује § 159 Аустр. грађ. законика. Како је њихов брат 
Ш. М. умро 27 маја 1930 године, a тужноци су тужбу поднели 13 јунија 1933 
године, правнлно их је Апелациони суд са тужбом, као одоцњено поднесеном, 
одбно.

Тужени одговор на ревизију тужилаца није поднео, стога му се ни трош- 
кови рсвизионога поступка нису могли досудити.

99
Није властан да ваљаност опоруке напада тужитељ, који ни у 

случају да опоруке нема, не би могао ншпта наследити. — Странка, 
која првостепену пресудЈ' ннје напала прнзивом, није власна да 
папада ни ревизионом молбом пресуду прнзивног суда, уколико је 
првостепена пресуда оставЛ)ена нетакнутом. (Пресуда Одељења Б. 
пеоградског Касацноног суда у Новом Сад.у од 12 маја 1936, бр. Г. 
58/1932).

Касациони суд ревизиону молбу прворедне тужитељице одбија, a ревизиону 
.чолбу другоредног тужител.а одбацује. Прндружење тужених ревизионој молби 
тужите.Ђа сматра Касацнони суд услед тога беспредметним.

8
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Осуђује тужитеље да туженима, у руке правозаступннка им, плате, у рок; 
од 15 дана под претњом оврхе, 345 дин. (три стотине четрдесет и пет динара 
ревизионих трошкова.

Р А З  ЛОЗН:
Ревизиону молбу прворедне тужитељице ваљало је одбити, јер је Апела 

цнони суд правилно изрекао, да тужитељица није успела да докаже да би 
случају да иза оставитеља није остала опорука, она имала штогод да наслед, 
по законитом реду наслеђа, те је зато Апелациони суд правилно изрекао, д. 
тужитељица, будући да нема правнога интереса у нападању опоруке, није влас 
на да опоруку напада и, потврђујући првостепену пресуду, са тужбом је одбис.

Ревизиону молбу другореднога тужитеља ваљало је одбацити, јер је Aiu 
лациони суд правилно изрекао, да тужитељ првостепену пресуду призивом ниј' 
напао, те из тога разлога није властан (§ 523 Грађ. п. п.) да напада ни ревизио 
ном молбом лресуду призивнога суда, којом је првостепена пресуда у поглед\ 
њега остављена нетакнутом. Није основан, пак, навод тужитељев, да он с;. 
првореднон тужитељицом чини супарннчарство у см. §-а sb Грађ. п. п.

Према таквом стању ствари, беспредметно је постало питање да ли је опо- 
рука формално правоваљана као и придружење ревнзионој молби са стране ту 
жене, те се Касациони суд није ни упуштао у расматрање основаности тих 
жалби.

Како тужитељи са ревизноном молбом нису успели, ва.Ђало их је осудитв 
да плате туженима трошкове ревизионога поступка у см. §§-а 543, 50S и 42", 
Грађ. п. п. ______

100
He може се сматратп злоупотребом патентнога права ако ре- 

кламнн цртежи туженога имају само извесне слнчностн са реклам- 
ним цртежима тужнтељевим, које слнчности долазе од слпчностп 
самих заштићенпх модела. (Пресуда Одел>ења београдског Касацно- 
ног суда у Новом Саду од 26 октобра 1937, бр. Г. 5 4 9 /1 9 3 3 ).

Касационн суд ревизиону .чолбу тужитеља одбија.
Р A 3  Л 0 3  11:

Тужитељица је у тужби навела да она има признат патенат на гвоздене 
пећн које израђује, но да тужена, која такође има патенат на пећи са сличном 
конструкцијом, у рекламним штампаним лецима које растурује, употребл>ава 
слику унутрашњости пећи исту онакву какву тужитељица употребљава у својнм 
рекламама. П, како јој тиме узрокује штету, јер се прођа тужитељичине пећн 
смањује, тражила је да се тужена осуди да јој у име делимичне накнаде штете 
плати 30.000 динара с прип. — Оба доња суда су тужитељицЈ' са тужбом одбила 
н осудила ју да плати трошкове.

Апелационн суд, примајући чињенично стање ствари првостепенога суда. 
правилно је установио, да се слика унутрашњостн пећи на рекламним лецима 
тужене не -чоже сматрати подражавањем слике на рекламама тужител»ичиним. 
најмање, пак, истоветним с.ликама. Што обе пећи имају извесне сличности, то 
ее не .може припнсати злоупотреби еа стране тужене, него чињеници, да cava 
унутрашња конструкција обе пећи има извесне сличности. . \  како је .чеђу 
странкама неспорно да тужена на такву neh има патенат, то се ии слика која 
ту унутрашњост пећи претстав.л.а, не може назвати имитацијом, најмање, пак. 
копијо-ч рекламне слике тужитељичине.

Тужите.гица одговор на ревнзиону молбу ннје предала, те зато ревизионнх 
трошкова није имала. ______

101
Под нзразом ,.да је меннца противпрогшсно нстављена“, наве- 

деним у меннчннм ириговорима, не може се разумети да је туже- 
ннк хтео ирнговорптн да је са тужнтел>е.\1 нмао споразум да he 
дуговање моћи исилатпти доцније, a не о дану плативости менице. 
(ЈГЗресуда Одељења Б. београдског Касационог суда у Новом Саду 
од 9 нов. 1937, бр. Г. 77S/1933).
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Касациони суд ревизију тужене одбија, потврђује пресуду Апелационога 
суда и осуђује ју да тужитељици у име трошкова ревизионога поступка плати 
своту од 838 дин. Сдинара оеам стотина тридесет и осам).

Р А З  Л О З И :
Окружни суд је на тужбу тужитељице донео менични платежни налог и 

обвезао тужену да плати 30.396 динара меничне главнице са прип. Тужена је 
поднела приговоре те је тврдила да је меница „противпрописно" истављена. 
Првостепени суд је менични платежни налог оставио на снази и тужену осудио 
да платн трошкове. У при-зиву, који је поднела, тужена је изјавила да је под 
изразом да је меница „противпрописно" истављена разумела то, да је са тужи- 
гељнцом имала споразум, да he дуговање моћи исплатити тек 1 нов. 1933 год., 
те је тражила да суд у доказ тога одреди преслушање сведока кога је предла- 
гала и странака под заклетвом. Апелациони је суд, одбијајући предлог тужи- 
тељице, првостепену пресуду потврдио и осудио ју да плати трошкове,

Апелациони суд није повредио правне прописе, као што се тужена жали. 
Гужена је у приговорима навела само то да је меница „противпрописно" истав- 
.гена, под којим се изразом не може подразумевати и она тврдња тужене да 
она има са тужитељицом спора.зум, по коме меница пре 1 нов. 1933 није пла- 
тива. Како је тај приговор изнесен тек у призивном поступку, он, као нов 
приговор, није могао бити од Апелационог суда с разлогом уважен.

Тужену, која са ревизијом није успела, вал.ало је осудити и да плати 
трошкове ревизионога поступка. _____

102
У CM. §-а 368 старог Грађ. парн. пост., суд може одредити пре- 

слушање странака под заклетвом само ако је у  погледу за спор 
одлучујуће чињенице потребна допуна доказа, или ако други доказ 
суду не стоји на расположењу. (Пресуда Одељења Б. београдског 
Касационог суда у Новом Саду од 12 окт. 1937, бр. Рев. 797/1935).

Каеациони суд ревизиону молбу тужитеља одбнја и осуђује га да туженој, 
у руке правозаступника јој, плати, у року од 15 дана под претњом оврхе, 797 
дин. (седам стотина деведесет и седам дивара) ревизионих трошкова.

