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РЕ ДОВ НИ ПРАВ НИ ЛЕ КО ВИ ПО ОД РЕД БА МА  
ПАР НИЧ НОГ ЗА КО НО ДАВ СТВА  

ИЗ 1853. И 1860. ГО ДИ НЕ*  

Сажетак:Ау тор у ра ду вр ши исто риј ско прав ну ана ли зу од ре да ба 
За ко ни ка о гра ђан ском суд ском по ступ ку из 1853. и 1860. го ди не ко је се од но-
се на ре дов не прав не ле ко ве. Ка ко се ра ди ло о ма те ри ји ко ја ра ни је ни је би ла 
за кон ски ре гу ли са на, убр зо су усле ди ле број не из ме не и до пу не пр во бит них 
нор ма тив них ре ше ња ко је су раз мо тре не и упо ре ђе не са из вор ним тек стом 
од го ва ра ју ћих за кон ских од ре да ба. Об ра ђе на су и пра ви ла о над ле жно сти 
Апе ла ци о ног, Ка са ци о ног и Вр хов ног су да са др жа на у суд ским устрој стви ма. 
У по гле ду ре дов них прав них сред ста ва, де таљ но су ана ли зи ра не њи хо ве 
вр сте, број, ро ко ви за из ја вљи ва ње, усло ви под ко ји ма су до зво ље ни прав ни 
ле ко ви, до пу ште ност из но ше ња но вих чи ње ни ца и до ка за у њи ма, оба ве за њи-
хо вог до ста вља ња про тив ној стран ци на од го вор, ка рак тер суд ских од лу ка 
до не тих по во дом из ја вље них прав них сред ста ва. Из ме не пр во бит не за кон ске 
ре гу ла ти ве из 1853. го ди не ука зу ју на тен ден ци ју сма њи ва ња бро ја суд ских 
ин стан ци, ре ду ко ва ња бро ја прав них ле ко ва и усло ва под ко ји ма се мо гу из-
ја ви ти. На и ме, у прак си се вр ло бр зо по ка за ло да је суд ска ор га ни за ци ја 
су ви ше раз гра на та и си стем оства ри ва ња прав не за шти те ису ви ше сло-
жен, што је ком пли ко ва ло, успо ра ва ло и по ску пљи ва ло по сту пак. За то је 
у на ред ном про це сном за ко ни ку из 1860. го ди не пред ви ђе на са мо јед на жал-
бе на ин стан ца – Апе ла ци о ни суд и је дан ре до ван прав ни лек – жал ба (не за-
до вољ ство).

Кључнеречи:Пар нич но за ко но дав ство, гра ђан ски суд ски по сту пак, 
ре дов ни прав ни ле ко ви, Апе ла ци о ни суд, Ка са ци о ни суд.

* Рад је на стао као ре зул тат на уч ног ан га жо ва ња на про јек ту Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду под на зи вом „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ у 2016. го ди ни. 



1. УВОД

Ре дов ни прав ни ле ко ви су нај ва жни ја прав на сред ства пу тем ко јих се 
оства ру је на че ло за ко ни то сти и от кла ња ју не пра вил но сти и не за ко ни то сти 
у ра ду пр во сте пе них су до ва. На и ме, ко ли ко год да је циљ суд ског по ступ ка 
пра вич на при ме на ма те ри јал ног пра ва на спор ни про це сни од нос, гре шке у 
су ђе њу и по вре де за ко на су не ми нов не. Ка ко у по ступ ку уче ству је ве ћи број 
про це сних су бје ка та ко ји пред у зи ма ју низ про це сних рад њи, са свим је оче-
ки ва но да по је ди ним стра на ма у пар нич ном од но су у пр вој ин стан ци бу де 
ус кра ће на за шти та њи хо вих гра ђан ских су бјек тив них пра ва. Ин стан ци о на 
кон тро ла суд ских од лу ка у дру гом сте пе ну сто га је од из у зет не ва жно сти за 
ефи ка сно оства ри ва ње прав не за шти те ка да је по вре ђен или угро жен не ки 
пра вом за шти ће ни ин те рес. За то je зна ме ни ти срп ски прав ник Јо ван Ха џић 
већ 1845. го ди не у свом на цр ту за ко ни ка о гра ђан ском по ступ ку по све тио 
21 члан жал бе ном по ступ ку.1

Као ре ак ци ја на са мо др жа вље кне за Ми ло ша, пр вим про це сним за ко ни-
ком из 1853. го ди не уве ден је низ ре дов них прав них ле ко ва ко ји су под но-
ше ни ве ли ком бро ју суд ских ин стан ци.2 Ова ко ком пли ко ван и скуп суд ски 
по сту пак иза звао је низ кри ти ка,3 та ко да је За ко ни ком из 1860. го ди не сма њен 

1 Урош Стан ко вић, „На црт За ко ни ка о гра ђан ском по ступ ку Јо ва на Ха џи ћа (1845)“, 
Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС) 2/2013, 502. 

2 Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838-1858), Бе о град 1925, 
18-20.

3 Та ко је, из ме ђу оста лих, и зна ме ни ти про фе сор гра ђан ског и ме ђу на род ног пра ва 
Бо ри слав Т. Бла го је вић твр дио да је у про це сном сми слу оп ти мал но дво сте пе но су ђе ње. У 
про тив ном, по сту пак се бес ко нач но про ду жа ва без ика кве га ран ци је да ће суд тре ћег или 
че твр тог сте пе на од лу чи ти бо ље не го пр ве две суд ске ин стан це. – Бо ри слав Т. Бла го је вић, 
На че ла при ват но га про це сно га пра ва, Бе о град 1936, 401. Прав ни пи сац је сво је ми шље ње 
по но вио и по во дом сту па ња на сна гу но вог За ко ни ка о суд ском по ступ ку у гра ђан ским пар-
ни ца ма за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, не по вољ но се при том из ра зив ши о Ка са ци о ном су ду као 
су ду по след њег, тре ћег сте пе на. Он се про ти вио тро сте пе ном од лу чи ва њу уз ар гу мен та ци-
ју да ни жи су до ви ко ји су у не по сред ном до ди ру са стран ка ма мо гу пра вил ни је да ис пи та ју 
пред мет ни спор и бо ље ре ше фак тич ка пи та ња, и да је са свим до вољ но да се уве де ин стан-
ци о на кон тро ла пр во сте пе них од лу ка у још јед ном сте пе ну. По ред то га што је тро сте пе но 
су ђе ње не по треб но и из ли шно, оно, по ау то ро вом ми шље њу, угр о жа ва и на че ло суд ске 
не за ви сно сти и прин цип сло бод ног су диј ског уве ре ња. Он сма тра да је илу зор но го во ри ти 
о фо р ми ра њу сло бод ног су диј ског уве ре ња уко ли ко је сва ки су ди ја ни жег су да све стан да нај-
ви ши суд мо же по соп стве ном на хо ђе њу ме ња ти ње го ве од лу ке, а да он при том не ће би ти 
у при ли ци да обра зло жи сво је ми шље ње из не то у од лу ци и та ко бра ни сво је сло бод но су-
диј ско уве ре ње. – Б. Т. Бла го је вић, „Не ка пи та ња по во дом сту па ња на сна гу гра ђан ског 
па р нич ног по ступ ка“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке 5/1933, 411-412. Ин те ре сант но је 
да су пр ви срп ски за ко но пи сци Јо ван Ха џић и Ва си ли је Ла за ре вић би ли ре зо лут но про тив 
ви ше сте пе ног су ђе ња. Они су за у зе ли став да пре су да пр во сте пе ног су да тре ба по пра ви лу 
да бу де ко нач на, осим у из у зет ним, так са тив но на ве де ним слу ча је ви ма, ка да је по треб но 
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број жал бе них ин стан ци и прав них ле ко ва. При том је за др жан прин цип ви-
ше сте пе но сти као основ на прет по став ка суд ске не за ви сно сти и за ко ни то сти 
суд ских од лу ка.

