
Нова збирка начелних одлука одељења и општих седница Kасационог суда, књига 

трећа, 1897. 

 

Садржај 

                                                                  I 

   Грађански законик 

 

Основне црте правде и правице у законима грађанским 

1. Изјава о примању наслеђа лично је право по § 33. грађ. законика 

     

        Чест прва 

      Глава трећа 

О правима и дужностима родитеља и деце 

2. Извод из протокола крштених, у коме је ванбрачно дете на име другога као оца 
уведено, не важи, ако се не докаже да је са знањем и одобрењем његовим у књиге 
уведено – § 130. грађ. законика 

3. Пунолетне девојке не потребују заступника за вођење парнице 

4. Уговор усињења може се по § 147. грађ. зак. раскинути само допуштањем судским, 
кад на то пристану обе уговарајуће стране 

5. И женска деца могу по § 152. грађ. зак. задобити пунолетност 

6. Ни актом усињења не може се деци окрњити закони део по §-у 148. грађ. законика 

 

Чест друга 

Глава трећа 

О својини, тј. праву сопствености, нарочито праву баштинском 

7. Експроприрано земљиште може се од сопственика одузети, пошто се претходно 
потпуна накнада (вредност) за исто исплати 



8. По § 221. грађ. зак. ако тужени, код кога се туђа покретна ствар нађе, докаже, да је он 
ту ствар купио на лицитацији или од лица у чије поштење није могао посумњати, онда 
он, ако је својевољно не напусти и са накнадом од продавца не задовољи, судом добити 
је неће; напротив, ако је тужиоцу – сопственику – да, а задовољи се са тим, да накнаду 
тражи од продавца, онда продавац накнаду по § 800. грађ. зак. мора дати 

Глава шеста 

О прибављању ствари предајом 

9. Изјава код полицијске власти о преносу непокретнога добра по којој је тапија судом 
утврђена, равна је изјави пред судом по § 294. грађ. законика 

10. Пренос тражбине другим актом – а не на самој исправи – пуноважан је по § 288. и 
289. грађ. зак. 

11. Кад ко од задругара другоме задругару прода свој део непокретности, онда та продаја 
важи према трећима, ако је судом потврђена по § 292. грађ. зак. и његовом решењу 

12. Отуђење општинских добара са одобрењем највише власти, сматра се као отуђење 
јавних добара, о чијој својини и величини простора не може бити сумње, нити се на 
таква отуђења може однети распис г. министра правде од 12. фебруара 1883. год. Бр. 
745. штампан уз § 295. грађ. законика 

13. Пренос покретних ствари, као битни и саставни део трговачке радње сматра се као 
пренос саме радње те се по § 25. стецишног и § 303а грађ. зак. може услед протеста 
повериоца уништити 

14. Изјава учињена пред судом о продаји непокретног имања вреди према повериоцу 
продавца који би истог дана, на исто имање ставио интабулацију или прибелешку 

Глава девета 

О наследству 

15. Синовица по праву представљања има право заједно са стрицем на наслеђе дедовине 

16. Снаха има право издржавања из свекровог имања, као жена његовог неодељеног 
сина 

17. Брат је дужан давати издржање сестрама из очевог имања кад се не могу сложити да 
живе заједнички на имању по § 397. и 414. грађ. законика 

18. Умрлог деда наслеђују његове кћери, и унуке од сина по праву представљања 

Глава десета 



О тестаменту или завештању 

19. Писмени тестамент и ако је потврђен судом нема законе важности, ако на њему нема 
још три способна сведока (§ 433. грађ. законика) 

20. Признање парничне стране, да је тестамент истинит, кога се уништај са недостатака 
формалних тражи не важи 

 

Глава дванаеста 

О том, како завешталац о свом имању располагати може 

21. Тестамент се по чл. 40, 42 и 44 ванпарничног поступка обзнањује судом и од тога 
дана почиње застарелост за уништај његов, према чему свако друго сазнање садржине 
тестамента, ма којим путем то било, ван суда или власти не утиче на рок застарелости 
ни по § 482. ни по § 937. грађ. зак. 

