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ЕКСПОЗЕ 
ПИНИСТРА ФИНАНСИЈА 

o 

ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА 
О ДРЖАБНОИ ПРАВОБРАНИОШТБУ 

Прне почетке Државног правобраииоштпа у Краљевнни Србијп налазнмо у указу 
Кнежевом од 18 фебруара 1842 год. под именом: Праишелственог фишкала, с годиши.ом 
платом од 600 талира (внди Зборпик .'30 стр. 302). 

Писле непуне године дана указом од 13 октобра 1843 годнне ово je звање укннуто 
зато што je Пспечитељство финансија у потребннм случајевима одређивало кога ид свог 
персоиала, да штнти имовио правне интересе државе. 

По истеку скоро n, них пет година 16 септембра 1848 године издато je „Иастав-, 
ЛЈеније за браннтеља права правитељствених" у 12 тачака. Tor „НаставлзепиЈа" нема од- 
штамиапог ни у једном Збороику, али je ипак шегов текст сачуван. У њему су изложене 
одредбе више општег карактера: o чувању угледа и достојанства бранитеља права прави- 
тељствених и тачности вршеша повереног му посла у главиом оно, што je данас прописапо 
за све чиновнике и државне службенике у опште. 

Од тог доба na све до 1919 год. није ништа донесено у Мнинстарсгву финансија за 
Државног правибраниоца изузев ситних правнла, која регулншу само уиутар1Би рад између 
њега и Миннстра. 

Тек после рата када je извршена реорганизација Министарства финансија у Уредби 
o организацчји Министарства финансија од 21) фебруара 1919 год. унето je свега пет чла- 
нова o Генералној дирекцији државног правобраниоштва 

Ha осталнм правним подручјима no уједии.ењу закчена су надлештва разлнчита no 
иазиву н no организаторним пршшсима KOja су вршила правобранилачку службу. Тако je 
у Министарству фннанснја бнла Генерална днрекција Државног правобраниоштва као шта 
je напред наведеио; у Загребу Равнатељство ерарскнх правних послова; у ЈБубљапи фи- 
нанчна Ирокуратура; у Сплиту фипаиснјско Одветииштво; у Сарајеву Ерарски фискалат; o 
у Новом Саду и у Подгорици устаповл.ена су Државна заступништва. Генералиа дирскција 
Државног правобраиноштва у Министарству финаиснја била je у админнстратнвним и другим 
пословиш виша инсганцнја иад поменутил, иравобраиплачким надлештвима. 

Како je бнла очигледна потреба да се донесе јединствен закои o Државном право- 
браииоштву за целу зелшу, изра^еп je већ у год. 1925 од нарочите комиснје, no iiapeljeii.y 
Мииистра финансија нацрт закона o Држашшм правобравиоштву, који због разпнх разлога 
и прилика није дошао до озакоњеља. У 10дини 1928 израђен je и други нацрт o Државпом 
правобрапиоштву. Уредбом пак o организацији финаисијске струке и службе од 9-Х-1928 
год. укинута je Генералпа дирекцнја Државног правобрапиоштва и укннута су напред no- 
меиута правобрапнлачка надлештва у унутраилвостн; при Мипнстарству фниансија поста- 
вл>ен je Државни правобраиилац, a у унутрашњости постављени су заступници Државног 
правоораниоца при финансијским Дирекцијама (Државна заступништва); у надлежност Др- 
жавноме правобраниоцу стављено je да заступа непосредно или посредво преко своЈих за- 
сгупника код фииапсијских днрекција имовно правне интересе државе и да na нсти начии 
даје правпа мишљеп.а no свима важнијим предметнма кад Миинстар или старешине noje- 
дииих надлештава то траже. Но, и ова и ов^ква организација Државпога правобраниоштва 
била je кратког века. Законом o организацнји финансијске управе од 7-Х11-1929 год. уста- 
новљена су, на место др>1<авнпх заступништва државич правобраиношгва, као надлештва 
непосредпо подре!]еља Мивистарству финавсија. У задатак државвнм правобраниоштвима 
ставлЈеио je да заступају државу у и.езнпнм пмовпо-правпим одпосима нз бпло које правпе 
области пред суД' вима и властима, да дају правна мишљепЈа која од II>HX траже Мнпистар- 
ства или друга надлештва и устапове, и да извршују друге послове које им Министар фн- 
иансија одреди (§ 9). Админнстратив^и послови државних правобваниоштва стављени су у 
делокруг Општег оделе1ва Министарства финансија {§ 6).  Оргавнзација пак државних   npa- 
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нобраниоштаиа пропнсаће се посебннм законом, a до доношења овога закона важиИе у no- 
гледу њихоиог делокруг« и њихове подручне надлежности и седишта досадашњи проинси, 
но с тим, да од дана стулаља на снагу овога закона, неће више бнти у саставу фииансиј- 
ских дирекција (§ 121). У години 1931 изра^ен je у Министарству фннаисија и rpelm нацрт 
Закона o Државном правобраиноштву. 

