
401

Пре глед ни чла нак 347.91/.95(436)”1895”(094.5)
doi:10.5937/zrpfns50-11830

Др Ма ри ја М. Сал ма, ре дов ни про фе сор
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду
M.Sal ma@pf.uns .ac.rs

АНА ЛИ ЗА ЕВО ЛУ ЦИ ЈЕ И СА ВРЕ МЕ НОГ  
СТА ЊА ЦИ ВИЛ НОГ ПРО ЦЕ СНОГ ПРА ВА  

АУ СТРИ ЈЕ1

Сажетак: У ра ду су ана ли зи ра на пра ви ла ау стриј ског За ко на о пра-
нич ном по ступ ку. Иа ко је овај за кон до нет још 1895. го ди не, он је још увек 
у ва жно сти. Трај ност ујед но ука зу је на вред ност овог за ко но дав ног де ла. 
Та ко ђе, овај за кон је зна чај но ути цао на сред ње е вроп ска и ис точ но е вроп-
ска про це сна пра ва. Сам  ЗПП Ау стри је, иа ко је са чу вао сво је осно ве, од 
вре ме на до но ше ња до да нас  до жи вео је број не из ме не, укљу чив и из ме не 
ко је су на ста ле кра јем XX и по чет ком XXI в ека. Но ви је из ме не су на ста-
ле под ути ца јем за јед нич ког европ ског про це сног пра ва и ти чу се над ле-
жно сти, из вр ша ва ња од лу ке, по ступ ка по во дом плат ног на ло га, по себ них 
пар нич них по сту па ка, као и ван пар нич ног по ступ ка. Ау стриј ско ци вил но 
про це сно пра во је као нор ма тив ни си стем, са пра те ћом бо га том ли те ра-
ту ром, ути ца ло и на срп ско пра во ко је је у си сте му и по је ди ним ин сти ту-
ти ма пре у зе ло ре ше ња ау стриј ског пра ва. У ра ду се да је пре глед си сте ма 
и основ них ин сти ту та гра ђан ског пар нич ног по ступ ка Ау стри је: ту жба, 
од го вор на ту жбу, при прем но ро чи шта, усме на рас пра ва, до ка зна сред-
ства и до ка зни по сту пак, одлукe су да. Циљ је да се ва же ћа  са др жи на 
ЗПП-а Ау стри је са гле да у кон тек сту ре фор ме срп ског За ко на о пар нич ном 
по ступ ку.

Кључнеречи:Ау стриј ски За кон о пар нич ном по ступ ку, ту жба, од-
го вор на ту жбу, усме на рас пра ва, под не сци, до ка зи ва ње, пре су да, прав ни 
ле ко ви.

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав-
ни иза зо ви” чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду
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Увод не на по ме не: До но ше ње и из ме не ЗПП-а Ау стри је у све тлу  
хар мо ни за ци је са европ ским ци вил ним про це сним пра вом

Ау стриј ски За кон о пар нич ном по ступ ку (у да љем тек сту АЗПП, Zi vil-
pro zes sord nung, ZPO)2 је до нет кра јем XIX ве ка и уз број не но ве ле3 и да нас 
је у ва жно сти. Био је је дан је од нај мо дер ни јих пар нич них по сту па ка у вре ме 
до но ше ња. То је остао и да нас. Имао је ути ца ја на чи тав низ сред ње е вроп ских 
За ко на о пар нич ном по ступ ку, нај пре на За кон о пар нич ном по ступ ку Ма-
ђар ске из 1911. го ди не, па доц ни је, у дру гој по ло ви ни XX века, на не ка да шње 
ју го сло вен ско фе де рал но ци вил но про це сно пра во, а за тим, пре ко ње го вих 
ре ше ња,у пр вој де це ни ји XXI ве ка, на кон оса мо ста ље ња РС, и на срп ско 
пра во.

Ме ђу тим, и са мо ау стриј ско про це сно пра во је пре тр пе ло ути ца је, по-
себ но ути цај за јед нич ког европ ског про це сног пра ва. Мно ге из ме не АЗПП-а 
ко је су на ста ле у по след њој де це ни ји XX као и у пр вој и по чет ком дру ге 
де це ни је XXI ве ка по ка зу ју ви дан ути цај за јед нич ког европ ског ци вил ног 
про це сног пра ва, на ро чи то у обла сти над ле жно сти, до ста вља ња суд ских 
од лу ка,4 изр ше ња суд ских и ар би тра жних од лу ка, ар би тра жног ре ша ва ња 
спо ро ва. У ме ђу вре ме ну је до шло и до ре фор ме ван пар нич ног по ступ ка, као 
и не ких по себ них по сту па ка, као нпр. рад них спо ро ва. За пра во, ра ди се о хар-
мо ни за ци ји ау стриј ског про це сног пра ва са смер ни ца ма и мо де ли ма  е вроп ског 
пра ва ко је се од но се на пар нич ни и ван пар нич ни суд ски и ар би тра жни по-
сту пак. Са мо ау стриј ско про це сно пра во је по ка за ло зна ке хар мон за ци је. 

На за кон ско ре гу ли са ње ар би тра жног по ступ ка је не са мо у Ау стри ји, 
већ и у ве ћи ни европ ских кон ти нен тал них пра ва ути цао и Ma a stricht-ск и  
спора зум (1993), ко ји уво ди за јед нич ко европ ско тр жи ште на под руч ји ма 
пу но прав них чла ни ца са сло бод ним кре та њем ра да, про из во да, услу га и 
ка пи та ла, као и пра те ћи па ри шки мо дел-за кон (1994) за ре гу ли са ње ар би-

2 Вид. Ge setz vom 1.8. 1895 be tref fend die Einführung des Ge set zes über das ge ric htlic he 
Ver fa hren in bürger lic hen Rechtsstre i tig ke i ten (Zi vil pro zes sord nung) Re ic hsge set zblatt RGBl 1895 
/112, 113, zu letzt no vel li ert (по след ње из ме не), BGBl (Bun des ge set zblatt) I 2013 (VfGH). Пот пу-
ни на зив: За кон о суд ском по ступ ку у гра ђан ским спо ро ви ма. Скра ђе ни на зив: Пар нич ни 
по сту пак, или по ре дак гра ђан ског суд ског по ступ ка. 

3 Вид. BGBl 1983/135, 136; 1984/501; 1985/70, 556; 1986/71; 1989/343; 1990/474; 1991/628; 
1993/91; 1994/624; 1995/519; 1996/761; BGBl I 1997/22; BGBl I 1999/21; BGBl I 1999/125; 2000/135, 
2001/96, 152; 2002/76; 2003/112, 114; 2004/120, 151; 2005/120, 164; 2009/30, 52, 137; 2010/58; 
2011/21, 108; 2013/26. В., Ko dex des österreichisches Rechts, Ju stit zge set ze ABGB,UGB, ZPO, 
StGB mit Ne ben ge set zen 2014/15, be ar be i tet von Franz Mo hr, Ar tur We i lin ger, He in rich Stum voll, 
Hel mut Fuchs, Oskar Ma leczky, Le xis-Ne xis, Wi en, 2014, стр.439.

4 Вид. Zu stel lung sge setz, BGBl 1982/200, по след ње и зме не: BGBl 1990/357;BGBl I 
1998/158; 2001/137; 2002/65; 2004/10; 2008/5; 2010/11, 2013/33 (Ver wal tung sge richtsbar ke its-
Ausführung sge setz). В. Ko dex des österreichisches Rechts, Ju stit zge set ze, Le xis-Ne xis, Wi en, 
2014, стр. 583.
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тра жног по ступ ка, ко ји су угра ђе ни у ау стриј ски За кон о ар би тра жа ма. 
Бри ше се гра ни ца из ме ђу тзв. уну тра шње и спољ но тр го вин ске ар би тра же, 
бу ду ћи да се с ма тра да се ра ди о истом, европ ском тр жи шту. На рав но, с тим 
у ве зи, до шло је до зна чај не ре фор ме ма те ри јал ног пра ва, по себ но у обла-
сти за ко но дав ства о за шти ти по тро ша ча5, ка о и За ко на о пред у зет ни штву 
(Un ter neh men sge set zbuch, 1897).6

Да би  смо у на ред ном ис тра жи вач ком пе ри о ду са гле да ли ути цај ау стриј-
ског про це сног пра ва кроз ево лу ци ју срп ског про це сног за ко но дав ства у 
фа зи пр ве Ју го сла ви је, у фа зи дру ге Ју го сла ви је, као и по сле оса мо ста љи-
ва ња, од до но ше ња ЗПП-а 2004. нео п ход но је да се из вр ши ана ли за си сте ма 
и са др жи не За ко на о пар нич ном по ступ ку Ау стри је, пре ма ва же ћем пра ву. 
Та ана ли за је по треб на и са ста но ви шта по ре ђе ња са до ма ћим ва же ћим пар-
нич ним по ступ ком има ју ћи у ви ду и по сту пак хар мо ни за ци је са европ ским 
про це сним пра вом. 

Осно ве си сте ма и са др жи на (ин сти ту та) Ау стриј ског  
гра ђан ског суд ског по ступ ка

Си сте м а у стриј ског гра ђан ског суд ског по ступ ка, као и код нас, обу-
ва та пар нич ни, ван пар нич ни и из вр шни по сту пак. По сто је, као и у на шем 
пра ву по себ ни пар нич ни по ступ ци, У ши рем сми слу, у си стем суд ског по ступ-
ка спа да и ар би тра жно су до ва ње, пред ар би тра жом, за спо ро ве у при вре ди, 
под усло вом да по сто ји ар би тра жна кла у зу ла, чи ме се спор из у зи ма из над-
ле жно сти др жав ног су да. Ар би тра жна од лу ка се спро во ди (из вр ша ва) у прин-
ци пу на исти на чин као и прав но сна жна и из вр шна од лу ка пар нич ног или 
ван пар нич ног су да. Не са мо у Ау стри ји, већ и у ве ћи ни кон ти нен тал них 
европ ских зе ма ља, до шло је до з на чај не про ме не за ко но дав ства у обла сти 
ар би тра жног ре ша ва ња при вред них спо ро ва.

У овом ра ду ће мо по себ ну па жњу по све ти ти пар нич ном по ступ ку, 
пред др жав ним су до ви ма Ау стри је. 