2. РЕ ДОВ НИ ПРАВ НИ ЛЕ КО ВИ ПО ОД РЕД БА МА  
ЗА КО НИ КА ИЗ 1853. ГО ДИ НЕ

2.1. Апе ла та (не за до вољ ство) про тив пре су де до не те у  
пр вом или дру гом сте пе ну и жал ба ка са ци о ној вла сти

Не за до вољ ство се мо же из ја ви ти са мо про тив пре су де, од но сно прав ног 
ак та ко јим се од лу чу је о глав ном и основ ном пи та њу пар нич ног по ступ ка 
– о ту жбе ном зах те ву. Про тив суд ских на ре да ба и ре ше ња ни је до зво ље но 
ула га ње не за до вољ ства јер се пу тем њих ме ри тор но не од лу чу је, што је из-
ри чи то нор ми ра но у чл. 592 тач. д пр вог пар нич ног про це сног за ко ни ка.4 
Апе ла та ни је до зво ље на про тив пр во сте пе не пре су де уко ли ко вред ност 
пред ме та спо ра не пре ла зи 500 гро ша чар шиј ских, као ни про тив пре су да 
до не тих на осно ву при зна ња, од ри ца ња или због из о стан ка. Прав но за ин-
те ре со ва на стра на не мо же уло жи ти не за до вољ ство Вр хов ном су ду про тив 
пре су де Апе ла ци о ног су да ако вред ност пред ме та спо ра не пре ла зи 1000 
гро ша чар шиј ских и уко ли ко је дру го сте пе на од лу ка са гла сна са пр во сте-
пе ном (чл. 591-593).5 Да кле, апе ла та Вр хов ном су ду6 до зво ље на је са мо 
про тив пре су да пр ве жал бе не ин стан це ко јом се од лу ка ни жег су да пре и на-
чу је или уки да. За ко но да вац је очи глед но сма трао из ли шним да до зво ли 
ула га ње још јед ног прав ног ле ка про тив по твр ђе них суд ских од лу ка Апе-
ла ци о ног су да7, јер би се на тај на чин не по треб но ком пли ко вао и оду го-
вла чио по сту пак и од ла га ло на сту па ње пра во сна жно сти.

Су спен зив ност апе ла те огра ни ча ва се на по би ја ни део пре су де. У не-
по би ја ном де лу она по ста је пра во сна жна и за ин те ре со ва на стра на мо же 

омо гу ћи ти под но ше ње жал бе ви шој суд ској ин стан ци. – У. Стан ко вић, „Пр ви по ку ша ји ко-
ди фи ка ци је гра ђан ског по ступ ка у Ср би ји (1829-1844)“, Збо р ник ра до ва ПФНС 2/2012, 494. 

4 За ко ник о су деј ском по ступ ку у пар ни ца ма гра ђан ским за Кња же ство Ср би ју (у 
да љем тек сту: За ко ник из 1853. год.), Бе о град 1853.

5 Ibid.
6 Вр хов ни суд је обра зо ван 1846. го ди не као ко нач ни суд тре ћег и по след њег сте пе на 

(чл. 1), овла шћен да дру го сте пе ну пре су ду по твр ди, пре и на чи или уки не (чл. 6-7). Ње го ве 
пре су де су ко нач не и из вр шне (чл. 11). – Устро је ни је Вр хов ног су да, Сбо р ник за ко на и уред ба 
и уред бе ни ука за из да ни у Кња же ству Срб ском, бр. 3/1847. 

7 Апе ла ци о ни суд је суд дру гог сте пе на (чл. 1), ко ји пр во сте пе не пре су де и ре ше ња 
окру жних су до ва мо же пре и на чи ти, по твр ди ти или уки ну ти (чл. 5-6, 11). – Ус тр о је ни је Апе-
ла ци о ног су да од 1. но вем бра 1846. го ди не (у да љем тек сту: Устрој ство Апе ла ци је из 1846. 
год.), Сбо р ник за ко на и уред ба и уред бе ни ука за из да ни у Кња же ству Срб ском, бр. 3/1847. 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2016
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тра жи ти ње но из вр ше ње (чл. 594). Рок за под но ше ње прав ног сред ства из-
но си осам да на и по чи ње те ћи од да на до ста вља ња пре су де пар нич ним 
стран ка ма.8 Не за до вољ ство се из ја вљу је су ду ко ји је до нео по би ја ну пре-
су ду, с тим што се дан пре да је по шти на ре це пис сма тра да ном пре да је су ду. 
У на ред них осам да на стран ка мо же обра зло жи ти апе ла ту уко ли ко то ни је 
учи ни ла од мах, али на во ђе ње жал бе них раз ло га ни је обли га тор ни део пре су де 
и она ће би ти до ста вље на функ ци о нал но над ле жном ви шем су ду и без њих. 
С дру ге стра не, рок за под но ше ње не за до вољ ства је пре клу зи ван, и ње го во 
про пу шта ње ре зул ти ра гу бит ком пра ва на прав ни лек. Ако га стран ка ипак 
под не се по про те ку ро ка, сма тра се не до пу ште ним и од ба цу је (чл. 595-598).9 

Уко ли ко се пре су да са сто ји из ви ше та ча ка, стран ка мо ра тач но и ја сно 
на зна чи ти про тив ко је тач ке, нпр. од лу ке о глав ни ци, ин те ре су или тро шко-
ви ма ула же прав ни лек јер ће се сма тра ти да је са пре о ста лим де лом суд ске 
од лу ке за до вољ на (чл. 599).10 Да кле, суд не ће ex of fi cio ис пи ти ва ти у ком 
де лу свог зах те ва стран ка ни је ус пе ла па спрам то га опре де ли ти про тив ко је 

8 Адво кат из Кру шев ца Све то зар Ар се но вић ука зао је на из не на ђу ју ћу чи ње ни цу да 
су до ви че сто не раз ли ку ју роковеи рочишта, иа ко су за кон ски про пи си у том по гле ду не-
дво сми сле ни. Ар се но вић на во ди да рок пред ста вља вре ме про пи са но (за ко ном или суд ском 
на ред бом) за пре да ју ка квог ак та: ту жбе, од го во ра, жал бе, не за до вољ ства. С дру ге стра не, 
ро чи ште је од ре ђе ни, на ро чи ти дан ка да пар ни ча ри тре ба да бу ду пред су дом, и од пре да је 
по зи ва – на ред бе за ро чи ште не мо ра се оста ви ти ни ка кво вре ме до оно ли ко, ко ли ко је ну-
жно, да би пар ни ча ри мо гли сти ћи на ро чи ште. Ар се но вић је скре нуо па жњу да, и по ред 
ја сних про пи са, су до ви че сто не пра ве раз ли ку из ме ђу ро ко ва и ро чи шта и сма тра ју да од 
да на пре да је по зи ва на ро чи ште до ње го вог одр жа ва ња мо ра про ћи нај ма ње де вет да на, што 
ау тор сма тра пот пу но не тач ним. Та ко је у јед ном спо ру због ис пу ње ња уго во ра о ку по ви ни 
и про да ји за ступ ник ту же ног при мио по зив тек на пет да на пред ро чи ште, па с то га што му исти 
ни је пре дат на осам да на, тра жио је дру го ро чи ште. Окру жни суд је на шао да је ово тра же ње 
не у ме сно и пре су дио спор на ште ту ту же ног, али је Апе ла ци о ни суд по не за до вољ ству ту-
же ног по ни штио пр во сте пе ну пре су ду и вра тио пред мет да се од ре ди но во ро чи ште. Адво-
кат на ла зи фра пант ном чи ње ни цу да ни жал бе не ин стан це не ту ма че ис прав но за кон ске 
про пи се. – Све то зар Ар се но вић, Ро ко ви и ро чи шта, По ро та – лист за прав не и др жав не 
на у ке, број 9 од 31. мар та (12. апри ла) 1880 г., Бе о град, 137-138. Оста је не ја сно због че га су 
су до ви не јед но о бра зно ту ма чи ли за кон ске од ред бе, кад је већ пр вим пар нич ним про це сним 
за ко ни ком из 1853. год. де ци ди ра но про пи са но да су су до ви ду жни са мо да во де ра чу на да 
до ста вља ње по зи ва за ро чи ште бу де бла го вре ме но (чл. 131). У чл. 130 је, до ду ше, пре по ру-
че но су до ви ма да у ства ри ма ко је ни су хит не оста ве од осам до ше сна ест да на од до ста вља-
ња по зи ва до ро чи шта, али је тај рок ин струк ци о ни и ње го во не по што ва ње не осло ба ђа 
стран ку оба ве зе да у за ка за но вре ме при сту пи ро чи шту. – Вид. гла ву IV О ро ко ви ма и ро чи-
шти ма, За ко ник из 1853. год. И Ка са ци о ни суд је у оп штој сед ни ци у ви ше на вра та за у зи мао 
став да је суд ду жан са мо да во ди ра чу на о то ме да стран ка бу де бла го вре ме но по зва на на 
суд, без пре ци зног од ре ђе ња шта зна чи пра во вре ме но по зи ва ње. – Вид. Од лу ка оп ште сед-
ни це од 11. фе бру а ра 1890. г. бр. 132 и Од лу ка оп ште сед ни це од 3. ав гу ста 1899. г. бр. 5644 
у Гој ко Ни ке тић, Гра ђан ски суд ски по сту пак Кра ље ви не Ср би је про ту ма чен од лу ка ма 
Др жав но га са ве та и оп ште сед ни це и оде ље ња Ка са ци о но га су да, Бе о град 1921, 120-121. 