Док je међутим Државно правобраниоштво бнло предметом ових и оваквих дело- 
мичних реформи, a законодавно изједначење његово није никако стизало до оствареша, no- 
казивала се ]е внше н внше важност правобранилачке службе уколнко су поједини новн 
закони одређивали Правобраниоштву нове задатке. Тако je §-ом 59 Закона o банској 
управн од 7-Х1-1929 год. Државном правобраниоштву стављено у дужност да заступа 6а- 
новнне у њиховим имовно-правним одиосима пред судовима и властима, и да дају правна 
мншлЈеша која тражи Бан и друга њему подређена надлештва и установе. Чл. 11 Закона o 
сузбиЈаљу злоупотреба у служ&еној дужности од, 30-111-1929 год. Правобраниоштву je став- 
љено у дужност да суду подноси захтев, да огласи ништавнм правни посао који je био и 
и предмет кривичног дела. lio § 15 Закона o задужбннама од 6-V1-1930 год. Иравобрани- 
оштво je дужно да заступа задужбине управа којнх je повереиа којој јзвној власти, a 
остале задужбнме Правобраниоштво може заступати no нарочитом овлашћешу Министра 
просвете. 

Законик пак o судском поступку у грађ. парницама (грађапски парнични поступак) 
проиисује у § 128 у везн са § 66, да ие се заступање ерара (државе и јавних закладај 
уреднти Јисебним законом. 

Из предквег се внди да je Beli крајње време и апсолутна потреба да се донесе једин- 
ствен закон o Државном правоораништву. 

KoMuciija коју je за ову сврху поставио Господин Мннистар финансија одлуком 
својом од 8-11-1932 гог. испнтала je све раннје нзрађене нацрте o држаииом правобранио- 
штву, расмотрнла je сад nocrojehe Стање^и органнзацију државних правобраниоштава и 
придржавајући се нарочишх упустава датих joj од Мннистра финансија, израднла je нов 
нацрт Закона o Држааном правобраниоштву који се подносн: 

1) У овом нацрту закона задржавају се државна правобраниоштва у седиштима аве- 
лационнх судова са тернторијалном надлежношћу ових судова (§ 2). Данас посгоји седам 
овакових правобраниоштава: у Београду, за подручја Апелационнх судова Београда и 
Скопља, док не буде уставовљено Државно праиобравноштво у Скопљу за територнју 
Скопљаиског апелационог суда (§ 54), у Новом Саду, у Сарајеву, у Подгорици, у Сплиту, 
у Загребу и Љубљанн за подручја аиелационих судова у овим месгима, Ово установлЈеи)е 
државннх правобраниоштава no тернторнјама апелациопих судова, показало се je у пракси 
веома добро и успешио за правилно отправљање правобрапнлачке службе, a оно je свако- 
јако и нужно до потаунога изједначења цивнлиога закоиодавства. Да би пак над свнм овнм 
државним правобраЈиоштвима постојао један стручан орган, који би вршио надзор н функ- 
цију внше ннстанцнје над II.IIXOBHM радом, a истовремено се старао око једвообразности по- 
ступка у својоЈ правобранилачкој служби, усгановљава се ripu Мнннстарству финансија Вр- 
ховно државно правобраниошгво (§ 2) са нарочнтнм надлежнсстнма које су OApeljeHe §§ li, 
12,  16,  19, 20, 21, 25, 30, 34, 36 и 40. 

