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С л о б о д а н  Б е љ а н с к и
Адвокатска комора Војводине

ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И ДИСКОНТИНУИТЕТА
270 година судства и адвокатуре у Војводини

САЖЕТАК: Аутор на сумаран начин приказује развој суд-
ства и адвокатуре на подручју данашње Војводине од њихових 
почетака пре 270 година па до данас. Указује на то у којој ме-
ри су на ове феномене утицале промене политичких система, 
унутрашњи преврати, светски ратови, периоди апсолутизма и 
диктатуре, распад постојећих и формирање нових држава. Оце-
њује узроке кризе правосуђа у Србији након 1990. године и за-
кључује да су се и судство и адвокатура развијали и опстајали 
под ауторитарним режимима различитих модела и идеолошких 
усмерења, при чему је адвокатура успешније одолевала прити-
сцима и, у границама својих моћи, покушавала да утиче на са-
владавње ове кризе.

Кључне речи: суд, адвокатура, адвокатска комора, Војводи-
на, Србија, Аустрија, Угарска. 

УВОД

Историја судства и адвокатуре новијег доба на територији данашње 
Војводине протеже се кроз раздобље од последњих 270 година. После 
Карловачког мира (1699) и Пожаревачког мира (1718), када су већи дело-
ви њене територије припојени Аустрији, поједине области у Војводини су, 
упоредно са стицањем статуса слободних краљевских градова, у фазама 
добијале привилегију магистратског суђења. Први такав град био је 1748. 
године Нови Сад. Уз судове и суђења појављују се и први грађани којима 
је признато право да уз накнаду заступају и пружају правну помоћ.
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Настанак и развој судства и адвокатуре на овом подручју прошао је 
кроз бурне политичке и друштвене промене: прелазак из феудализма у 
парламентарно уређење и из монархије у републику, смењивање капита-
лизма и комунизма, периоди апсолутизма, револуција и светских ратова, 
распад постојећих и формирање нових држава. Успешност адвокатске 
службе умногоме је зависила од тога какве су биле политичке прилике, а 
поготово какав је био однос власти према судовима и какви су били сами 
судови. Постојање независних судова и аутономне адвокатуре један је од 
првих знакова да брига о човеку постаје конкурент бризи о владару и др-
жави, независно од чињенице да ли се радило о изнуђеним или манифе-
стационим побудама, или је та брига била ствар либертетског уверења да 
без таквог облика слободе не може бити ни државе која је вредна одбране. 

Предмет овог рада, претежно еклектичког, сумаран је преглед фор-
мирања и рада судова на подручју данашње Војводине од средине XVIII 
до почетка XXI века. Паралелно се разматра и деловања адвоката, процес 
оснивања адвокатских комора и допринос Адвокатске коморе Војводине 
покушајима да се успостави правна држава и консолидује судска власт. 
У неопходној мери присутан је компаративан приступ који се односи на 
ситуацију у Србији и Угарској у XIX веку.

СУДОВИ

Елибертационим повељама Новог Сада (1748), Сомбора (1749) и Су-
ботице (1779) уређена су судска овлашћења магистрата и њихова надле- 
жност. Уведен је принцип вишестепености. Судску власт су спроводили 
главни судија, председник магистрата и одређени број сенатора. У статути-
ма ових градова било је прописано да су у стварима служења правди маги-
страти дужни да, после саслушања парничара и примене доказних обичаја, 
пресуде по земаљским законима брзо, брижљиво и правично. Приоритет 
су имале тужбе и поступци сиромашних, сирочади и удовица. Поред оста-
лог, одређено је како се поступа са заоставштинама, легатима и нађеним 
украденим стварима. Препоручено је да злочинце не треба притварати без 
потребе, да се притворени имају ревносно чувати у складу с природом 
учињених дела и да је упутно уздржати се од претеривања у новчаном ка-
жњавању, нарочито када се ради о преступницима који живе у оскудици.1 

1 Cf.: Славен Бачић, Повеље слободних краљевских градова, Новог Сада, Сомбора 
и Суботице, издање аутора, Суботица 1995, 68–72; Из прошлости градског права Новог 
Сада, Сомбора и Суботице, Жиг, Суботица 1998, 47, 51, 67, 71, 87, 108; Судбени поступак 
у повјеренственим статутима слободних краљевских градова Суботице, Сомбора и Новог 
Сада, Зборник Правног факултета у Загребу XLVI/5, Загреб 1996, 521–529. Такође: Томи-
слава Јелић, Постанак Новог Сада и први магистрат 1748. године – од Петроварадинског 
шанца до Новог Сада (http://www.arhivns.rs/lat/toma1.html).
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Иако су поређења структуре власти и правних домета у различитим 
државама углавном неметодична и несврсисходна ако се износе на форма-
лан начин и без упуштања у историјске околности и узроке диверзитета, у 
овом случају, будући да се ради о драматичном раскораку у географски и 
етнички блиским срединама, и о територијама које ће у будућности поста-
ти део исте државе, без њих би тешко било открити етиологију било које 
друштвене појаве. Због тога је упутно указати и на прилике у тадашњој 
Србији.