Ау стриј ски За кон о гра ђан ско суд ском по ступ ку (За кон о пар нич ном 
по ступ ку од 1895, са доц ни јим из ме на ма) са др жи шест де ло ва (Teil), а де ло ви 
су по де ље ни на од се ке (Abschnitt) и на сло ве (Ti tel). За кон са др жи укуп но 617 
па ра гра фа.7 Упр кос број ним из ме на ма ко је су усле ди ле и под већ на ве де ним 

5 Вид. Kon su men ten schut zge setz vom 8. März 1979, сапоследњимизменамаBGBl I 
209/66,135; 2010/28,107; 2011/22,77,100; 2013/50; 2014/33. Вид. Ko dex des österreichischen Rechts, 
Ju sti zge zet ze, Le xis-Ne xis, Wi en, 2014, стр. 225.

6 Вид. Un ter neh men sge set zbuch, 1897, DRGBl 1897/219, по след ње и зме не: BGBl I 2007/72; 
2008/70; 2009/71, 135,140; 2010/29, 58,11; 2012/35; 2013/50. Вид. Ko dex des österreichischen 
Rechts, Ju sti zge zet ze, Le xis-Ne xis, Wi en, 2014, стр. 247-248.

7 Вид. Ko dex des österreichischen Rechts, Ju sti zge zet ze, Le xis-Ne xis, Wi en, 2014, стр. 
465-581.
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ути ца јем европ ског ци вил ног про це сног пра ва, тај за кон је за др жао основ на 
ори ги нер на обе леж ја. 

И пре ути ца ја европ ског пра ва, до шло је до зна чај них из ме на у од но су 
на ра ни ји, пред гра ђан ски си стем фор мал не про це ду ре. Про ме не су се за па жа-
ле пре све га у до ме ну основ них про це сних обе леж ја, на че ла. Та обе леж ја су 
ре зул тат ци вил но прав ног раз во ја. Ци вил но про це сно пра во је функ ци о нал-
но, у слу жби оства ри ва ња гра ђан ских су бјек тив них, ма те ри јал них пра ва. 
Про це сно пра во од гра ђан ског пе ри о да ви ше ни је си стем фор мал них до ка за. 
Гра ђан ски ЗПП Ау стри је је са си сте ма фор мал них до ка за пре ма ко ме је за 
до ка зи ва ње пра ва био по тре бан од ре ђе ни кван тум и вр ста до ка за, пре шао 
на си стем ма те ри јал ног, ствар ног до ка зи ва ња. Са фор мал не (пи са не) про це ду-
ре пре ла зи се на усме ни прин цип, рас прав но на че ло. При хва та се сло бод но 
рас по ла га ње про це сном гра ђом и зах те ви ма у по ступ ку. Ту жи лац мо же свој 
зах тев да пре и на чи, да га по ву че. Суд у пар нич ном по ступ ку спор не ре ша ва 
по слу жбе ној ду жно сти. Стран ке се у то ку по ступ ка мо гу по рав на ти. Зах тев 
ту жи о ца са под не тим до ка зи ма уз спро ве де ну кон тра дик тор ну рас пра ву је 
осно ва рас пра ве, али се ува жа ва од го вор ту же ног са ње го вим до ка зи ма. Ова 
обе леж ја се мо гу по ка за ти кроз бли жу ана ли зу АЗПП-а. 

Пр ви де о  са др жи оп ште од ред бе. Пр ви од сек овог де ла сар жи од ред бе 
о стран ка ма и њи хо вим за ступ ни ци ма. Пр ви пак на слов у овом од се ку је 
по све ћен про це сној спо соб но сти (Prozessfähigkeit)8. Пре ма за кон ској де фи-
ни ци ји9 ли це је спо соб но да пред су дом као стран ка са мо стал но пред у зи ма 
про це сне рад ње (про це сна спо соб ност) ако са мо стал но и пу но ва жно мо же 
да пре у зи ма оба ве зе. Не до ста так мо гућ но сти ова квог оба ве зи ва ња зах те ва 
за сту па ње стран ке или за цео про цес или за пред у зи ма ње по је ди них пра-
нич них рад њи. Ста ри је ма ло доб но ли це мо же уче ство ва ти у спо ру у прав ним 
ства ри ма у ко ји ма по гра ђан ском пра ву има по слов ну спо соб ност и та да се 
не тра жи уче шће, одн. са деј ство за кон ског за ступ ни ка 10. За кон ски за ступ ник 
про це сно не спо соб не стран ке има пра во на за сту па ње, при че му суд, осим 
у очи глед ним слу ча је ви ма, мо же да про ве ри ње го во овла шће ње пре пред у-
зи ма ња пр ве про це сне рад ње 11. Ако за кон ни је што дру го од ре дио, за по је-
ди не про це сне рад ње ко је зах те ва ју по себ но овла шће ње (пу но моћ) оно ће се 
про ве ри ти при ли ком пред у зи ма ња пр ве про це сне рад ње 12. Не до ста так про-
це сне спо соб но сти, као и по тре бу за по себ ним пу но моћ јем (овла шће њем) за 
во ђе ње спо ра, суд мо ра има ти у ви ду, по слу жбе ној ду жно сти, у сва кој фа зи 
по ступ ка13.

8 Вид. Zi vil pro ze ses sord nung, ZPO у да љем тек сту АЗПП, па ра граф 1-10.
9 Вид. па ра граф бр.1. АЗПП
10 Вид. па ра граф бр.2.АЗПП
11 Вид. па ра граф бр.4. АЗПП
12 Вид. па ра граф бр.5. АЗПП
13 Вид. па ра граф бр.6.АЗПП
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Дру ги на слов са др жи од ред бе о су пар ни чар ству (Stre it ge nos sen schaft) 
и о глав ној ин тер вен ци ји (Ha up tin ter ven tion).14И зу зев у за ко ну по себ но про-
пи са ним слу ча је ви ма, ви ше ли ца мо гу ту жи ти и мо гу би ти ту же ни (су пар-
ни ча ри) и то 1. ако и ма ју пра ва или оба ве зе у од но су на пред мет спо ра и ли 
ако се на ла зе у прав ној за јед ни ци, или ако их по ве зу је исто чи ње нич но ста ње, 
2. Ако пред мет спо ра чи не зах те ви од но сно оба ве зе за сно ва ни на исто вр сном 
или бит но исто вр сном чи ње нич ном осно ву, а исто вре ме но је за сно ва на над-
ле жност су да за сва ки од зах те ва15.

Тре ћи на слов ре гу ли ше уче шће тре ћег ли ца у спо ру, спо ред ну ин тер-
вен ци ју (Ne be nin ter ven tion).16 (1) Ко има прав ни ин те рес да у те ку ћем спо ру 
по бе ди јед на стра на, мо же на ње ној стра ни да сту пи упо сту пак (спо ред на 
ин тер вен ци ја). (2) На та кво сту па ње у спор су овла шће на и ли ца ко ја су по-
себ ним за кон ским про пи си ма овла шће на на спо ред ну ин тер вен ци ју 17. За кон 
ре гу ли ше и име но ва ње прет ход ни ка.18

Че твр ти на слов ре гу ли ше прав ни (про це сни) по ло жај пу но моћ ни ка19 
А ко за кон ни је дру га чи је од ре дио про це сне рад ње се мо гу пред у зе ти лич но 
од стра не стра на ка или пре ко њи хо вог пу но моћ ни ка 20. Ап со лут на оба ве за 
за сту па ња пре ко адво ка та по сто ји у по ступ ку пред пр во сте пе ним су дом у 
прав ним ства ри ма чи ја вред ност пред ме та спо ра пре ла зи 5000 ЕУР-а као и 
у свим прав ним ства ри ма пред ви ше сте пе ним су до ви ма.21 Суб сти ту ци ја 
адво ка та је мо гу ћа са мо пре ко по моћ ни ка ко ји има по ло же ни адво кат ски 
ис пит22. 

Пе ти на слов пр вог де ла ре гу ли ше тро шко ве по ступ ка.23 Пре ма основ-
ној од ред би сва ка стран ка сно си тро шко ве ко је је са ма пр о у зро ко ва ла 24. 
Тро шко ви суд ских рад њи ко је су стран ке за јед но ини ци ра ле или су пред у-
зе те у ин те ре су обе стр на ке, би ло на осно ву пред ло га стран ке, би ло по слу-
жбе ној ду жнно сти, сно се за јед но обе стран ке. Стран ка ко ја је у пот пу но сти 
из гу би ла спор, сно си тро шко ве про тив ни ка, спо ред ног ин тер ве ни јен та ко ји 
се при дру жио стран ци, и то све тро шко ве ко ји су на ста ли то ком во ђе ња 
спо ра пред у зе тих у ци љу оства ри ва ња пра ва, пре све га оних ко ји су за то 

14 Ви д. па ра гра фе бр.11-16.АЗП П
15 Вид. Ма ри ја Сал ма, „По би ја ње суд ског по рав на ња”, Збор ник ра до ва Прав ног фа-

кул те та у Но вом Са ду 2/2011, 146.
16 Ви д. па ра гра фе бр.17-20. АЗПП
17 Вид. па ра граф бр. 17. АЗПП
18 Вид. па ра графе бр. 22-25.АЗПП
19 Вид. па ра гра фе бр. 26-39.АЗП П
20 Вид. па ра граф бр.26. ст. 1.АЗПП
21 Ви д. па ра граф бр.27. ст. 1 АЗПП
22 Вид. па ра граф 15. За ко на о адво ка ту ри- Rec htsan walt sord nung,BGBI 1990/474
23 Ви д. па ра гра фе бр. 40-55. АЗПП
24 Вид. па ра граф бр.40 ст. 1.АЗПП
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би ли нео п ход ни.25. Ако је стран ка де лом из гу би ла де лом до би ла спор, тро шко-
ви се де ле сра змер но. Тро шко ви се мо гу од ре ди ти број ча но или у сра зме ри 
пре ма укуп ним тро шко ви ма. Тро шко ви об у хва та ју суд ске так се, др жав не 
так се, тро шко ве слу жбе них рад њи из ван су да, на кна де све до ци ма, ве шта ци ма, 
ту ма чи ма, пре во ди о ци ма, по рот ни ци ма 26. 