2) Општи задатак Државног правобраннштва je тај, да штити имовио-иравне ипте- 
ресе државе (§ 1). Ову заштиту Државно правобраннштво врши: a) заступашем Државе 
пред судовима, властима и свима (физичким и правпнм) лнцима (§ 3) кад се ради o имовно 
привпим односнма Државе (§ 1); б) давање правних мишљења државннм властима no свнма 
ваи<пнм питаи.зма (§ 4); в) испигнвањем формалне исправпости уговора који се закључују за 
Државу ^ 5). 

Мо, осим за државу Државно правобраништво ради и за друга правна лнца и уста- 
нове. Напоменуто je, д« no Закопу o банској управи Иравобраппштво засгупа Бановиму, 
која je у погледу Оановинског делокруга од Државе одељено правно лице и да no Закопу 
o задужбннама заступа задужбине. Нови закони могу, да из разлога јавних ингереса, повере 
Правобраипоштву заштиту имовно-правних ннтереса и других правпих лица и устаиова. 
Поједина државпа правобраппштвЈ зас1у11ала су до сада извесна правна лпца и устапове на 
освову нарочитих прописа важећих на њиховој посебиој тернторнјалној надлежности из ре- 
жима npe уједиње1ва; тако су na пример Правобраннштва у Сплиту и ЈБубљапи заступала су 
основпу непокретну имовину католнчке цркве и жупских бепефиција, јавне заводе за 
парохнјске сиромахе гдо ови постоје, сиротињске благајпе, и вршила су падзор 
над п^именом принудних закопскнх прописа при оснивању задруга no Закону из год. 1873 
и друштава са ограииченим јемством no Закопу из год. 1906, с тим, да су била дужна и 
овлашћена нзјављнвати жалбе противу упнса у судске регистре, ако су поменути законски 
прописи noBpeljeun. После yjeAnibeiba, Државпом правобраниоштву у Загребу поверено je 
саступа1ве 1 лавне братинске благајие na оспову уредое Министра шума и рудиика РБр. 
6365 од 16 јуна 1926 год. Одредбом Мипистра финавсија Бр. 5532 од 28 априла 1926 год. 
поверепо je Државним   правобранношгвима и заступаље   Поштанске   штедиопнце. Сав овај 



СТЕИОГРАФСКЕ BEJIF.IIIKE 453 

специјалаи рад Држанног npanodpaiiHoiurna регулисаи je пропнсом § 6 нацрта закона, у 
којем су обухиајјени случајеви :Јаступаи>а других правннх лица и установа на оснопу наро- 
читих закона, који су донети или he се доиети. као и случајепи у којима Министар фииан- 
сија cnnioM нарочитом »аредбом стапн прапобраниоштаима у зпдатак да раде извесне по- 
слове. Кад се доноси закон o изјед11>ачењу правобранилачке службе, треба одредити да 
ступањем на сиагу овога закона престају важити сви закони, уредбе, службена упутства, 
нарелбе и остали прописн који су до сада важили за државна правобрапноштва (§ 55). Али 
пропнсом § 6 у вези са прописом § 56 где се за закон o Државном правобраниоштву од- 
pelivje „вакацио легис" од 90 дана, дата je могућност Министру фиианснја, да одредбом 
својом продужи заступаље, no појединим правобраниоштвима извесних правпнх липа и 
установа, као и обавЛ)ан>е других парочитих послова према специјалним пропнсима из ра- 
нијег режима, још важећег на подручјима тих правобраниоштава, док се и ови прописи ne 
измене или укину доцнијим изједначењем закинодавства. 

