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Перио7 Gре 7оношења Законика о �рађанском су�ском �осу�ку из
1853. Lо7ине је о7 значаја за ис<раживање срGске Gравне ис<ори-
је, Gош<о 7о са7а нису сакуGљене и анализиране Gравне норме на
којима се заснивао Lрађански су7ски Gос<уGак у Кнежевини Ср-
Mији Gре 1853. Ра7 који је Gре7 нама је нас<авак ранијих ис<ражи-
вања3 и Gокушај 7а се Gре7с<ави начин на који је реLулисан Lра-
ђански су7ски Gос<уGак Gре ко7ификације, а као Lраничне Lо7и-
не узе<е су 1846, ка7а су 7оне<а нова ус<ројс<ва су7ова, и 1853, <ј.
време с<уGања на снаLу Законика о �рађанском су�ском �осу�ку.
Основни извори Gравних норми јесу ус<ројс<ва су7ова, расGиси
и уGу<с<ва Минис<арс<ва Gрав7е у Gерио7у 1846–1853. Lо7ине.

Према Усројсву окружних су�ова из 1846, у сGорна 7ела који-
ма су се Mавили окружни су7ови, сGа7али су сви Gре7ме<и и Gра-
ва Lрађана, који су Gроис<ицали из њихових међусоMних о7носа,
нарочи<о Mрачне везе, ро7и<ељске влас<и, <у<орс<ва, Gосе7ова-
ња 7оMара, залоLа, зас<арелос<и, наслеђа, разних уLовора, куGо-
вине и Gро7аје, зајма, најма, ор<аклука, накна7е и <оме слично.
Главна 7ужнос< су7а Mила је 7а свакоме Gресу7и на ваљан начин,
<е је с<оLа су7 <реMало Gо моLућнос<и 7а сваку <ужMу о7мах и Mез
о7лаLања узме у разма<рање и не о7уLовлачи је, и не GроGус<и
ниш<а ш<о Mи моLло 7оGрине<и Gравилном ислеђењу Gре7ме<а.
Ко7 сGорних 7ела није моLло Mи<и исGи<ивања и суђења, ако није
Mило <ужиоца, су7 је само на основу Gре7а<е <ужMе Gозивао оG<у-
женоL на су7, исGи<ивао с<ране и изрицао Gресу7у. Тужилац и
оG<ужени је <реMало 7а се лично Gојаве на рочиш<у. У случају Mо-
лес<и, Mило је 7озвољено 7а корис<е услуLе оGуномоћеноL Gове-
реника. ТужMа <ужиоца и сви 7оказни о7Lовори уношени су у за-
Gисник. Ако Mи нека о7 с<рана из оGрав7аних разлоLа зах<евала,
су7 је имао 7а уважи и Gисмени о7Lовор, 7оне< на рочиш<е. За
Gрево7 GисаноL 7оказа на с<раном језику који није разумео, су7
је <реMало 7а се молMом оMра<и Минис<арс<ву Gрав7е. Ка7 се је7-
на о7 с<рана Gозивала на све7оке, <реMало је саслуша<и 7а ли
7руLа с<рана има неш<о Gро<ив карак<ера и својс<ва ис<их све-
7ока или Gи<ања о којима Mи се све7оци моLли исGи<а<и. Закле<-
ва се уважавала као све<иња и уGо<реMљавала у крајњој нуж7и и
не7ос<а<ку 7руLих 7оказа. Су7ија је Mио 7ужан 7а све7очи, ако Mи
на <о Mио Gозван, али у <ом случају није моLао учес<вова<и у 7о-
ношењу Gресу7е. Ра7и су7ијске неGрис<ранос<и, изузеће се о7-
носило и на случајеве ка7а је су7ија некоL <ужио или неко њеLа,

3 В. ПоGовић, 2014, с<р. 177–191.
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или у случају 7а је неко имао 7оказе Gро<ив су7ије. После реше-
ноL сGорноL Gи<ања и 7оне<е Gресу7е у засе7ању, ис<у је секре-
<ар или Gисар Mележио у заGисник, који су Gо<Gисивале све Gри-
су<не су7ије заје7но са секре<аром и Gисаром. Пресу7а је <реMало
7а Mу7е јасна, разумна и Mезусловна и 7а са7ржи све елемен<е на
којима се заснивала. Пресу7у је <реMало саоGш<и<и с<ранама у
о7ређеном временском року и Gре7а<и изво7 суђења са Gо<Gи-
сом Gре7се7ника су7а и Gеча<ом. Таква Gресу7а Gос<ајала је Gра-
воснажна и извршна, уколико за осам 7ана није7на о7 с<рана не
Mи изразила неза7овољс<во и зах<евала ко7 окружноL су7а 7а
Gо7несе Gресу7у АGелационом су7у на разма<рање. У случају
аGелирања, окружни су7 је Gарницу у Gо<Gунос<и Gо7носио АGе-
лационом су7у и Gо<врђену или измењену Gресу7у коју је о7 ње-
Lа 7оMио из7авао Gарничним с<ранама у изво7у (Пе<ровић, 1856,
с<р. 471–473).