Р А З Л О З И :
Тужитељ, пошто је са тужбом код обртне влаети одбијен, покренуо је спор 

код Среског суда н навео је у тужби, да је код тужене био намештен као тех- 
нички над.зорник и управител. техничких радова за градњу и монтажу стројева. 
У смислу уговора са туженом, он је имао права на двомесечни отказ и берива 
која му за то в^м е припадају. Тужена му је, међутим, отказала на време од 48 
сахата, јер је била искористила наређење полициске властн у Вел. Бечкереку, 
којнм је тужитељу било наређено да Вел. Бечкерек у року од 48 сахата напусти. 
Знајућн -за то, тужена је тужител>у ставила била понуду да му за измнрење чита- 
вога његовог потраживања исплати своту од 6000 динара, a ако тужитељ ту 
понуду не би примио, да му неће платити нншта. Како је остао без новаца, те 
иије имао с чим нн да из Бечкерека отпутује, он је понуду прихватио и пот- 
писао изјаву коју тужена приказује. Какб је, давле, изјаву потписао под пре- 
сијом, она га не може обвезивати, те му је тужена дужна, осим већ примљене 
своте од 6000 дин., платити још 36.980 динара. Тужена је порицала наводе 
тужбе, те је тражила преслушање сведока, којн су исправу потписали, у доказ 
тога, да је тужите.г пристао на измиру по сло^дној вољи, којн је доказ и 
епроведен. Првостепени је суд на основу исказа преслушаних сведока устано- 
Еио као чињеницу, да тужител, нсправу није потписао под принудом и, како се 
и-зјавио измнрени.ч у сваком погледу и да више од тужене нема шта потражи- 
вати, суд га је са тужбом одбио и осудио да плати трошкове. Призивни је суд у 
свему примио чињенично стање ствари које је установио првостепепи суд и 
iberoBO правно стајалиште, те је првоегепену пресуду нотврдио.

Тужител. ее у ревизионој молбн жали да је призивни суд повредио фор- 
мално-правно правнло када није одредио преслушање странака под заклетвом 
које је предлагао. Та жалба није основана. У см. §-а 368 старога Грађ. парн. 
иоступка суд може одведити преслушање странака под заклетвом ако је у 
погледу за спор одлуч>дуће чишенице потребна доиуна доказа, или ако други

8*
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доказ суду не стоји уопште иа расположењу. У конкретном спору не постој.. 
међутим, ниједан ни други случај. Првостепени је суд преслушао сведоке који 
су изјаву тужитељеву о поравнању у свему потврдилн, те је на основу ti  ̂i 
исказа стекао уверење да су наводн тужитељеви неистннити; да је, напроти 
тужитељ изјаву потписао без ичије пресије, и изјавио се нсплатом 6000 дии. 
сваком погледу измиреним. Према томе, у конкретном случају у погледу за сп' 
одЈр^чне чшвенице постоје докази, a како није било потребе ни да се они доп, 
њују преслушањем странака под заклетвом, то призивни суд није ово оправдаг; 
одредио.

Туженога, којн са ревизноном молбом није успео, ваљало је осудити 
-плати трошкове ревнзионога поступка у см. прописа §§-а 543, 508 Грађ. п. п.

103
Процесуално-правни разлог за одбацивање тужбе ради обнов' 

спора је већ само то, што тужитељ не нменује у  тужби (§ 569 старо 
I"^ao. парн. пост.) пресуде чпје стављање ван снаге тражи. (Про 
суда Одељења Б. београдског Касацноног суда у Новом Сад '̂ Ол 
23. фебруара 1937, бр. Г. 52/1933).

Касациони суд ревизнону молбу тужите.га у обновл»еној дарниди одбнЈ ! 
и осуђује га да туженоме, у руке правозаступннка му, плати, у року од i'. 
дана под претњои оврхе, 1772 дин. (хиљаду седам стотина седамдесет и дв.̂  
динара) ревизионих трошкова.

Р A3 Л 03  II:
Није основана ревизиона жалба тужитеља обновне парнице, да је Апела- 

циони суд, одбијајући га са тужбом, повредио правне пропнсе.
Апелациони суд је правилно изрекао да тужитељ, тражећн обнову спора. 

који је против њега покренут код Ср. суда у Старом Бечеју по.д бр. 1573/1921. 
ради предаје стана, a решен правоснажно пресудом Окр. суда у Новом Саду 
бр. Гп. 2287/1942, није у см. 1 зач. §-а 569 Грађ. парн. поступка пменовао нити 
пресуду првостепенога ннти пресуду признвнога СЈ’да, чије ставл>ање ван крс- 
пости тражи. Према томе је Апелационн суд правилно поступио када је тужбу 
ради обиове спора бр. 1573/923 већ из тога формалнога разлога одбио.

Алн је и тужба у погледу обнове спора који је код Касационога суда 
решен пресудом од 29 јан. 1931 под бр. Г. 1234/1929 са разлогом одбијена. Том 
Пресудом је Касацнони суд, преиначујући обе пресуде доњнх судова и одбија 
јућн тужбу ради став.Ђања даровнога уговора ван крепости, правомоћно изрека". 
да је кућу, додуше, тужите.г пренео на тЈ’женога без протнвредности, дакл' 
даровннм уговором, коме је била дата само форма купопродајнога уговора, алн 
да се чињеннца да је тужени тужител>а судским путем приморао да се из куће 
исели, не може сматрати таквим поступко.м тужител>а, који 6и се могао квали- 
фиковати грубом неблагодарношћу. У спору бр. 1573/923 туженн је доказа' 
да је тужитељу стан дао до опозива, те је услед тога и осуђен да кућу напусти. 
Према томе је Апелациони еуд правилно изрекао, да се новои грубом неблап!- 
дарношћу не може квалификоватн чињеница, која чини основ обновне тужб^. 
да је тужени, пошто је тужитељ услед судске пресуде напустио кућу, за- 
једно са његовом породицом, наводно, још три дана гледао га на улици бе . 
крова, док се, најпосле, један стран човек ннје смиловао н тужител>а, заједн'’ 
са женом и децом, нримио под свој кров. He може тај ноступак туженога све и 
,да је доказан, бити разлогом за обнову спора, јер он не претставл>а такву нов> 
чињеницу, на основу које би тужптељ могао тражитн обнову, него је положај 
тужител>ев, да се са женом н дедом нашао на улици, био само последица извр- 
шења правоснажне судске пресуде, којом је приморан да стан у кући туженогм 
напусти. Алн за такав по.дожај има да сноси одговорност сам тужител, и зат'’. 
гато је он после првостепене, па чак н после другостепене пресуде, којима му 
је наложено да стан испразни, имао дово.ђно времена да се постара ;ia другн 
стан, и да тако не буде приморан да после нсељења из куће остане са iio[io- 
дицом на улици.

Како тужите.Ђ са ревизионом молбом није успео, вал>ало га је осудитн да 
туженом плати трошкове ревнзнонога поступка у c.v. прописа §§-а 5*43 и 
Грађ. парн. пост. С .



Кривична, адвбкатско-дисциплинска пракса 
Касационог суда у Новом Саду и пракса 

Већа за сукоб надлежности у Београду
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§ 6 ид. 7 С. кр. II. —  Да би ci! oiUTehfniiK cMaTjiao ириватннм 
\чесником M ojia, између осталог, оаначнти ii иравну осиову иа којој 
темељи своје потраживање.

Против пресуде Окр. суда изјавио је ревизију ii|inu. учесннк чбог поврсде 
'1к)р.чалног и материјалног закона . . .

Касациони суд је поводом поднесених праиних лекова, у ирвом реду, 
расматрао да ли жалилац има права да у својству ириватиог учесника изјав- 
■вује правне лекове.