9 За ко ник из 1853. год. 
10 Ibid.
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ча сти пре су де је из ја вље но не за до вољ ство, већ пар ни чар мо ра де ци ди ра но 
на ве сти ко јим тач ка ма пре су де ни је за до во љан. По све му су де ћи су сло же ни 
тех нич ки зах те ви ства ра ли по те шко ће стран ка ма ли ше ним прав нич ког обра-
зо ва ња ко је ни су зна ле да ја сно и пре ци зно опре де ле раз ло ге и обим свог не за-
до вољ ства, јер је убр зо усле ди ла из ме на по ме ну те за кон ске од ред бе. На и ме, 
од 1855. год. пар ни чар мо же из ја ви ти не за до вољ ство уоп ште, без бли жег 
од ре ђе ња де ла пре су де ко ји се по би ја, и у том слу ча ју суд ће сма тра ти да је 
не за до вољ ство из ја вље но про тив пре су де у це ли ни (чл. 594). Уко ли ко има 
ви ше уче сни ка у пар ни ци, у од но су на оне ко ји ни су из ја ви ли не за до вољ ство 
пре су да је из вр шна (чл. 595).11

У по гле ду мо гућ но сти из но ше ња но вих до ка за у жал бе ном по ступ ку, 
за ко ник то у на че лу не до зво ља ва, осим уко ли ко су они то ли ко зна чај ни да би 
пре су да ни жег су да би ла бит но дру га чи ја да су узе ти у об зир. По треб но је 
и да стран ка ко ја се на њих по зи ва до ка же да за њих у то ку пр во сте пе ног по-
ступ ка ни је зна ла или да се ра ни је на њих ни је мо гла по зва ти. У том слу ча-
ју ви ши суд ће вра ти ти пред мет пр во сте пе ном су ду да це ло куп ну пар ни цу 
раз мо три у све тлу но вих до ка за (чл. 600).12 

Иа ко је из во ђе ње но вих до ка за у по ступ ку ин стан ци о не кон тро ле пр-
во сте пе не од лу ке си гур но до при но си ло пот пу ни јем оства ри ва њу на че ла 
ма те ри јал не исти не и до но ше њу за ко ни те пре су де, ипак је у ка сни јем пар-
нич ном за ко но дав ству да та пред ност бр зи ни и еко но мич но сти по ступ ка и 
ово ре ше ње је на пу ште но.13 По ред то га што је про у зро ко ва ло оду го вла че ње 
по ступ ка, из но ше ње но вих до ка за пред ста вља ло је и кр ше ње на че ла обо стра-
ног са слу ша ња стра на ка, с об зи ром на то да про тив на стра на ни је има ла мо-
гућ ност да се из ја сни о но вим на во ди ма. Уко ли ко би се, пак, уки да ла пр во-
сте пе на пре су да и пред мет вра ћао ни жем су ду ка ко би се су пр от на стра на 
из ја сни ла о но вим окол но сти ма, ни ка да не би ни до шло до дру го сте пе не 
од лу ке. Ова ква про це сна мо гућ ност отво ри ла би, на и ме, про стор за број не 
зло у по тре бе, јер би сва ка стран ка за ко ју је у из гле ду да ће из гу би ти спор мо-
гла бес ко нач но ду го да из но си но ве до ка зе у не за до вољ ству и да на тај на чин 
стал но вра ћа пред мет на на кнад но из ви ђа ње но вих окол но сти пр во сте пе ном 
су ду.14 Нај по сле, из но ше ње но вих до ка за у ин стан ци о ном по ступ ку би ло би 

11 Из ме не За ко ни ка о су деј ском по ступ ку у гра ђан ским пар ни ца ма од 28. де цем бра 
1855. го ди не (у да љем тек сту: Из ме не из 1855. год.), Сбор ник за ко на и уред ба и уред бе ни 
ука за из да ни у Кња же ству Ср би ји, бр. 8/1856. 

12 За ко ник из 1853. год. 
13 Вид. чл. 244 За ко ни ка о по ступ ку су деј ском у гра ђан ским пар ни ца ма (у да љем тек сту: 

За ко ник из 1860. год.), Бе о град 1860 и чл. 314 За ко ни ка о по ступ ку суд ском у гра ђан ским пар-
ни ца ма са сви ма из ме на ма и до пу на ма (у да љем тек сту: За ко ник из 1865. год.), Бе о град 1917. 

14 Ђор ђе Ка ра јо ва но вић, Но ви на во ди по на шем про це су ал ном пра ву, из не ти тек у 
не за до вољ ству или жал би не сме ју се узи ма ти у вид, Бра нич – по вре ме ни лист за прав не и 
др жав не на у ке, број 3 од мар та 1906. г., Бе о град, 181-182. 
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у су прот но сти и са чл. 9 устрој ства Апе ла ци о ног су да ко ји гла си: „Суд Апе-
ла ци о ни са мо по оним до ка за тел ства ма пре су ђу је де ло, ко ја су пред Су дом 
пр во сте пе ним при исто га су ђе њу би ла.“15 

У скла ду са на че лом обо стра ног са слу ша ња стра на ка (au di a tur et al te ra 
pars) као ва жном прет по став ком кон тра дик тор ног по ступ ка,16 про тив ној 
стран ци је да то пра во да се у ро ку од осам да на од при је ма апе ла те из ја сни 
о жал бе ним на во ди ма под но си о ца, пи сме но или усме но на про то кол код 
пр во сте пе ног су да (чл. 604).17 Ни је но р ми ра на оба ве за жа ли о ца да под не се 
прав ни лек у два при мер ка, је дан за суд а дру ги за про тив ну стран ку, та ко 
да оста је не ја сно да ли се у про тив ном слу ча ју апе ла та пре пи си ва ла у су ду 
на ње гов тро шак. Ка ко је у струч ној јав но сти ово за кон ско ре ше ње кри ти-
ко ва но јер де ро ги ра усме ност су ђе ња, ства ра до дат не тро шко ве и успо ра ва 
и ком пли ку је по сту пак, оно је на пу ште но из ме на ма ко ди фи ка ци је из 1855. 
го ди не. Чл. 597 по ме ну тих из ме на гла си: „О по бу ђе ни ја ма Апе ла те про тив на 
стра на не ће се ни ка ко са слу ша ва ти, но са мо ће се она из во дом исти по бу ђе-
ни ја ра ди зна ња и упра вља ња из ве сти ти.“18 Иа ко ва жна прет по став ка кон-
тра дик тор ног по ступ ка, пра ви ло да се жал ба до ста вља на од го вор про тив ној 
стран ци де фи ни тив но је на пу ште но у За ко ни ку о суд ском по ступ ку из 1865. 
го ди не.19 

У сва ком слу ча ју, сви про це сни су бјек ти ду жни су да по шту ју до сто-
јан ство су да и углед су ди ја, те та ко и не за до вољ на стран ка у свом прав ном 
ле ку мо ра на при сто јан и уч тив на чин ар гу мен то ва ти сво је жал бе не на во де. 
У су прот ном, би ће ка жње на за не по што ва ње су да нов ча ном ка зном до 10 
та ли ра или ка зном до 20 да на за тво ра. На рав но, уко ли ко је по чи ње но те же 
кри вич но де ло увре де оно ће би ти про це су и ра но и санк ци о ни са но по од ред-
ба ма кри вич ног за ко но дав ства (чл. 601-603).