Су7 ОкруLа LурLусовачкоL Gи<ао је Минис<арс<во Gрав7е како
<реMа 7а Gос<уGа ка7 се није7на о7 Gарничних с<рана не Mи Gоја-
вила на рочиш<у. Минис<арс<во је 28. феMруара 1846. GроGисало
7а се у <ом случају Gарница <реMа ос<ави<и у архиву и моLла се
Gоново Gокрену<и само ка7 Mи <ужилац <о зах<евао, уз навођење
и 7оказивање разлоLа своL изос<анка. Ка7 Mи су7 ово Gрихва<ио,
о7ређивало се ново рочиш<е као за нову <ужMу и 7аље сGровођен
на7лежни Gос<уGак (Архив СрMије, АGелациони су7, нефасцику-
лисана Lрађа, Н. 75/1846). Ок<оMра 1851. Lо7ине GроGисано је 7а
се, ка7 на рочиш<е не Mи изашла није7на с<рана, канцеларијска
<акса наGлаћује само о7 <ужиоца (Архив СрMије, Касациони су7,
нефасцикулисана Lрађа, Н. 1495/1851).

Mинис<арс<во уну<рашњих Gослова 7ошло је 7о сазнања 7а су
срески и окружни начелници Gри комисијским ислеђењима
Gарница између 7ва сусе7на села или окруLа, ис<е сма<рали као
соGс<вену с<вар, 7а нису на исGраван начин ислеђивали ове сGо-
рове и Gоравнавали Gарничаре. Сваки је „вукао” на своју с<рану,
<е су се сGорови о7уLовлачили на више Lо7ина. Такође, Mило је и
великих несGоразума између чиновника у комисији. Минис<ар-
с<во уну<рашњих 7ела GроGисало је 1. сеG<емMра 1846. Gолициј-
ским чиновницима 7а GосеMно оMра<е Gажњу на Gоравнање и
смиривање Gарничара, а не 7а своју с<рану на силу Mране неосно-
ваним 7оказима. Минис<арс<во уну<рашњих Gослова оMавес<и-
ло је су7ове о овом расGису Gреко Минис<арс<ва Gрав7е, 7а се и
њихови чиновници Gри7ржавају овоL Gравила ка7 Mу7у у сас<аву
комисија (Архив СрMије, Минис<арс<во Gрав7е, 10–1846).
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Указом о7 25. 7ецемMра 1847. Lо7ине су7овима је наложено 7а
рокове и рочиш<а уоGш<е, а нарочи<о рокове за Gо7ношење узро-
ка за изјављено неза7овољс<во о7луком су7а Gро7ужавају и 7ају
нове само ако Mи молилац за <о имао 7овољан и уважавања вре-
7ан разлоL. У случају Gро7ужења су7 је <реMало 7а Lле7а 7а оно
Mу7е ш<о краће. Пе< 7ана касније, GроGисана су Gравила, којих се
ваљало Gри7ржава<и, нарочи<о Gово7ом Gо7ношења жалMи АGе-
лационом и Врховном су7у. Су7 је имао 7а се GоMрине, Gош<о је
о7оMрио Gро7ужење законом Gре7виђеноL рока за изјављивање
неза7овољс<ва Gресу7ом су7а и разлоLа за ис<о, 7а Gро7ужење
ника7 не Gређе Gо<реMну меру времена, која је Mила GроGисана
чл. 40 Усројсва окружних су�ова. На ис<и начин, су7 је <реMало
7а Gос<уGа Gово7ом 7авања о7Lовора суGро<не с<ране, на узроке
које је изнела с<рана која је аGелирала. Ни у ком случају није <ре-
Mало 7а се 7аје више неLо је7но Gро7ужење ре7овноL рока за Gо7-
ношење жалMе. Ако нека о7 с<рана није Gо ис<еку је7ноL Gро7у-
жења рока Gо7нела узроке своLа неза7овољс<ва или о7Lовор на
узроке неза7овољс<ва 7руLе с<ране, који су јој Gре<хо7но 7ос<а-
вљени у GреGису, су7 је Mез о7лаLања Gо7носио Gре7ме< вишој
инс<анци на разма<рање. Ка7 није7на с<рана не Mи ниш<а о7 ово-
Lа Gо7нела, неза7овољс<во Gресу7ом уоGш<е се није узимало у
разма<рање (Архив СрMије, Касациони су7, нефасцикулисана
Lрађа, Н. 88/1847).