Први прописи и судови у Србији, у крајње рудиментарном облику 
и редукованом садржају, настали су 1804. године, у време Првог српског 
устанка. Њихов креатор, прота Матија Ненадовић, бележи да се руково-
дио Крмчијом, законима Јустинијановим и Мојсијевом строгошћу над Је-
врејима, односно Библијом и црквено-грађанским бревијаром Св. Саве с 
почетка XIII века (Крмчија) у којем су били сабрани одломци прописа из 
Јустинијановог доба, с краја прве половине VI века (Corpus iuris из 529, 
Novellae из 532, Digesta и Institutiones из 533). Од Ненадовићевог „зако-
ника” (пунктација), за који он сам каже да га је преписао из Крмчије и да 
има око 14–15 чланова, познато је седам наведених у његовим Мемоари-
ма. На начин једноставан, без алтернација и нијанси, наведени су престу-
пи и санкције с основним особинама кривичних дела: 

„Ко би убио човека, да се убије и на коло метне; Са страже који 
побегне да се стреља; Који се криво закуне и криво сведочи, тај сву ону 
штету за коју је сведочио да плати, штаповима да се каштигује, и да му 
се никада више ништа не верује, и да се за свагда лажовом проглаша.”2 

Скупштина Ваљевске нахије усвојила је пунктације и на предлог 
Ненадовића за судије изабрала, како он објашњава, два поштена човека, 
с обавезом да им се за суђење саграде колибе и налогом да ствари које не 
могу пресудити шаљу у војни логор („нама на Врачар”).3 Није необично 
што се у одлуци о оснивању суда у Ваљевској нахији констатује да се 
„одређена господа сударци” не разумеју у правила по којима би требало 
да раде, па се допушта секретару да их у те ствари упути.4 Код Вука  

2 Матија Ненадовић, Мемоари, Матица српска – Српска књижевна задруга, Нови Сад 
– Београд 1969, 122–123.

3 Ibid.
4 Више о стању законодавства и правосуђа у устаничкој Србији видети код: Тома 

Живановић, Законски извори кривичног права Србије и историјски развој његов и њеног 
кривичног правосуђа од 1804. до 1865, САНУ, Београд 1967, посебна издања CDVIII; Бран-
ко Петрић, О правосуђу у Првом српском устанку, Гласник Адвокатске коморе Војводине, 
Нови Сад, 1–2/1999, 43–47; Срђан Шаркић, Утицај грчко-римског (византијског) права на 
први ’закон’ из времена Првог српског устанка, Зборник радова Правног факултета у Новом 
Саду, 2004, вол. 38, бр. 2, 103–115; Драган Јовашевић, Основне карактеристике законо-
давства Карађорђеве Србије, Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука 2016, 63–74.
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Караџића можемо прочитати да се почетком XIX века у Смедереву у јед-
ној соби и спавало и судило, да се од 12 чланова Правитељствујушчег 
совјета само за четворицу могло рећи да су „знали књигу”, јер су двојица 
умели да читају и пишу а двојица само да се потпишу, да у трећој деце-
нији тог века у Србији још увек нема никаквих написаних закона, него се 
суди по разуму и обичају, да се од сеоског суда иде нахијском магистрату, 
од овога великом суду, а од тог суда Милошу, па „како он нађе за право 
онако мора бити”.5 Стојан Новаковић, међутим, сматра да је од 1805. годи-
не установљена хијерархија надлежности, почев од сеоског кнеза, преко 
среског буљукбаше, великог кнеза и команданта нахије, па све до Синода, 
Суда Великог, с поуком да се никакав старешина не сме усудити да било 
кога задржи од суда синодског.6 Будући да је Вук помињао законе по ко-
јима се суди, његовом негирању постојања писаних закона у неку руку 
противречи став по коме се за аутора првог писаног закона у ослобођеној 
Србији сматра Теодор Филиповић (Божа Грујовић) који је 1805. године 
срочио Устројство Совјета и допринео у састављању правила о раду 
световних и духовних судова – Урежденија судества.7 Претпоставља се 
да се 1810. појавио и тзв. Карађорђев законик са 38 чланова који су се 
углавном односили на кривичноправну материју.8 

Ради потпуније слике потребно је поменути да је само неколико не-
деља пре Ненадовићевог „законика” донет Côde Napoléon са око 2.300 
норми. Он се, наравно, није темељио на Старом завету и пабирцима из Ју-
стинијановог доба, већ на богатој правној пракси и литератури коју су, по-
ред осталог, чинили: римско право и његова рецепција, наслеђе глосатора, 
постглосатора, сколастике, хуманизма и просветитељства, и дела бројних 
теоретичара права и политике, од Макијавелија, Хобса, Гроција и Пуфен-
дорфа до Монтескјеа, Бекарије, Блекстона, Русоа, Бентама и Томаса Пеј-
на. Ослобађана и ослобођена Србија била је у огромном заостатку. Према 
неким изворима, чак и тридесетих година XIX века од 17 председника су-
дова тројица су били неписмени, а њих десет знало је само да се потпише.

Подручје данашње Војводине један век пре ових догађаја у Србији, 
а и у наредних 114. година, премда на периферији великог царства, било 
је део европске културе, којој су Кнежевина Србија, а доцније Краљевина 
Србија, са мање или више успеха, тек покушавале да се приближе. 

5 Вук Караџић, Милош Обреновић, књаз српски, или Грађа за Српску Историју нашег 
времена, Историјски списи, Просвета, Београд 1969, 150; Описаније Србије, Српска књи-
жевна задруга, Београд 1987, 154, 156.

6 Стојан Новаковић, Уставно питање и закони Карађорђева времена, Задужбина  
И. М. Коларца, Београд 1907.

7 Жељко Фајфрић, Право у Србији модерне епохе, Гласник Адвокатске коморе Војво-
дине, Нови Сад, 4/2005, 205–214.