Глава тринаеста 

О попису заоставшега имања 

22. То, што оставши задругар држи и ужива имање умрлог задругара није разлог, да се 
он наслеђа без пописа примио по § 485. грађ. зак., те да као такав без изузећа одговара 
за дугове умрлога по § 488. јер се § 485. помен. зак. односи на лица инокосна 

Глава петнаеста 

О наследним правима и одношајима у задрузи 

23. Задругу по § 520. грађ. зак. не треба раздвајати кад је један од задругара пунољетан 

24. Кад преудата удовица тражи спрему и удомљење према § 525. грађ. зак., онда тужена 
страна треба да докаже, да је та спрема из куће издата, ако удовица то не признаје 

25. Продаја задружног имања кад није од штете за задругу, није разлог за раздвајање 
(деобу) задружног стања 

Глава седамнаеста 

О уговорима у опште 

26. Уз уговорену и примљену капару, може се тражити испуњење уговора, а не накнада 
штете по §§ 550. и 657. грађ. законика 

27. Кад је министар грађевина по т. 10. § 66. зак. о општинама надзорна власт за примање 
и отпуштање општинских инжењера, онда по томе и оцена о постојању узрока за 



отпуштање таких инжињера спада у надлежност његову. Према овоме суд се не може 
упуштати у оцену тога свршеног факта, већ има то као свршен чин сматрати 

Глава осамнаеста 

О поклонима 

28. Кад очух уз жену прими у кућу пасторче на издржање без уговора сматра се да он то 
добровољно чини, према чему да нема права на накнаду за издржање истога по § 561, 
563 и 564 грађ. зак. 

 

 

Глава деветнаеста 

О остави или аманету 

29. Чувар одговара накнадом штете за поверену му ствар, ако се његовом кривицом 
изгуби или упропасти 

Глава двадесет прва 

О зајму 

30. Неуговорени интерес на главну суму, којој рок за исплату није одређен, досуђује се 
од времена, кад је наплата судом тражена (§ 604. грађ. зак.) 

31. Кад величина интереса није у обавези одређена, а у накнаду истог дана је извесна 
земља на уживање која је доцније продата, онда се на дужну суму досуђује 12 на сто у 
име интереса 

Глава двадесет друга 

О пуномоћству и деловодству 

32. Пристанак обеју уговарајућих страна на раскинуће закљученог уговора има правне 
последице само односно даљег извршења уговора и права на тражење накнаде штете 
услед неизвршења уговора, али односно израђеног посла по том уговору до дана 
раскинућа, има се расправити по § 629, 630 и 802 грађ. зак., јер нико нема права да се 
богати на туђу штету 

Глава двадесет пета 

О закупу 



33. По § 701. грађ. зак. само у случају кад рок закупу није уговорен, рок је, кад једна 
страна другој откаже 14 дана раније. Ако је условљено да се уговор има сматрати одмах 
за раскинут, чим наступи известан услов – продаја тог добра – онда је рок кад тај услов 
наступи 

Глава тридесета 

О накнади учињене штете 

34. Ко вршењем свога права прекорачи границе, одговара за штету (§ 32 и 806 грађ. зак.) 

35. Чиновник одговара за накнаду штете кад неуредном продајом непокретног имања 
оштети сопственика 

36. За накнаду оне штете, која је проузрокована суседним имањем, одговара сопственик 
истога по § 800. грађ. зак. без обзира на намеру 

37. Кад чиновник, знајући да је друм несигуран од хајдука при поласку осигурава се на 
начин како он најбоље мисли, да ће безопасније и непримећен од хајдука моћи однети и 
предати приход каси којој припада, па у путу од хајдука опет буде на друму ухваћен и 
похаран, онда је то опет случај а не крајње небрежење те по § 808. грађ. зак. није 
одговоран за накнаду 

38. Процениоци су одговорни за недостатак по § 800. и 819. грађ. зак., кад се продајом 
процењеног имања докаже, да за исто није добијено ни две трећине од процењене 
вредности 