По иахођењу Касационог суда жалилац иема то својство, са разлога, 
што је у својој прнјавн навео да се иридружује кр. иостуику са ирив. правним 
иотраживање.ч у своти од 25.000 дин., не означивши правну основу тог свог 
захтева; није то учинио ни касније, т. ј. када је пред истражним судијом пре- 
(-■лушан. Како само означење своте није довољно да се оштећеник може квали- 
фиковати као прив. учесник, већ се има ,дати основа тог приватно-иравног по- 
траживања; како оштећеник у овом случају није иавео иравнн темел. означене 
своте, то^га овај суд није могао сматрати приватним учесником, те је зато све 
нзјављене иравне локовс одЛацио, јер оии потичу од неовлаштвног лица. (Крв 
2.31/1937).
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62
Да би нсказ сведока ВЈи>деп, сведок се, iio пра-§ 25б С. кр. II. -  

внлу, има заклети.
Каеациони суд уважава ревизију оптуженога изјавл>ену због повреде фор- 

.малног закова из § 336 6р. 4 С. кр. п. те, поништавајући пресуду Окр. суда 
на основу § 346 бр. 2 С. кр. п., упућује ствар истом Окр. суду на нови претрес
И ОДЛЈЖу . . .

Р А З Л О З И :
Оптуженн је против пресуде Окр. суда изјавио у»евизију, између осталог 

због повреде формалног закона из § 336 бр. 4 С. кр. ii., коју повреду налази у 
томе, што Окр. суд иијс припустио заклетви јединог сведока оптужбе С. Д., 
позивајући се иогрешно на пропис § 179 G. кр. п.

Ревизија је основана.
Окр. суд је као чињеннц^' установио да је оптуженик дао С. Д-у, надпре- 

гледнику финансиске контроле, 500 дин. у сврху да се прбтив њега вођена истрага 
због бесправног точења пића обустави. На основу самог исказа тог сведока без 
заклетве и на основу те чињснице, донео је ocybyjyhy пресуду.

По пропису § 255 од. 3 С. кр. п., да би исказивање вредело, по правилу he 
се сваки од сведока по лреслушању на главном иретресу прописно заклети, ако 
против тога нема законских сметња (§ 178 С. kji. п.), или ако сведок по нахо- 
ђењу суда није ништа важно исказао, или ако су тужилац и оптужени сагласни 
да се сведок не закуне.

У конкретном случају не стоји ни један од ових случајева, a сведок ипак 
ниЈе био -заклет, што сачињава повреду формалног закона из § 336 бр. 4 С. кр. 
II., јер је у § 255 од. 3 С. кр. ii. нзричито прописано да исказ неће вредети без 
ирописне заклстве.

Кад је, пак, Окр. суд на основу исказа јединог сведока — чије исказивање 
не вреди јер није .заклет — донео ocybyjyhy пресуду, иако је на главном лре-
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тресу томе лриговорено, створио је повреду формалног закона из § 336 бр. < 
С. кр. п., те je стога ваљало пресуду поништитн, јер је та повреда несзгмњив 
била од неповољна утицаја на одлуку суда.

Окр. суд је погрешно сматрао С. Д. као оштећеника, јер у смислу § 6 од. ' 
С. кр. п. оштећеник је онај, чије је ма какво право учин.еним кривичним дело>. 
оштећено, повређено или угрожено, што овде није случај. . .  (Кре 384/1937 од 
4 марта 1937).

63
§ 319 Кр. 3. — Дело из § 319 Кр. з. може се установити ако ci 

утврди II тај конститутивни елеменат, да је оптуженик стварно н 
месно надлежан да убира новац.

Окр. суд у П. огласио је кривим П. П. претседника општине у С. због 
дела из § 318, квалификованог по § 319 Кр, з., које је починио тиме, што је као 
претседник општине примио од Н. С. и Ч. Л. 450 днн. за продату трску, ову 
сЕоту себи задржао и тек касније — када је вршен преглед благајне — унео у 
њу . . . . — Опт. Ч. Л. члана општине у С. Е. због истог кр. дела огласио је 
кривим, које је овај опт. учинио на тај начин, што је у сада споменутом евој- 
ству вримио од М. Б. 100 дин. на име казне за потрицу, па ову своту протии- 
правно себи задржао . . .

Против ове пресуде оптужени су нзјавили ревизију због повреде матери- 
јалног закона из § 337 бр. 1 сл. б) С. кр. п. зато, што они нису били надлежнн 
да приме новац о коме је реч, те се кр. дело може квалификовати еамо Ш’ 
§ 318 Кр. 3.; a како је за гоњење овог дела потребан предлог, који у овом слу- 
чају овлаштено лице ннје поднето, то се има оптужница одбити како то про- 
писује § 276 С. кр. п.

Поводом изјављене ревизије Касациони суд је поништио пресуду Окружног 
суда и упутио суд да одржи нов претрес и донесе нову одлуку са разлога, што 
није расветлио ту битну чнњеницу, да ли су оптужени били стварно н меено 
падлежни да убирају своте које су примили или нису, иако од ове чин>ениц|' 
зависи правилна примена закона. Првостепени су подвео је дела оптуженика 
под § 319 Кр. 3. зато, што су они као општински службеници убирали новац. 
дакле као лица означена у § 14 бр. 3 Кр. з.

Ово правно стајалиште првостепенога суда није тачно. Наиме, дело из 
§ 319 Кр. 3. постоји онда, ако утају изврши држ. службеник при вршењу јавне 
службе, дакле ако је стварно и месно надлежан био да убира новац. Према 
томе, када држ. чиновнпк (општински намештеник) протуправно присвоји новац 
који по зак. прописима није позван да прнма, може бити кривим оглашен само 
због просте утаје из § 318 Кр. з. Како у пресуди првостепеног суда није расве- 
тљена rope наведена околност, то је Кас. суд с позивом на § 346 од. посл. ст. 2 
С. кр. п. поништио нападнуту пресуду. (Кре 247/1937).

64
§ 397, 218, 334 и 384 Кр. 3. —  Оптуженик се не може кривим 

огласнти за дело из § 397 Кр. з. када је утврђено да он Hiije бно 
ни месно нп стварно надлежан да изда регрутни списак. —  Нема 
дела нз § 218 Кр. з. када у регрутни списак регрута Ф. К. није нп 
требало увести да нма још два брата. — Будући да оптуженик mije 
примио 300 днн., односно 200 днн. да бн се извесннм регрутнма до- 
делио скраћени рок, a Окр. суд није расветлно сва критерија дела 
113 § 384, односно 334 Кр. 3., Кас. суд је поннштпо пресудл’ Окр. суда 
и упутио да ствар поново расправп.

Касациони суд поводом ревизије оптуженога изјављене због повреде мате- 
ријалног закона нз § 337 бр. 2 С. кр. п., a на основу § 346 од. 1 бр. 3 и од. 2 
ст. 3 С. кр. п., поннштава пресуду Окружног суда и упућује ствар истом Окруж- 
ном суду на нови претрес и одлуку.



lie

Решен>р y погледу осталих правних лекова отклања.

Р A 3  Л 0311;
На дело, аа које је опт. П. Р. оглашен крнвнм, нс може с;е 11|>нменити g 

397 Кр. 3-, као што је то погрешно учинио Окружни суд, јер нз утврђеног ч и њ р - 
ничног стања ствари јасно излази да оптуженнк, као општинскн чиновиик и 
војни референт, није био ни стварно ни месно надлежан за издавање регрутног 
списка о коме јс реч, и да је по њему сачињенн писмени састав добио значај 
..регрутног спиека", дакле иуноважне јавне исправе трк онда, када су га пот- 
писалн претседник општине, општински одборннци и општинскн бплежиик, a 
поред потписа претседникова стављен п општински штамбпл., као што то про- 
пнсује чл. 115 Привременог правила о регрутовању млади11а за сталап Ka.iaji, 
нздатог на основу чл. 102 Закона о устројству војске и морна|тц(;, према чијем 
трећем одељку су ти потписници и одговорни кривично, ако су у рсгрутни ciin- 
еак за кога младића неверно стављани податци који утичу на рок службе. 
Уколико бн ови потпнсници били учинили такво кривичио дело. овтуженик би 
се са cnojoM радњом могао појавити само као помагач у смислу § 34 Крии. зак. 
Међутим, како кри1!ица тих потписника у предметном случају није у питању, 
оптуженлкова радња има да се расмотри са гледншта § 21S Крив. зак., т. ј. 
ла ли је оптуженик својим делањем, онако како је утврђрно, учинно да се у 
предметном регрутном еписку од стране надлежних лица (чл. 10 Привр. пра- 
вила) овере неверни податци који утичу на рок службе младића о којима је реч.