У Правилима су�ско� �осу�ка из 1848. GосеMна целина Gосвеће-
на је извршењу Gресу7а у Lрађанским Gарницама. Извршење
Gресу7е зах<евало се неGосре7но о7 Gарничне с<ране ко7 Gоли-
цијске влас<и, окружноL начелс<ва или срескоL начелника. Пар-
нична с<рана која је зах<евала извршење <реMало је 7а Gолициј-
ској влас<и Gоре7 Gресу7е Gо7несе и 7оказ 7а је она Gос<ала
извршна. У овом 7оказу-исGрави, су7 је имао 7а наве7е <аксу Gо-
<рошене хар<ије, Gош<анске <аксе, количину ресума, ако Lа је
Mило, и назнаку 7а ли је 7оMро осуђеноL и које Gо7 хиGо<еком.
Пресу7а је имала 7а се изврши онако како је изречена. Ако се у не-
чему чинила нејасном, извршна влас< се уз7ржавала о7 изврше-
ња и <ражила оMјашњење о7 су7а, Gа Gрема њему Gос<уGала.
Даљи чланови Mили су Gосвећени случајевима ка7а је Gресу7а
Gо7разумевала Gро7ају или лици<ацију 7оMара и о7узимање Gо-
кре<них с<вари о7 осуђене с<ране. Окружно начелс<во или сре-
ски начелник, Gош<о су извршили Gресу7у, морали су о <оме 7а
званичним ак<ом оMавес<е на7лежни су7, а из7аван је и реверс
Gарничару, 7а је Gресу7а извршена и 7а му је изврши<ељ Gре7ао
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све ш<о је 7осуђено. Полицијске влас<и, Gо извршењу Gресу7е, на
њеној Gолеђини су заGисивале 7ан ка7а је Gресу7а извршена или
7а није сасвим извршена, уз навођење разлоLа. Полицијска влас<
је Gресу7у Mила 7ужна 7а изврши нај7уже за месец 7ана, а о7Lова-
рала је за сваку ш<е<у узроковану закашњењем и неMриLом. Ако
је Mила сGречена 7а изврши Gресу7у, морала је 7а су7ској влас<и
јави на које је GреGреке наишла, 7а Mи оне Mиле уклоњене. Ос<а-
<ак Правила Gосвећен је извршењу су7ских решења која су се <и-
цала секвес<ра и заMране (Архив СрMије, Минис<арс<во Gрав7е,
2–1848).

Према чл. 9 Усројсва А�елационо� су�а о7 1846, ис<и је Gресу-
ђивао Gре7ме< само на основу 7оказа, који су изне<и у <оку суђе-
ња Gре7 Gрвос<еGеним су7ом. Према чл. 10 ис<оL Усројсва, уко-
лико Mи је7на о7 с<рана у аGелираној Gарници изнела нова
7оказе који Mи у<ицали на Gромену Gресу7е и Mила у с<ању 7а 7о-
каже 7а <е 7оказе није моLла изне<и 7о Gресу7е окружноL су7а,
АGелациони су7 је цео случај враћао на извиђање окружном
су7у. Уколико Mи Gрвос<еGени су7 нашао 7а с<рана заис<а није
моLла изне<и раније нове 7оказе, 7о7а<но Mи исле7ио ш<а је Mило
Gо<реMно и 7оносио нову Gресу7у. ДоLађало се 7а су Gарничне
с<ране износиле своје Go<раживање Gре7 су7ом Mез 7оказа, Gа су
<ек ка7 им је изречена Gресу7а којом им Gраво није 7осуђено из
не7ос<а<ка ис<их, у аGела<и изнеле 7оказе у своју корис<. УLлав-
ном су Gарничари злоуGо<реMљавали ова Gравила и Gокушавали
7а на различи<е начине 7окажу 7а нису моLли на време изне<и
7оказе и 7олазило је 7о неGо<реMних нових ислеђивања сGорних
Gре7ме<а. Тако Mи се Gарница окончана за неколико месеци, Gро-
7ужавала за неколико Lо7ина и свим су7овима 7олазила неколи-
ко Gу<а на Gресуђивање. Минис<арс<во је 27. мар<а 1848. Gре-
Gоручило су7овима 7а Gарничне с<ране Gриликом изношења
Gо<раживања оGомињу 7а изнесу и 7оказе Gово7ом њеLа, <е 7а се
њихови 7окази или изјашњење 7а их немају унесу у заGисник.
Такође, су7ови су оMавеш<авали Gарничне с<ране 7а им се наво-
ђење 7оказа Gосле оGомене или су7ске Gресу7е неће уважава<и
(Архив СрMије, Касациони су7, ф3/1848).

Поче<ком мар<а 1849. Lо7ине Минис<арс<во Gрав7е је GреGо-
ручило Gрвос<еGеним су7овима 7а свакоL Gарничара, који је же-
лео 7а усмено искаже неза7овољс<во Gресу7ом окружноL, АGела-
ционоL или ВрховноL су7а или је <ражио Gро7ужење рока ра7и
изношења ис<оL, о7мах саслушају о узроцима неза7овољс<ва и
исказ заMележе у заGисник. Такође, Gрвос<еGени су7ови су Gри-
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ликом Gо7ношења ака<а вишим су7овима на разма<рање имали
7а 7оMро Gазе 7а Gошаљу све ш<о је Mило о7 важнос<и за Gарницу,
а нарочи<о 7а не изос<ану реверси или кра<ки изво7и Gово7ом
из7а<их Gресу7а. РазлоL је Mило сGречавање Gовећања неGо<реM-
не GреGиске и Gро7ужења разма<рања Gре7ме<а.

Ис<им расGисом GреGоручено је АGелационом су7у 7а Gрили-
ком разма<рања Gарница Gре<хо7но Gровери 7а ли је Gресу7а
Gрвос<еGеноL су7а Gос<ала извршна. ДоLађало се 7а АGелациони
су7 размо<ри неку о7 Gарница, а у ис<ој је Mила Gресу7а Gрвос<е-
GеноL су7а, која је у међувремену, зMоL неMлаLовремено Gо7не<оL
неза7овољс<ва, Gос<ала извршна, Gа је Врховни су7 морао 7а Gре-
су7у АGелационоL су7а у <ом сGорном 7елу Gониш<и, и GроLласи
извршном Gресу7у Gрвос<еGеноL су7а (Архив СрMије, Касациони
су7, нефасцикулисана Lрађа, 1849).