3) Парнице покренуте противу Државе, расгрављају се редовно код судова у се- 
диштииа територијално наллежних правобраниоштава где ie општа месна надлежност (под- 
судност) тужепе Државе (§ 66 ГраЈј. парннчиог поступка): али има и таквнх парпица про- 
тиву Државе у којима се тужба мора или може предати суду изван гедншта правобрани- 
оштва, јер je за тужбу одређена некл посебна месна недлежност (§ 73 и наредни rpal). 
парничмог поступка). као што има парница које Правобраниоттво noKpelie код судова 
изван његова седиштв, јер je за односну тужбу no про^нсима Fpal). парн. пост. одређена 
општа месна падлежпост туженога или нека посебна меспа надлежпост. Због малобројног 
особл)а Правобраништва, или због изванредних прилика у Правобраниоштву, нли због 
штедп.е може се указати пужпо или умесно да Правобранилац повери заступање na рочи- 
штима и расправама у таквим парпицама пред судовима изаан седишта Правобрапиштва, у 
место правобранилачпим. чиновпицима, судским или другим чиновницима, na je ca ових раз- 
лога и допет пропнс § 9 нацрта за^она. Овим се прописом, истина, одступа од прописа 
првог става § 128 Грађ. пар. пост., (у поступку пред зборним судовима свпју степепа 
странке морају бити заступане одвокат!'м, било да je парница води пред већем, било пред 
судијом појединцем). Али je у ставу 3 истога § 128 Грађ. nap. пост. речено, да се заступање 
ерара и Јавних заклада уређује иосебним законом. те нема дакле апсолутне закопске сметње 
да се у Закону o Државном правобраниоштву Држави омогу11И да je и пред зборпим су- 
довнма згступа не само Државни правобпаиилац или чпноппицн Правобраниоштва, већ и 
судски чиновнпци, na оспову овлашћења Државпог правобравиоца, кад je онако заступање 
диктовапо потребом или разлозима штедње. 

4) Искуство je показало за потребно да судскн споровн (парпнце), у којима су 
често прелставлЈени веома крупнн интереси државпе касе или су no среди важпа правна пи- 
тања, буду вођени од једног за то стручног органа, т. ј. Државног правобрапиоштвл, ради 
чега je у § 15 нацрта закона одге1)ено, да спмо Државпо ппапобраччоштпо може за Државу 
подизати тужбе и на тужбе против Државе давати одговоре, a у § 10 остављено je шефо- 
впма правних отсека или правпим референтима v надлештвима где они постоје и који су 
no нарочнтим прописима овлашћепи на заступање Државе, да ово заступање могу вршити 
односно, да могу за Државу подизати тужбе и на тужбе давати одговоре, само у споро- 
внма који долазе у надлежпост среских судо1!а. Са прописом § 15 у вези прописа § 3, не 
дире се у заступање, које no нарочитим законима припада пзвесним иластима као н. np. 
Главној контроли и Bojnoj контроли. 

5) Врховпн државпи прапобранилац и Државпи правобранилац заступају без napo- 
читог пуномоћства (§ 8), a остали чиновници правобрапиоштва заступа!у no пуномоћству 
Врховпог државног правобраниоца или Државпог правобрапиоца (§ 9). Територијална пад- 
лежност појединих правобрапиоштва одрсђена у § 2, не може битн сметља да се Државни 
правобраниоци појаве у својству Државпих пуномоћника и пред судовима изван љихове 
територијалпе надлежности. Ово само у случају потребе и no одлуци Врховног држаипог 
правобраниоца (§ 11). 