За правилну примену закона у том погледу од одлучие важности је пита- 
fte; да ли је у смислу Привременог правила о репЈутонању младиНа за сталан 
кадар Мин. војске и морнарице од 18 марта 19.30 год. 6fi. о;548 имало да се у 
регрутном списку за регрута Ф. К. заведе да има join два брата, одногно за 
рсгрута Е. -I. да има једног старијег брата.

Окружни суд узео је да је то требало да се уводе у рубрику „И])имедбр‘‘ 
(рубрика 21 слиска) с обзивом на пропис чл. 15 поменутог Привременог правила. 
Ово правно стајалиште Окружног суда је погрешио. У првостепеној прр- 
суди. наиме, установљено је i«io чињеница — a то је меродавно н ча овај Каса- 
Ш10НИ суд — да су браћа поменутих регрута Ф. К. и Н. J. J. више од пет година 
живела у засебном кућанству и ван родител>ске куће ових потоњих. Према томе, 
та се браћа имају сматрати одел»еним задругарима, односно члановима поЈКЈДИце 
у с-мислу последњег одељка члана 15 Привременог правила, односно у смислу 
чл. 53 од. 5 и 6 Закона о устројству војске и мориарице. Ноторно је ла у крају 
113 кога су Ф. К. и Е. J. ј .  не постоје кућне задруге као имовне заједниде, да 
породица као такова не поседује никакве имовине него да ова, уколико је има, 
као индивндуална имовина сачињава власништво 1>одитеља, једног или оба. С 
обзиром на то, приликом изласка поједипе деце из кућне заједнице Спородице) 
не долазн до земљишнокњижне деобе имовине него одел.ена деца стварно воде 
одељено кућанство и газдинство, a имовииа родитеља остаје у земљишним књи- 
гама и надаље на њиховом имену. Према томе, за појам „одељеног" задругара 
односно члана породице у таквнм случајевима нр може бити мсродавно зем- 
л.ишно-књижно ртањр имовине, него је меродавно једино фактично стањр одр- 
л>еног кућанства и газдинства. Па како су у смислу чл. 15 одел>. посл. Приврс- 
меног правила одељени задругари (чланови породице) имају уписати у регрутни 
списак као и неодељени само у случају ако је одељивањр уследило у вррмеиу 
од пописа па до регрутовања у тој годинн бза коју се счшсак сачињава), те како 
ее према напррд реченоме одељивањр браће помрнутих рргрута догодило не у 
том међувррмену него раније, та браћа, као ранијр одељени чланови nojio.iHiie 
нису нн морали бити уведени у списак. Према томе дело за које се оптужрник 
гони не може се подврсти ни под § 218 Кр. зак., па јр утолико оенована реви- 
зија оптуженога изјавл>ена због повреде материјалног закона из § 337 бр. 2 
С. кр. п.

Међутим, у делу за које је П. Р. оптужен обухваћена је и та радња да је 
овај примио од оца рргрута Ф. К. 200 дин., a од оца регрута Е. J. J. 300 дин., 
да би се овима доделио скраћен рок у војсци. ОкЈ»ужни еуд установио је као 
чињеницу, да је оптуженик доиста примио наврдрне своте новца, па је :зато дело 
за које га је огласио кривим u квалификовао по другом одељку § 379 Крив. зак. 
Како се, пак, на дело оптуженога, према ономе што је напред речено, не може



120

применити тај параграф, имало би се расмотритн да ли се та инкриминисана 
радња има подвести под § 384 илн § 334 Крив. зак. У том правцу, међутам. 
Окружнн суд дело оптуженога није уопште расмотрио нити је установио онг 
чињенице од којих зависи правилна примена тих ааконских прописа: да лн је, 
наиме, оптуженик тражио ii лримио речене своте новца зато да при техничкој 
изради регрутног списка у овоме не наведе нмена одељене браће поменутих ре- 
грута, што — ирема напЈ)ед изложеноме — ни иначе није требао да учинн 
(g 384 Кр. 3.), или је, пак, у том иогледу обмануо родитеље поменутих регрута те 
их у намери да себи прибавн противправну имовинску корист, навео да му на 
1итету свога имања даду наведене своте новца (§ 334 Крив. зак.).

Касациони суд је зато поводом ревизије овтуженога изјављене због повредс 
материјалног закона из § 337 бр. 2 С. кр. п. a на основу § 346 од. 1 бр. 3 и од. 2 
ст. 3 С. кр. II. поништио пресуду Окружног суда ii упутио ствар нстом Окруж- 
ном суду на нови претрес и одлуку.

Услед тога постали су остали правни лековн беспредметни, iia је Касационн 
суд отклонио да о њима решава. (Кре 8/1938).

65
§ 73 Зак. 0 адвокатима. — Док против адвоката тече кр. иосту- 

пак, има се застатн са дисц. поступком све до окончања кр. iio- 
ступка.

Адвокатско дисциплинско веће Одељења Б. бвоградског Касагионог суда 
у Ново.ч Саду поништава пресуду днсциплинског већа Адвокатске коморе у 
Новом Саду, те на основу § 73 Зак. о адвокатима уиућује .\двокатску комору да 
застане са дисц. поступком до свршетка кр. поступка против дисциплпнс-кн 
окривљенога.

Решење у погледу осталих правних лекова отклања.
Р А З Л О З И :

Против пресуде првостепеног дисц. већа и-зјавио је дисц. окривљени жалЛу 
II призив.

Поводом тих нравних лекова је ово Behe установило, да је против дисц. 
окривљенога због истог дела покренут кр. поступак код Окр. суда у С. и да је 
и оптужница стала на правну снагу. 0  овоме је Адвокатска комора нмала 
знања већ пре доношења своје пресуде, али је ипак пропустила да донесе ре- 
шење у смислу § 73 Зак. о адвокатима. Како се ова зак. одредба има применити 
и од стране овог суда, то је ово веће, поништивши пресуду првостепеног дисд. 
већа, упутило исто, да до свршетка кр. поступка застане са дисцнплинским 
поступком. (Бр. Дисц. 38/1937 од 11 марта 1938).

66
Ол. к. § 44 II од. 2 § 50 Закона о адвокатнма. — Због неплаћа- 

ња адвокатских доприноса нема места дисцшиинском поступку 
против адвоката, него се у таквим случајевима може поступити по 
одредбама: сл. к. § 44 н од. 2 § 50 Зак. о адвокатпма, ако за њш  
постоје претпоставке.

Адвокатско дисцнплинско веће Одељења Б. београдског Касационог суда 
одобрава решење Дисциплинског већа Адвокатске коморе.

Р А З Л О З И :
Застушик Адвокатске коморе побијао је решење првостепеног дисц. већа 

у првом реду са разлога, што сматра да сваки адвокат, који не одговори обавеза- 
ма плаћања, по закону предвиђенога, a iio скупштини одобреног годишњег адво- 
катског доприноса, твори дисциплинску кривицу. Ово изводи из прописа сл. г) 
g 43 Зак. о адвокатима, по којем скупштина адв. Коморе решава о прорачуну 
доходака н издатака Коморе, те одбора и одређује улоге чланова. Годишњи iipti- 
рачун обухваћа годишње доириносе и пристојбе које су адвокатн дужни пла- 
ћати. По пропису сл. г) § 43 Зак. о адвокатима, у надлежност одбора Адвокат- 
ске коморе спада: да врши економске послове Коморе, наплаћује годишње прн- 
носе, уписнине и прописане пристојбе и.чвршним путем. Према свему овде изло-
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женом плаћањи коморски.х доириноса спада у најосновнију дужиост свакога 
члана — адвоката, — тврдн жалилац. A како свакн адвокат, који не нлаћа 
доприносе, греши против дужности свога авања, то ji‘ окринљони iio § 50 Зак. 
0 адвокати.ма почннио дш ц. кривицу.