Из Gо7не<их жалMи и Gарничних ака<а Минис<арс<во Gрав7е је
сазнало 7а су се лица Gриликом вођења Lрађанске Gарнице уGу-
ш<ала у међусоMне увре7е, а су7ови су Gрема <оме Mили равно7у-
шни и увре7е уносили у заGисник Gарнице. Тиме се љу7има
7авао Gово7 7а се вређају, ш<о ниL7е изван су7а није Mило 7озво-
љено. Парничари су чес<о више Gажње Gосвећивали међусоMним
увре7ама, неLо 7оказивању своLа Gрава, чиме су се у7аљавали о7
Gре7ме<а Gарнице. Минис<арс<во Gрав7е је 2. мар<а 1850. Lо7ине
GреGоручило су7овима 7а Gарничаре који Mи се Gри усменом са-
слушању међусоMно вређали оGомене и наложи им 7а Lоворе
само оно ш<о је важно за Gре7ме< Gарнице. Уколико и Gосле оGо-
мене не Mи Gрекинули вређање, су7 је <реMало 7а их ис<ера и Gо-
сле Gоново Gрими и Gро7ужи саслушање ка7 се с<ране смире.
Ако Mи Gриме<ио увре7е у неком Gисаном ак<у који му је Gо7не<,
<акав ак< су7 је враћао Gо7носиоцу, оGоменуо Lа на Gрис<ојнос<,
заказавши му рок 7а MлаLовремено Gре7а 7руLи ак< са уч<ивим и
Gрис<ојним изразима (Архив СрMије, Касациони су7, ф9 р1772/
1850).

Врховни су7 је Gри разма<рању Lрађанских Gарница које су му
Gо7ношене, Gриме<ио 7а неки о7 окружних су7ова Gри исGи<у
све7ока нису Gош<овали Gос<ојеће Gравило, већ имали оMичај 7а
све7оке о7је7ном исGи<ују. Неки су оGе<, Gош<о су исGи<али је7-
ноL све7ока, њеLово све7очење саоGш<авали 7руLим све7оцима
Gре неLо ш<о су их исGи<али, 7а Lа ови Gо<вр7е. Минис<арс<во
Gрав7е је Gово7ом овоL оMраћања ВрховноL су7а из7ало 19. јула
1850. Lо7ине расGис Gрвос<еGеним су7овима 7а се Gри исGи<има
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увек Gри7ржавају GроGисане форме (Архив СрMије, Касациони
су7, ф5 р808/1850).

Ранијим GроGисима Минис<арс<во Gрав7е је наложило су7о-
вима 7а се никакво ислеђење не узима у су7ско разма<рање 7ок
не Mи Mило оверено о7 с<ране је7ноL су7ије и Gисара. Међу<им, из
свако7невне Gраксе и више Gарница које су с<изале Минис<ар-
с<ву Gрав7е, моLло се ви7е<и 7а ово Gравило није Gош<овано. Ми-
нис<арс<во је 1852. најозMиљније GреGоручило Врховном су7у 7а
Gре7ме<е које је саслушавао и ислеђивао не ос<авља Mез на7леж-
ноL Gо<Gиса, ни<и 7а 7оноси Gресу7е на основу неоверених ака-
<а, 7ок се они не овере. У суGро<ном случају, влас<и које су раз-
ма<рале Gре7ме<е су оваква ак<а имали 7а враћају су7овима Mез
разма<рања, 7а се овере Gо<реMним Gо<Gисима, Gа <ек он7а 7а их
сGрово7е на решавање. Неизвршавањем ове уре7Mе су7 је чинио
ш<е<у Gарничним с<ранама која су Gоново Gозивана ра7и овера-
вања Gро<окола. Поновним слањем ака<а вишој влас<и оG<ере-
ћивала се Gош<а, <е је су7 зMоL своје неMриLе моLао Mи<и кажњен
(Архив СрMије, Касациони су7, нефасцикулисана Lрађа, Н. 927/
1852).

Кнез је 11. јуна 1850. Lо7ине о7оMрио <умачење 14. члана Ус-
ројсва окружних су�ова, које је Gре7ложио Саве<. Према овом
<умачењу, 7ан ка7а је Gресу7а уручена није <реMало рачуна<и у
рок о7 8 7ана, <оком којеL је с<рана имала Gраво 7а се жали су7у
Gро<ив Gресу7е. У <ај рок није улазила не7еља, Gразнични 7ан
или Mило који 7ан ка7а су7 није ра7ио (Архив СрMије, Минис<ар-
с<во инос<раних 7ела. Вну<рено о7ељење, ф3 р275/1850). Реше-
њем о7 6. авLус<а 1851, су7 је свако неза7овољс<во Gарничне с<ра-
не, које је с<иLло из у7аљеноL мес<а Gу<ем Gош<е, имао 7а Gризна
као MлаLовремено, ако је с<рана Gре7ала ис<о на Gош<и у року о7
осам 7ана о7 7ос<ављања Gресу7е. Ис<о Gравило важило је за све
о7Lоворе и сличне исGраве, које су Gо7носиле Gарничне с<ране
у7аљене о7 мес<а су7а. Ово није важило за Gо7анике и Lрађане
који су живели у инос<ранс<ву, Gош<о њихови зас<уGници у зем-
љи није <реMало 7а Mу7у у7аљени о7 на7лежноL су7а, Gре7 којим
се во7ила Gарница (З�орник закона и уре�а�а за Кнежевину Ср�ију VI,
1853, с<р. 40–42; Архив СрMије, Касациони су7, нефасцикулисана
Lрађа, Н. 1205/1851).