8 Владимир Стојанчевић, Српска национална револуција и обнова државе од краја 
XVIII века до 1839, „Историја српског народа”, СКЗ, Београд 1981, V-1, 68.
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И поред тога, тадашње прилике на подручју Војводине не би требало 
идеализовати. Као што су у Правитељствујушчем совјету били претежно 
неуки људи, и у органима градских управа слободних војвођанских градо-
ва седели су имућни грађани који су дали новчане прилоге за откуп – пле-
мићи, трговци, занатлије, велепоседници – без обзира на врсту и степен 
образовања. Први главни судија у Новом Саду, на пример, био је племић 
Игнац Хајл, по занимању пивар.9 Када Јован Стерија Поповић каже да је 
превасходни циљ државе и владара чување и подржавање свих права, а 
не узнемиравање рада судова, лако је закључити да овом поуком изража-
ва незадовољство праксом која је од пожељног циља у његово доба била 
далеко. Јаков Игњатовић, коме се нису допадали ни закони феудалног ка-
рактера, ни некодификовано право и казуистика, бележи да је у другој 
половини XIX века у угарском правосуђу владала анархија и да мерило 
за успех нису биле способности чиновника и адвоката, већ њихове поли-
тичке заслуге, посебно оне стечене односом према бечкој камарили током 
револуционарне 1848. године.10 Михајло Полит-Десанчић оцењује да је 
Угарска све до 1848. године била земља готово средњег века са феудал-
ним одликама и спахијама које су „паорима” заповедале и судиле. Сма-
тра, међутим, да је у слободним краљевским градовима и дистриктима 
атмосфера била далеко боља, да су аутономија и прерогативи омогућавали 
афирмацију нација које су тамо живеле, да се то испољавало у ротацији 
и равномерној заступљености носилаца функција при рестаурацији маги-
страта и да су и намесничко веће у Будиму и дворска канцеларија у Бечу 
настојали да респектују вољу становништва слободних жупанија. Поред 
тога, оцењује да је аустријска управа на Граници, мада се радило о про-
винцијама на рубу царства, имала посредан значај и за обичан народ, јер 
је, без обзира на недостатак грађанских слобода, уведено оно што се зове 
„Ordnung und Gerittung ... ред и култура”.11

С друге стране, у Србији се ужурбано радило на креирању институ-
ција и прописа. Основани су Апелациони суд (1840) и Врховни суд (1846), 
који је потом добијао нове називе и различиту надлежност, као Високо-
славни Врховни и Касациони Суд (1855) и Високославни касациони суд 

9 Васа Стајић, Грађа за политичку историју Новог Сада, Матица српска, Нови Сад 
1951, 184–185; Славен Бачић, Повеље слободних краљевских градова, Новог Сада, Сомбо-
ра и Суботице, оп. цит., 68–72; Томислава Јелић, Постанак Новог Сада и први магистрат 
1748. године – од Петроварадинског шанца до Новог Сада (http://www.arhivns.rs/lat/toma1.
html).

10 Jаков Игњатовић, Одабрана дела Јакова Игњатовића, Матица српска, Нови Сад 
– Јединство, Приштина 1988–1989, XII – Мемоари (2), 184; XIII – Публицистички списи 
(1), 171.

11 Михајло Полит-Десанчић, Успомене, Градска библиотека, Нови Сад, 2006, 149, 
152, 154.
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(1858). Донети су Грађански законик (1844), Закон о правозаступницима 
(1862), Закон о устројству судова (1865) и Закон о судијама (1901). 

У Војној крајини, која је била под непосредном управом Беча, дола-
зило је до честих промена граница, али и прописа, управе и јудикатуре. 
До 1886. године Судбени сто у Вуковару, осим за судове у Вуковару и 
Илоку, био је надлежан и за котарске судове у Шиду и Иригу, а надле-
жност Судбеног стола у Земуну протезала се на котарске судове у Земуну, 
Митровици, Руми, Старој Пазови и Сремским Карловцима. У реоргани-
зацији, до које је дошло 1886. године, уместо укинутих судбених столова 
у Вуковару и Земуну основан је Судбени сто у Митровици, који је на те-
риторији данашње Војводине преузео надлежност у односу на наведене 
судове нижег ранга.12

Током Великог рата ситуацију су погоршале окупационе управе ау-
строугарског и бугарског гувернмана, организоване по војном обрасцу, 
усмереном на потискивање остатака иначе девастиране интелигенције 
и на застрашивање или подстицање подаништва и денунцијације. Мали 
број школованих људи, нарочито оних са високим школама, изгинуо је, 
био интерниран, или се налазио у избеглиштву. У 1917. години је у Бео-
граду, како бележи Андреј Митровић, „школованих било застрашујуће 
мало, а високо образованих трагично готово нимало”. Број неписмених 
од предратних око 60 % попео на око 90 %! Преко 70 % универзитетских 
професора било је у избеглиштву.13

Након одлуке Велике народне скупштине (1918) о присаједињењу Ба-
ната, Бачке и Барање Србији, уједињења осталих ентитета и касније пот-
писаног Тријанонског споразума (1920), у новоствореној Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца укрстили су се различити правни и судски системи, 
али, као и у сферама свакодневног живота, различите културе, традиције 
и праксе. Ово је, без сумње, био један од узрока који су отежавали право-
судну хармонизацију и чинили дифузним правни идентитет нове државе. 

Премда је првим Уставом Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Ви-
довдански устав из 1921) било предвиђено увођење јединственог правног 
поретка и једног Касационог суда са седиштем у Загребу, у државно-прав-
ном провизоријуму задржало се шест затечених правних подручја (Сло-
венија и Далмација, Хрватска и Славонија, Србија, Црна Гора, Босна и 
Херцеговина и Војводина). По чл. 137. Устава, до новог уређења једног 

12 Аттила Чоколић, Одвјетништво у хрватским земљама и организација судова од 
почетка XIX стољећа до 1868. односно 1886. године, Одвјетник, Загреб, 3–4/2008, 27–37; 
Иван Беуц, Повијест институција државне власти Краљевине Хрватске, Славоније и Дал-
мације, Загреб 1985, 219–220; Давор Брунчић, Слободни и краљевски град Осијек у свијетлу 
сувремених еуропских стандарда локалне самоуправе, Анали Завода за знанствени и умјет-
нички рад у Осијеку, св. 26. 37–56, Загреб–Осијек 2010, 48–49.