У другом 1)1“ду истичо, да у ( м тлу  c.i. a) S 3ai;. о адиокатима у иадлвж- 
иост скупштине Адвокатске KoMojie спада одоб1)аван.в пос-ловника првдложеиог 
од одбора, K o jii  сч‘ има поднвти Министру нравде на одоиреље. Како је iia скуи- 
штини Адвокатске комојк' у Новом Саду одржане 20 октибра 1930 год. донесси 
правилннк, a од Миннстра Иравде pt‘iiieH.eM бр. 30632 од 10 аи])нла 1931 год. 
одобрен, те како је у бр. 1 § 03 иословннка наведено, да адвокат чини дисци- 
плинску кривицу (ii)iecTyii) ако У1>едни не илаћа коморске доирнносе, то је и са 
овог Ј)азлога жалба основана. На темељу изложенога, молн да се решешс по- 
ништи н првостепено диец. веће упути на даљи постуиак.

Жалба није основана.
Ila нрописа сл. г) § 43 као и сл. к) § 44 Зак. о адиокатима иронзлачн, да 

је сваки члан-адвокат дужан да плаћа оне приносе, уписиине н ирописане при- 
стојбе, које на предлог одбора скуиштине Адвокатске коморе, a потом Миписта]) 
Правде, одобри. Иако је сваком адвокату стављено у дужност да те доприносе 
плаћа, ипак ни у сада наведеним, нн у осталим зак. прописима, нема такове 
одредбе, према којој би неплаћање тих приноса сачшвавало дисциплинску 
кривицу.

Законом иредвиђене дисц. кривице су у § 50 Зак. о адвокатима побро- 
јане, a те су, када адвокат повреди дј'жност свога звања, или који ионашањем, 
било у своме звању, било иначе, нарушава част и углед адвокатског сталежа.

У конкретном случају се неилаћање приноса не може нодвести ini под један 
од горња два прописа зато, јер тиме, што дисц. окривлЈени није илатио допри- 
носе, није повредио дужност свога звања, већ је иропустио да својој дужности 
у погледу приватно-иравне обавезе удовољи. Још је мање својим ионашањем у 
звању или иначе нарушао част и углед адвокатског сталежа тиме, ако је остао 
дужан за пристојбе.

Неоснована је жалба н у другом делу овог образложења.
IIo нахођењу овог суда, пословник, који све ако и одговара (1мд1ма.лиил1 

пропнсима из сл. а) § 4з' Зак. о адвокатима, не може да ствара посебна бића 
дисциплинских кривица зато, јер тај пословник и.ма да обухвати само админи- 
стративни део рада Адвокатске коморе и томе сличне послове, a он не може 
закон 0 дисциплинским кривицама мењати, следствено нн проширивати на та- 
кова дела, које Закон о адвокатима није признао као дисциплинске кривице. У 
ел. а) § 43 Зак. о адвокатима ннје дато скупштини Адвокатске коморе то овла- 
штење да може да статуира дисциплинске кривице по свом нахођењу, те када 
је Адвокатска комора ипак увела у свој пословиик посебне дисц. кривице, она 
је тиме прекорачила своју влает. Како се иословнико.м не може закон мењати; 
како је основа дисциплинских кривица означена у § 50 од. 1 Зак. о адвокатима, 
те како се овај зак. пропис једино законом чожс мвњати. то олррдЛр бр. i § 63 
пословннка не могу доћи у обзир.

Према свему rope наведеном, у датом случају сс iiHKiiHMiiHHi'aiio н*-пла- 
Нање не може квалификовати као дисциплинска крнвица.

Узевши у обзир пропис сл. к) § 43 Зак. о адвокатима, iio којем је одбору 
Адвокатске коморе дато право да изЈшче казне до 1000 динара, ако ее адвокати 
не би одазнвали његовим наредбама, јасно је да се Одбор може служитн овим 
правом када адвокати не одговарају својим дужностима плаћања. Према томе 
је ван сваке сумње да неплаћање доприноса може да има као иоследицу посту- 
пак пред одбором Адв. коморе, који има надзорни делокЈ>уг према адвокатима.

У смислу § 50 од. 2 Зак. о адвокатима, одбор Адвокатске коморе извнђа 
n казни мање' грешке или немарности у В])шењу дужности. На основу овог зак. 
прописа може се такође поступити иротив адвоката када не одговара дужности 
плаћања, те ако ее утврли грешка или немариост дотичног ад1!0ката, може се 
на основу § 54 Зак. о адвокатима казнити пнсмеиом одно<но новчаном казном 
до 200 дин.

11з свега издожснога ироизлази да м|1сма iBHTojehiiM зак. iipniiHciiMa нвцла- 
Оање доириноса — о коме је реч у конкретном случају — н<* може да има за 
иоследицу дисциплинскн поступак, пошто овако једноставно неплаћање не 
твори диециплиноку кривипу. (Диз. бр. 37/1937).
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§ 93 од. 1 Зак. 0 адвокатима ii супсидпјарна примена С. кр. п. 
— Против решења, које се односи на само вођење дпсц. поступка. 
нема места жалби. —  Решење дисц. већа, којим се дисц. поступак 
обуставља, мора се образложитн.

Адвокатско дисциплинско веће Одељења Б. београдског Касационог суда 
жалбу делимично уважава ц решење дисциплинског већа Адвокатске коморе у 
Н. Саду у оном делу, којим се одбија предлог заступника Коморо, поништава, 
упућује првостепено Дисциплинско Belie да тај предлог узме поново у расма- 
трање и донесе нову одлуку.

У осталом делу жалбу одбацу'је.

Р А З  Л 0311:
Побијаннм решењем одбпјен је предлог заступника Коморе да се дисци- 

плински поступак у овој стварц обустави ii уетупљен је II ii III примерак молбе 
пријављивача од 23 фебруара 1937 пријављеннма на изјашњење.

Жапилац побија првостепено решење на том основу да оно уоиште није 
образложено п да није бнла места тражењу изјашњења од њега.

Адвокатско дисциилннско веће овог Касационог суда је жалбу у оном делу 
који се односи на тражење изјашњења на основу § 331 од. 3 С. кр. п., у вези 
§ 96 од. 1 Зак. 0 адв. ii чл. 31 Зак. о суд. ред. судова, као недопуштену одбацио, 
с разлога, што се тај део решења односи на само вођење дисциплинског по- 
ступка, a протии такови одлуке у смислу § 93 од. 1 Зак. о адв. жалба није 
допуштена.

Адвокатско дисциилинеко веће овог Касационог суда налази да се решење 
дисциплинског већа Адвокатске коморе о предлогу радн обуставе дисциплин- 
ског поступка не однос-н на само вођење дисц. поступка, него на његово мерн- 
торно окончање, те да зато нротив таквог решења у смислу цит. § 93 од. 1 Зак. 
0 адв. има места жалби и да, с обзиром на S§ 94 сл. а) н 99 Зак. о адв., право 
жалбе против тога решења има и жалнлац као дисциплинскн окривљеник. па је 
зато жалбу у том делу узео у мернторно расматрање н uauiao да је она оено- 
вана, II то из следећих разлога.

Закон 0 адвокатнма — сем § SO у којем се ради о одлуци којом се дисци- 
илинска ствар ynyhj^je на суђење — не садржн прописа о томе како морају 
бити саставЈвена решења дисциплннског већа Адвокатске коморе. У том погледл' 
нема чак нн такве одредбе која би упућивала на аналогну примену других 
законских прописа: Закона о судија.ча ред. судова или Судског крив. поступка.