Ше сти на слов об у хва та и ме ре обез бе ђе ња по тра жи ва ња из ме ђу стра-
на ка од но сно обез бе ђе ња про це сних тро шко ва, ко ји се на те рет стран ке у ви ду 
вред но сних па пи ра или у нов цу оба ве зно по ла жу на по се бан ра чун у бан ци.27

Сед ми на слов об у хва та (ма те ри јал ну) по моћ у по ступ ку, при че му по моћ 
пру жа она стран ка ко ја је вољ на да сно си тро шко ве во ђе ња по ступ ка у це-
ли ни или у де лу, ако има до бру ве ру да ће тра же ни зах тев би ти усво јен, као 
и онај ко ји је спре ман да пру жи нео п ход но из др жа ва ње стран ке и ње не по ро-
ди це. Од ред бе о по мо ћи у по ступ ку вре де и у слу ча ју спо ред не ин тер вен ци је.28 
(Од ред бе су но ве ли ра не из ме на ма ЗПП-а од 1.1.2013, BGBl I 2011/96).

Осми и де ве ти на слов са др жи од ред бе о ту ма чу за ви со ко (те ле сно или 
мен тал но) огра ни че на од но сно те шко хен ди ке пи ра на ли ца (hoc hbe hin der te) 
или ли ца ко ја не мо гу да го во ре, као и о нео п ход ним пра ти о ци ма 29. 

Дру ги од сек пр вог де ла са др жи од ред бе о по ступ ку пред пар нич ним 
су дом 30. Пр ви на слов ре гу ли ше под не ске стра на ка. Сва ка стран ка, по ред усме-
них рад њи, мо же да под не се под не ске, тра же ња, са оп ште ња ко ји се уво де у 
за пи сник. Сва ки под не сак мо ра да са др жи озна че ње су да, стра на ка (са име ном 
и пре зи ме ном) по дат ке о за по сле њу, ме сту ста но ва ња и стра нач ком свој ству 
(ту жи лац или ту же ни), по дат ке о за ступ ни ку (ако га има) и опис пред ме та 
спо ра, опис при ло га уз под не сак и њи хов број, пот пис стран ке одн. ње ног 
за ступ ни ка 31. Сва ка пред став ка мо ра да са др жи кра так,са же ти чи ње нич ни 
опи с32. Пред став ка се мо ра до ста ви ти про тив ни ку 33. Адво кат је овла шћен 
да ис пра ве пре у зме ди рект но у ру ке, уз пот пи си ва ње по себ не ис пра ве о 
пре у зи ма њу 34. 

Дру ги на слов са др жи од ред бе о до ста вља њу 35. Пре ма основ ној од ред би 
про пи са ној из ме на ма АЗПП ,36 до ста вља ње се вр ши по слу жбе ној ду жно сти 

25 Вид. па ра граф бр. 41.ст. 1.АЗПП
26 Вид. па ра граф бр. 43. ст. 1. АЗПП
27 Вид. па ра графе бр.56-62.АЗПП
28 Ви д. па ра гра фе бр.63-73.АЗПП Од ред бе су но ве ли ра не из ме на ма ЗПП-а од 1. 1 2013, 

BGBl I 2011/96). 
29 Вид. па ра гра фе бр. 73/а и 73/б АЗПП
30 Вид. па ра графе бр.74-225. АЗПП
31 Вид. па ра гра фе бр.74-75. АЗПП
32 Вид. па ра граф бр. 76 ст. 1.АЗПП
33 Вид. па ра граф бр. 81 ст. 1. АЗПП
34 Вид. па ра граф бр. 83 ст. 1. АЗПП
35 Вид. па ра гра фе бр.87-122.АЗПП
36 Вид. па ра граф бр. 87. ст. 1. из ме не АЗПП од 01. 05 2011,BGBI I 2011/111. 
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у скла ду са од ред ба ма За ко на о ор га ни за ци ји су до ва, За ко на о до ста вља њу37. 
У зе мљи се до ста вља ње вр ши по пра ви лу пу тем по ште. Од ред бе о на чи ну 
до ста вља ња оба ве зу ју суд на ро чи то ако су пред мет до ста вља ња пре су де, ре-
ше ња су да, по зи ви, за пи сни ци или ме ре су да. Ако је јед на про це сна рад ња 
пред у зе та про тив ви ша ли ца ко ја не ма ју за јед нич ко овла шће но ли ца ко ме ће 
се вр ши ти до ста вља ње, суд ће на пред лог про тив ни ка или по слу жбе ној 
ду жно сти од ре ди ти ли це ко ме ће се до ста ви ти спис38. Ту жба се има до ста-
ви ти уз до каз о до ста вља њу. Ако су обе стран ке за сту пље не пре ко адво ка та, 
ако јед на од њих до би је пи сме ни акт, оба ве сти ће о то ме и по сла ти ко пи ју 
пре ко по ште, те ле фак са или елек трон ске по ште за ступ ни ку дру ге стран ке 39. 
У по гле ду до ства ља ња у ино стран ству АЗПП од ре ђу је, (да ако се не ра ди о 
ли цу из пар. 11, ст 2. и 3. За ко на о до ста вља њу), до ста вља ње ће се из вр ши ти 
по сред ством са ве зног ми ни стар ства пра во су ђа, уз са гла сност са ве зног кан-
це ла ра пре ко по ште, уз упо тре бу ме ђу на род ног по штан ског са о бра ћа ја40. 

Тре ћи на слов са др жи нор ме о ро ко ви ма и ро чи шти ма 41. Ако рок ни је 
про пи сан за ко ном (за кон ски рок) ње га ће од ре ди ти суд, има ју ћи у ви ду окол-
но сти слу ча ја (суд ски ро ко ви). Ако за кон ни је дру га чи је од ре дио, за ка зи ва-
ње ро чи шта се вр ши на пред лог јед не од стра на ка, са од ре ђи ва њем ме ста, 
да на и са та ро чи шта код су да 42. 

Че твр ти на слов са др жи од ред бе о про пу шта њу и о по вра ћа ју у пре ђа шње 
ста ње.43 Про пу шта ње јед не про це сне рад ње, не ди ра ју ћи у за ко ном по је ди нач-
но про пи са не оста ле по сле ди це, има за по сле ди цу да је стран ка ис кљу че на 
из (по нов ног) пред у зи ма ња про пу ште не про це сне рад ње. По сле ди це на сту-
па ју по се би, по си ли за ко на, осим ако по сле ди це ни су по за ко ну усло вље не 
под но ше њем пред ло га. У по то њем слу ча ју, ако је за про це сну рад њу пред ви-
ђен рок, про пу ште на рад ња се мо же у том ро ку на до ме сти ти 44. Ако је про пу-
шта ње усле ди ло због не пред ви ђе ног или нео т кло њи вог до га ђа ја, прав не по-
сле ди це ће се от кло ни ти на осно ву пред ло га за по вра ћај у пре ђа шње ста ње45. 

Пе ти на слов са др жи од ред бе о пре ки ду и ми ро ва њу по ступ ка.46 У слу-
ча ју смр ти јед не од стра на ка до пре ки да ће до ћи са мо ако стран ка ни је би ла 
за сту пље на пре ко адво ка та. Пре кид ће та да тра ја ти до пре у зи ма ња спо ра од 

37 Вид. па ра граф бр.89/а За ко на о ор га ни за ци ји су до ва, Ge ric htsor ga ni sa ti opnsge setz, RGB1, 
Nr. 21/1896.За ко на о достављањуZustellungsgesetz, BGBl 200/1982, BGB l I 2010/111 од 1.5.2011

38 Вид. па ра граф бр.97 ст. 1 АЗПП
39 Вид. па ра граф бр.112. АЗПП
40 Вид. па ра граф бр.121. АЗПП
41 Вид. па ра графе бр.123-143.АЗПП
42 Вид. па ра граф бр. 130 ст. 1.АЗПП
43 Вид. па ра графе бр. 144-154.АЗПП
44 Вид. па ра граф бр.145. АЗПП
45 Вид. па ра граф бр.146. ст. 1и2. АЗПП
46 Вид. па ра гра фе бр.155-170.АЗПП
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стра не уни вер зал ног за кон ског след бе ни ка47. Ако је стан ка из гу би ла про це сну 
спо соб ност или ако је за кон ски за ступ ник јед не стран ке пре ми нуо, или ако 
је пре ста ло свој ство за кон ском за ступ ни ку, по сту пак ће се пре ки ну ти са мо 
ако овим про ме на ма по го ђе но ли це ни је би ло за сту пље но пре ко адво ка та. 
Пре кид ће у овом слу ча ју тра ја ти до тле док се на пред лог про тив ни ка не 
по ја ви но ви за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник и пре у зме спор48. До пре-
ки да мо же до ћи и услед ин сол вент но сти ту же ног,49 про ме не у су бјек ти ви те ту 
стран ке, или про ме не адво ка та, као и услед ра та.50 Прав не по сле ди це пре ки да 
су у то ме, да у вре ме ње го вог тра ја ња не мо гу на сту пи ти прав не по сле ди це 
прет ход но пред у зе тих про це сних рад њи. Ток сав ког ро ка за пред у зи ма ње 
про це сне рад ње се пре ки да.51 До ми ро ва ња по ступ ка мо же до ћи на осно ву 
спо ра зу ма стра на ка, али овим се не пре ки да ју пре клу зив ни ро ко ви. Осим то га, 
ми ро ва ње има за по сле ди цу да се по сту пак не мо же на ста ви ти пре ис те ка 
ро ка од три ме се ца од вре ме на спо ра зу ма о ми ро ва њу. Ми ро ва ње тра је до вре-
ме на док јед на стран ка не пред ло жи за ка зи ва ње усме не рас пра ве, до ис те ка 
ро ка пред ви ђе ног спо ра зу мом за пред у зи ма ње про це сне рад ње. Кад ис тек не 
рок од три ме се ца или уго во ре ни рок за пред у зи ма ње не ке про це сне рад ње, 
суд ће за ка за ти ро чи ште по слу жбе ној ду жно сти за рас пра вља ње по во дом 
про це сне рад ње или ће на пред лог про тив ни ка од би ти при хва та ње пред у-
зи ма ња про це сне рад ње.52