Минис<арс<во Gрав7е је Gриме<ило 7а су су7ови неуре7но и
неује7начено Gос<уGали Gо Gи<ању Gро7ужавања рокова за Gо7-
ношење жалMи АGелационом или Врховном су7у. Лица која су
изјављивала жалMу у заGисник су7а, су7 је о<Gуш<ао и <ек Gосле
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некоL времена из7авао своје решење о Gро7ужавању рока за Gо7-
ношење жалMе, које је молиоцима 7ос<ављао Gреко Gолицијских
влас<и. Овим Gос<уGком је Gре7виђени рок за Gо7ношење жалMе
о7 8 7о 20 7ана <рајао 7уже за 7ва 7о <ри Gу<а. Минис<арс<во је
феMруара 1852. наложило су7овима 7а уMу7уће, ка7 Gарнична
с<рана <ражи Gро7ужење рока за жалMу, о7мах у њеном Gрисусу-
<ву 7онесу решење, саоGш<е јој Lа, унесу у заGисник, уз Gризнање
с<ране 7а је решење Gримила. За<им је <реMало 7а изнесе жалMу.
Ка7а су Mили у Gи<ању Gисмени зах<еви за Gро7ужење рокова за
Gо7ношење жалMи, су7 је <реMало 7а, као и 7о са7а, ш<о Mрже 7о-
носи решења, 7а се Gарнице које су се о7мах моLле реши<и не Mи
о7уLовлачиле (Архив СрMије, Касациони су7, нефасцикулисана
Lрађа, Н. 227/1852).

Према о7луци кнеза у саLласнос<и са Саве<ом о7 27. маја 1852,
Gарнична с<рана неза7овољна Gресу7ом или решењем Mило
Gрвос<еGеноL, Mило АGелационоL су7а, своје неза7овољс<во и
разлоLе за њеLа морала је у законском року изјави<и или Gо7не<и
ко7 Gрвос<еGеноL су7а. Ис<о <ако, с<рана је жалMу или неза7о-
вољс<во Gово7ом о7луке ВрховноL су7а имала 7а Gо7несе ко7
Gрвос<еGеноL су7а у законском року. РазлоLе за неза7овољс<во
с<рана је моLла о7војено Gо7не<и неGосре7но Минис<арс<ву
Gрав7е или кнезу. Оваква о7лука је 7оне<а јер се 7оLађало 7а су
Gарничари неза7овољс<во Gро<ив Gресу7а АGелационоL су7а
Gо7носиле неGосре7но Врховном су7у, а Mило је и неGравилно-
с<и у слању жалMи Gро<ив Gресу7а и решења су7ова, уоGш<е
(З�орник закона и уре��а и уре��ени указа из�ани у Књажесву Ср�-
ском VI, 1853, с<р. 101–102; Архив СрMије, Касациони су7, нефасци-
кулисана Lрађа, Н. 637/1852).

Разма<рајући Gарнице, Минис<арс<во Gрав7е је уочило 7а
неки о7 разма<рајућих су7ова у својим Gресу7ама нису наво7и-
ли име и Gрезиме Gарничних с<рана и њихових зас<уGника и Gу-
номоћника, већ су коришћени оGш<и <ермини „<ужи<ељ” и „оG-
<ужени”. Такође, нека7 није Mио назначен ни сGорни Gреме<
ни<и су се су7ови Gозивали на Mрој размо<рене Gресу7е нижеL
су7а. С<оLа је Минис<арс<во 24. авLус<а 1852. наложило Врховном
су7у 7а уMу7уће ове елемен<е оMавезно назначи у својим Gресу-
7ам (АС, Касациони су7, нефасцикулисана Lрађа, Н. 988/1852).

Ис<о <ако, Минис<арс<во Gрав7е је Gриме<ило 7а су неки су7о-
ви, међу којима је Mило и разма<рајућих, Gри изрицању Gресу7е
сасвим исGуш<али из ви7а неке о7 околнос<и и 7оказа којих је
Mило у Gарници, а, са 7руLе с<ране, наво7или неке разлоLе, којих
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ника7а није Mило у Gарничним ак<има. С<оLа је су7овима нало-
жено 7а Gри изрицању Gресу7е не смеју 7а GроGус<е није7ну ва-
жну околнос< или 7оказ. За Gо<креGљење Gресу7е <реMало је 7а
корис<е само разлоLе који Gроис<ичу из Gос<ојећих ака<а Gре7-
ме<а и закона који се о7носе на сGорни Gре7ме<, уз ци<ирање
<екс<а <оL закона у Gресу7и, 7а Mи се и Gарничне с<ране моLле
увери<и 7а је Gарница решена Gо закону (Архив СрMије, Касацио-
ни су7, нефасцикулисана Lрађа, Н. 1029/1852).