13 Андреј Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916–1918, Српска књижевна задру-
га, Београд 1987, 41–2, 58–9.
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Касационог суда за целу земљу, предвиђено је да на дотадашњи начин 
раде као највиши судови и да се сматрају одељењима тог будућег суда: 
Касациони суд у Београду, Врховни суд у Сарајеву, Стол седморице у За-
гребу, Велики суд у Подгорици и Одељење Б Касационог суда са седи-
штем у Новом Саду за подручје Баната, Бачке и Барање. 

Правосуђе у Војводини суочило се са бројним проблемима. У складу 
с одлуком Велике народне скупштине и даље су се примењивали угарски 
закони. Министарство правде нове Краљевине донело је 22. јуна 1919. 
године наредбу којом забрањује судовима да примењују законе Мађарске 
републике, а дозвољава им да примењују законе некадашње Угарске. Због 
рата, распада претходне државе, миграција, лоших материјалних прилика 
и одбијања једног дела судија да пред новим властима положе заклетву, 
дошло је до упадљивог недостатка школованих кадрова и нагомилавања 
нерешених предмета. Приметна су била и велика лутања у употреби јези-
ка. Од неколико хиљада судија у некадашњој Угарској било је само седам 
Срба и то у крајевима настањеним несрпским становништвом. Први изве-
штај о приликама у раду судова поднели су Народној управи у фебруару 
1919. године новосадски адвокати др Стеван Адамовић, др Коста Хаџи и 
др Милан Бокшан.14 О несређеној ситуацији посредно говори и чињеница 
да је одређивање границе с Мађарском на терену почело тек 1. септембра 
1921. и трајало све до маја месеца 1924. године.

Утисак је да су управо културне и социјалне разлике, више него оне 
правног карактера, биле од пресудног утицаја на чињеницу да, захваљу-
јући неопходном опрезу и антиципирајућој свести, прагматични разлози 
добију превагу над унитаристичким тенденцијама и њима примереним 
организационим конструкцијама. 

Провизорно стање, међутим, непредвиђено се продужило. Тек по-
четком 1929. године донети су за целу државу први закони о судијама, 
о уређењу судова и о адвокатима. И нови Законик о судском кривичном 
поступку од 16. фебруара 1929. године ступао је на снагу на различитим 
територијама у различито време.15 

14 Гордана Дракић, Адвокатура на подручју Војводине 1929–1941, Гласник Адвокат-
ске коморе Војводине, Нови Сад, 4/2005, 188; Правосудне прилике на подручју Војводине 
1918–1934, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад 2015, 15.

15 Било је предвиђено да ступи на снагу 1. јануара 1930. на подручју државе, изузев 
Србије и Црне Горе, а на подручју Апелационог суда у Београду 1. јануара 1931. и на по-
дручјима Апелационог суда у Скопљу и Великог суда у Подгорици 1. јануара 1932. У два 
последња случаја ступање на снагу је одложено, уз овлашћење дато министру правде да 
за нов термин изабере други погодан тренутак. Све до тада важили су, са свим изменама и 
допунама, процесни закони пре уједињења: за Србију од 10. априла 1865. године, за Црну 
Гору од 30. јануара 1910. године, за Хрватску и Славонију од 17. маја 1875. године, за Босну 
и Херцеговину од 30. јануара 1891. године, за Словенију и Далмацију од 27. маја 1873. го-
дине и за Банат, Бачку и Барању XXXIII законски чланак из 1896. године. 
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Иако је већ у новембру 1919. године основан Апелациони суд у Но-
вом Саду, надлежан за седам окружних судова или судбених столова (у 
Новом Саду, Сомбору, Суботици, Великом Бечкереку, Великој Кикинди, 
Белој Цркви и Панчеву), а 22. фебруара 1921. године је почело да ради 
и Одељење Б Касационог суда у Новом Саду, које је, уместо бивше Кра-
љевске курије у Будимпешти, представљало највишу судску инстанцу за 
територије Баната, Бачке и Барање, ни током неколико наредних година 
стање у правосуђу није се битно поправило.16 О томе убедљиво сведочи 
извештај председника и секретара Адвокатске коморе у Новом Саду за 
1922. годину, о коме ће више речи бити у наредном одељку овог рада.17

Захваљујући кадровима школованим у Аустроугарској, али и дипло-
мираним правницима који су се школовали на правним факултетима у 
Београду и Загребу, мањим делом и на тек основаном Правном факултету 
у Суботици (1920), правосуђе у Војводини се постепено опорављало. 

Закон о уређењу редовних судова из 1929. године није донео суштин-
ске промене. Одељење Б Касационог суда са седиштем у Новом Саду на-
ставило је са радом. Никада није спроведено за 1930. годину предвиђено 
премештање седишта Одељења Б Касационог суда из Новог Сада у Сом-
бор. Захваљујући отпору Адвокатске коморе у Новом Саду 1938. године 
није остварена ни идеја Министарства правде о фузионисању највиших 
судова у Србији. Према расположивим подацима и оцени Гордане Дракић, 
Одељење Б Касационог суда у Новом Сад је од оснивања веома ажурно 
пословало и у правом смислу представљало највишу судску инстанцу на 
подручју Војводине, а својим активностима и контролом рада подручних 
судова допринело је подизању квалитета судске функције и угледа судиј-
ске струке.18 

При крају Другог светског рата, на основу предлога Одељења за 
судство Главног Народноослободилачког одбора Војводине од 20. априла 
1945. године, председништво истог органа је недељу дана касније донело 
Упутство о привременом уређењу редовних народних судова у Војводини 
и установило Врховни народни суд Војводине. Исто Председништво је 
30. априла 1945. године установило и специјални Суд за суђење злочина и 
преступа против националне части народа Војводине, са седиштем у Но-
вом Саду и већима која су заседала у Сремској Митровици и Петровграду 
(Зрењанину). Одлуком Председништва Народне Скупштине АП Војводи-
не од 13. септембра 1945. године, специјални суд је укинут, а његова на-
длежност пренета је на окружне судове. 