Тре ћи од сек ре гу ли ше по сту пак по во дом усме них пар нич них рад њи 53. 
Пр ви на слов овог од се ка про пи су је јав ност ра да пред су дом, укљу чу ју чи и 
фа зу са оп шта ва ња од лу ке су да. Слу ша о ци (пу бли ка) рас пра ве мо ра ју би ти 
не на о ру жа ни. При ступ слу ша о ци ма рас пра ве мо же би ти за бра њен ако је то 
у ин те ре су ње го вог лич ног раз во ја. Јав ност је ис кљу че на ако то зах те ва ју до-
бри оби ча ји или раз ло зи јав ног по рет ка, или ако суд про це ни да јав ност мо же 
би ти зло у по тре бље на у ци љу спре ча ва ња пар нич не рад ње или оте жа ва ња 
утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња. Дру ги на слов ре гу ли ше про це сне пред ло ге 
стра на ка и рад ње ру ко во ђе ња рас пра вом 54. Пред по сту па ју ћим су дом стран-
ке по во дом спо ра сво је рад ње пред у зи ма ју усме но. У спо ро ви ма у ко ји ма је 
за сту па ње пре ко адво ка та оба ве зно, усме на рас пра ва се при пре ма пу тем 
пи са них пред ло га 55. Ру ко во ђе ње рас пра вом оба вља пред сед ник, ко ји отва ра, 

47 Вид. па ра граф бр.155 ст. 1и2. АЗПП
48 Вид. па ра граф бр.158 ст. 1и2. АЗПП
49 Вид. па ра граф бр.159.АЗПП
50 Вид. па ра гра фе бр.160-162.АЗПП
51 Вид . па ра гра фе бр.163-167. АЗПП
52 Вид . па ра граф бр. 169. АЗПП
53 Вид. па ра графе бр 171-225. АЗПП
54 Вид. па ра графе бр.176-196.АЗПП
55 Вид. па ра графе бр. 176-179.АЗПП
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во ди и за кљу чу је рас пра ву, да је реч и мо же да је оду зме, од ре ђу је ли ца ко ја 
ће са слу ша ти у по ступ ку до ка зи ва ња и са оп шта ва од лу ку ве ћа 56. 

Ако пред су дом те че из ме ђу име но ва них стра на ка ве ћи број по сту па ка, 
са раз ли чи тим ту жи о ци ма, или раз ли чи тим ту же ни ма, на осно ву од лу ке 
(ре ше ња) ве ћа (се на та) ови спо ро ви се мо гу спо ји ти, ако се мо же осно ва но 
оче ки ва ти да ће се спо ро ви по јед но ста ви ти и сма њи ти тро шко ви по ступ ка 57.
Пред сед ник за кљу чу је рас пра ву ако се нат (суд ско ве ће) на ђе да је на осно ву 
изведених до ка за чи ње нич но ста ње рас пра вље но та ко да је са зре ло за од лу-
чи ва ње58. Ако је стран ка овла шће на на жал бу про тив ре ше ња, по себ но по-
во дом фор ме про це сне рад ње, ка сни је се не мо же на те про пу сте по зи ва ти 59. 

Тре ћи на слов са др жи од ред бе о одр жа ва њу ре да на рас пра ви 60. Пред-
сед ник се ста ра о одр жа ва њу ре да при ли ком усме не рас пра ве. Овла шћен је 
да од стра ни (ако је по треб но уз по моћ по ли ци је) ли ца ко ја сво јим не у ме сним 
по на ша њем сме та ју спро во ђе њу по ступ ка. 

Че твр ти на слов уре ђу је по рав на ње61. Суд у то ку би ло ко је фа зе усме не 
рас пра ве и ста ња спо ра мо же на пред лог стран ке или по слу жбе ној ду жно-
сти, пу тем до бро на мер ног пру жа ња по мо ћи у ре ша ва њу спо ра, спро ве сти по-
ку шај по рав на ња о по је ди ним спор ним пи та њи ма. Ако се су ду чи ни свр сис ход-
ним, он мо же ука за ти стран ка ма на мо гу ће ре ше ње спо ра, ра ди от кла ња ња 
да љих кон фли ка та. Ако до ђе до по рав на ња, ње го ва са др жи на се уно си у за-
пи сник. У ци љу по ку ша ја по рав на ња, стран ке мо гу да се обра те овла шће ном 
или тра же ном су ди ји. У слу ча ју да по ку шај не успе, на ста вља се пар ни ца. 
У по ступ ку по ку ша ја по рав на ња, пред ло зи и зах те ви стра на ка ве за но за 
раз ре ше ње спо ра, од но сно зах те ви или пред ло зи за по кри ва ње тро шко ва 
по ступ ка се уно се у за пи сник о по рав на њу62. 

Пе ти на слов је по све ћен про пи си ма о во ђе њу за пи сни ка са усме не рас-
пра ве 63. О сва кој усме ној пар нич ној рад њи суд је ду жан да са ста ви за пи сник 
ко ји са др жи по дат ке о су ду од но сно о име ну су ди је, за пи сни ча ра или пре-
во ди о ца, по дат ке о ме сту и вре ме ну пред у зи ма ња рад ње, по да так о то ме да 
ли је би ла при сут на или ис кљу че на јав ност, по да так о име ни ма стра на ка и 
за ступ ни ка, као и кра так опис пред ме та спо ра 64. По во дом за кљу ча ка су да 
у ве зи са за пи сни ком ни је до пу ште на по себ на жал ба,65 али стран ка по во дом 

56 Вид. па ра графе бр.180-186.АЗПП
57 Вид. па ра графе бр. 187-192.АЗПП
58 Вид. па ра граф бр.193. ст. 1.АЗПП
59 Вид. па ра граф бр.196. ст. 1.АЗПП
60 Вид. па ра графе бр. 197-203.АЗПП
61 Вид. па ра графе бр.204-206.АЗПП
62 Вид. па ра граф бр.204. ст. 1и2.АЗПП
63 Вид. па ра графе бр.207-217.АЗПП
64 Вид. па ра граф бр. 207. ст. 1 тач. 1-3, ст. 2и3. АЗПП
65 Вид. па ра граф бр.214.ст. 1. АЗПП
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по да та ка уне тих у за пи сник има пра во на при го вор. Суд је ду жан да за пи сник 
про чи та стран ка ма. Стран ка ма је до пу штен увид у са др жи ну сва ке тач ке 
за пи сни ка. Ако је стран ка при го во ри ла не кој тач ки за пи сни ка, суд је ду жан 
да са ста ви о то ме до пун ски за пи сник. При го вор на за пи сник мо же под не ти 
и адво кат. Тек по сле то га се за пи сник пот пи су је од стра не стра на ка. Са др жи-
на за пи сни ка и при ло га се има ју узе ти у об зир по слу жбе ној ду жно сти 66. 

Ше сти на слов ре гу ли ше од ред бе о про це сним ак ти ма. Сва ка стра на, ра ди 
обра зло же ња сво јих пред ло га има пра во да узме у об зир пи сме не под не ске 
про тив ни ка. Уз са гла сност стра на ка,увид у ак те мо гу има ти и тре ћа ли ца67.

Сед ми на слов са др жи од ред бе о про це сним ка зна ма68 Осми на слов 
са др жи од ред бе о то ме, да се за вре ме пра зни ка ро ко ви пре ки да ју 69. 

Дру ги део за ко на је по све ћен ре гу ла ти ва ма о по ступ ку пред про сте пе-
ним су дом70. Пр ви од сек ре гу ли ше по сту пак до до но ше ња пре су де 71. Пр ви 
на слов је по све ћен ту жби, од го во ру на ту жбу (при прем ни по сту пак) и по-
ступ ку по во дом спо ра.72

Ту жба мо ра има ти тач но од ре ђе ни зах тев, ја сан и пот пу ни на вод чи-
ње ни ца на ко ји ма се за сни ва зах тев ту жи о ца у по гле ду глав ног и спо ред ног 
зах те ва, исто та ко тре ба да се по је ди нач но и тач но на ве ду до ка зна сред ства 
ко ји ма ту жи лац же ли да по твр ди ње го ве чи ње нич не тврд ње и ко је пред ла же 
да се у по ступ ку узму у об зир. Ако над ле жност за ви си од вред но сти спо ра, 
ту жба мо ра да са др жи и на зна че ње вред но сти пред ме та спо ра. У по гле ду 
оста лих усло ва, сход но вре де пра ви ла оп штих про пи са о при прем ним пи са-
ним под не сци ма. Ви ше зах те ва пре ма истом ту же ном, чак и он да ако су из 
ра зли чи тих осно ва, мо гу се об у хва ти ти јед ном ту жбом, ако је 1. по сту па ју-
ћи суд над ле жан за сва ки од зах те ва; 2. ако је за сва ки зах тев пред ви ђе на 
иста вр ста по ступ ка 73. 

Мо же се у ис тој ту жби под не ти зах тев за утвр ђи ва ње по сто ја ња или 
не по сто ја ња јед ног прав ног од но са, или пра ва, за при зна ње исти ни то сти 
ис пра ве или утвр ђи ва ње не и ти си то сти исте, под усло вом да ту жи лац има 
прав ни ин те рес да се од ре ђе ни прав ни од нос или пра во или исти ни тост ис-
пра ве, утвр ди пу тем суд ске од лу ке 74

66 Вид. па ра графе бр.211-217. АЗПП
67 Вид. па ра графе бр. 218-219.АЗПП
68 Вид. па ра граф бр. 220. АЗПП
69 Вид. па ра графе бр.221-223.АЗПП
70 Вид. па ра графе бр.226-430.АЗПП
71 Вид. па ра графе бр.216-389 АЗПП
72 Вид. па ра графе бр. 226-265.АЗПП
73 Вид. па ра граф бр.227. ст. 1. АЗПП
74 Вид. па ра граф бр.228. АЗПП, Вид. Ма ри ја Сал ма, „Чи ње ни це као пред мет де кла ра-

тор не ту жбе”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2013, 188.

Др Ма ри ја М. Сал ма, Анализа еволуције и савременог стања цивилног... (стр. 401–421)
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У ту жбе ном пред ло гу тре ба на ве сти оне ис пра ве ко је се на ла зе код ту-
же ног, код јав ног ор га на (но та ра), као и све до ке.75

Ка да се ту жба до ста ви ту же ном на сту па ли ти спен ден ци ја (Rechtsan-
hängigkeit). Она има за по сле ди цу да се за вре ме тра ја ња ли ти спер нден ци је 
не мо же по су пи ти по истом зах те ву пред дру гим су дом76. 