6) Догађало се je и догађа се, да судске одлуке no предметима који спадају у над- 
лежпост Правобраниоштпа, буду достављене, у мссто Правобраниоштву, другим властима 
(н.пр. Иачелнику среза. шефу Поштанског уреда, Управи државног добра), или да тужбе 
и друга акта протппу Државпе и устапова које заступа Правпбранпоштво буду погрешно 
упућене тим властима, од чсга je много пута било штете no Државу, a судска пракса пије 
била једнообразна у томе да такве доставе не пронзводе правно дејство поема Држави. 
Да се ова штета избегне и правпа нензпесност уклони, донет je пропис § 17, којн се до- 
пуп.ује са nponncoM § 18. 

7) Ma да Државни правобранилац има у суду положај парпичпог пупомоћпика, и, 
ма да се у оваквом пупомоћству садржи и овлаћење na равтпве и na призпање (§ 132 Грађ. 
пар. пост), ono се овлашћење у §§ 19 и 20 ограничава тим, да равпап.е и признање Др- 
жавпог правобраниоца у име Државе не може произвести према држави правно дејство ако 



4П4 XI.1X РР.ДОВНИ САСТАИАК — 7 ЈУЛА 1934 

нема оло6реи>а no § 19. Ово je онлашћење   потребно   рпди   ефпкасније   заштите   државних 
иптереса 

8) Држапно прлнобраииоштпо као орган, коме je у опште поперена заштита имовно- 
праниих интепеса Државе, omaiuheno je п^пенстпо и да у спаком случају тражи обезбеђења 
за Дрл<апу- По парпчнтим законима ова o6e:i6el)eii)a могу тражити Главна контрола н њеии 
оргавн, Војна коитрола и 11>еин органи, no утврђеном мањку нли oiiiTeheibv лржавне касе 
и Пореске управе за јавие лажбипе, Међутпм, у пракси се пока:нала потреба. ла и друге 
власти могу тражнтн обезбеђенп! за Државу, те je рчди тога донет пропис § ?3 да би се 
тим властимз дало закопско овлашћење и ставнло у лужност да трпже обезбеђење. 

9) За cyl)eii.e rpntjancKiiK спорона поред редовиих државних судова постоје још и 
лруги судови, као избрами берпаиски n остали. Ови судови обичво су саставл.ени ол nen- 
равника. Ппи при суђењу нису строго везани зп прописе материјалиог закона, neli ве11ииу 
својих ппесуда доносе no здгавом пазуму и npecyl)yjy, онако, како судије налазе да je 
прав". Ha пресуде ових судова у већипч случајева ne може се употреби правпо -срелство, 
a n гле се може употребитн, опца се правним средством може обпчно папалати само фор- 
мална страна пресуде a не и материјална страна нсте. Са ових разлога, у § 24 нацрта пред- 
Biilieno je, да cnopone ca Државом могу сулпти само редовпи грађански судови, јер }ie на 
та! начин и лржаввп нптересп бити пајбол^ заштићени, 

10) У пар}1ицама протнву Државе, падлежност Државног првобраниоттва опређена 
je наллежптпћу суда пли no општпј илн посебпој месној иадлежпости, тако, да Ise за ова- 
кпве парпипе бити надлежпо ono Првобрапиоттвп, у чијој се територчјалпој надлежпостп 
(§. 2) паллзи суд којн je паллежап за спор. Алп у парницама које покреће Држава као и у 
другпм судским радњама (n. np. у осигурању доклза), може ла се поставч nnraihe. које je 
од Државпих прпобрапногчтва за то позпапо n надлежно, Оваке сукобе црллежпостп као и 
остала cnopna питања између поједипих правобрапиоттава, расправља Врховно лржавпо npa- 
вобраппоштво (§ 25), a полразумепа се, да се при томе никако не може днрати у прописе 
и падлежностп судова no Гра1јппском парпимном  позтупку. 