16 Гордана Дракић, Ibid., 17–33. 
17 Извештај Адвокатске коморе за Банат, Бачку и Барању у Новоме Саду за пословну 

годину 1922, Супек-Јовановић и Богданов, Нови Сад, 1923; Гордана Дракић, Ibid. 
18 Гордана Дракић, Ibid., 147.
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Занимљиво је да је у околностима практично ванредним и свакако 
идеолошки строго усмереним, при крају периода у коме су се многе ства-
ри решавале напречац, без суда и суђења, у октобру 1945. године Врховни 
народни суд Војводине имао професионалних скрупула када је одбио жал-
бу јавног тужиоца и потврдио пресуду Окружног народног суда у Новом 
Саду којом је Маргита Балатон ослобођена од оптужбе да је у јануару 
1942. године, на први дан Рације, скривила одвођење и убијање Даринке 
Радујков тако што је егзекуционим одредима наводно рекла да се на тава-
ну њене куће крију четници (пресуда Кж бр. 44/1945 од 31. октобра 1945). 
Нешто касније, исти суд је на предлог јавног тужиоца ванредно ублажио 
казну Михаљу Бенчику, осуђеном због недопуштене шпекулације, тако 
што је отклонио казну од годину дана лишења слободе са принудним ра-
дом, узимајући у обзир породичне прилике осуђеног, његово добро вла-
дање и некомпромитујуће понашање за време окупације (решење РК бр. 
6/1947 од 13. јануара 1947).19 

У 1945. години формирани су срески и окружни судови, врховни судо-
ви народних република, Врховни суд АП Војводине и Врховни суд ФНРЈ. 

Уставом из 1963. године, упркос схватању да је у њему задржан 
облик правосуђа који је одговарао дотадашњем „етатистичком” федера-
тивном државном моделу, укинут је Врховни суд АП Војводине, а уместо 
њега је основано одељење Врховног суда Србије у Новом Саду. Уставним 
амандманима из 1968. године поново је установљен Врховни суд Војво-
дине, а амандманима из 1971. године републике и аутономне покрајине 
добиле су право да својим прописима уређују сопствено правосуђе. 

Од ослобођења после Другог светског рата, па све до доношења но-
вог Устава 1990. године, Војводина је имала или свој Врховни суд или 
Одељење Врховног суда Србије у Новом Саду, са сопственим кадром и 
истим надлежностима. Тај суд био је један од најбољих у држави, са ви-
соком заступљеношћу одлука у јединственим збиркама судске праксе. У 
периоду од 1956. до 1970. године у Збирци судских одлука коју су за целу 
Југославију до 1966. године издавали Савезни врховни суд (од 1963. Вр-
ховни суд Југославије) и Врховни привредни суд, а од 1967. године Врхов-
ни суд Југославије, Врховни војни суд и Врховни привредни суд, и у којој 
је у овом периоду изашло 48 свезака са 2.837 одлука из области кривичног 
и грађанског права, Врховни суд Војводине је, не убрајајући одлуке, на-
челна мишљења, правна схватања, правне ставове и закључке издавача, тј. 
три највиша суда у држави, међу републичким и покрајинским врховним 
судовима у обе поменуте области био на другом месту по броју објавље-
них сентенци и образложења. 

19 Жужана Мезеи, Фондови Архива Војводине у вези са променама режима у Војво-
дини 1944/45. године, http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1350/15_fondovi_arhiva_vojvodine_u_
vezi_sa_promenama_rezima_u_vojvodini_1944_45_godine.
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На основу Закона о судовима, који је донет на 5. седници Ванред-
ног заседања Народне скупштине Републике Србије 11. јула 1991. годи-
не, Врховни суд Војводине престао је са радом 1. јануара 1992. године. 
Реалну али и симболичну слику односа према њему одражава призор с 
краја 1991. године када се на подовима ходника на V спрату палате прав-
де могла видети гомила стручних књига избачених из кабинета судија и 
намењених продаји у виду старе хартије. Из дописа Архива Војводине 
од 26. новембра 2003. године, упућеног Врховном суду Србије, види се 
да се у згради Окружног суда у Новом Саду налази још око 220 метара 
регистратурског материјала Врховног суда Војводине насталог у периоду 
1961–1990. године, без надзора и по свему судећи у лошем стању.20 

Од 1. јануара 2010. године, када је почела примена Закона о уређењу 
судова, Војводина има Апелациони суд у Новом Саду, као суд последње 
инстанце у редовном судском поступку. Упркос томе, не постоје никакви 
изгледи да Покрајини буду враћена овлашћења која је имала за време по-
стојања Врховног суда Војводине. С једне стране, АП Војводина нема ни-
какав утицај ни на избор и разрешење судија, нити на организацију судова 
на свом подручју. С друге стране, судска власт је у међувремену деструи-
рана у мери која чини готово узалудним свако поређење њеног пожељног 
и реалног устројства, квалитета и ауторитета. 