Пре и на че ње ту жбе је мо гу ће до на сту па ња ли ти спен ден ци је пу тем 
про ши ре ња зах те ва, под усло вом да се ти ме не ис кљу чу је надлжност по сту-
па ју ћ ег су да. На кон на сту па ња ли ти спен ден ци је пре и на че ње је до пу ште но 
уз са гла сност ту же ног. Са гла сно шћу ту же ног са пре и на че њем суд ће за др жа-
ти над ле жност иа ко за преи на че ну ту жбу ина че не би био над ле жан, уко ли-
ко је над ле жност уго во ре на или ако су раз ло зи не на дле жно сти от кло ње ни.
Не  сма тра се пре и на че њем ако су без про ме не осно ва ту жбе ног зах те ва из ме-
ње не чи ње нич не осно ве ту жбе, као и ако су ти ме по ве за ни до ка зи из ме ње ни, 
упот пу ње ни, по ја шње ни или по бољ ша ни. Та ко ђе се не сма тра пре и на че њем 
ту жбе, ако је без из ме не осно ва ту жбе ног зах те ва, ту жбе ни зах тев у по гле ду 
глав ног зах те ва у од но су на спо ред ни зах тев огра ни чен или ако се уме сто 
пр во бит ног тра же ног пред ме та тра жи не ки дру ги пред мет. Али, сма тра се 
пре и на че њем, ако је до шло до про ме не стра на ка. На ро чи то ако је пр во бит но 
озна че ње стра на ка би ло ис прав но, али је до шло до про ме не су бјек ти ви те та, 
нпр. код пред у зе ћа. У том слу ча ју се про ме на кон ста ту је и по слу жбе ној 
ду жно сти 77. 

Ме ђу пре длог за утвр ђе ње (ин ци дент ни зах тев) ту жи лац мо же, без са гла-
сно сти ту же ног под не ти до за кљу че ња усме не рас пра ве, да би се утвр ди ло 
по сто ја ње или не по сто ја ње не ког пра ва или прав ног од но са, од ко га у це ли-
ни или у де лу за ви си од лу ка о ту жбе ном зах те ву.78

Ту жба се без са гла сно сти ту же ног мо же по ву ћи до под но ше ња од го во-
ра на ту жбу. Ако је од го вор про пу штен, ту жба се мо же по ву ћи без са гла сно-
сти ту же ног, до окон ча ња усме ног по ступ ка. По вла че ње ту жбе се оства ру је 
пу тем пи сме на ко ја се има до ста ви ти ту же ном или пу тем усме не из ја ве 
да те на рас пра ви. Основ на прав на по сле ди ца по вла че ња ту жбе је у то ме да 
се од та да сма тра као да ту жба ни је ни под не та. Ако се стран ке дру га чи је не 
спо ра зу ме ју ту жи лац би тре ба ло да на док на ди ту же ном све про це сне тро-
шко ве, у пре клу зив ном ро ку од че ти ри не де ље ра чу на ју ћи од вре ме на под-
но ше ња пред ло га су ду ра ди по вла че ња ту жбе. О пред ло гу за на кна ду тро-
шко ва од лу чу је пред сед ник ве ћа сво јим ре ше њем. По ву че на ту жба се мо же 
по но во под не ти под усло вом да у скла ду са од ре ба ма за ко на, пра во у ме ђу-

75 Вид . па ра граф бр.229. ст. 1 тач.1-3.АЗПП
76 Вид. па ра граф бр. 232 ст. 1 и 233 ст. 1.АЗПП
77 Вид. па ра граф бр.235.АЗПП
78 Вид . па ра граф бр. 236 ст. 1.АЗПП
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вре ме ну ни је пре ста ло.79 По сле ди це по вла че ња на сту па ју и у слу ча је ви ма 
ка да се ту жба у сми слу од ре да ба за ко на има сма тра ти по ву че ном 80. 

Од го вор на ту жбу спа да у ред при прем них пар нич них рад њи и оства-
ру је се пи сме но. Од го вор мо ра да са др жи од ре ђе ни зах тев и уко ли ко се зах тев 
ту жбе оспо ра ва, има ју се под не ти при го во ри, на ве сти све чи ње ни це и окол-
но сти на ко ји ма се при го во ри ту же ног за сни ва ју као и до ка зна сред ства пу тем 
ко јих ту же ни има на ме ру то ком по ступ ка да по твр ди сво је чи ље нич не тврд ње. 
Од го вор на ту жбу мо же са др жа ти при го вор у по гле ду не до ста ју ће над ле-
жно сти до ма ћег су до ва ња, при го вор у по гле ду не до пу ште но сти ре дов ног 
прав ног пу та, при го вор у по гле ду не до стат ка ствар не и ме сне над ле жно сти 
су да, при го вор ли ти спен ден ци је, при го вор да је о зах те ву већ од лу че но прав-
но сна жном пре су дом и због не до стат ка про це сних прет по став ки. Од го вор 
мо же са др жа ти име но ва ње пр те ход ни ка, пред лог за обез бе ђе ње про це сних 
тро шко ва и ра ди при зна ња ту жбе ног зах те ва81. 

По сту пак по во дом плат ног на ло га се пред ви ђа у слу ча ју ка да се ту жбе ни 
зах тев под но си по во дом нов ча ног по тра жи ва ња чи ји из нос не пре ла зи 75 000 
ЕУР-а. Та да ће суд, без прет ход ног за ка зи ва ња усме не рас пра ве и без са слу-
ша ња ту же ног, ако ту же ни ни је под нео при го вор из да ти на лог за ис пла ту. 
На лог за ис пла ту не мо же се на ре ди ти ако 1. је ту жба по ву че на; 2. ако зах тев 
ту жбе на осно ву по да та ка из ту жбе очи глед но ни је уту жив или ни је до спео; 
или ако је за ви стан од пр о тив по тра жи ва ња; 3. ако ту же ни има ме сто ста но-
ва ња или бо рав ка у ино стран ству; 4.ако ту жба ни је пот пу на 82. Ако Уред бом 
ЕУ о оба ве зи уво ђе ња европ ског плат ног на ло га ни је дру га чи је уре ђе но у 
по гле ду зах те ва пред ме та спо ра вре де сва ко доб но ва же ћи про пи си о по ступ ку83. 
За спро во ђе ње плат ног на ло га је ис кљу чи во над ле жан окру жни при вред ни 
суд у Бе чу. Пред лог за из да ва ње европ ског плат ног на ло га се из јед на ча ва са 
ту жбом. 84

Исто вре ме но са при је мом од го во ра на ту жбу, пред сед ник се на та(ве ћа) 
ко ме је упу ће на прав на ствар од ре ђу је при прем но ро чи ште за усме ну рас пра-
ву. При прем но ро чи ште за усме ну рас пра ву тре ба та ко уре ди ти да стран ке 
на кон при је ма по зи ва има ју на рас по ла га њу нај ма ње рок од три не де ље ра ди 
при пре ме за рас пра ву. При прем но ро чи ште је део по ступ ка усме не рас пра ве 
и слу жи за: 1. од лу чи ва ње о про це сним при го во ри ма; 2. из ла га њу стра на ка; 
3. раз ја шње њу пред ло га у по гле ду пред ме та спо ра и пра ва и у прав ном сми-
слу; 4. пред у зи ма њу ме ра за по ку шај по рав на ња, а у слу ча ју да не успе, упо-

79 Вид. па ра граф бр.237. АЗПП
80 Вид. па ра граф бр.238.АЗПП
81 Вид. па ра граф бр. 239.АЗПП
82 Вид. па ра граф бр.244ст. 1-2.АЗПП
83 Вид. Уред бу ЕУ бр.1896/2006ABl Nr. L 399 oд 30.12. 2009. г., стр. 1
84 Вид. па ра граф бр.252 ст. 1-7.АЗПП
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зна ва њу са да љим то ком по ступ ка и са оп ште њу про це сног про гра ма; 5. ако 
је то свр сис ход но – оно слу жи са слу ша њу стра на ка ра ди при пре ме за спро-
во ђе ња да љег по ступ ка. Стран ке и њи хо ви за ступ ни ци би тре ба ло да во де 
ра чу на да се до при прем ног ро чи шта те мељ но и де таљ но упо зна ју са пред-
ме том спо ра, као и да се при пре ме на евен ту ал ну мо гућ ност по рав на ња 85.

На ста вак по ступ ка по во дом спо ра 86 о ства ру је се пре ма пра ви ли ма о 
усме ном по ступ ку и об у хва та раз ма тра ње чи ње нич них и прав них пред ло га, 
спро во ђе ње по ступ ка до ка зи ва ња, раз ма тра ње ре зул та та до ка зног по ступ ка. 
За вре ме то ка усме не рас пра ве ту же ни мо же да под не се без са гла сно сти ту-
жи о ца, пред лог за утвр ђи ва ње. У пр во сте пе ном по ступ ку пред су ди јом по-
је дин цем мо же се под не ти пред лог да се у пре су ду уне се да је о прав ној 
ства ри ко ја ина че спа да у над ле жност спе ци а јал ног, тр го вин ског су да ипак 
од лу чио суд оп ште над ле жно сти. 

Дру ги на слов са др жи оп ште од ред бе о до ка зи ма и о до ка зном по ступ ку 87. 
Чи ње нич не тврд ње јед не стра не не тре ба до ка зи ва ти ако се је о њи ма, у при-
прем ном по ступ ку, у пи са ном обли ку, из ја сни ла дру га стра на у сми слу да 
их је при хва ти ла. Чи ње ни це ко је су оп ште по зна те као и оне ко је за кон пред-
по ста вља, не тре ба до ка зи ва ти. Ва же ће пра во у дру гом де лу зе мље, оби чај-
но пра во, се има ју до ка зи ва ти ако су они не по зна ти су ду. О тим прав ним 
нор ма ма, по ред до ка за стра на ка суд се мо же оба ве сти ти по слу жбе ној ду-
жно сти пре ко ми ни стар ства пра во су ђа. Ако се зах тев од но си на на кна ду 
ште те, суд мо же од лу чи ти о ње ној ви си ни на осно ву сло бод не про це не ако 
је до ка зи ва ње скоп ча но са не сра змер ним те шко ћа ма и тро шко ви ма. Ако 
стран ка има оба ве зу да не ку чи ње ни цу учи ни ве ро ват ном, мо же се по слу-
жи ти свим до ка зним сред стви ма. Суд ће из ри чи то од би ти из во ђе ње до ка за 
ко је су пред ло жи ле стран ке ако му се учи не не бит ним. Суд ће из ве сти у 
то ку по ступ ка оне до ка зе за ко је сма тра да су бит ни. Суд мо же из ве сти до каз 
пре ко за мо ље ног су да ко ји ће ре зул та те до ста ви ти пу тем уре ђа ја за тон ско 
и оп тич ко сни ма ње, во де ћи ра чу на о еко но мич но сти по ступ ка.88 Пред сед ник 
се на та(ве ћа) се ста ра о по зи ви ма ко ји се има ју упу ти ти свим ли ци ма ра ди 
пред у зи ма ња до ка за. У слу ча ју са слу ша ња ма ло доб ног ли ца суд ће во ди ти 
ра чу на о во љи ма ло доб ног, о ње го вој до би и ин те лек ту ал ном раз во ју, и о 
бли ско сти са про це сном стран ком. Суд мо же од лу чи ти да ан га жу је струч-
ња ка 89. Про тив ре ше ња су да о из во ђе њу до ка за ни је до пу ште на жал ба. За кон 
са др жи и од ред бе о из во ђе њу до ка за у ино стран ству, по ко ме суд мо же да 
за мо ли над ле жни ино стра ни суд ра ди из во ђе ња до ка за. 