11) У § 20 Закопа o извршењу и обезбе1)ап>у од 9 јула 1930 год., регулисано je 
извршеп,е ради наплате повчаппх тражбина против самоуправпих тела, као и протнв уста- 
нова које je падлежиа влчст прогласила јавиим и опште корисним. Извршеље се може до- 
зволпти само у поглоду таквих саставнпх деловч пмовине самоуправпог тела или поменуте 
устапове, којп се без повреде јавних интереса могу употребитп за намиреп.е  веровпнка. 

IIITO се тиче нзвршеп.а против Држапе, помепути закон има само један изузетап 
nponnc; изузети cv од извршеп.а прелмети кон непосредпо служе вршеп.у поштанске, те- 
теграфске и телефопске службе (§ 210). 

Извтпење протпв Државе ради наплјате новчаних потраживап^ no пзвршним суд- 
ским пресудама, било je много пута. a ne увек јелнообразпо расправљено пц сулова. Сто 
седмопице у Загребу донео je no овом питању плепаппо peiueibe 28-V-1926 г. Бр. 1287 у 
коме je речено: ,3a плаћање из државпе касе постоје у чл 60—66 Закона o државпом 
рачунонодству нарпчптп прописп; исплате из лпжавне касе могу се чинити само no овим 
прописпма; право вођења егзекуције протнв Државе, ако се ради o паплати повчаве тра- 
жбипе ограпичепо je утолико, што се државпој управи има дати могућчост да поведе no- 
ступак nponncan у Закопу o државпом рачуноводству; тражилац извршења дужач je пред- 
ходно затражити од падлежне управпе власти да ова изда налог исплате на државпу касу 
a IIOIIITO тражилац нчје доказао да je безуспешчо предузео кораке за чздање налога ис- 
члате, чи ла му je оно ускраћепо, ne постоје закопске погодбе да нзврши захтев ппотпв 
Државе." Исти пак Сто седморипе у Загребу, оделеч,еБ, дочео je решеп.е од 11-Х-1927 год. 
у тачци 194 у комс je речено: „Држава у поглелу шепчх новчанчх дуговања не може се 
сматратч равпом сваком лругом прчватвом лужнику, пошто исплате које вршч Држава 
везане су за прописе лржавног рачуповодства, који су дочети у јавчом ччтересу, у циљу 
одожања потребчог реда и чадзора у отправљању фичанснјских послова и државпога газ- 
дипства у опште. C тога признато je начело, да je сам поверчлац дужан обратчти се на- 
длежној државнрј установи и тражитн исплату, on чак не може тражити чротив Државе, 
ако са предлогом за извршење че поднесе и доказ да je нсплату бесуспешчо тражио. Ma 
да тражчлац извршења ни5е v овоме случају поднео тај доказ, мора му се извршење до- 
зволчтч, пошто je дужча Држаиа већ у одговору na тужбу прчзчала да je поверчлац своје 
потраживање поијавио управиој власти крајем буџетске год. 1923/1924 a од овога времена 
до 19 марта 1927 год, када je подпет предлог за извршеч,е, власт je чмзла довољчо вре- 
мена да cv no дужчостч стара за кредит потребан за измиреч^е поверилаца. којн пије дужап 
пи no којем законском проччсу да чека док власт буде могла илч хтела псплатчти дуго- 
вану гуму или док v државном прорачуиу обезбеди специјалап кредит за исплату поверч- 
ona riponnc чл. 60 Закопа o државчом рачуповодству не тиче се државпчх поверчлаца пи 
п.ихових права, јер овај пропис садржава дчректпу обавезу за државне управче власти ра- 
ди упутарњег реда у државцнм фииапсчјама. Изузев напред помеиуту дужност повериоца, 
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Држава   као  дужник   мора   да   плаНа   доселе дугове   подједнако као   и спако  друго 
физичко личе." 

Из оних судских peuieiba свакако се пили, да постоји питаи.е: којн cv услови потре- 
бни и којег се »оступка поверилац мора придржавати да суд може дозволнти и.чвршеп.е 
протии  Државе. 