АДВОКАТУРА

Прво овлашћење да као градски фискал уз накнаду заступа и пружа 
правну помоћ добио је у Новом Саду 13. маја 1748. године Јозеф Демко-
вић. Од доношења царског декрета 1769. године, у коме је реч о адвокату-
ри, па до средине XIX века забележен је, према неким изворима, рад 104 
новосадска адвоката.21 У Летопису Матице српске из 1828. године, под 
насловом „Срби адвокати мађарски, 1775–1827” објављен је списак од 227 
адвоката, почев од Јована Мушкатировића уписаног у марту 1775. године, 
па до Јакова Кнежевића уписаног у децембру 1827. године. Разлика не би 
требало да уноси забуну, јер се у првом попису ради о новосадским адво-
катима, а у другом о адвокатима десигнираним по националном кључу у 
читавој Угарској.22 

20 Жужана Мезеи, Ibid.
21 Милорад Ботић, Новосадски адвокати у магистратском судовању (1748–1874), 

Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, 6/1993, 8–15.
22 У списку објављеном у Летопису Матице српске за годину 1828. (Будим, 1828, тре-

ћа частица), иако се односи на адвокате српске националности, помињу се и имена која 
упућују на закључак да је у њега укључено и близу двадесет адвоката мађарске или неке 
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Ни провизорни Адвокатски ред од 16. августа 1849. године, ни Адво-
катски ред од 24. јула 1852. године, који је проглашен за Угарску, Хрват-
ску, Славонију, Српску Војводину и Тамишки Банат (изузимајући Војну 
крајину), нису чинили адвокатуру независном и самосталном. Адвокате 
је, по принципу numerus clausus, постављао министар правосуђа, имени-
ке је водио Бански сто, а за дисциплинске поступке били су надлежни 
грађански судови. И поред законске могућности, извршна власт, у чијој 
надлежности је било и ово право, није дозволила да се адвокатски од-
бори (коморе) оснивају све до фебруара 1872. године, када је Наредбом 
одељења за правосуђе земаљске владе наложено да се један одбор од 11 
чланова формира у Загребу, а други од 9 чланова у Осијеку. Касније до-
нетим наредбама истог извршног органа одлучено је, поред осталог, да се 
адвокати с подручја Судбеног стола у Земуну припоје адвокатском одбору 
у Осијеку и да адвокатски одбор у Осијеку има 14 чланова и буде надле-
жан за адвокате са подручја Судбеног стола у Митровици. Упркос овим 
ограничењима, адвокат и историчар Атила Чоколић, с разлогом сматра да 
су адвокатски одбори, који су имали обавезу „чувати поштење и достојан-
ство сталиша одвјетничкога, строго бдијућ над дјелокругом, ћудоредно-
сти, прави и дужностми одвјетника”, „од часа свога установљења 1872. г., 
чинили [су] стварне одвјетничке коморе, иако се нису тако звале, али су 
организационо и струковно окупљали и водили одвјетнике оног времена 
у складу са позитивним прописима свог доба.”23 Адвокатске коморе са 
седиштима у Суботици, Сегедину и Темишвару, почеле су са радом 1875. 
године на основу Законског чланка XXXIV из 1874. године.24

У децембру 1920. донета је Уредба о измени и допуни Закона о адво-
катима и адвокатским приправницима на територији Баната, Бачке и Ба-
рање којом се није дирало у важење компатибилних одредаба XXXIV за-
конског чланка. Уредбом је одређено оснивање једне адвокатске коморе за 
наведне територије са седиштем у Новом Саду. Одређено је да та комора 
преузима иметак адвокатске коморе у Суботици која се истом уредбом 
разрешава. 

друге националности, попут: Фелдвари, Камбер, Пишпеки, Мочањи, Бањаи, Папхази, Ар-
коши, Молнар, Кептенар.

23 Аттила Чоколић, op. cit.
24 Ово нису и прве адвокатске коморе у земљама Аустроугарске монархије које су ка-

сније постале део Југославије. На основу Advocatenordnung-а, објављеног у службеном листу 
Аустријског царства 15. јула 1868. године, исте године основана је у Љубљани Крањска од-
ветнишка зборница (Rudi Šelih, Sto pedeset let Odvetniške zbornice Slovenije, ODVETNIK бр. 4 
(87) јесен 2018, Љубљана, 3–5; такође, Peter Čeferin, Kratek pregled zgodovine Odvetniške 
zbornice Slovenije, реферат на обележавању 150. годишњице Адвокатске коморе Словеније 
5. октобра 2018), а нешто касније и Одвјетничка комора у Сплиту (Аттила Чоколић, op. cit.).
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Адвокатска комора у Новом Саду почела је са радом 3. марта 1921. 
године, практично као сукцесор адвокатских комора основаних 1875. го-
дине. У 1922. години она је имала 378 адвоката и 53 адвокатска приправ-
ника. Чланство се постепено увећавало, па је у 1929. години био уписан 
501 адвокат и 231 адвокатски приправник, а пред почетак Другог светског 
рата било је 699 адвоката и 405 адвокатских приправника.

Извештај за 1922. годину по много чему, нарочито по пажњи посве-
ћеној професионалним интересима у ширем социјалном контексту, зашти-
ти права грађана и побољшању правосуђа, заслужује посебан осврт. 

У Извештају је, најпре, оцењено да се правосуђе у Војводини налази 
у очајном стању, јер судије, судски чиновници и намештеници један за 
другим напуштају радна места тражећи послове од којих би могли при-
стојно да живе (примања судија тек нешто су већа од онога што, на при-
мер, добијају пекарски момци). Напомиње се да је од систематизованих 
299 судијских места у Војводини попуњено само 109, па тако у Новом 
Саду Окружни суд уместо 19 има 11, а Срески суд уместо седам има само 
двојицу судија, док у Суботици Окружни суд уместо 21 има само 11, а 
Срески суд уместо осам има само тројицу судија. Поентира се латинском 
изреком justitia est fundamentum rei publicae и изражава брига да ће, услед 
спорости у решавању предмета („парницама се не може дочекати сврше-
так, а код неких судова, тако рећи, обустављен је сваки рад”), доћи до не-
поверења у правосуђе, до губљења угледа државе у иностранству и до на-
ступања тешких економско-финансијских прилика. Осим тога, као и када 
су адвокати у питању, и „судија, који се бочи са материјалним бригама 
не може да врши с вољом ни с успехом свој посао”, а његове неприлике, 
уједно, потенцијални су извор корупције. 