85 Вид. па ра графе бр. 257 и 258.АЗПП
86 Вид. па ра графе бр.259-265. АЗП П
87 Вид. па ра гра фе бр. 266-291ц. АЗПП
88 Вид. па ра граф бр.277 из ме на, BGBI I2009/30. 
89 Вид. па ра граф бр.289/б ст. 1и2.АЗПП
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Тре ћи на слов са др жи од ред бе о из во ђе њу до ка за пу тем ис пра ва.90 Ис пра-
ве ко је по ти чу од јав ног ор га на и са ста вље не су у од го ва ра ју ћој фор ми, на па-
пи ру или у ел ктрон ском об ли ку, уну тар на ле жно сти ор га на (јав не ис пра ве) 
пред ста вља ју пот пу ни до каз о то ме шта јав ни ор ган твр ди. Исто до ка зно деј-
ство има ју и дру ге ис пра ве ко је су по себ ним про пи си ма при зна те као јав не 
ис пра ве. Ако стран ка твр ди да се ис пра ва на ла зи код про тив ни ка суд мо же, 
на пред лог стран ке, на ло жи ти ре ше њем дру гој стра ни да ис пра ву пре да на 
увид су ду 91. Под но ше ње ис пра ве се мо же од би ти: 1. ако са др жи по дат ке о 
по ро дич ном жи во ту; 2. ако би се пре да ва њем ис пра ве по вре ди ла част; 3. ако 
би се упо зна ва њем са са др жи ном ис пра ве тре ће ли це из ло жи ло по ру зи или 
кри вич ном по ступ ку; 4. ако би пре да ја ис пра ве пред ста вља ла по вре ду др жав-
не тај не; 5. или из дру гих зна чај них раз ло га ко ји оправ да ва ју од би ја ње пре-
да је ис пра ве92. За кон на да ље са др жи про пи се о под но ше њу ис пра ве од стра не 
тре ћег ли ца 93 о до ка зи ва њу исти ни то сти са др жа ја ис пра ве при че му јав не 
ис пра ве има ју ка рак тер ап со лут ног до ка за, до ка зи ва ње пу тем по ре ђе ња ис пр ва 
ра ди утвр ђи ва ња ау тен тич но сти спор них ис пра ва, о оба ве зи су да да чу ва 
под не те ис пра ве, о мо гућ но сти тра же ња да се ис тро ше на ис пра ва об но ви у 
сми слу да та ко мо же по слу жи ти као до каз. У ко јој ће ме ри спо ме ни ци, гра-
нич ни зна ци и слич ни зна ци би ти при хва ће ни као до ка зи суд ће од лу чи ти 
на осно ву бри жљи ве про це не 94. 

Че твр ти на слов је по све ћен пра ви ли ма о све до ци ма.95 Не мо гу све до-
чи ти ли ца ко ја су не спо соб на за ра су ђи ва ње, од но сно, ко ја ни су у ста њу да 
схва те до га ђај о ко ме би тре ба ло да све до че, ли ца ко ја су у оба вља њу слу жбе-
не де лат но сти ду жна да ин фор ма ци је до ко јих су до шли чу ва ју као слу жбе ну 
или про фе си о нал ну тај ну. За тим, не мо же све до чи ти ни медиjатор ако је пре 
пар нич ног по ступ ка во ђен по сту пак ме ди ја ци је у скла ду са по себ ним за ко-
ном,96 у по гле ду по вер љи вих чи ње ни ца ко је су ме ди ја то ру са оп шти ле стран ке 
у то ку овог по ступ ка. Ис каз све до ка се мо же од би ти ако је све док у бли ском 
срод ству са стран ком, ако је све док брач ни друг стран ке, ро ди тељ, де те 
стран ке, усво ји лац или усво је ник стран ке, ако би се из ја вом све док из ло жио 
жи вот ној опа сно сти или кри вич ном го ње њу, ако би из ја вом све до ка, ње му 
бли ска ли ца би ла из ло же на не по сред ном имо вин ско прав ном ри зи ку, итд97. 
Све док мо же да од би је у це ли ни или де лу све до че ње уз на во ђе ње раз ло га за 

90 Ви д. па ра гра фе бр.292-319.АЗПП
91 Вид. па ра граф бр. 303 ст. 1.АЗПП
92 Вид. па ра граф бр.305 ст. 1 тач.1-5.АЗПП
93 Вид. па ра графе бр.308-309.АЗПП
94 Вид. па ра графе бр. 310-318.АЗПП
95 Вид. па ра графе бр. 320-350.АЗПП
96 Вид. За кон о ме ди ја ци ји, Zi vil rechts-Me di a tion Ge setz, BGBl I. Nr. 29/2003
97 Вид. па ра граф бр. 321 тач.1-6. АЗПП
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од би ја ње.Св е окол но сти, ве за не за ис каз све до ка укљу чив и ње го ву ве ро до-
стој ност, це ни суд по сло бод ној про це ни. За кон са др жи и од ред бе а све до-
ци ма-ве шта ци ма 98

Пе ти на слов са др жи пра ви ла о ве шта ци ма 99. На кон са слу ша ња стра на-
ка, ако суд на ђе да су по треб ни ве шта ци, од ре ди ће јед ног или ви ше ве шта ка 
ра ди да ва ња струч ног ми шље ња из обла сти ко ја ни је по зна та су ду. 

Ше сти на слов ре гу ли ше уви ђај 100 ко ји се пред у зи ма по пред ло гу или 
по слу жбе ној ду жно сти ако је нео п ход но да суд стек не ди рек тан увид на 
ме сту до га ђа ја, у слу ча ју по тре бе, мо гу ће је ан га жо ва ње и ве шта ка.

Сед ми на слов ре гу ли ше пред у зи ма ње до ка за пу тем са слу ша ња стра на 
ка о спор ним пи та њи ма, ко је се мо же ини ци ра ти по пред ло гу или слу жбе ној 
ду жно сти.101

Осми на слов са др жи од ред бе о обез бе ђе њу до ка за пре ма ко ји ма се пред-
ви ђа да суд мо же на пред лог стран ке, да пре ду зме ме ре обез бе ђе ња до ка за 
у сва кој фа зи по ступ ка, ако по сто ји опа сност да до каз без пред у зи ма ња тих 
ме ра не ста не, или ако се оце ни да би до ка зи ва ње би ло знат но оте жа но.102

Дру ги од сек са др жи од ред бе о пре су да ма и ре ше њи ма су да.103 Ка да је 
пред мет спо ра, на осно ву спро ве де них пар нич них рад њи и из ве де них до ка за 
са зрео за од лу чи ва ње, суд ће до не ти пре су ду (ко нач на пре су да –En dur teil).104 
Де ли мич на пре су да се до но си о де лу зах те ва ко је је са зрео за од лу чи ва ње, 
ако је тај зах тев по стао не спо ран, или из ри чи то при знат. Де ли мич на пре су да 
се мо же до не ти и он да ако је по во дом спо ра под не та про тив ту жба, уко ли ко 
је зах тев из ту жбе или про тив ту жбе са зрео за за од лу чи ва ње. Сва ка де ли мич-
на пре су да у по гле ду прав них ле ко ва или из вр ше ња се сма тра као са мо стал-
на пре су да.105 Ме ђу пре су да 106 се до но си ако је ту жбе ни зах тев оспо ра ван и у 
ви си ни и у прав ном осно ву, а то ком по ступ ка је са зрео за од лу чи ва ње оспо-
ра ва ни део о основ. Суд та да мо же да од лу чи о осно ва но сти осно ва ту жбе ног 
зах те ва. Пре су ду због про пу шта ња ту жи о ца (Ur teil auf Grund von Ver zicht) суд 
до но си на осно ву пред ло га ту же ног ако ту жи лац на усме ној рас пра ви учи ни 
про пуст у по гле ду ту жбе ног зах те ва ко ји је пред мет рас пра вља ња. Та да суд 
до но си пре су ду о од би ја њу ту жбе ног зах те ва због про пу шта ња ту жи о ца107. 