У последње време услед расииса Министарстна пранде Вр. 96227/29 упућеног апе- 
лационим судовима у којем je, no спгллсностн ca Ппивредно-финансијским комитетом, иста- 
киуто, да се H3Bpiueibe мора дозволЈапати противу Лржаве wao и противу сваиог лругог ду- 
жмика, судони дозвољавају извршење против Ппжаве чим je пресула постала \i3BnuiHa. Вило 
je овакпих ичпршеља и нч државни угаљ, na стоку и пољоприврелие сппаве државнмх добара, 
na и на новац у државпим касама са пеликом материјалчом и моралном штетом no Лржаву. 

Потребно je дпкле с обзиром na пропис § 26 Закона o државпом ппавобрапноштву 
којн Правобпачноштву ставл.а у лужпост, да се стара око H3BnnieiBa правноснажних 
сулских одлука, да се у овоме закону оегулнте и поступак, којсга се мора придржа- 
вати поверилац ппе него што затражи ол суда изврте11>е протнву лрж^ве ради ћаплате 
новчапе тппжбипе п>ему досу1)е11е правпоспажном сулском одлуком. Овај je ппступак регу- 
лнсан у § 28 начрта закопа. Роковп од два месеца односпо ол 14 лачп, одређечи у ^ 28 
довол.пи су, ла надлежче државпе власти свшче тто je потребчо за исчлату и да се 
и.збегие изврше11>е против Држав^. Овзј поступак у ичтересу je и спмих повер"лаца. потто 
ће сваки ''оверилац Пржаве зпати што му треба рлдити дч noc игне псплату. Судови пак 
имаће јелпом позитивне закочске прописе, no којима lie поступати кад се п.нма булу пре- 
длози подчосили  за  дозволу пзвршеч.а против  Државе. 

V вези са прелч.им, потребво je ла се позитивпим закочским прописима регули- 
nie и питање: na коју се лржавну имовину може проволити нзпршење ралч чаплате 
повчачнх тражбича. Државча имовичл je разчоврспа; саччч.апају je војча, жел>езчичка. 
саобраћајна, поштачска добра; чечокретчостн и покретпости намеч.ече непоспелпо јавчој 
служби; готов новац у касама; дожавпа приврелчп-тековна добпа и предузе^л. Међутчм 
како je Закоч o извршеч^у и обезбеђеч.у од 9 VII-1930 год. (§ 20) iiamao за потребчо, 
да у јавном интересу да нарочнту заштиту самоучравчнм телима, na чак и јавним и 
опште корисчим устачовама, нзузимајући изпеспе лелове п.ихо^е имовчче од извршења 
морп то свакако важнти и за Државу, јер су општи интереси, које Лржлвп застуча, 
без сум1ве важнији ол оних, који су поверечи самоуправчнм телнма и оптте корисчим 
установама. Праксом je локазачо, да je потребчо, да се у том погледу дочесу изриччи 
закочски ппописи, јер без таквих прописа че само да nehe бити сталности и једчообра- 
зности у јудикатури, чего he се летапчтч као што се je и лешавало и досаоа, ла he 
судови доноспти одлуке којима се оччглелчо вређају правчи ичтереси и изизиппју суко- 
би са другим државчим влacтиva. Ради свих ових  разлога   лонет je ппопнс § 29. 

12 Догађалп се je, да су правча мишљеч.а, која су вл^стима давала држапча пра- 
вобрачпоттва, саопттавача заиптересовачим лицима, која су их, у сулу или изван суда, 
искоришћавала на штету Држрве, нарочито кал су та п-iaitHa мшпљеч.а истицала чеповолЈ- 
ни положај Лржавр ппема противнику, илч закочгку чеосчованост државчога гледишта или 
захтева. Пропнсом § 31 остварује се потребча заштчтп државннх ичтереса ол такве штете. 