Међутим, за поступак пред Адвокатско-дисциплинским већем Касацио- 
ног суда прописано је у § 96 од. i Зак. о адв. да се — уколико у овом по- 
тоњем закону нема посебних наређења — имају применити законске одредбе о 
дисципл. одговорности судије, док Закон о судијама редовних судова у чл. 3i 
упућује на супсидијарну примену пропиеа Закона о судском крнвичном по- 
ступку, који у § 74 од. 2 прописује да се одлуке против којих се може употре- 
бити који правнн лек. нлн којима се какав предлог нли захтев одбија, морају 
писмено образложнтн.

Адпокатско дисциплинско nehe овог Касационог суда налази да овај про- 
кис важи и за одлуке Диециплинског већа Адвокатске коморе, не само зато 
BiTO тај пропис претставља опште начело сваког судског поступка које проп- 
стиче нз саме његове суштнне, него и зато што је другостепени дисципдинскн 
<уд у могућностн да по закону испитује правилност одлука првостепеног суда 
само онда, ако су оне образложене, ако су, дакле, наведене чињенице и правни 
основ на којима су оне утемељене.

Како је, пак, Дисциплинско веће у предметном случају одбнло предлог за- 
етупника Коморе да ее дисцнпл. поступак обустави, a да за ту своју одлуку 
пнје навело никаквих разлога, те како услед тога ово Адвокагско дисципл. веће 
Касацноног сула ннје уопште у MoryliHiRTii ла ту одлуку ценн, јер не одговара 
пропису § 74 од. 2 С. кр. II., —  ваљало је у том делу жалбу уважити, нападнуто 
решење у погледу одбијања предлога заступника Коморе iia основу § 331 од. 3 
С. кр. II. у вези чл. 31 Зак. о суд. u g 96 од. 1 Зак о адв. иоништитн и уп.утити 
Дисциплинско Behe Адв. ко.море на нови постуиак ii одлуку. (Бр. Дисц. 25/1937).
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За решавање призива протнв пресуде општинског суда у 
Новом Саду, надлежан је Ср. суд у Ср. Карловцима.

Behe за решавање сукооа о надлежности у седишту Касационог суда у 
Веограду на основу чл. 104 Зак. о уређењу редовних судова донело је

З А К Љ У  Ч АК:
Да је за решавање прцзива В. Ђ. протнв iii)tT,v.W ошт. суда бр. 1365/1935 

ради 365 дннара и п. п. надлежан Ср. суд у Ср. Карловцима.

Р А З Л О З Н :
Г. 'Б. из Новог Сада поднео је 16 дец. 1935 тужоу општинском суду у Новом 

Саду против В. Ђ. из Петроварадина ради 365 дин. главннце и п. ii. Тужени се 
против пресуде општ.-суда жалио Ср. суду у Новом Саду, који је, међутим, на- 
редио општинском судЈ' у Новом СадЈ* да списе упути Ср. суду у Срем. Кар- 
ловцима, у надлежност.

Ср. суд у Ср. Карловцима се нзјавио ненадлежним са 1)азлога, јер ирво- 
степени луд у Новом Саду није основан по прописима закона од 3 октобра 1876 
0 месннм судовима.

Потом су списи упућенн Ср. с5'дј’ у Новом Саду, али ни овај суд није 
ирихватно надлежност, јер ирема пропису § 62 у вези § 61 Гр. ii. н. месна 
нздлежност се одређује по месту у којем се тужени настанио у намери да 
тамо стално П1>е5ива. Како је, пак, тужениково ПЈ1е6ивалиште у Петроварадину, 
a Петроварадин је само админиетративно ирииојен Новом Саду, то ематра, да јв 
за решавање овог ciiopa надлежан Ср. суд у Ср. Карловцима.

Ово је веће одлучило, да је за решавање призива тужене странке надле- 
и;ан Ср. суд у Ср. Карловцима и то са ових раз.лога;

IIo § 1 Зак. 0 општини града Новог Сада од 9. октоора 1929 год., општина 
града Петрварадина спаја се са оиштином г[)ада Новог Сада у једио уи[)авно 
подручје и у једну општину.

Како го])Њим законом није измењено подручје Ср. суда у Ср. Карловцима; 
како се Петроварадин и сада још налази на подручју овог Ср. суда, a како 
је пребивалиште тужене странке у Петроварадину, то је по одредби § 61 
Гр. п. п. за решавање призива надлежан Ср. суд у Ср. Карловцима као опште 
месно падлежни суд. (В. Бр. 76/1937). *
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Аутентична тумачења и исправке
Аутентнчно тумачеше Уредбе о лшшадацвјн земљораднвчквж дугова

На основу члана 56 ст. 2 Уредбе о ликвидацији зе.«л.орадничких дугова, a 
у споразуму са министром финансија, министром по.гопривреде и министром 
трговиве и индустрије, издајем следећа аутентична ту.чачења поменуте уредбе.

1. Аутентично тумачење члана 2 Уредбе о лнквидацији -земљорадничкнх 
дугова које гласи;

„Приликом утврђивања земл>орадничког својства ДЈЖника у смислу члана 
2 Уредбе 0 ликвидацији земљора.шичких лугова не узимају се у обзир ннкакви 
други њихови прпходи осим опоре.зованих.

Као опорезовани приходи из ст. 1 члана 2 поменуте Уредбе сматрају се и 
опорезовани приходн које неко има у иностранству.“.

2. Аутентично тумачење етава l. члан 3 Уредбе о лнквилацији зе.м.Ђ0- 
радничких дугова које гласи:

„У случају кад по једној земљорадничкој ооавези постоје више солидарно 
обвезаних главних дужника, од којих су неки зе.м.т>ора,дници у с.мислу Уредбе 
0 ликвилацији зе.чљорадничких дугова a неки ннсу, олакшице по урвдбп ужи- 
вају само они од тих дужника који су земл>орадници iio уредби.

Потраживања установа нз става 1 члан 7 Уредбе о ликвидацији земљо- 
радничких дугова, по који.ча је главни ,1Ј’жник незе.мљорадник, a јемци земљо- 
радници у с.мислу Уредбе, Привилегована аграрна банка није дужна примити
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пре него што установа докаже да се односно иотраживање не може наилатитн 
од главног дужника неземљорадника".

3. Аутентично тумачење става 2 чл. 3 Уредбе о ликнидацнјц земљо- 
1>адничких дугова које гласи:

,,По спорним иитањима ј£з става 2 и S чл. 3 Уредбо о ликвидацнјн земљи- 
радничких дугова суд доноси iio ванпарничном постунку сходао чл. 54 Уредбе.“

4. Аутентично тумачење чл. 5 УЈ)едбс о лнквндацнји земљорадничких 
ДЈГова које гласи:

.Дужници из члана 5 Уредбе о ликвлдацији 31-.м.т>01>адннчкнх ДЈТова мо- 
|;ају испуаавати ск« услове за земљорадника нз чл. 2 ове УЈ>едое, изузев да им 
посед не прелази 50 односно за иородичну задругу 100 хектара. Оваквим дужни- 
цима he се издавати земљорадничко увер(же по обрасцу из члана 9 правнлцика 
за извршење уредбе, са напоменом да нм посед зиратне зелкге ирелази 50 одно- 
оно 100 хектара."

5. Аутентично тумачење члана 24 Уредбе о лнквидЈцпјп земљораднпчких 
дугова које гласи:

„Кад се по ст. 1 чл. 24 Уредбе о лнквидацнјн земљорадничких дутова ради 
одређивања процента снижења цени однос дуга и имовног стања сваког поје- 
диног дужника, узеће се у обзир cmi дугови тог д\'жника земљорадника којн су 
постојали на дан 25 септембра 1936 годнне, без ббзира да ли су обухваћенн 
Уредбом или не.

У укуино несмањено дуговање из ст. 2 чл. 24 Уредбе улазе само дугова- 
ња обухваћена пропиенма Уредбе. Под укупним дуговањем из новог става ра- 
ЗЈ'ме се стање односног дуга на дан 26 еептембра 1936 године.