У слу ча ју да је уло жен прав ни лек, стра на ко ја је пар ни цу до би ла има 
пра во да зах те ва од су да да жа ли о цу за бра ни рас по ла га ње не по крет но сти ма. 
Уко ли ко про тив на стран ка не по се ду је не по крет ну имо ви ну, мо же се по пи-
са ти ње го ва по крет на имо ви на уз или без пре да је ства ри стран ци ко ја је 
ус пе ла у пар ни ци (чл. 605). Ин те ре сант но је да за кон уоп ште не тра жи од 
по ве ри о ца да до ка же опа сност да би без обез бе ђе ња по тра жи ва ња ње го во 
на ми ре ње мо гло би ти осу је ће но или знат но оте жа но, та ко што би ду жник 

15 Устрој ство Апе ла ци је из 1846. год. 
16 Ан дра Ђор ђе вић, Те о ри ја гра ђан ског суд ског по ступ ка с по гле дом на За ко ник о по-

ступ ку суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма за Кра ље ви ну Ср би ју I (при ре дио Д. Аран ђе ло вић), 
Бе о град 1924, 106-107.

17 За ко ник из 1853. год.
18 Из ме не За ко ни ка из 1855. год.
19 Вид. чл. 309-321 За ко ни ка о по ступ ку суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма за Кња же ство 

Ср би ју, Бе о град 1865.

Др Ма ша М. Ку ла у зов, Редовни правни лекови по одредбама парничног... (стр. 861–876)
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сво ју имо ви ну или сред ства оту ђио, при крио или на дру ги на чин са њи ма 
рас по ла гао. Да кле, да би суд од ре дио ова кву при вре ме ну ме ру ни је по треб-
на су бјек тив на про це на опа сно сти по по тра жи ва ње по ве ри о ца, иа ко по пис 
имо ви не во ди де по се си ји ду жни ка и гу бље њу на ства ри ма ius uten di и ius 
fru en di. На и ме, за вре ме тра ја ња по пи са уз од у зи ма ње ства ри ду жник је ли-
шен ма те ри јал не др жа ви не, а са мим тим и мо гућ но сти да из ства ри из вла чи 
ко ри сти чи је је ужи ва ње ве за но са ма те ри јал ним др жа њем.20

Жал бе ни суд ће уки ну ти пр во сте пе ну пре су ду и вра ти ти пред мет на 
по нов но су ђе ње уко ли ко утвр ди да је ни жи суд на ште ту жа ли те ља по вре дио 
фор мал но или ма те ри јал но пра во, или по гре шно утвр дио чи ње нич но ста ње 
за то што је про пу стио да пре ду зме све пар нич не рад ње или рас пра ви сва 
спо р на пи та ња зна чај на за до но ше ње пра вил не и за ко ни те од лу ке. Уко ли ко 
су уо че не не пра вил но сти и не за ко ни то сти у ра ду Апе ла ци о ног су да, овла-
шће на стран ка мо же под не ти прав но сред ство Вр хов ном су ду. За кон ским 
из ме на ма из 1855. го ди не бли же су од ре ђе ни слу ча је ви у ко ји ма се мо же 
под не ти прав ни лек Вр хов ном су ду. По пра ви лу, жал ба је до зво ље на са мо 
про тив пре и на че них суд ских од лу ка (чл. 603). Про тив по твр ђе них пре су да 
мо же се уло жи ти жал ба са мо у слу ча је ви ма так са тив но на ве де ним у чл. 604. 
То су слу ча је ви: а) ако су пре су де за сно ва не на нео д го ва ра ју ћем за ко ну или 
на по гре шној ин тер пре та ци ји од го ва ра ју ћег за ко на; б) ако су пре су де за сно-
ва не на прет по став ка ма ко је су про тив реч не пар нич ним ак ти ма; в) ако је 
пре су да ма ви ше или ма ње до су ђе но не го што су стран ке зах те ва ле и г) ако 
су пре су де не ја сне и не ра зу мљи ве.21 

Ако ни је до зво ље на жал ба вр хов ној суд ској ин стан ци, не за до вољ на 
стра на се мо же жа ли ти кне зу као нај ви шој ка са ци о ној вла сти.22 Исто ва жи 
и за пр во сте пе не пре су де ко је не под ле жу раз ма тра њу жал бе них су до ва, 
суд ска ре ше ња и на ред бе пр во сте пе них су до ва, као и за пре су де до не те од 
стра не Вр хов ног су да (чл. 606-611).23 

Рок за ула га ње жал бе кне зу из но сио је пет на ест да на од да на до ста вља ња 
пре су де. Жал ба се под но си су ду ко ји је су дио у пр вом сте пе ну, уз ње го ву 
оба ве зу да је без од ла га ња про сле ди По пе чи тељ ству пра во су ди ја ко је ће је 
да ље упу ти ти кне зу. Уко ли ко кнез на ђе да је жал ба осно ва на и да има ме ста 
уки да њу на ред бе или ре ше ња упу ти ће пр во сте пе ном су ду оба ве зу ју ће при-
мед бе ка ко да от кло ни не до стат ке у по но вље ном по ступ ку. Ако се, пак, 

20 Жи во јин М. Пе рић, Дра го љуб Аран ђе ло вић, Гра ђан ски суд ски по сту пак, пре да ва-
ња на Прав нич ко ме фа кул те ту, дру ги део: о из вр ше њу од лу ка суд ских, пр ва књи га, Бе о град 
1912, 43-46.

21 Из ме не За ко ни ка из 1855. год.
22 Чл. 12 Устро је ни ја Вр хов ног су да од 9. сеп тем бра 1846. го ди не, Сбо р ник за ко на и 

уред ба и уред бе ни ука за из да ни у Кња же ству Срб ском, бр. 3/1847.
23 За ко ник из 1853. год.
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ра ди о пре су ди, ни жи суд ни је ду жан да ува жи пр ве при мед бе ка са ци је и овла-
шћен је да из не се сво је кон тра ар гу мен те пре ко По пе чи тељ ства пра во су ди ја. 
Ка да би књаз ар гу мен та ци ју пр во сте пе не ин стан це оце нио као нео сно ва ну 
и по но вио пр ве при мед бе, суд ко ји је ме ри тор но од лу чи вао у пр вом сте пе ну 
био је оба ве зан да по њи ма по сту пи. Жал ба уло же на про тив ко нач не пре су де 
не за др жа ва ње но из вр ше ње. Ка да би, ме ђу тим, жал ба би ла под не та про тив 
не ког про це сног ре ше ња или на ред бе до не тог у то ку по ступ ка, пр во сте пе ни 
суд не би мо гао да на ста ви са до ка зним по ступ ком ни ти да из рек не пре су ду 
све док ка са ци о на власт не ре ши по жал би и ре ше ње не по ста не из вр шно 
(чл. 612-618).24 

У члан ку об ја вље ном у зва нич ним Срб ским но ви на ма кри ти ко ва но је за-
кон ско ре ше ње по ко јем је кнез но си лац ка са ци о не вла сти, јер је ње но вр ше ње 
за пра во пре пу ште но не спо соб ним и при стра сним чла но ви ма ње го ве ад ми-
ни стра ци је: „1846. го ди не пре да се Ка са ци о на власт кња зу ко ји је ста не из вр-
ши ва ти пре ко сво га пред став ни штва, – за ве ли ке пар ни це кад кад је до зна вао 
из усме ног жа ло ва ња: све оста ло свр ши ва ло је пред став ни штво, ка ко је 
па мет се кла оно ме се кре та ру или сто ло на чал ни ку пред ко јим је ствар би ла, 
или ка ко су тај ни ин те ре си ње го ви хте ли.“25 