98 Вид. па ра граф бр.350.АЗПП
99 Вид. па ра графе бр. 351-366.АЗПП
100 Вид. па ра графе бр.368-370.АЗПП
101 Ви д. па ра гра фе бр.371-383.АЗПП
102 Вид. па ра графе бр.384-389.АЗПП
103 Вид. па ра графе бр. 390-430.АЗПП
104 Вид. па ра граф бр.390 ст. 1.АЗПП
105 Вид. па ра графе бр.391-392.АЗПП
106 Вид. па ра граф бр.393.АЗПП
107 Вид. Ма ри ја Сал ма, „Пре су да због из о стан ка”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 

у Но вом Са ду, 2/2012, 145.
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Ако се про пу шта ње од но си са мо на је дан од ви ше зах те ва или са мо на је дан део 
зах те ва мо же се до не ти де ли мич на пре су да по осно ву про пу шта ња.108 Пре-
ду да на осно ву при зна ња се до но си он да ако је по во дом ту жбе под не те про-
тив ту же ног, ту же ни на усме ном де лу ра пра ве при знао це ли ну или део зах-
те ва. Суд та да на пред лог ту жи о ца до но си пре су ду на осно ву при зна ња.109 
Пре су да због про пу ша та ња ту же но га (Versäumungsurteil) се до но си ако 
ту же ни ни је бла го вре ме но од го во рио на ту жбе ни зах тев. Та да ће суд на пред-
лог ту жи о ца до не ти пре су ду због про пу шта ња. У том слу ча ју се узи ма ју за 
исти ни те чи ње нич не тврд ње ту жи о ца ве за не за пред мет спо ра, уко ли ко 
ни су у про тив но сти са рас по ло жи вим до ка зи ма, те се на осно ву то га усва ја 
зах тев ту жи о ца.110 О пред ло гу за до но ше ње пре су де због про пу шта ња ту жи-
о ца или ту же ног или пре су де због при зна ња од лу чу је пред сед ник се на та (ве ћа). 
За кон са др жи де таљ не про пи се о са др жи ни пре су де.111 Пре су дом се од лу чу-
је о свим пред ло зи ма ко ји се од но се на глав ни зах тев. Ако се ту жбе ни зах тев 
од но сио на из вр ше ње не ке рад ње (пре ста ци је), пре су да ко ја оба ве зу је на ту 
рад њу је до пу ште на ако је оба ве за до спе ла до до но ше ња пре су де. Код зах те ва 
за из др жа ва ње та ко ђе се тра жи до спе лост по тра жи ва ња у вре ме до но ше ња 
пре су де. Код зах те ва за нов ча ну рен ту због про у зро ко ва ња смр ти, оште ће ња 
те ла или нео сно ва ног ли ше ња сло бо де суд мо же пред у зе ти обез бе ђе ње по-
тра жи ва ња за убу ду ће ако се су ду учи ни да је то очи глед но нео п ход но. Ако  
суд на ђе да је стран ка ко ја је из гу би ла спор зло на мер но оду го вла чи ла по сту-
пак, мо же на пред лог стран ке ко ја је ус пе ла у спо ру да осу ди дру гу стран ку 
на на кна ду ште те.112 А ко је ви ше спо ро ва спо је но у за јед нич ки по сту пак мо же 
се до не ти јед на за јед нич ка пре су да. Од лу ке ко је се не мо гу ви ше на па да ти 
прав ним ле ком су прав но сна жне. Прав но сна жност пре су де се има узе ти у 
об зир по слу жбе ној ду жно сти.113 Пи сме ни са став пре су де 114 мо ра да са др жи: 
1. озна че ње су да, име и пре зи ме су ди је ко ји је уче ство вао у са ста вља њу пре-
су де; 2. по дат ке о стран ка ма са њи хо вим име ни ма и пре зи ме ни ма; о њи хо вом 
за ни ма њу, ме сту ста но ва ња као и стра нач ком свој ству; озна че ње њи хо вог 
за ступ ни ка, а у прав ним ства ри ма ста ту сних спо ро ва по ред то га и дан, ме-
сто ро ђе ња стра на ка, у по себ ним слу ча је ви ма и ме сто ста но ва ња; 3. из ре ку 
пре су де; 4. обра зло же ње пре су де. Из ре ка и обра зло же ње се мо ра ју вид но из-
дво ји ти. Пре су да због про пу та ња или због при зна ња се до но си у скра ће ној 

108 Вид. па ра граф бр. 394 ст1 и 2.АЗПП
109 Вид. па ра граф бр.395. АЗПП
110 Вид. па ра граф бр.396 ст. 1.АЗПП
111 Вид. па ра графе бр. 404-410.АЗПП
112 Вид. па ра графе бр. 406-408.АЗП П
113 Вид. па ра граф бр. 411.АЗПП
114 Вид. па ра гра фе 417-428. АЗПП
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фо р ми Ако овај за кон ни је што дру го про пи сао, оне од лу ке ко је се не до но се 
пу тем пре су де, као што су суд ске на ред бе и ме ре до но се се у фо р ми ре ше ња 
одн. за кључ ка (Beschluss).115 Сви за кључ ци до не ти од стра не пред сед ни ка 
или се на та (ве ћа), то ком усме ног по ступ ка или до ка зног по ступ ка, се мо ра ју 
до ста ви ти од но сно са оп шти ти стран ка ма. 

Тре ћи део за ко на са др жи од ред бе о по ступ ку пред окру жним су до ви-
ма (Be zi erk sge ric hte).116 Ако у по гле ду по ступ ка пред окру жним су до ви ма 
за кон не са др жи по себ не од ред бе, при ме њу ју се про пи си о пр во сте пе ном 
по ступ ку. Стран ке ци ви ли но прав ног спо ра се спо ра зум но мо гу обра ти ти 
би ло ком окру жном су ду ра ди за кљу чи ва ња по рав на ња пу тем ме ди ја ци је.117 
У по гле ду по ступ ка по во дом плат ног на ло га пред окру жним су дом ва же 
по себ на пра ви ла, и то: За под но ше ње зах те ва не по сто ји оба ве за за сту па ња 
од стра не адво ка та. Исто ва жи и за по вла че ње ту жбе. Пи са ни зах те ви су по-
јед но ста вље ни, до вољ но је да из пи са ног зах те ва про ис ти че на ме ра за ње-
го вим под но ше њем. Зах тев мо же би ти дат и на за пи сни к118. По сто је по себ на 
пра ви ла ЗПП-а у спо ро ви ма због сме та ња по се да. То су спо ро ви код ко јих 
ту жи лац из но си да је од стра не ту же ног до шло до по вре де (сме та ња) ра ни-
јег ста ња по се да и пра ва и тра жи од су да да оба ве же ту же ног да ус по ста ви 
пре ђа шње ста ње по се да, у ро ку од три де сет да на од да на ка да је ту жи лац 
са знао за сме та ње.119 На ова квој ту жби, ко ја се под но си у пи са ном об ли ку 
мо ра се на зна чи ти да се ра ди о по ступ ку због сме та ња по се да. Суд мо же 
на ло жи ти је да ну или ви ше ме ра обез бе ђе ња ко је су пред ви ђе не За ко ном о 
из вр ше њу и обез бе ђе њу. Код од ре ђи ва ња тер ми на рас пра ве во ди се ра чу на 
о хит но сти. Од лу ка (ра ше ње или за кљу чак) се сво ди на кон стат ци ју ста ња 
пре по вре де по се да и на оба ве зу сме та о ца да ус по ста ви пре ђа шње ста ње. По-
сто је и по себ ни про пи си ЗПП-а за брач не спо ро ве.120 У по ступ ци ма по во дом 
брач них спо ро ва ко ји не ма ју за пред мет спор о имо ви ни, суд ће за тра жи ти 
да се на ње гов по зив су пру жни ци лич но ода зо ву. Јав ност је ис кљу че на. Пред-
мет спо ра мо же би ти зах тев за про гла ше ње бра ка ни шта вим. Та ко ђе, мо же 
се зах те ва ти од су да и утвр ђи ва ње по сто ја ња или не по сто ја ње бра ка. Ако се 
ту жи лац не по ја ви на ро чи шту за усме ну рас пра ву, на пред лог ту же ног се 
има сма тра ти да је ту жба по ву че на. Пре за ка зи ва ња рас пра ве о раз во ду суд 
за ка зу је ро чи ште за ми ре ње. По ку шај ми ре ња се мо же оства ри ти у би ло ко јој 
фа зи по ступ ка. 

115 Вид. па ра графе бр. 425-430. АЗПП
116 Ви д. па ра гра фе бр. 431-460. АЗПП
117 Ви д. па ра гра фе бр. 433а-447 из ме на АЗПП-а,BGBl I 2011/21.
118 Вид. па ра граф бр.448. АЗПП
119 Вид. па ра графе бр.454-459.АЗПП
120 Вид. па ра граф бр.460. тач.1-11.АЗПП
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Че твр ти део за ко на је псо ве ћен прав ним ле ко ви ма (Rechtsmit tel).121 Жал ба 
(Be ru fung)122 се под но си про тив пр во сте пе не пре су де у ро ку од че ти ри не де-
ље од да на до ста вља ња пре су де. Пр ви од сек уре ђу је жал бу про тив пр во сте-
пе не пре су де. Жал ба се под но си пи сме ним пу тем пре ко су да пр ве ин стан це. 
Бла го вре ме ним под но ше њем жал бе пре ки да се на сту па ње прав но сна жно сти 
и из вр шно сти у оспо ре ним де ло ви ма пре су де. Жал бе ни спис мо ра да са др жи, 
по ред оста лих по треб них еле ме на та пи сме ног зах те ва: 1. Озна че ње жал бе ног 
су да; 2. озна че ње пре су де про тив ко је се под но си жал ба; 3. из ја ву жа ли о ца 
у ком де лу по би ја пре су ду; 4. чи ње нич не по дат ке и сред ства до ка зи ва ња 
ко ји ма се мо же до ка за ти исти ни тост жал бе них на во да од но сно осно ва ност 
жал бе; ако жал ба ни је под не та пре ко за пи сни ка, мо ра са др жа ти и пот пис 
жа ли о ца, од но сно ње го вог за ступ ни ка. Дру ги од сек ре гу ли ше ре ви зи ју 123 
ко ја се под но си про тив од лу ке дру го сте пе ног су да. Она је до пу ште на са мо 
он да ако од лу ка за ви си од прав ног пи та ња ма те ри јал ног пра ва или при ме не 
пра ви ла по ступ ка, и то у слу ча ју ка да се они ти чу оства ри ва ња је дин ства 
пра ва, прав не си гур но сти и раз во ја пра ва, као нпр. ако је дру го сте пе ни суд 
од сту пио од прак се Вр хов ног су да. Ре дов на ре ви зи ја ни је до пу ште на ако 
вред ност пред ме та спо ра не пре ла зи из нос од 5000 ЕУР-а. Ре ви зи ја се под но-
си пи сме ним пу тем пре ко су да пр ве ин стан це. Ре ви зи о ни рок из но си че ти ри 
не де ље од да на до ста вља ња од лу ке дру го сте пе ног су да. Про ду же ње ро ка 
ни је до пу ште но. Бла го вре ме ним под но ше њем ре ви зи је о дла же се на сту па ње 
прав но сна жно сти и из вр шно сти на пад ну те пре су де, у оби му ре ви зи о ног 
пред ло га, све до од лу ке о овом прав ном ле ку.124 Ван ред на ре ви зи ја је до пу-
ште на ако вред ност пред ме та спо ра пре ла зи 30.000 ЕУР-а. Под но ше њем ван-
ред не ре ви зи је не од ла же се на сту па ње из вр шно сти, већ са мо прав но сна жно-
сти.125 Про тив ни ку ре ви зи је сто ји на рас по ла га њу при нуд ни рок у тра ја њу 
од че ти ри не де ље по чев од да на до ста вља ња ре ви зи о ног спи са да под не се 
од го вор на ре ви зи ју. При ли ком ис пи ти ва ња до пу ште но сти ре ви зо ни суд 
ни је ве зан за из ре ку пре су де дру го сте пе ног су да. Тре ћи од сек је по све ћен 
жал би про тив про це сних од лу ка су да (Re kurs).126