АGелациони су7 ПрвоL о7ељења саоGш<ио је Минис<арс<ву
Gрав7е 7а је Gриликом разма<рања Lрађанских Gре7ме<а који су
с<изали о7 Gрвос<еGених су7ова Gриме<ио у мноLим случајеви-
ма злоуGо<реMе Gолицијских и су7ских званичника у 7ос<авља-
њу Gресу7а и 7руLих решења Gарничним с<ранама. Наиме, они
су фалсификовали, <ј. GреGрављали 7а<уме 7ос<ављања, <ако 7а
се Gрави 7а<ум моLао <ешко или никако 7озна<и. АGелациони
су7 ПрвоL о7ељења је молио 7а се с<ане на Gу< <аквим злоуGо<ре-
Mама, наво7ећи конкре<ан Gре7ме< из Сме7еревскоL окруLа као
Gример. Минис<арс<во Gрав7е је авLус<а 1852. замолило Мини-
с<арс<во уну<рашњих Gослова 7а GроGише Gолицијским вла-
с<има 7а уMу7уће Gри 7ос<ављању Gресу7а и решења 7а<ум 7о-
с<ављања исGисују словима, а не Mројевима, а ис<овремено
GроGисало су7овима 7а Gос<уGају на ис<и начин (АС, Касациони
су7, нефасцикулисана Lрађа, Н. 1028/1852).

Према о7луци о7 10. 7ецемMра 1852, Mило је заMрањено 7а за-
кле<ву Gолаже осоMа, за коју Mи се сазнало 7а је Mила осуђена зMоL
Lажења закле<ве, лажноL све7очења, Gреваре или крађе, чак и ако
Mи Gро<ивна с<рана <акву закле<ву 7озволила (З�орник закона и
уре�а�а за Кнежевину Ср�ију VI, 1853, с<р. 218–219).

Ис<оL 7ана 7оне<о је Gравило 7а су Gарничари своја Gо<ражи-
вања кама<е на Lлавницу и накна7у <рошкова око вођења Gарни-
це морали 7а Gре7с<аве укуGно у <ужMи о Gо<раживању кама<е
на Lлавницу, најкасније 7о 7оношења Gресу7е. Уколико Mи Gо<ра-
живања и <рошкове Gо7нели GосеMно, Gосле изречене Gресу7е,
су7 их није Gримао. Ово Gравило је Gо Gи<ању кама<е важило
само за Gрвос<еGене, а Gо Gи<ању накна7е <рошкова и изLуMље-
ноL времена за су7ове сва <ри с<еGена (З�орник закона и уре�а�а за
Кнежевину Ср�ију VI, 1853, с<р. 219–220; Архив СрMије, Касациони
су7, нефасцикулисана Lрађа, Н. 1205/1853).

Врло чес<о се 7оLађало 7а у Gарницама, које је је7на с<рана Gо-
вела Gро<ив 7руLе Gово7ом о7ређеноL Gре7ме<а, су7 Gресу7ом
7о7ели Gарнични Gре7ме< <рећем лицу, које уоGш<е није уче-
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с<вовало у сGору. Такође, Mило је случајева 7а се 7ва или више
лица сGоре Gово7ом неке Gокре<не или неGокре<не имовине,
која се уоGш<е није налазила у њиховим рукама, као Gарничара,
већ ко7 <рећеL лица, које се изјашњавало као власник. Минис<ар-
с<во Gрав7е је Gово7ом ових неGравилнос<и 7онело решење авLу-
с<а 1853, које је имало 7а важи 7о Gојаве LрађанскоL су7скоL Gо-
с<уGка. У Gрвом случају, су7 је <реMало 7а сGор реши само између
лица која су се Gре7 њим су7ила, Mез оMраћања Gажње на <реће
лице, које није учес<вовало у Gарници, <е је сGорни Gре7ме< <ре-
Mало 7осу7и<и је7ном о7 Gарничара, Mез оMзира 7а ли је и неко
<реће лице на њеLа имало Gраво. У 7руLом случају, су7 је <ужио-
ца увек <реMало 7а уGу<и на на власника, који се или сам Mранио,
или се оMраћао Gре<хо7ном власнику као зас<уGнику (Архив Ср-
Mије, Касациони су7, нефасцикулисана Lрађа, Н. 998/1853).

Су7ски чиновници који су сла<и у комисије имали су GроMле-
ма Gриликом наGлаћивања комисијских <рошкова. ИзлаLали су
се соGс<веним <рошковима, Gош<о су их сами морали Gлаћа<и и
наGлаћивали су их о7 с<ране која је GроLлашена кривом <ек Gо
окончању Gарнице. Пово7ом овоL Gи<ања кнез је са Саве<ом
5. сеG<емMра 1853. 7онео Gравило 7а су7ски чиновници чланови
комисија нису Mили 7ужни 7а унаGре7 Gлаћају своје комисијске
<рошкове. На лицу мес<а Gлаћале су их Gарничне с<ране, уколи-
ко су оMе <ражиле сазивање комисије, Gо7ељено на је7наке 7ело-
ве, или само је7на с<рана, ако је она зах<евала комисију. По окон-
чању Gарнице, с<рана која је GроLлашена кривом је ове <рошкове,
који је <реMало 7а Mу7у умерени, Gо7миривала (Архив СрMије,
Минис<арс<во уну<рашњих 7ела. Полицајно о7ељење, ф11 р11/
1853; Архив СрMије, Касациони су7, нефасцикулисана Lрађа,
Н. 1142/1853).