Упркос томе, Комора је принципијелно апеловала на снижење судске 
таксе, сматрајући да од ње не би требало да зависе „судска берива”, да 
је њено повишење у супротности с идеалом приступачности јустиције и 
да су директни порези извор из кога се могу намиривати плате судија и 
судског особља. Додаје се да је правосуђе „првокласна државна потреба”, 
„основ државе и њезине консолидације, правде и права”, па ниједна жртва 
да се оно побољша не сме бити тешка.

Надаље, затражено је да се осујети пракса појединих грунтовних 
власти да наплаћују таксу за увид у грунтовне књиге и за краћа нотирања 
података. Захваљујући писаним и личним указивањима Адвокатске комо-
ре да је наплаћивање таксе на пресуду истовремено са предајом тужбе 
неправедно, да штети интересима појединаца, да искључује могућност 
сиромашнијима да своја права остваре судским путем и да се противи 
модерном, општеусвојеном начелу да правосуђе за такве буде бесплатно, 
Генерална дирекција посредних пореза је опозвала наредбу којом је кри-
тиковани систем увела.
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Поводом прениске тарифе у парничним и ванпарничним предмети-
ма, Комора је констатовала да дисциплинска и материјална одговорност 
адвоката, проистекла из дужности да поступају ревносно, верно и саве-
сно, мора имати одзив у дужности државе да адвокатима осигура могућ-
ност за пристојан живот, јер „само материјално осигурани адвокатски ред 
може дати ону гаранцију која се од њега тражи за савестан рад”. Напоми-
ње се да је предратна тарифа повишена за само 300 %, иако су животни 
трошкови порасли за преко хиљаду процената, али да, упркос пројекту 
нове тарифе, поднетом на одобрење Апелационом суду у Новом Саду, ово 
питање још увек није решено.

Уочен је и проблем са којим се адвокатура непрекидно носи, али и 
проблем са којим ће се поново суочити девет деценија касније. Реч је о на-
дриписарству и јавним бележницима. За јавне бележнике се у извештају 
каже да задиру у битне интересе адвокатског реда, да своју делатност по-
свећују приватним правним пословима странака, као што су уговори, за-
вештања, наследства и укњижбе, да за те послове нису стручни, јер нису 
квалификовани ни за чиновнике, а још мање за правнике, него су „бивши 
учитељи, попови, пропали трговци и преписивачи”, да је њихов рад често 
раван надриписарству и за адвокатуру представља нелојалну конкуренци-
ју, а штети и општем интересу. Тражено је да власти забране бележницима 
обављање приватних правних послова и одреде обавезну сигнатуру адво-
ката и бележника на све грунтовне поднеске.

У домену заштите основних вредности професије, у Извештају је 
оцењено да се један адвокат из Вршца, кога су тамошњи лист, организаци-
ја Народне одбране и Српска читаоница напали због тога што се примио 
одбране лица оптуженог за „злочин против отечества” и тиме наводно ис-
пољио грађанску нелојалност, није огрешио о адвокатску заклетву, будући 
да је право и дужност адвоката да брани клијенте пред свим властима, па 
у таквој улози, све док се креће у границама закона и јавног морала, не 
може бити неродољубља. Да би заштитила углед адвокатуре, Комора је 
поднела кривичне пријаве због клеветничких и увредљивих изјава једног 
судије и уредника листа Истина. 

Најзад, предложена су боља решења за наплату пристојбе на угово-
ре и друге исправе, на правне послове малолетних лица, на наследство, 
пресуде и изводе из земљишних књига, али и за враћање пристојбе која је 
неосновано наплаћена.25

Сличну улогу Адвокатска комора Војводине је одиграла и касније у 
више наврата.

25 Стеван Адамовић и Коста Мајински, Извештај Адвокатске коморе за Банат, Бач-
ку и Барању у Новоме Саду за пословну годину 1922, Супек-Јовановић и Богданов, Нови 
Сад 1923.
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У бурном периоду након промене Закона о адвокатури (1998), у вре-
ме напада снага НАТО алијансе на Југославију (1999), промене власти 
(2000), убиства премијера Ђинђића (2003) и каснијег слабљења и изо-
станка учинака свргавања Милошевићевог режима, у раздобљу од девет 
година Управни одбор је донео и објавио преко 300 ставова и закључака26 
у којима, осим старања о интегритету адвоката и аутономији коморе, осу-
ђује политичке утицаје на судство и на избор судија27 спор и неквалитетан 
рад судова,28 атаке власти на чланове Друштва судија,29 нерегуларно раз-
решење судија,30 састав Високог савета судства и однос према његовим 
предлозима,31 кашњење или изостанак суштинских промена у правосуђу,32 
слабости у сету закона о правосуђу и у реформи правосуђа,33 утицај на 
избор бранилаца и сарадњу са Хашким трибуналом,34 ограничења права 
адвоката за време ванредног стања35.

Осим у овим областима, Управни одбор реаговао је и поводом низа 
других друштвених појава критикујући доношење Уредбе о јавним гласи-
лима,36 употребу полицијске силе у сузбијању оправданих протеста гра-
ђана због изборних неправилности 1999. године и према припадницима 
покрета „Отпор”,37 појаве националне, верске и расне мржње38. Тражио је 
политичке консеквенце за оне који су у нашој земљи за напад НАТО били 
одговорни,39 покренуо је поступак за оцену уставности компромитованог 
Закона о јавном информисању (24. 11. 1998) и приступио обустави рада 
због кривотворених резултата избора (29. 09. 2000).

У 2018. години Управни одбор се придружио критици нацрта устав-
них амандмана о правосуђу, налазећи да њихово усвајање не би доприне-
ло сузбијању политичких утицаја на судове и тужилаштва.