Број 12230 , ,
22 фебр^Ура 1938 године Министар правде.

Београд М. Симоновић, с. р.

Нова аутевтична тзгмачења Уредбе о ликвндаци|и земљорадвнчкнзс
дугова

На основу чл. 2 Уредбе еа законском енагом о ликвидацији землЈорад- 
ничких дугова, a у споразуму са министром фннанснја, мшшстром пољопри- 
вреде и министром тргошше п иидустрије, издајем следећа аутентична тумачења 
иомепуте уредбе;

1) Аутентнчно тумачење ст. 4 чл. 3 Уредбе о ликвидацији земљорадничких 
дугова које гласи;

„Као тражбине које пронстичу из крнвичног дела по ст. 4 чл. 3 Уредбе о 
ликвидацији земл>орадничкнх дугова сматрају се тражбине настале поводом 
кривичног дела угврђеног крнвичном пресудом“.

2) Аутентично тумачење ст. 2 чл. 8 Уредбе о ликвидацији земљорадничких 
дугова гласи:

„Прописима Уредбе о ликвидацијн земљорадничких дугова није измењена 
солидарна обавеза главинх дужника н јемаца, уколлко је она постојала по рани- 
јој дужничкој исправи".

3) Аутентнчно тумаченч- чл. 42 Уредбе о ликвпдацнји земљорадничкнх 
ДЈГова које гласи:

„По предметима из чл. 42 Уредбе о лпквидацији земљорадничких ДЈТова 
суд доноси одлуку iio ванпарннчном поступку сходно пропису чл. 54 Уредбе“.

Бр. 26644
22 марта 1938 године

Београд. 3/. Симоновић, с. р.

Исправка Уредбе са заковском свагом о ограннче&у отуђнвавл ие- 
покретне нмоввае на подручју Апелационвж судова у Новом Саду

и Загребу
У члану 2 У]>едбе са ;wkohckom снагом о ограничењу отуђивања непокретне 

пмовине на подручју Апелационцх судова у Новом Саду и Загребу, објављене 
у „Олужбеним новина.ма" бр. 42-Xli од 2*4 фебруара 1938 године, у првоме 
редку, послс речн „власнлштво'', треба да стоји реч „одн£К‘но“, што се овим 
исправља.

Број 15860. — Из Министа1>ства иравде 9 .марта 1938 године у Београду.
(Ова исправка објав.л>ена је првп пут у бр. 59 Службеннх новина од lu 

марта 1938 г.)

Министар правде,



125

Скупштина Удружења правника у Новом Саду
10 априла о. r. одржана је редовна годишња скупштина Удру- 

жења правника у Новом Саду, коју је у 105  ̂ ч. отворио претсед- 
ник Удружења д-р Сава Путник, в. д. претседника Касационог 
суда у Новом Саду. Пошто је поздравио скупштину пригодним 
roBopoM и захвалио се члановима што су се у тако лепом броју  
одазвали позиву и узели учешћа у раду скупштине, те пошто је  
установио да скупштина може пуноважно радити, дао је реч секре- 
тару удружења г. Владимиру К. Хаџи, адвокату, и умолио га да 
поднесе годишњи извештај о раду Управе.

У своме извештају секретар г. Хаџи рекао је, између оста- 
лога, и ово:

Данас је равно пет година како је једна група млађих прав- 
ника, осећајући велики недостатак заједничког стручног рада и 
јаче друштвене повезаности правника свих струка, решила да 
оснивањем Удружења правника попуни ту празнину, која је осет- 
на била не само у круговима новосадских правника, него и у кру- 
говима правника са целе територије Апелационога суда у Новом 
Саду. Међу првима који су прихватили и са пуно разумевања и 
љубави помогли ову акцију били су гг. д-р Сава Путник, д-р Јован 
Савковић, д-р Тодор Петковић, д-р Мирко Фрида-Кауримски, 
Ђорђе Маринковић, Људевит Кекс и многи други, па се тако 
могло приступити оснивању овог нашег Удружења, чија су пра- 
вила била одмах израђена и надлежној власти послата на потвр- 
ду. Истовремено изабрана је и прва управа на челу са нашим 
уваженим претседником r. д-ром Савом Путником.

Данашња наша скупштина требала би да има нешто свеча- 
нији карактер, јер се данас навршава наша прва „пјатиљетка“, 
na је природно да се запитамо, да ли су оснивачи овога Удру- 
жења узели једну корисну иницијативу т. ј. да ли је одиста по- 
стојала објективна потреба за оснивањем једнога оваквог Удру- 
жења и шта смо за ових пет година за остварење наших циљева 
учинили. Те циљеве су у 4 чл. друштвених правила наши оснивачи 
тачно означили овим речима; Сврха удружења је: међусобно упо- 
знавање, развијање колегијалности, одржавање предавања и 
расправљање о стручним питањима, заштита правничког угледа и 
интереса, издавањем правничког часописа и отварање друштвене 
читаонице. У погледу развијања узајамне сарадње међу правни- 
цима свих струка и положаја овога правног подручја, ми смо већ 
у прошлогодишњем нашем извештају довољно истакли да се рад 
нашега Удружења не може ни замислити без сарадње свих прав- 
ника овога подручја, којима у важним питањима судског, управ- 
Kor, привредног и финансиског живота припада, у првом реду, 
иницијатива.

Ми данас можемо, међутим, слободно рећи, да је наше Удру- 
жење доста допринело идејном зближењу свих правника, не само 
са територије Окружног суда у Новом Саду, него и са целе тери- 
торије новосадског Апелационог суда. Но, ипак, морамо признати 
да је овај циљ, засада, само делимично остварен и да је остварење 
циљева и идеја узајамности које су наше осниваче руководиле,
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наилазило, често, на тешкоће. Услед неједнакости сталешких ин- 
тереса, долази међу разним правничким сталежима, као и иначе 
мећу сталежима у животу, понекад, до дијаметрално опречних 
схватања те је, под таквим околностима, често врло тешко наћи 
једну заједничку платформу, на којој би се све те супротности 
могле измирити. Ипак, нама је успело, да бар једно извесно време 
дејствујемо на складан рад две најважније наше сталешке уста- 
нове, на Адвокатску и Јавнобележничку комору у Новом Саду, те 
у правцу заједничкога рада са нашим судијама, који су у нашем 
Удружењу заступљени у лепом броју, што овим са задовољством 
констатујемо. Но наше је друштво имало привлачне снаге и за 
правнике управних, финансиских и привредних струка, који су сви 
прихватили, пропагирали и спроводили наше замисли, те потпо- 
могли излажење нашега стручног часописа, који треба да је до- 
стојан претставник целокоупног правног живота у Војводини. 
„Правнички гласник“, орган нашега Удружења, био је у првој 
години излажења истовремено и орган Адвокатске и Јавнобележ- 
ничке коморе у Новом Саду. Ова сарадња трајала је, нажалост, 
само годину дана, јер, као што је познато, на скупштини Адво- 
катске коморе, која је била одржана 1 новембра 1937 године, ре- 
шено је да адвокатски сталеж поради код надлежних фактора на 
томе, да се јавно-бележничка установа укине, те се под таквим 
околностима није више могао наставити рад под старим услови- 
ма. Скупштина Адвокатске коморе је услед тога решила, да се 
нашем часопису колективна претплата са 1 јан. 1938 обустави, те 
је тако наш часопис остао без потребних материјалних средстава, 
која би му обезбеђивала правилно излажење.