Кри ти ке струч них ком пе тен ци ја кне же вог пер со на ла и спо рост и не е-
фи ка сност су ђе ња на ста ла као про дукт пре ве ли ког бро ја суд ских ин стан ци, 
ре зул ти ра ли су суд ском ре фор мом из 1855. го ди не ко јом је ка са ци о на власт 
са кне за пре не та на Вр хов ни суд као ко нач ни суд тре ћег сте пе на (чл. 1). Сход-
но но вим ком пе тен ци ја ма нај ви ши суд је про ме нио на зив у Ви со ко слав ни 
Вр хов ни и Ка са ци о ни суд (чл. 6).26 У исто вре ме ка да и но во суд ско устрој ство, 
до не та је и уред ба ко јом се суд ска оде ље ња при Кне же вој кан це ла ри ји и 
По пе чи тељ ству пра во су ди ја уки да ју као су ви шна (чл. VI II).27 

2.2. Ре курс 

Ре курс је ре дов ни прав ни лек уве ден из ме на ма про це сног за ко но дав ства 
из 1855. го ди не. До зво љен је про тив пр во сте пе них ре ше ња у пре клу зив ном 
ро ку од осам да на од да на до ста вља ња пи сме на. У на ред них осам да на стран ка 
има пра во да га обра зло жи, али без на во ђе ња но вих чи ње ни ца и до ка за. Ре курс 
се мо же из ја ви ти Вр хов ном и Ка са ци о ном су ду са мо про тив пре и на че них 

24 Ibid.
25 Јо ван Ми лин ко вић, По глед на на шу су деј ску стру ку, Срб ске но ви не, број 32 од 14. 

мар та 1859, 129.
26 Устро је ни је Вр хов ног и Ка са ци о ног су да од 28. де цем бра 1855. го ди не, Сбо р ник 

за ко на и уред ба и уред бе ни ука за из да ни у Кња же ству Ср би ји, бр. 8/1856.
27 Уред ба од 28. де цем бра 1855. го ди не, Сбо р ник за ко на и уред ба и уред бе ни ука за 

из да ни у Кња же ству Ср би ји, бр. 8/1856.
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пр во сте пе них ре ше ња. Из у зет но, ако је Апе ла ци о ни суд по твр дио пр во сте-
пе но ре ше ње, ре курс је ипак до зво љен уко ли ко по сто ји не ки од так са тив но 
на ве де них раз ло га за уки да ње пре су де из чл. 612. Ре ше ња ко ја не ма ју са мо ста-
лан про це сни зна чај не мо гу се по себ но по би ја ти, већ са мо у жал би про тив 
ко нач не од лу ке, уко ли ко су има ла ути ца ја на ње ну за ко ни тост. То су ре ше-
ња ко ји ма се на ре ђу је са слу ша ње све до ка, од ре ђу је ве шта че ње или од би ја 
про ду же ње ро ка или од ла га ње ро чи шта. Уко ли ко би, пак, ре ше њем би ло 
до зво ље но про ду же ње ро ка, од ла га ње ро чи шта, од ре ђен рок за да ва ње пи сме-
ног од го во ра, прет по ста вља се да адре са ти не ма ју прав ни ин те рес да на па-
да ју та кво ре ше ње и про тив ње га ни је до зво љен ре курс (чл. 608-611).28 Да кле, 
ре курс ни је до зво љен ка да за ње га не по сто ји про це сно оправ да ње, или би 
ње го во ула га ње до ве ло до оду го вла че ња по ступ ка. 

Овај прав ни лек ни је био ду гог ве ка и уки нут је већ три го ди не ка сни је, 
про це сним из ме на ма из 1858. го ди не. Очи глед но се у суд ској прак си по ка за ло 
про це сно не е ко но мич ним по сто ја ње ви ше прав них ле ко ва про тив суд ских 
на ред би и ре ше ња, ака та ко ји ма се ме ри тор но не од лу чу је, већ се ре ша ва ју 
не ка спо ред на пи та ња.29 Сто га је чл. 592 по ме ну тих из ме на уза ко ње но да се 
про тив ових суд ских од лу ка мо же из ја ви ти са мо уни шти тел на жал ба.30 

2.3. Уни шти тел на жал ба 

Уни шти тел на жал ба има вр ло ши ро ку прав ну при ме ну и мо же се уло-
жи ти про тив свих про це сних ака та, без об зи ра на то да ли је суд ска од лу ка 
до не та у фор ми пре су де, ре ше ња или на ред бе, уко ли ко по сто ји не ка од ап-
со лут но бит них по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка так са тив но на ве де них 
у чл. 612 за кон ских из ме на из 1855. го ди не. То су: а) ако је пред мет пре су дио 
не на дле жни суд чи ју над ле жност стран ке ни су уго во ри ле по себ ним спо ра-
зу мом; б) ако је суд ствар но и ме сно над ле жан, али је ве ћи на ње го вих чла-
но ва мо ра ла би ти из у зе та због лич них од но са са пар нич ним стран ка ма; в) 
ако је стран ку у пар ни ци за сту па ло нео вла шће но ли це без пу но мо ћи, или 
ли це ко је је до би ло пу но моћ, али од пар нич но не спо соб не стран ке ко ја ни је 
ни би ла у мо гућ но сти да га из да; г) ако би су штин ске по гре шке учи ње не у 
пар ни ци би ле та кве при ро де да би оне мо гу ћа ва ле пра вед но ре ше ње спо ра.31 

28 Из ме не За ко ни ка из 1855. год.
29 Ж. М. Пе рић, Д. Аран ђе ло вић, Гра ђан ски суд ски по сту пак, пре да ва ња на Прав нич-

ко ме фа кул те ту, пр ви део: о су ђе њу, пр ва књи га: о устрој ству су до ва и њи хо вој над ле жно сти, 
Бе о град 1920, 196. 

30 Из ме не у по ступ ку су деј ском за гра ђан ске пар ни це про пи са ном (у да љем тек сту: 
Из ме не За ко ни ка из 1858. год.), Сбо р ник за ко на и уред ба и уред бе ни ука за из да ни у Кња же-
ству Ср би ји, бр. 11/1858. Ре курс ви ше ни је уво ђен у прав ни си стем Кне же ви не и Кра ље ви не 
Ср би је та ко да га не по зна ју ни про це сни за ко ни ци из 1860. и 1865. го ди не. 

31 Из ме не За ко ни ка из 1855. год.
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Ра ди се, да кле, о про це сним по вре да ма за ко је ва жи прет по став ка да су ути-
ца ле на за ко ни тост суд ске од лу ке. У слу ча ју ма њих про пу ста ни жих су до ва, 
Вр хов ни и Ка са ци о ни суд не ће ка си ра ти њи хо ве од лу ке, већ ће их са мо опо-
ме ну ти на стрикт но при др жа ва ње про це сних пра ви ла. У по гле ду ро ко ва за 
под но ше ње уни шти тел не жал бе и по сту па ња са њом, ва же иста пра ви ла као 
и за ре курс про тив ре ше ња (чл. 613-614).32 

Про це сним из ме на ма из 1858. год. про ши рен је круг раз ло га за по ни штај 
суд ске од лу ке. По ред ап со лут но бит них по вре да од ре да ба пар нич ног по-
ступ ка, основ за уки да ње чи не и по гре шно и не пот пу но утвр ђе но чи ње нич но 
ста ње, уко ли ко суд не из ве де све до ка зе по треб не за до но ше ње пра вил не и 
за ко ни те пре су де, пре ко ра че ње ту жбе ног зах те ва, као и не до ста ци пре су де 
ко ји је чи не не ја сном, са мој се би про тив реч ном или про тив ном за ко ну на 
ко јем је за сно ва на. За кон на ре ђу је и уки да ње пре су де ко јом се на ла же не што 
што је фи зич ки или прав но не мо гу ће (чл. 604).33 

Услов за под но ше ње уни шти тел не жал бе је да пред мет не под ле же раз-
ма тра њу нај ви ше суд ске ин стан це, али да је Апе ла ци о ни суд про пу стио да 
ис пра ви гре шке у по сту па њу ни жег су да. Да је Вр хов ни суд ре дов но над ле-
жан да су ди спор у тре ћем и по след њем сте пе ну, под но си ла би му се апе ла та 
на пре су ду жал бе ног су да. Из ме на ма из 1858. год. су мо гућ но сти за ула га ње 
овог прав ног ле ка знат но ре стрик тив ни је по ста вље не. На и ме, из ме на ма из 
1855. год. се уни шти тел на жал ба ис кљу чу је са мо уко ли ко пред мет под ле же 
раз ма тра њу Вр хов ног и Ка са ци о ног су да, док се на ред ним про це сним из ме-
на ма за бра њу је и про тив пре су да за сно ва них на без у слов ном при зна њу или 
на глав ној за кле тви, као и про тив пре су да из бор ног су да и пре су да до не тих 
на осно ву по рав на ња (чл. 607).34 