* * *

Првос<еGени су7ови су чес<о аGсеницима ТоGчи7ерскоL заво-
7а4, који су <амо из7ржавали роMију, слали изво7е Gресу7а и 7ру-
Lа су7ска решења у Gарницама којe су осуђеници заGочели ко7
су7ова Gре неLо су 7ошли на из7ржавање роMије. Њима је 7а<
ис<и рок за изјављивање неза7овољс<ва Gресу7ом о7 осам 7ана,
као и Lрађанима који су Mили на слоMо7и. За<вореници нису има-
ли начина ни Gрилике 7а зас<уGају своја Gрава на су7у и на <ај
начин моLли 7а их изLуMе и Gре<рGе ш<е<у у Gарницама. Мини-

4 Го7ине 1851. оснива се Gрви ПољоGривре7ни оLле7ни заво7, ТоGчи7ерска
економија у БеоLра7у.
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с<арс<во Gрав7е је <им Gово7ом јануара 1853. Lо7ине GреGоручи-
ло су7овима 7а Gреко ТоGчи7ерскоL заво7а саслушају осуђеника,
који је во7ио Gарницу Gре7 су7ом, осуђеноL на <роLо7ишњу или
мању роMију, и сазнају коLа жели 7а именује за зас<уGника својих
Gрава Gре7 су7ом. Уколико је осуђенику Mила изречена Gресу7а
на мање о7 <ри Lо7ине роMије и он не Mи х<ео или не Mи моLао 7а
именује зас<уGника, су7 му Lа је Mио 7ужан 7о7ели<и. Ономе ко је
Mио осуђен на роMију 7ужу о7 <ри Lо7ине, су7 је у овим случајеви-
ма увек 7о7ељивао зас<уGника Gо служMеној 7ужнос<и. За<воре-
ницима који су у за<вору Mили на су7ском ислеђењу зMоL некоL
кривичноL 7ела, су7 није имао Gо<реMе 7а именује зас<уGника,
Gош<о ислеђење није 7уLо <рајало. За<вореници који су Mили Gо7
исGи<ом у су7ском за<вору су се лако моLли исGи<а<и и Gо Gи<а-
њу Gарница које су во7или (АС, Касациони су7, нефасцикулисана
Lрађа, Н. 380/1853).

* * *

На Пе<ровској скуGш<ини 1848. сви окрузи су се највише жали-
ли на сGорос< суђења. Према неким окрузима, за сGорос< суђења
криви су Mили су лоши Gравосу7ни GроGиси, а 7руLи су узроке
<ражили у <оме ш<о су Gарничаре зас<уGали 7руLи љу7и, а наро-
чи<о а7вока<и. СаLле7авањем свих зах<ева Mило је очиLле7но 7а
је основна Gо<реMа у свим окрузима Mила Gромена у су7с<ву, у
смислу 7а се су7ски Gос<уGак скра<и и олакша. У Кнежевском о7-
Lовору наво7и се 7а је 7ржавна влас< чинила новчане из7а<ке за
умножавање осоMља Gри су7овима, 7а Mи се Gарнице Mрже исле-
ђивале и Gресуђивале. Пово7ом наро7ноL зах<евања оформљена
је Комисија за GоMољшање су7ске с<руке и 7оMила налоL 7а се Gо-
<ру7и 7а ш<о Gре и усGешније оконча свој за7а<ак, а <о је Mила на-
јава 7оношења законика о Lрађанском су7ском Gос<уGку (Павло-
вић, 2008, с<р. 214; З�орник закона и уре��а и уре��ени �ро�иса у
Књажесву Ср�ском IV, 1849, 173–174).5

Законик о су�ејском �осу�ку у �арницама �рађанским с<уGио је на
снаLу 2. новемMра 1853. Lо7ине. Нас<ао је на основу Аусријско� за-
коника о �рађанском су�ском �осу�ку о7 1781. и њеLова основна о7-
лика Mила је начело Gисменос<и и законска 7оказна <еорија. За-
конику је замерано 7а није усвојио начело усменос<и, ма7а је <ако
7еловало на Gрви GоLле7. Полазећи о7 начела усменос<и, Gо
коме су Gарничари излазили на су7 лично и усмено излаLали <у-

5 Де<аљно о Пе<ровској скуGш<ини в. Милићевић, 2002, с<р. 212–241. 
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жMу, о<ворена је моLућнос< GисменоL Gоче<ка Gос<уGка, <ј. 7а је
су7 Gримао Gисмено Gо7не<у <ужMу и са њом 7аље Gос<уGао Gо
GроGисима. Даље је начелно усмени Gос<уGак Gре<ворен у Gи-
смени, наиме, Gарнице се нису ислеђивале у Gуном засе7ању, у
којем Mи су7ије на основу усмених исказа 7оносиле мишљење, а
Mелешке Mиле сGоре7не. ТужMе су саслушаване Gре7 о7Mорима,
који су се сас<ојали о7 члана су7а и Gисара. Искази су уношени у
заGиснике, и на основу ака<а саслушања, су7 је 7оносио Gресу7у.
На <ај начин, Законик из 1853. није Gо<Gуно усвојио начело усме-
нос<и GарничноL Gос<уGка, већ неш<о између Gисменос<и и ус-
менос<и, јер је заGисник Gос<ао важнији о7 усменоL исказа (Па-
вловић, 2008, с<р. 215; Јовановић, 1933, с<р. 31).

