
 

ТЕОРИЈА СУДСКОГ ГРАЂАНСКОГ ПОСТУПКА С ПОГЛЕДОМ НА ЗАКОНИК О ПОСТУПКУ СУДСКОМ   

У ГРАЂАНСКИМ ПАРНИЦАМА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ   

 

Садржај 

 

Увод 

I. Појам грађанског процеса или грађанског судског поступка 

II. Право грађанског процеса 

III. Законик о поступку судском у грађанским парницама 

IV. Теорија или систем грађанског поступка 

V. Парнична и ванпарнична јурисдикција и процедура 

VI. Природа права грађанског процеса или грађанског поступка 

VII. Тумачење одредаба законика о поступку судском у грађанским парницама 

VIII. Извори српског права грађанског процеса 

IX. Књижевност српског права грађанског поступка 

 

Први део. О лицима (субјектима) у грађанској парници 

I Одељак. О грађанским судовима 

I Одсек. Устројство (организација) свих грађанских судова 

Глава I О судској власти у опште 

  I Однос судске власти у опште према осталим државним властима 

Глава II Организација судске власти у опште и појединих грађанских судова посебице 



  § I. Организација судске власти у опште 

  Треба ли завести пороту и у грађанским парницама? 

  § II. Организација грађанских судова посебице 

  I. Организација општинских судова 

  II. Организација првостепених судова 

  III. Организација трговачког суда у Београду 

  IV. Организација Апелационих Судова 

  V. Организација Касационог Суда 

Глава III О судијама посебице 

   I. Уопште 

   II. Апсолутна, општа способност судија 

   III. Релативна неспособност судија 

   IV. Постављање судија. Увођење у дужност и заклетва судија 

   V. Плате судија 

   VI. Прерогативе судија  

   VII. Дужности судија и њихове санкције 

   VIII. Искључивање (изузимање) судија од суђења (рекузација) 

    IX. Искључивање деловође 

Глава IV Полициске власти и срески судови као спомоћни органи у грађанској процедури 

II Одсек. О надлежности (компетенцији) свих грађанских судова 

Глава I О надлежности уопште и разликовању исте на апсолутну и релативну 

    I. Појам надлежности 

   II. Разликовање надлежности на апсолутну (материјалну) и релативну (територијалну) 



Глава II О апсолутној надлежности грађанских судова посебице 

   I. Критеријум за одређивање апсолутне надлежности 

   II. Апсолутна надлежност општинских судова 

   III. Апсолутна надлежност првостепених судова 

   IV. Апсолутна надлежност београдског трговачког суда 

   V. Апсолутна надлежност Апелационога Суда 

   VI. Апсолутна надлежност Касационога Суда 

Глава III О релативној или помесној надлежности грађанских судова посебице 

   I. Уопште 

   II. Општа (генерална) помесна надлежност (forum generale) 

   III. Посебне (специјалне) релативне надлежности (for a specialia) 

Глава IV О сукобу (конфликту) надлежности између грађанских судова 

II Одељак. О парничним странкама или парничарима и њиховим заступницима 

I Одсек. О парничарима посебице 

Глава I Парничари; њихове врсте и њихов положај уопште 

    I. Појам парничара, њихове врсте 

    II. Положај парничара уопште 

Глава II О способности бити парничар и о способности водити парницу 

    I. Способност бити парничар 

    II. Способност водити парницу 

Глава III О процесноправном опношају међу подметима грађанског спора 

    I. Појам процесноправног односа 

    II. Заснивање процесноправног односа 



    III. Претпоставке за заснивање процесноправног односа 

    IV. Садржина процесноправног односа 

        А) Процесне дужности суда 

        Б) Процесне дужности парничара 

Глава IV О парничним трошковима 

Глава V Учесништво у вођењу парнице (Litis consortium) 

    I. Појам учесништва 

    II. Врсте учесништва 

    III. Претпоставке учесништва 

    IV. Суштина учесништва 

Глава VI О интервенцији у опште или о учешћу трећих лица у спору 

    I. Уопште 

    II. Главна интервенција 

    III. Споредна интервенција и заштита 

Глава VII Промена парничних странака 

    I. Уопште 

    II. Узроци промене парничара 

    III. Nominatio s. laudation auctoris 

    IV. Смрт једног парничара 

II Одсек. О заступницима парничара 

Глава I О заступању парничара у опште 

    I. Појам заступништва парничара 

    II. Опште правило о заступништву 



    III. Врсте заступништва 

    IV. Заступници у ужем смислу 

    V. Пуномоћници или вољни заступници парничара 

Глава II О правозаступницима (адвокатима) 

    I. Појам и потреба правозаступника 

    II. Услови за упражњавање правозаступништва 

    III. Правозаступнички испит 

    IV. Постављање, заклетва и премештај правозаступника 

    V. Права правозаступника 

    VI. Дужности правозаступника 

    VII. Дисциплина над правозаступницима 

    VIII. Привремено удаљавање од правозаступничке радње 

     IX. Престанак права на правозаступништво 

– Државни правобранилац и упутство за његов рад 

– Стални правнички одбор 

    

    Други део. Грађански парнични поступак 

§ I. Врсте и начела грађ. парничног поступка 

I. Врсте грађ. парничног поступка 

II. Основна начела грађ. парничног поступка 

III. Форма судског поступања 

§ II. Процесноправне радње 

I. Појам и врсте њихове 



II. Парничарске процесне радње 

III. Судске процесноправне радње 

§ III. О месту и времену процесних радња 

    А) О месту процеса 

    Б) О времену процеса. I Судски одмор 

II. Рокови. а) појам; б) врсте рокова; в) рачунање рокова; г) правне последице пропуштања рокова 

III. Рочишта. а) појам; б) одређивање рочишта; в) продужење рочишта; г) изостанак од рочишта и последице тога; д) правдање изостанка рочишта 

и последице тога 

§ IV. Достављање парничних аката и одлука судских 

§ V. Прегледање и преписивање парничних аката 

I Одељак. Редовни парнични поступак 

    Разликовање три периода у овом поступку 

I Одсек. Редовни парнични поступак код првостепених судова 

    Разликовање три фазе 

Глава I Припремни поступак 

Глава II О тужби у опште и њеном подношају суду 

    I. Појам и суштина тужбе. А) Тужба у материјално-правном смислу. Б) Тужба у формалном или процесно-правном смислу 

    II. Основ тужбе. Разликовање тужаба по основу 

    III. Предмет тужбе. Разликовање тужаба по њиховом предмету 

    IV. О тужби у процесно-правном смислу посебице: а) битни састојци тужбе; б) допуна тужбе; в) измена тужбе; г) дејства предаје тужбе 

Глава III О одговору туженика на тужбу и његовим одбранама у опште 

    I. Одбрана туженика у опште. А) Одбране туженикове у материјално-правном смислу 

    1. Негација; 2. Приговор или изузеће у техничком смислу 

    Б) Одбране туженикове у процесно-правном смислу 



    1. Одбране туженикове противу тражења тужиочевог да суд парницу извиди и реши 

    2. Стварне одбране туженикове противу тужиочевог потраживања 

Глава IV Одређивање рочишта за извиђај и пресуђење спора 

Глава V Извиђање и суђење спора на рочишту 

    

 

 

 




































































































































