По уки да њу пре су де пред мет се вра ћа ствар но и ме сно над ле жном пр во-
сте пе ном су ду од го ва ра ју ћег пер со нал ног са ста ва на по нов но су ђе ње. Ако је, 
пак, прав но сред ство уло же но за то што је Апе ла ци о ни суд нео сно ва но ка си рао 
пре су ду или ре ше ње пр во сте пе ног су да, Вр хов ни суд ће на ло жи ти жал бе ној 
ин стан ци да до не се од го ва ра ју ћу суд ску од лу ку. Очи глед не гре шке у бро ју 
пре су де, из ре че ној су ми, име ну и пре зи ме ну стра на ка или све до ка су до ви 
су ду жни да по слу жбе ној ду жно сти или по зах те ву стра на ка у сва ком тре-
нут ку ис пра ве (чл. 614-615).35 У по гле ду одр жа ва ња про це сне ди сци пли не 
и угле да су да и од ла га ња из вр ше ња ко нач не пре су де, ана лог но се при ме њу ју 
основ не од ред бе про це сног за ко ни ка.36

32 Ibid.
33 Из ме не За ко ни ка из 1858. год.
34 Ibid.
35 Из ме не За ко ни ка из 1855. год.
36 Вид. чл. 616 и 617 Из ме на За ко ни ка из 1855. год. у ве зи са чл. 601-603 и 617-618 За ко-

ни ка из 1853. год.

Др Ма ша М. Ку ла у зов, Редовни правни лекови по одредбама парничног... (стр. 861–876)
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2.4. Апе ла та по про це сним из ме на ма из 1858. го ди не

Суд ском ре фор мом спро ве де ном 1858. го ди не уки нут је Вр хов ни и Ка-
са ци о ни суд као по след њи, су де ћи суд тре ћег сте пе на. Ка са ци о ни суд је 
за др жао са мо ка са тор на али не и ре ви зи о на овла шће ња,37 док је нај ви ши 
суд ко ји ме ри тор но од лу чу је по стао дру го сте пе ни, Апе ла ци о ни суд.38 За-
пра во, већ су из ме не про це сног за ко но дав ства из 1858. год. ко ји ма је уки нут 
ре курс и про ши рен круг пре су да про тив ко јих ни је до зво ље но ула га ти уни-
шти тел ну жал бу по ка за ле ин тен ци ју за ко но дав ца да се сма њи број прав них 
ле ко ва, а сход но то ме и број суд ских ин стан ци.

Ка ко је са да Апе ла ци о ни суд по стао нај ви ши суд ко ји ме ри тор но од лу-
чу је, по о штрен је и имо вин ски цен зус за под но ше ње апе ла те са 500 на 1000 
по ре ских гро ша, осим уко ли ко се ра ди о не про це њи вим пред ме ти ма. Апе-
ла та је ис кљу че на у истим слу ча је ви ма у ко ји ма је за бра ње на и уни шти тел на 
жал ба (чл. 592-593). Апе ла ци о ни суд ће ex of fi cio во ди ти ра чу на о то ме да ли 
пр во сте пе на пре су да са др жи по вре де про це сног пра ва ко је су ути ца ле на ње ну 
пра вил ност и за ко ни тост, и, уко ли ко их уо чи, вра ти ће пре су ду пр во сте пе ном 
су ду да не до стат ке от кло ни. Ако жал бе ни суд уста но ви да је чи ње нич но 
ста ње не пот пу но утвр ђе но, вра ти ће пред мет ни жем су ду да до пу ни до ка зни 
по сту пак. Пр во сте пе ни суд је ду жан да из ве де до ка зе у скла ду са ин струк-
ци ја ма ви шег су да и до пу њен до ка зни ма те ри јал до ста ви ви шем су ду. У свим 
на ве де ним слу ча је ви ма Апе ла ци ја не ће ка си ра ти пр во сте пе ну пре су ду. И 
ако жа ли лац у апе ла ти из не се но ве чи ње ни це и до ка зе пред мет ће би ти вра-
ћен ни жем су ду ка ко би са слу шао про тив ну стран ку на те окол но сти (чл. 
599-601).39 На сва оста ла пи та ња ве за на за апе ла ту ана лог но се при ме њу ју 
од ред бе првe ко ди фи ка ци је про це сног пра ва у из вор ном тек сту или из ме-
ње ној вер зи ји из 1855. го ди не. 

3. РЕ ДОВ НИ ПРАВ НИ ЛЕ КО ВИ ПО ОД РЕД БА МА  
ЗА КО НИ КА ИЗ 1860. ГО ДИ НЕ

Сма ње ње бро ја прав них ле ко ва 1860. го ди не на ста ло је као ре зул тат 
кри ти ка ко је су ју ри спру ден ци ја и суд ска прак са упу ти ле за ко но дав цу због 
пре ве ли ког бро ја прав них сред ста ва и суд ских ин стан ци про пи са них прет-
ход ним пар нич ним за ко но дав ством, уз ар гу мен та ци ју да они у знат ној ме ри 
ком пли ку ју и по ску пљу ју суд ски по сту пак. Та ко се Јо ван Ми лин ко вић, 

37 Вид. чл. 10 Устро је ни ја Ка са ци о ног су да, Сбо р ник за ко на и уред ба и уред бе ни ука-
за из да ни у Кња же ству Ср би ји, бр. 11/1858.

38 Вид. чл. 8 Устро је ни ја Апе ла ци о них су до ва, Сбо р ник за ко на и уред ба и уред бе ни 
ука за из да ни у Кња же ству Ср би ји, бр. 11/1858.

39 Из ме не За ко ни ка из 1858. год. 
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адво кат из Шап ца у ни зу чла на ка об ја вље ним у Срб ским но ви на ма освр нуо 
на број не мањ ка во сти ра ни јег пар нич ног по ступ ка. Он је нај пре кри ти ко вао 
не е фи ка сност Апе ла ци о ног су да јер је прак са да пред ме ти по две го ди не не 
бу ду ни узи ма ни у раз ма тра ње, а по том бу ду вра ћа ни и по дру ги и тре ћи пут 
пр во сте пе ном су ду на но во су ђе ње или због суд ске не у ред но сти, или, пак, 
за то што се жа ли лац у апе ла ти по зи вао на но ве све до ке. С дру ге стра не, су-
до ви су го то во у сва кој по шиљ ци сла ли по де сет или два де сет пар ни ца Апе-
ла ци ји, ода кле су оне да ље про сле ђи ва не Вр хов ном су ду, По пе чи тељ ству и 
Кња зу. Ау тор нај о штри је кри ти ку је суд ско оде ље ње По пе чи тељ ства пра во-
су ди ја, од но сно ње го ве се кре та ре и на чел ни ке ко ји су стран ке упу ћи ва ли 
из ве сним адво ка ти ма да им, уз на кна ду ко ја је из но си ла 50 и 100 ду ка та на-
пи шу до пун ски ре курс јер не ке окол но сти не до ста ју. „А цр пе ли су не до ста-
ју ће окол но сти из уста на чел ни ку или се кре та ру, с ко ји ма су за јед но ру ча ва ли 
или у јед ној ку ћи се де ли.“40 По ред ко рум пи ра но сти суд ског осо бља Ми лин-
ко вић осу ђу је и што је По пе чи тељ ство за ве ло так су од 20 и 30 гро ша сва ком 
ко апе ли ра или ре ку ри ра али то ни је сма њи ло број пар ни ца. Шта ви ше, сма тра 
да је ста ње би ло бо ље док прав но не у ке стран ке ни су зна ле да тре ба да пла те 
суд ску так су па су им апе ла те од ба ци ва не, не го са да ка да је из нос так се за ко-
ном про пи сан јер је то ути ца ло на сма ње ње пар ни ца са мо за крат ко вре ме.41 