13) При Државном ппаиобрачиоттву пређпгчч.е Крал.евипе Србије као и npn Гечералчој 
дипекцији лржавчог правобрачиоштва (док je оча постојала) постојао je и Стални правчички 
одбор, који je имао за дужност, ла ла"е мич]Л1е1ва no крупчим и правчо комплнковлним 
прелметнма. Постојач>е пвог олбора у пракгц се пгказало као ррло корисчо за заштиту 
државних интересл, јер Државни правобрачилац често има да даје своја мишљења или да 
доноси оллуке no предметима, којн су прпвно компличовапи, и у којима су ачгажпвачп 
крупни лржавни интереси, те je потребча и сапапња једног одбора саставлзеног ул витс 
правчих гтруч1вака као што je прелви1јечо у § 34. 

14) Сврха je овом уакону та, да се подигче важност и углед установе Дпжавчог 
правобраниоштва на овај степеч, којн она заслужује no приропи својих фучкција Прнмера 
ради наводи се да су у Италпји прапобрлнилачки чивновници изјелчачечи у рангу са суди- 
јама, a Врховчи (Гечералнч) државчч правобрачилаи je у рачгу раван претседнику Касацч- 
очог суда, 

Закочом o Државвом ппавобрачиочиву установљавају се лпа нова звања: звач.е 
Нрховчог лржавчог правобрачиоца, које ге pacnopeljvje у 11 групу 2 и 1 стечеиа, и звање 
зпмечика Врховчог лри<авног правобплчиоца, које се pacnopeljvje у 111 групу 2 и 1 степена 
(§ 42 и 49f. Остала ччновничка звања Државног правобраниочива, устачовљена су и pacno- 
peljena у Закону o чичовпицима (§ 49). Да би се дала могућчост, да на звање Врховног 
државчог правобраниоиа, љегова замечика и Пржавних правобраччлаца буду поставл>еча и 
лица из суднјске струке, олре1)ечо je у §§ 44 и 45 да Врховчн државчи правобрачилац мора, 
поред услова из Закоиа o чиновницима, испуи.авати и услове који се траже за сулују Kaca- 
цчоиог суда no Закону o судијама, a да заменик Врховног државног правобраниоца и Државнп 
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прапобраниоци морају, поред услова no Закону o чинопницима, испуњавати и услове који 
се траже :)а судију Лпелациопог суда no Закону o судијама. Из правобранилачке струке 
може биги поставлзен на звап.е Врховног државпт правобраниоца чиновник, који je провео 
пет година у звлљу замеиика Државног правобранноца или у звању Држарног правобранноца, 
a на звање заменика Врховиог држаиног правобранноца и на 3Baii,e Државног правобраниоца 
чиповпик, који je провео три годиие у заању вишег саветника Државпог правобраниоштва 
(§§ 44 и 45). 

Како je правобрапилачкп служба no својој природи сродна са судијском нли адво- 
катском, треба поставити као услов за стнцање нравобранилачког зваша судијски ил i адво- 
катски испит (§ 46), који замељује ст^учни испит no Закоу o чнновннцима. 

Како већ no § 8 Закона o судијама три године службе код Државног правобрапно- 
пЈтва чипе услов за полагање судијског пспита, природно je, да се време проведено у служби 
Држпвиог пра;!обраниоштва рзчуна као време проведено у суду (§ 51). 

C обзиром на n описе §§ 44 и 45 no којима зваи.е Врховпог државпог правобраниоца, 
љегова заманика и Државпих правобраЕшлаца могу бити постављеиа и лнца из суднјске 
струке која имају квалификације судија Касациоиог суда и Апелациочог суда, донет je пропис 
§ 52 o конкурсу за поменута звања, Овај конкурс nelie никако бити na штету правобрани- 
лачких чиновиика, који би имали услове no §§ 44 и 45, пошто lie при једнаким погодбама, 
прнродио нмати првеиство правобранилачкн чиповници. 

Јуиа 1У34 год. 
у Бсогралу. 

Мипистар финансија 
Др. Мил. P Ђорђевић, с. р. 