Ваљало је, дакле, наћи начина како да се правилно излажење 
часописа обезбеди и како да се постигне то, да се часопис, по 
могућности, издржава из својих властитих средстава, да не би 
услед материјалних неприлика његово редовно излажење било 
довођено стално у питање. Тако је управни одбор на својој сед- 
ници од 17 новембра 1937 донео одлуку, којом је власништво и 
издавање часописа припустио приватној иницијативи с тим, да се 
издавање часописа организује на претплатној основи, a да Удру- 
жење правника задржава у погледу часописа ону ингеренцију, 
коју је прошле године имала Адвокатска комора. „Правнички глас- 
ник према тој одлуци, остаје и даље орган Удружења, који уре- 
ђује по Управном одбору изабрани Уређивачки одбор, a Удру- 
жење се обвезује да ће часопис материјално потпомагати т. ј. на 
исти колективно претплатити све своје чланове, и „Правничком 
гласнику" припустити сав вишак својих прихода који утече од 
скупљене чланарине, као и од правничког бала, који се буде по- 
казао после покрића редовних режиских трошкова Удружења: 
кирије, набавки извесних часописа и књига, плате послужитеља, 
поштарине и осталих трошкова. Управни одбор одређује, с вре- 
мена на време, висину своте са којом се „Правнички гласник" суб- 
венционише с тим, да Удружење преко тога износа за обавезе 
листа није одговорно, a сва евентуална дуговања да терете искљу- 
чиво „Правнички г л а с н и к Ис т о  тако, уколико би се после покри- 
ha свих трошкова око издавања часописа, штампарије, хонорара,
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коректуре, административних трошкова, поштарине и осталих ре- 
жиских трошкова, временом, показала извесна актива, односно 
чист приход, исти не припада Удружењу, него искључиво влас- 
нику листа Хаџи Владимиру, на име накнаде за његове инвести- 
ције, као и ризико који је он лично примио око издатака скопча- 
них са издавањем часописа.

На тај начин „Правнички гласник“ не само да није морао 
престати, него је обновљен и, уместо повременог и двомесечног 
часописа, он је постао месечник те излази редовно свакога послед- 
њег у месецу. Осим тога и само уређивање часописа претрпело је 
извесне измене, јер се у њему од 1 јан. 1938 публикују чланци пр- 
венствено практичне природе, на теме које могу бити од интереса, 
пре свега, за правнике нашега правнога подручја. Нарочита паж- 
ња се обраћа, сем тога, јудикатури тако да је већ у прва три броја 
из ове године објављена обилна, одабрана и систематски сређена 
судска грађанска и кривична пракса Касационог суда у Новом 
Саду, као и осталих виших судова овога правног подручја. Осим 
тога заведено је ј неколико новина: објављују се и значајније 
одлуке нижих судова, у којима ови суде у см. прописа новог 
Грађ. парничког поступка у последњем степену, као на пр. у спо- 
ровима због сметања поседа, разним грунтовним и извршним пред- 
метима итд. Поред сталне рубрике „Административна пракса“, 
која је од велике користи не само колегама из управних струка, 
него и свима осталима правницима, повремено се објављује и 
„Јудикатура о индустриској својини“. Објављивање ове праксе 
веома је потребно, јер развојем индустрије у нашој земљи, a по- 
главито на нашој територији, индустриска својина, као једна спе- 
цијална грана трговачког права, добива у привредним односима 
појединаца све већи значај. У круговима привредника и правника 
влада стога оправдано интересовање за заштиту права индустри- 
ске својине, која се односи на патенте, занатске узорке и моделе, 
трговачке и фабричке жигове, као и сузбијање нелојалне утак- 
мице, који врло често дају повода разним грађанским па и кри- 
вичним споровима. У „Правничком гласнику" се, најпосле, објав- 
љују важније уредбе и аутентична тумачења, тако да и те публи- 
кацнје могу бши свакоме практичару-правнику од највеће корнсти.

Ове судске године нашем Удружењу и нашем целом граду 
требала је бити указана велика почаст тиме, што је осми Конгрес 
правника требао бити одржан у Новом Саду. Наше Удружење, 
свесно својих дужности, ставило се је било на расположење 
Сталном одбору Конгреса, те су у заједници са Адвокатском ко- 
мором већ биле извршене разне потребне припреме, али, нажа- 
лост, из познатих разлога овај Конгрес није могао бити прошле 
јесени одржан, него је на неодређено време одложен. Око орга- 
низовања овога Конгреса нарочито је била заузета наша прире- 
ђивачка секција, па је, свакако, и то био разлог, што ове судске 
године нису у Удружењу одржавана уобичајена предавања. Осим 
тога неки чланови Удружења сматрају да би предавања сада, 
када постоји часопис, имала сасвим подређену улогу, с обзиром  
на чињеницу да се већи део проблема који су се иначе ра- 
справлЈали у Удружењу, објављују у часопису.
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Ha крају треба поменути још и то, да је Удружење и ове 
године приредило традиционални Правнички бал, који је био 
достојна репрезентација не само нашега Удружења, него и чи- 
тавог правничког сталежа, јер је на њему узела учешћа најотме- 
нија публика из целе Војводине, a и из других крајева наше 
земље. Зато је Управни одбор сматрао за своју дужност да на 
седници одржаној 26. марта о. г. једногласно изрече записнички 
благодарност претседници Приређивачког одбора, гђи Ленголд- 
Маринковић Катарини, потпретседнику, г. д-ру Максимовићу Ду- 
шану, секретару, г. Јанкулову Милошу, те члановима, гг. д-ру 
Вујину Божидару, д-ру Вагнеру Карлу, Сиришком Славку, Хаџић 
Лазару, д-ру Новићу Јефти, Младеновићу Миленку, Вагнеру 
Петру, Курбатфинском Јерку, као и свима осталим члановима 
Приређивачког одбора који су својим трудом допринели успеху 
ове свечаности.

После извештаја секретарева претседник је дао реч благај- 
нику Удружења г. Павлу Инђићу, који је у своме извештају дао 
подробна обавештења о свима приходима и расходима Удру- 
жења. После извештаја претседника Надзорног одбора г. д-ра 
Звонимира Фриде-Кауримског, да ]е цело новчано пословање 
Удружења било потпуно исправно, отворена је. дискусија, после 
које је скупштина решила да у целости горње извештаје узима 
на знање. Након тога претседник г. д-р Сава Путник умолио је 
скупштину да уважи оставку Управног одбора Удружења, a осим 
тога умолио је да њега лично више не бира за члана Управе, бу- 
дући је преоптерећен другим дужностима, што је скупштина 
једногласно одбила, те га је, уз буран аплауз, акламацијом иза- 
брала поново за члана Управног одбора. После тога изабрани су 
и остали чланови Управног и Надзорног одбора.

Пошто је нова Управа изабрана, скупштина је установила 
чланарину за Удружење правника са 10.— дин. месечно за гг. 
судије, адвокате, јавне бележнике и држ. чиновнике шесте и 
Еиших група, a за судије и држ. чиновнике седме и нижих група, 
судске и адв. приправнике (уколико су њихови шефови на лист 
већ претплаћени) са 5.- дин. месечно.

После тога скупштина је решавала о будућем раду Удру- 
жења, па је, између осталих одлука, донела и одлуку да се, поред 
редовних предавања, одржавају, бар једном месечно, и седнице 
на којима ће се саопштавати краћи реферати, по правним пита- 
њима о којима ће се водити после реферата и дискусија. Теме 
ових реферата објавиће се увек благовремено и у друштвеном 
органу, како би сваки члан био о њима претходно обавештен, те 
ое могао спре.мити за учешће у дискусији.

Пошто је дневни ред исцрпл>ен, претседник је скупштину за- 
кључио.

Дана 20 априла о. г. Управни одбор одржао је седниц}', на 
којој су изабрани претседници и остали часници Удружења, као 
и чланови Редакционог одбора и њихови заменици, чија су имена 
објављена у овом броју.
Власник „Правничког гласника": Владнмир Хаџи, адвокат, Нови Сад, Соколска ic. 
— Одговорни уредник; Владимнр Хаџи. — Штампарско и издавачко д. д , 

Нови Сад, Луја Бартуа ул. 70.
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