Да ље ау тор кон ста ту је: „Ни мно ги рас пи си, ни за ко ник гра ђан ски, ни 
мно ге све ра злич не уред бе, ни за пле те ни су деј ски по сту пак, не по сти го ше 
онај сте пен за бу не у су до ви ма ко је учи ни ово но во устрој ство са за ко ном о 
апе ли ра њу, о ре ку ри ра њу, о уни шти тел ним жал ба ма и дру гим по сло ви ма 
вр хов ног су ђе ња и ка са ци о ног раз ма тра ња.“ Он ре зо лут но осу ђу је не кри-
тич ко пре у зи ма ње стра них за кон ских ре ше ња пот пу но не а де кват них за 
на ше пра во су ђе. При то ме, Ми лин ко вић сма тра да ни за ко но пи сци ни вр-
хов не и ка са ци о не су ди је ни су раз у ме ли у пот пу но сти та ко сло жен суд ски 
си стем, а ка мо ли окру жне су ди је и оби чан на род.42 Ау тор сво ја раз ма тра ња 

40 Ј. Ми лин ко вић, По глед на на шу су деј ску стру ку, Срб ске но ви не, број 34 од 19. мар та 
1859, 137. По ви ка на адво ка те не пре ста је ни по ла ве ка ка сни је, ка да Ан дра Ан тић у Бра ни чу 
пи ше о њи хо вим оп струк ци ја ма по ступ ка: „До ви ја ју се и са мо ми сле о то ме ка ко ће да про-
на ђу нај ма њу оду шку, или ма ка кву ма кар и при вид ну су прот ност у про пи си ма за кон ским, 
или и нај не ви ни ју ома шку вла сти у ра ду – да не по ми ње мо дру га круп ни ја и не мо рал ни ја 
сред ства – те да се о њих за ка че и да рас пра ву из ве сних и чи стих ства ри у не до глед раз вла че; 
ства ра ју ћи, на си лу раз не зач ко љи це, на осно ву ко јих про ду же ње ро ко ва у не до глед тра же, 
па их, по не сре ћи, и до би ја ју; јер им, у то ме, и по не ки су до ви, на ру ку иду; би ло из не ра зу-
ме ва ња, би ло због не во ђе ња ра чу на о ду ху и те жњи за кон ских про пи са, ко ји о ро ко ви ма 
по сто је и го во ре.“ – Ан дра Ан тић, Не ко ли ко ре чи о ро ко ви ма, Бра нич – по вре ме ни лист за 
прав не и др жав не на у ке, број 11 и 12 од но вем бра и де цем бра 1906. г., 731. 

41 Ibid. 
42 Ј. Ми лин ко вић, По глед на на шу су деј ску стру ку, Срб ске но ви не, број 36 од 24. мар-

та 1859, 145.
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за кљу чу је кон ста та ци јом да је на род на Све то ан дреј ској скуп шти ни за тра-
жио јав но и усме но су ђе ње, и да је за да так за ко но дав не ко ми си је да за шти ти 
пра во од мо гу ћих зло у по тре ба и „из на ђе нај ра зум ни ји на чин ко јим ће се 
пар ни це свр ша ва ти и бр зо а опет да не бу де од ока и без ре да.“43 

Као ре ак ци ја на Ми лин ко ви ће ву рас пра ву, не ко ли ко ме се ци ка сни је 
иза шао је ано ним ни од го вор чи ји ау тор ис ти че да је ви ше сте пе ност су до ва 
вр ло зна чај на га ран ци ја прав не си гур но сти и пра вил не при ме не за ко на у 
зе мљи по пут Ср би је у ко јој су ди је још увек у до број ме ри не ма ју прав нич ко 
обра зо ва ње.44

3.1. Не за до вољ ство (жал ба) Апе ла ци о ном су ду 

Апе ла ци о ни суд је по од ред ба ма За ко ни ка из 1860. нај ви ша суд ска ин-
стан ца ко ја су ди у дру гом, по след њем сте пе ну 45 у не про це њи вим пред ме-
ти ма и имо вин ским спо ро ви ма ако вред ност глав не тра жби не пре ла зи из нос 
од 1000 гро ша (чл. 222-223).46 При то ме се не узи ма у об зир вред ност до су-
ђе ног тра же ња, већ оног ко је је ту жи тељ озна чио у по след њем тра же њу на 
ро чи шту, јер би у про тив ном, да се има ло у ви ду до су ђе но тра же ње, од во ље 
су да за ви си ло да ли ће пре су да под ле га ти оце ни Апе ла ци ног су да.47 Имо-
вин ски цен зус је по ви шен про це сним из ме на ма из 1858. го ди не и за др жан у 
но вој ко ди фи ка ци ји.48 Апе ла ци о ни суд ме ри тор но од лу чу је као ви ши, жал-
бе ни суд, и он мо же по твр ди ти, пре и на чи ти или уки ну ти пре су де и ре ше ња 
ни жих су до ва. Апе ла ци ја ће вра ти ти пред мет на по нов но од лу чи ва ње уко-
ли ко је пр во сте пе ни суд по гре шно при ме нио фор мал но или ма те ри јал но 
пра во што је ути ца ло на за ко ни тост пре су де. Ка си ра ће пре су ду и ако је дво-
сми сле на и не раз го вет на, уко ли ко се њом на ре ђу је не што што је фи зич ки 
или прав но не мо гу ће, ако ни је за сно ва на на на во ди ма и до ка зи ма пар нич них 
стра на ка, да кле ако је суд по гре шно или не пот пу но утвр дио чи ње нич но ста-
ње. Пре су да ће се по ни шти ти и уко ли ко је суд бит но по вре дио од ред бе пар-
нич ног по ступ ка у том сми слу што ни је на зах тев стран ке из у зео од су ђе ња 
су ди ју ко ји је мо рао би ти из у зет, као и ако је пре ко ра чио ту жбе ни зах тев у 

43 Ј. Ми лин ко вић, По глед на на шу су деј ску стру ку, Срб ске но ви не, број 38 од 28. мар та 
1859, 153.

44 О су деј ској стру ци, Срб ске но ви не, број 91 од 4. ав гу ста 1859, 367.
45 Вид. чл. 7 Устро је ни ја Апе ла ци о ног су да од 12. фе бру а ра 1860. го ди не об ја вље ног 

као са став ни део За ко ни ка о по ступ ку су деј ском у гра ђан ским пар ни ца ма за Кња же ство 
Ср би ју, Бе о град 1860.

46 За ко ник из 1860. год. 
47 Ан дра Ђор ђе вић, Те о ри ја гра ђан ског суд ског по ступ ка с по гле дом на За ко ник о по-

ступ ку суд ском у гра ђан ским пар ни ца ма за Кра ље ви ну Ср би ју II (при ре дио Д. Аран ђе ло вић), 
Бе о град 1923, 159.

48 Вид. чл. 592 Из ме на За ко ни ка из 1858. год. 
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ква ли та тив ном или кван ти та тив ном сми слу, или ни је ре шио о не ком од зах-
те ва пар ни ча ра (чл. 224).49 

Жал ба је у прин ци пу до зво ље на про тив свих ре ше ња осим оних у ко ји-
ма се на ре ђу је са слу ша ва ње све до ка или се на ла же ве шта че ње, јер не по сто-
ји прав ни ин те рес за по би ја ње на ве де них ре ше ња с об зи ром да она не ма ју 
са мо ста лан про це сни зна чај (чл. 226). Рок за под но ше ње жал бе је про ду жен 
у од но су на За ко ник из 1853. год. са осам на пет на ест да на од до ста вља ња 
пре су де. Жал ба се мо же из ја ви ти усме но на за пи сник код су да или пи сме но 
у пре клу зив ном ро ку чи је про пу шта ње во ди од ба ча ју жал бе (чл. 227).50 Дан 
пре да је по шти на ре це пис узи ма се као дан пре да је су ду, а уко ли ко је по след-
њи дан ро ка не рад ни дан, рок ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на (чл. 228-229). 
За раз ли ку од пр вог за ко ни ка ко ји у том по гле ду са др жи прав ну пра зни ну, 
За ко ник из 1860. год. про пи су је да је жа ли лац ду жан да под не се прав ни лек 
у два при мер ка. У про тив ном жал ба ће се пре пи са ти у су ду на тро шак не за-
до вољ не стра не (чл. 230).51 