Ка7 Mи <ужилац Gо7нео <ужMу, о7ређивало се рочиш<е Gре7 о7-
Mором, на коме је <ужени 7авао о7Lовор, <ј. „о<Gор”. Пош<о је са-
слушао о7Lовор, <ужилац је моLао 7а зах<ева Gро7ужење рочи-
ш<а, 7а Mи сGремио свој о7Lовор. Ис<о <о је на 7руLом рочиш<у
моLао <ражи<и <ужени. Парничари и све7оци Mили су оMични
љу7и, Gричали су нашироко и на7уLачко, а су7ски Gисари нису
знали 7а о7воје оно ш<о је Mи<но. Биле су Mројне Gарничарске ре-
Gлике и 7уGлике, Gраћене GреоGширним Mележењем. Такође, За-
коник из 1853. није ниш<а Lоворио о кра<ком суђењу Gо Gисме-
ним исGравама. Суђења зMоL 7уLова 7ефинисаних на основу
јавних и Gрива<них исGрава, које нису моLле Mи<и Gре7ме< сGо-
ра, Gролазила су кроз све формалнос<и ре7овноL су7скоL Gос<уG-
ка (Павловић, 2008, с<р. 215; Јовановић, 1933, с<р. 31–32).

Везан законским Gравилима Gри оцењивању 7оказа, су7ија је
узимао као 7оказану чињеницу „за коју се с<екао о7ређени Mрој
7оказних сре7с<ава GроGисане каквоће, Mез оMзира на <о 7а ли је
он суMјек<ивно уверен у њезину ис<ини<ос< или не”. Сис<ем ве-
заних 7оказа, неLација су7ијске Gроизвољнос<и, GроGисан је
чл. 331 Законика о �рађанском су�ском �осу�ку из 1853. ПроGисане
су <ри врс<е 7оказа, Gуноважни, мањеважни и Gолуважни. Пуно-
важни су Mили Gризнање Gре7 су7ом или изван њеLа, с <им ш<о је
7руLо наве7ено морало Mи<и 7оказано, јавне и Gрива<не Gисане
исGраве Gо7 о7ређеним условима, је7ноLласни исказ 7ва Gоуз7а-
на све7ока и Lлавна закле<ва. Пример мањеважноL 7оказа је је7-
ноLласан исказ је7ноL Gоуз7аноL и је7ноL сумњивоL све7ока, а Gо-
луважне 7оказе је <реMало 7оGуњава<и закле<вом. Закоником је
GроGисано оMавезно вођење <рLовачких књиLа, које су на су7у
имале снаLу Gолу7оказа (Павловић, 2008, 215–216).
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Перио7 1846–1853. Lо7ине карак<ерише с<алан ра7 законо7ав-
нe и извршнe влас<и на Gроналажењу решења за GроMлеме на
које се наилазило у су7ској Gроцесној Gракси, која је у Gрво време
Mила реLулисана рела<ивно малим Mројем GроGиса, они су нас<а-
јали у хо7у, Gос<еGено, као резул<а< Gраксе. Без оMзира на 7оно-
шење све већеL Mроја GроGиса LрађанскоL су7скоL Gос<уGка, који
су Mили све Gрецизнији и 7иференциранији, осећао се велики не-
7ос<а<ак законика којим Mи целокуGна GроMлема<ика LрађанскоL
су7скоL Gос<уGка Mила Gокривена. Законик из 1853. имао је не7о-
с<а<ака и Gре7с<ављао је само Gрелазно решење. Наиме, 7оне< је
нови 1860, а Законик о �рађанском су�ском �осу�ку из 1865. Lо7ине
важио је скоро шес< и Gо 7еценија.
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SUMMARY BASICS OF NORMATIVE REGULATION OF CIVIL JUDICIAL PROCEEDINGS 
IN THE PRINCIPALITY OF SERBIA (1846–1853)

The period before the Code of Civil Judicial Proceedings was brought
in 1853 is of great importance for researches of Serbian legal history,
because legal norms on which civil judicial proceedings in the Princi-
pality of Serbia was based were not gathered and analized until now.
This paper is a sequel to previous researches and a try to present the
way how civil judicial proceedings was regulated before the codifica-
tion. Тhe bordering years are 1846, when new organizations of courts
were brought, and 1853, when the first Code of Civil Judicial Proceedings
appeared.

In the period 1846–1853 constant work of legislative and executive
authorities can be seen with purpose to find solutions for problems
which occured in judicial proceedings practise. Civil judicial
proceedings were at the beginning based on few regulations, they
were created as a result of a work in progress and current judicial
practise. Though regulations grew in number and became more
precise during time, the lack of code in which all the problems of civil
judicial practise would have been covered was felt. The Code of Civil
Judicial Proceedings brought in 1853 had many disadvantages, the new
one was brought already in 1860. The Code of Civil Judicial Proceedings
of 1865 stood on power for almost six and a half decades.
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