26 Ставови и закључци Управног одбора Адвокатске коморе Војводине од 26. јуна 
1988. до 28. септембра 2007. године, приредио Слободан Бељански, Адвокатска комора 
Војводине, Нови Сад, 2007.

27 Ставови и закључци од: 27. 02. и 17. 12. 1999; 30. 03, 4. 05. и 28. 12. 2001; 10. 05, 
29. 06, 30. 08. и 1. 11. 2002; 7. 03, 4. 04, 31. 05. 2003; 25. 06. и 27. 08. 2004; 20. 07. 2005; 
10. 03. и 1. 12. 2006; 28. 09. 2007.

28 Ставови и закључци од 29. 01. 1999; 1. 02. 2002; 7. 03., 27. 06. 2003. и 25. 06. 2004.
29 Став од 29. 10. 1999.
30 Ставови и закључци од 26. 11. 1999. и 29. 06. 2001.
31 Ставови и закључци од 28. 01. 2005. и 1. 12. 2006.
32 Ставови и закључци од 30. 03. и 5. 10. 2001; 1. 02. и 29. 06. 2002; 30. 12. 2003.
33 Ставови и закључци од: 7. 12. 2001; 5. 09. 2003, 31. 01. и 30. 04. 2004; 20. 07. 2005;  

28. 01. и 18. 06. 2006; 29. 06. и 28. 09. 2007.
34 Ставови и закључци од 29. 12. 2000. и 5. 04. 2002.
35 Став од 31. 05. 2003.
36 Став од 16. 10. 1998.
37 Ставови и закључци од 2. 10. 1999. и 1. 04. и 1. 09. 2000.
38 Ставови и закључци од: 2. 03. 2001; 2. 10. 2003; 2. 04. и 8. 10. 2004; 1. 04. 2005.
39 Став од 3. 07. 1999.
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ЗАКљУЧАК

Правосуђе на подручју данашње Војводине претрпело је неколико 
драматичних криза: у време револуционарних превирања (1848–1849), 
Баховог апсолутизма (1852–1859), шестојануарске диктатуре (1929–1931), 
током и након оба светска рата и после распада Југославије. Ова последња 
криза, нажалост, перманентна је и прогресивна. 

Оцену да је правосуђе у Војводини од 1990. године у сталном паду 
не можемо приписати само парадоксу да политички декларисана али не-
радо прихватана, упорно опструисана и стога готово безнадежно незрела 
демократија није допринела јачању правне државе и судске независности. 
Тешко је поверовати да правосуђе данас не би било у таквом стању све и 
да Војводини нису одузета некадашња овлашћења. Узроке би требало тра-
жити и у константном снижавању квалитета правних студија, практичне 
обуке правника, професионалне етике и политичке културе, а пре свега у 
неутаживим аспирацијама власти да правосуђе држи под контролом. Дог-
матски унитаризам временом је затро већину суштинских одлика аутоно-
мије, иако јој, пре свега због сопствене лажне легитимације, није проме-
нио име. Номинално прокламовану независност судске власти пратила је 
и прати фактичка доминација извршне власти над судском и законодав-
ном, уз самовољу и самовлашће партија и појединаца који су држали и 
држе све њене полуге. Тако су политички форсирана централизација и 
из истих извора инструисана нестабилност институција, уз непрекидно 
слабљење њиховог ауторитета и подстицање дисконтинуитета у раду, за-
мели трагове владавини права, али и драгоценој правној и правосудној 
традицији у Војводини.

Судство и адвокатура у Kнежевини и Kраљевини Србији, Aустроу-
гарској (у погледу територије која је касније припала Краљевини СХС), 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, социјалистичкој Југославији, су-
рогатима државне заједнице која се представљала као Југославија и да-
нашњој Србији, у безмало читавом посматраном периоду, развијали су 
се или опстајали под апсолутистичким или ауторитарним режимима ра-
зличитих идеолошких усмерења. Ако прихватимо поставку да су полазна 
основа апсолутизма били верски ратови, а да је крају апсолутизма водило 
просветитељство, настало, као његова унутрашња консеквенца, под окри-
љем исте државне форме,40 бићемо близу одговора на питање о разлозима 
неуспешности просветитељског покрета у Србији, а успешности регене-
рације митске подлоге верских ратова, изражених у експанзији национа-
лизма и намирења историјских рачуна. Другим речима, разумећемо ра-

40 Рајнхарт Козелек, Критика и криза, Плато, Београд 1997, 43–44.
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злоге изостaнка појаве која је тачно означена као просветитељски удар 
на фантазију и провиђење.41 У таквим околностима правосуђе је једна од 
првих жртава. Судство је имало успоне и падове, а адвокатура је, захва-
љујући аутономији, успела да очува своје основне одлике и да у кризним 
моментима послужи као ослонац и подршка жељеној али стално угрожа-
ваној независности судске власти.
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BETWEEN TRADITION AND DISCONTINUITY
270 Years of Judiciary and Legal Profession in Vojvodina

Slobodan Beljanski  
Vojvodina Bar Association

S u m m a r y

The paper offers a short overview of development of the system of courts and legal 
profession from their first appearance in Vojvodina some 270 years ago up to the present 
time. The author compares circumstances of that time in Austria and Europe with the situ-
ation in Serbia, and examines the influence of the change of political systems, world wars, 
periods of absolutistic governments and dictatorships, breakdown of existing and creation 
of new states. The author further examines the causes of degradation of judiciary in Serbia 
after 1990 and concludes that both judiciary and private law practice have developed and 
persevered under authoritarian regimes of various sorts and ideological orientations, but 
never experiencing the Age of Enlightenment. The legal profession has showed resilience 
to pressure and, within the limits of its powers, tried to help resolve various crises in the 
judiciary.

Key words: court, private legal practice, Vojvodina, Serbia, Austria, Hungary