Иа ко је из ме на ма из 1855. уки ну то до ста вља ње жал бе на од го вор про-
тив ној стран ци,52 За ко ник из 1860. вра ћа ово про це сно ре ше ње (чл. 231). Рок за 
до ста вља ње од го во ра из но си осам да на и не мо же се про ду жа ва ти. Жал ба 
је де во лу ти ван и су спен зи ван прав ни лек чи је из ја вљи ва ње спре ча ва на сту-
па ње пра во сна жно сти пре су де. О њој од лу чу је функ ци о нал но над ле жан 
ви ши суд ко јем се по ис те ку ро ка про пи са ног за од го вор на жал бу до ста вља-
ју сви спи си пред ме та (чл. 232-233). Пре су де Апе ла ци о ног су да су из вр шне 
и про тив њих ни су до зво ље ни да љи ре дов ни прав ни ле ко ви (чл. 238). У по-
гле ду при ме да ба Апе ла ци је на пре су де и ре ше ња окру жних су до ва по сту пак 
је исти као и у слу ча ју жал бе кне зу као ка са ци о ној вла сти пре ма пр вој про-
це сној ко ди фи ка ци ји (чл. 239-241).53 

За ко ник ис кљу чу је мо гућ ност ис ти ца ња но вих чи ње ни ца и до ка за у 
жал би јер огра ни ча ва дру го сте пе ни по сту пак на кон тро лу за ко ни то сти ра-
да пр во сте пе ног су да. По ред то га, за бра на из но ше ња но вих чи ње ни ца и 
до ка за до при но си кон цен тра ци ји и убр за њу по ступ ка, про це сној ди сци пли-
ни и са ве сном во ђе њу пар ни це. У слу ча ју да стран ка из не се но ве чи ње ни це 
и до ка зе суд ће је упу ти ти на об но вље ње пар ни це као ван ред но прав но 
сред ство (чл. 244). На ру ша ва ње угле да су да и до сто јан ства су ди ја у жал би 

49 За ко ник из 1860. год.
50 Очи глед но се осмо днев ни рок у суд ској прак си по ка зао пре крат ким, јер је рок од 

пет на ест да на за др жан и у ка сни јем про це сном за ко но дав ству. Вид. чл. 311 и 323 За ко ни ка 
из 1865. год.

51 За ко ник из 1860. год.
52 Вид. чл. 597 Из ме на За ко ни ка из 1855. год. у ве зи са чл. 604 За ко ни ка из 1853. год.
53 Вид. чл. 614-615 За ко ни ка из 1853. год.
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ка жњи во је као по вре да про це сне ди сци пли не, а у слу ча ју те жих увре да 
санк ци о ни са но је по од ред ба ма кри вич ног за ко но дав ства (чл. 245).54 

4. ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

Убр зо по до но ше њу За ко ни ка из 1853. го ди не ју ри спру ден ци ја и суд ска 
прак са су се крај ње не по вољ но из ра зи ле о ису ви ше раз гра на тој суд ској ор га-
ни за ци ји и пре ве ли ком бро ју суд ских ин стан ци и прав них ле ко ва. Још у пр вим 
го ди на ма при ме не про це сне ко ди фи ка ци је би ле су при мет не тен ден ци је ка 
кон цен тра ци ји по ступ ка и ре ду ко ва њу бро ја ре дов них прав них сред ста ва. 
Та ко је већ 1855. ка са ци о на власт пре не та са кне за на Вр хов ни и Ка са ци о ни 
суд и уки ну та су суд ска оде ље ња при Кне же вој кан це ла ри ји и По пе чи тељ-
ству пра во су ди ја. По ред сма ње ња бро ја суд ских ин стан ци, сма њу је се и број 
прав них ле ко ва, те је та ко 1858. уки нут ре курс и про пи са но је да се про тив 
суд ских на ред би и ре ше ња мо же уло жи ти са мо уни шти тел на жал ба. И да ље 
суд ске ре фор ме ишле су у прав цу по јед но ста вљи ва ња по ступ ка сма њи ва њем 
бро ја су де ћих су до ва. У том сми слу 1858. је нај ви шем су ду од у зе та суд ска 
и по ве ре на ис кљу чи во ка са ци о на власт што је во ди ло и про ме ни име на из 
Вр хов ни и Ка са ци о ни у Ка са ци о ни суд. На ве де ном ор га ни за ци о ном из ме ном 
Апе ла ци о ни суд је по стао нај ви ши су де ћи суд у зе мљи, а 1860. уки да њем 
Ка са ци о ног су да нај ви ши суд уоп ште. Но вом за кон ском ре гу ла ти вом о гра-
ђан ском суд ском по ступ ку из исте го ди не, у скла ду са по ме ну том суд ском ре-
фор мом, пред ви ђе на је жал ба Апе ла ци ји као је ди но ре дов но прав но сред ство.

Суд ско устрој ство и про це сна ре гу ла ти ва ко је про пи су ју дво сте пе но 
суд ство по ка за ли су се у суд ској прак си не у спе шним, те је већ 1865. вра ће на 
ра ни ја суд ска ор га ни за ци ја и вас по ста вљен Ка са ци о ни суд. На и ме, ка ко је 
пре сту па ња на сна гу За ко ни ка из 1860. спо рост су ђе ња би ла вр ло чест пред-
мет жал би ста нов ни штва, но вим за ко но дав ством је убр зан суд ски по сту пак 
сма ње њем бро ја суд ских ин стан ци и прав них ле ко ва. Ме ђу тим, ве ћа бр зи на 
ре ша ва ња пред ме та че сто је би ла на уштрб за до во ље ња прав де, јер је стран ци 
не ма ли број пу та би ла ус кра ће на од го ва ра ју ћа суд ска за шти та. За то је би ло 
нео п ход но на пра ви ти ба ланс из ме ђу ефи ка сно сти и бр зи не по ступ ка с јед не 
стра не и прав не си гур но сти с дру ге, што је, чи ни се, на по кон оства ре но За-
ко ни ком о гра ђан ском по ступ ку из 1865. ко ји је ва жио пу не 64 го ди не. 

54 За ко ник из 1860. год.
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Abstract:The ar tic le sheds light on pro vi si ons of Co des of Ci vil Pro ce du re 
of 1853 and 1860 con cer ning or di nary le gal re me di es. As this mat ter was co di fied 
for the first ti me, a ne ces sity of amen ding and sup ple men ting so me pro vi si ons soon 
emer ged. Tho se amend ments and sup ple ments, along with ori gi nal pro vi si ons 
we re exa mi ned in this pa per. The aut hor al so de als with re gu la ti ons on ju ris dic tion 
of Co u rt of Ap peal, Co urt of Cas sa tion and Su pre me co u rt. Types and ca te go ri es 
of or di nary le gal re me di es we re scru ti ni zed, as well as strict ti me li mits wit hin 
one sho uld lod ge an ap peal and pro per gro unds for ma king an ap peal. The aut hor 
al so re sponds to qu e sti ons un der which cir cum stan ces are or di nary le gal re me di es 
al lo wed, and what types of de ci si ons a hig her co urt can ma ke af ter re vi e wing the 
cor rec tness and re a so na ble ness of a de ci sion is sued by a lo wer co u rt. Shortly af ter 
enac tment of the Co de of 1853 it ap pe a red that ju di cial pro ce du re is too com pli ca ted, 
ex pen si ve and inef fec ti ve due to too many le gal re me di es and le gal ju ris dic ti ons. 
That is the re a son why the Su pre me co u rt as the hig hest co u rt wit hin the hi e rarchy 
of le gal ju ris dic ti ons and as fi nal co urt of ap peal was abo lis hed in 1860, when new 
Co de of Ci vil Pro ce du re had been pas sed. New co di fi ca tion en vi sa ged Co u rt 
of Ap peal as se cond in stan ce co urt and, at the sa me ti me, co urt of last re sort. 
Re gar ding le gal re me di es, Co de of 1860 in tro du ced ap peal as so le or di nary le gal 
re medy. 
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