Пе ти део ре гу ли ше ван ред не прав не ле ко ве, тј. ту жбу за про гла ше ње 
прав но сна жне суд ске од лу ке ни шта вом, од но сно зах те ву за об но ву по ступ ка.127 
Ту жба за по ни штај прав но сна жне суд ске пре су де се мо же под не ти ако је 
1. По сту па ју ћи су ди ја био у спо ру ис кљу чен по си ли за ко на; 2. ка да јед на 

121 Вид. па ра графе бр.461-547. АЗПП
122 Ви д. па ра гра фе бр.461-501. АЗПП
123 Вид. па ра графе бр.502-513. АЗПП
124 Вид. па ра граф бр. 505. ст. 3.
125 Вид. па ра граф бр. 505 ст. 4 као и BGBL I 2009/52.
126 Ви д. па ра гра фе бр.514-528/а
127 Ви д. па ра гра фе бр.529-547. АЗПП
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стра на у по ступ ку ни је би ла за сту пље на од стра не за кон ског за ступ ни ка. 
Пред лог за по на вља ње по ступ ка стран ка мо же под не ти: 1. ако је ис пра ва на 
ко јој је од лу ка за сно ва на кри во тво ре на; 2. ако је све док или ве штак дао не-
тач ну из ја ву; 3. ако је пре су да за сно ва на на пре ва ри, при си ли, фал си фи ко-
ва ној ис пра ви ко ја има ка рак тер јав не ис пра ве или суд ски ка жњи вој рад њи 
за ступ ни ка стран ке; 4. ако је суд по вре дио слу жбе не оба ве зе на суд ски ка-
жњив на чин.

Ше сти део са др жи про пи се о по себ ним пар нич ним по ступ ци ма и то o 
по ступ ку по европ ским пра ви ли ма о спо ро ви ма ма ле вред но сти,128 по сту па ку 
по во дом ме нич них по тра жи ва ња,129 по сту па ку по спо ро ви ма у ве зи уго во ра 
о про ме ту не по крет но сти,130 као и ар би тра жно ре ша ва ње спо ро ва.131

За кључ не на по ме не

У овом ра ду смо ана ли зи ра ли пра ви ла ау стриј ског За ко на о пра нич ном 
по ступ ку. Иа ко је до нет још 1895. го ди не, он је још увек у ва жно сти. Трај ност 
за ко на ука зу је на ви со ку вред ност овог за ко но дав ног де ла. Овај за кон је зна-
чај но ути цао на сред ње вроп ска и ис точ но европ ска про це сна пра ва. ЗПП 
Ау стри је, иа ко је са чу вао сво је осно ве, је од вре ме на до но ше ња до да нас, 
до жи вео број не из ме не, укљу чив и из ме не ко је су на ста ле кра јем XX и по чет-
ком XXI ве ка. Но ви је из ме не су на ста ле под ути ца јем за јед нич ког европ ског 
про це сног пра ва и ти чу се над ле жно сти, из вр ша ва ња од лу ке, по ступ ка по-
во дом плат ног на ло га, по себ них пар нич них по сту па ка (на ро чи то рад них 
спо ро ва), као и ван пар нич ног по ступ ка. Ау стриј ско ци вил но про це сно пра-
во је као нор ма тив ни си стем, са пра те ћом бо га том ли те ра ту ром и кре а тив ном 
суд ском прак сом, ути ца ло и на срп ско пра во ко је је у си сте му и по је ди ним 
ин сти ту ти ма пре у зе ло ре ше ња ау стриј ског пра ва. У ра ду се да је пре глед си-
сте ма и основ них ин сти ту та гра ђан ског пар нич ног по ступ ка Ау стри је: ту-
жба, од го вор на ту жбу, при прем но ро чи ште, усме на рас пра ва, до ка зна сред-
ства и до ка зни по сту пак, од лу ке су да. Циљ је да се ва же ћа са др жи на ЗПП-а 
са гле да у кон тек сту ре фор ме срп ског За ко на о пар нич ном по ступ ку. 

Ау стриј ско гра ђан ско про це сно пра во је за сно ва но на прин ци пу стра-
нач ке дис по зи тив но сти. Стран ке, пре све га ту жи лац сло бод но рас по ла же 
спо ром: мо же да под не се или не под не се ту жбу, мо же ту жбу по ву ћи, пре и-
на чи ти је. У сва кој фа зи по ступ ка мо же се по рав на ти са ту же ним. На че ло 

128 Вид. па ра графе бр. 548. АЗПП, Вид. Мар ко Кне же вић, „О жал би про тив пре су де у 
по ступ ку у спо ру ма ле вред но сти”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 
4/2012, 397.

129 Ви д. па ра гра фе бр.555-559. АЗПП
130 Ви д. па ра гра фе бр.560-576. АЗПП
131 Вид. па ра графе бр.577-618.АЗПП
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не по сред но сти се ис по ља ва у сва кој фа зи по ступ ка. На че ло кон тра дик тор но-
сти се ис по ља ва у пра ви ли ма о од го во ру на ту жбу у мо гућ но сти ту же ног да 
из не се при го во ре, пред ло ге како у пи са ној, при прем ној фа зи тако и у усме ној, 
рас прав ној фа зи по ступ ка. И ту жи лац и ту же ни мо гу под не ти пред лог за 
утвр ђе ње ако им се чи ни да од по сто ја ња пра ва или прав ног од но са или 
исти ни то сти или не и сти ни то сти ис пра ве за ви си ис ход спо ра у њи хо ву ко рист. 
ЗПП са др жи и пра ви ла о спа ја њу ви ше зах те ва под не тих пре ма истом ту же-
ном и за слу чај да су зах те ви из раз ли чи тих прав них осно ва, у ци љу убр за ња 
по ступ ка. Та ко ђе, За кон са др жи и прин цип еко но мич но сти ко ји се ис по ља ва 
кроз пра ви ла о из во ђе њу до ка за од стра не за мо ље ног су да, пра ви ла да суд 
мо же у слу ча ју нов ча ног по тра жи ва ња за на кна ду ште те, о ње ној ви си ни, 
од лу чи по сло бод ној про це ни ако је ње но тач но утвр ђи ва ње скоп ча но са на-
ро чи тим те шко ћа ма и не сра змер но ви со ким тро шко ви ма. Код  по рав на ња 
ау стриј ски ЗПП при хва та пра ви ло да се спо ра зум стра на ка уно си у за пи сник, 
што зна чи да је при хва ће на те о ри ја да је по рав на ње акт стра на ка а не су да, 
раз у ме се, са про це сно прав ним деј ством, ко ји до во ди до окон ча ња по ступ ка. 
У до ка зном по ступ ку при хва та ју се кла сич на до ка зна сред ства, као што је 
са слу ша ње стра на ка, увид у ис пра ве, са слу ша ње све до ка по во дом чи ње нич них 
тврд њи, или ве шта ка, у слу ча ју по тре бе за на ро чи тим зна њи ма од зна ча ја 
за чи ње нич на утвр ђе ња, ко ји ма суд не рас по ла же. До ка зе мо же пред ло жи ти 
и ту жи лац и ту же ни у при лог сво јих тврд њи, али је суд тај, ко ји од ре ђу је ко ји 
ће се од пред ло же них до ка за у до ка зном по ступ ку из ве сти, во де ћи ра чу на о 
њи хо вој ре ле вант но сти у по гле ду пред ме та спо ра. На су ду је да оце ни до ка зе. 
Суд о зах те ву од лу чу је пре су дом, а о про це сним аспек ти ма зах те ва ре ше њем. 
Ве ћи на ових на че ла је при хва ће на и у до ма ћем по зи тив ном пра ву, од но сно 
док три ни.
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Abstract:The pa per analyses the ru les con ta i ned in the Au strian Ci vil Pro-
ce du re Act. Alt ho ugh this act was adop ted back in 1895, it is still in for ce. This 
con ti nu ity is a pro of of the gre at va lue of this le gi sla ti ve do cu ment. This Act has 
had a sig ni fi cant in flu en ce on the Cen tral and Ea stern Eu ro pean pro ce du ral laws. 
From the pe riod of its enac tment, de spi te pre ser ving its fun da men tal com po nents, 
the Au strian Ci vil Pro ce du re Act has been thro ugh a num ber of mo di fi ca ti ons, 
in clu ding the amend ments that we re in tro du ced to wards the end of 20th and in 
early 21st cen tury. Mo re re cent mo di fi ca ti ons are a re sult of the in flu en ce of com mon 
Eu ro pean pro ce du ral law and con cern the is su es li ke ju ris dic tion, en for ce ment 
of de ci si ons, pro ce e dings con cer ning payment or ders, spe cial li ti ga ti ons, non-con-
ten ti o us pro ce e dings. The Au strian ci vil pro ce du ral law, as a nor ma ti ve system, 
ac com pa nied by a rich li te ra tu re and cre a ti ve ju di cial prac ti ce, has in flu en ced 
the Ser bian law, who se system and par ti cu lar in sti tu tes ha ve ac cep ted the so lu-
ti ons con ta i ned in the Au strian law. The pa per gi ves an over vi ew of the systems 
and ba sic in sti tu tes of the Au strian ci vil pro ce du re: com pla int, re spon se to the 
com pla int, pre li mi nary he a ring, main he a ring, evi den ce and evi den ti ary he a ring, 
co urt’s ru ling. The aim is to con si der the exi sting con tents of the Au strian Ci vil 
Pro ce du re Act in the con text of re forms of the Ser bian Ci vil Pro ce du re Act.

Keywords: Au strian Ci vil Pro ce du re Act, com pla int, re spon se to the com-
pla int, main he a ring, pe ti ti ons, pre sen ta tion of evi den ce, ver dict, le gal re me di es.
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