39. За случајну штету одговоран је по § 808. грађ. зак. онај, који је крив, што се случај 
догодио 

40. Да држава одговара коме за штету по § 800. грађ. зак. нужно је доказати, да је влада 
државна узрок штети, а то је: да је она нешто наредила или обећала наредити те је кога 
у праву ограничила или оштетила, па од тога без оправданог разлога одустала 

 

Чест трећа 

Опредељења општа за права лична и стварна 

Глава прва 

О начину којим се утврђују права и обавезе 

41. Кад поверилац не може да докаже немогућност наплате од главног дужника (§ 829. 
грађ. зак.), а јемац међутим умре не давши пре тога ручне ни непокретне залоге за 



јемство дужан је по § 388. грађ. пост. тражити условно наплату од умрлога јемца: у 
противном по истеку 3 године од смрти јемца тражбина му је према јемцу застарила по 
§ 840. грађ. законика 

42. Јемство до рока важи као јемство до исплате 

43. Више јемаца солидарно одговарају, ако је то у јемачкој обвези изречно уговорено, 
иначе по § 834 грађ. зак. одговара сваки за свој део, а у случају да који не буде у стању 
део платити, онда тај део плаћа ко има 

44. Јемци до исплате стоје под теретом одговорности оних услова, који су у облигацији 
изложени за главног дужника, па за то се и на њихово имање може ставити интабулација 
по § 832. и 838. грађ. зак. 

Глава друга 

О преиначењу (промени) права и обвеза 

45. Јемац се јемства не ослобођава, ако поверилац главном дужнику продужи рок 
плаћању, јер продужењем рока не ствара се пренов обвезе 

 

 

 

 

Глава трећа 

Како престају права и обвезе 

46. Жена удата без одобрења свога мужа не може да отуђи своје имање, јер се 
уподобљава малолетнима по § 920. и ако то учини, онда је таква радња ништавна по § 
919. с обзиром на § 109, 110, 416 и 766 грађ. законика 

Глава четврта 

О застарелости 

47. Тужба, коју је суд одбацио као неуредну, прекида застарелост по § 945. грађ. 
законика 

48. Рад предузимача грађевине није исто, што и рад раденика и надничара, па зато на 
зараду предузимача не може се применити § 928. а грађ. зак., већ § 939. грађ. законика 



49. Издатци новчани, које учини старалац за масу не спадају у право накнаде штете – § 
939 – већ у дуг по § 930а грађ. законика 

50. Застарелост тражења штете по § 939. грађ. зак. може тећи противу малолетника, који 
имају стараоце, од дана, када су за штету сазнали стараоци а не старатељски судија 

51. Уговорена накнада за посредовање, да се изврши какав правни посао, застарева за 
24 године – по § 930а грађ. законика 

52. Чиновник, који је пресудом судском за злочино дело ослобођен из недостатка доказа, 
а пресудом дисциплинарног суда као недостојан лишен државне службе нема права на 
пенсију (из закона о чинов.) 

II 

Законик о поступку судском у грађанским парницама 

О надлежности првостепеног суда 

53. На апсолутну надлежност суд у свако доба званично гледа 

54. Суд, који је био надлежан за одобрење забране, надлежан је и за правдање, по § 39. 
грађ. поступка 

О актима 

55. Одвојена мишљења судија не могу се ни у течају ни по свршетку парнице читати и 
преписивати (§ 148. грађ. поступка) 

О доказима 

56. Признање стараоца обвезује наследника по тач. 4. § 183. грађ. поступка 

57. Изговор дужника да је дао извесну суму у отплату облигације, која није по закону 
начињена не важи према § 185. грађ. пост. кад он облигацију и дуг у њој пред судом 
призна 

Исправе 

58. Рачун из трговачких књига од дужника својеручно написан и потписан важи као 
доказ за отплату облигационог дуга по § 194. грађ. поступка 

59. Забелешка неписмена повериоца стављена на облигацији и отплати дуга не важи по 
§ 194. грађ. пост. 

О вештацима 



60. Кад су два вештачка мишљења једна другом противна, онда треба наредити треће 
вештачење по § 256. грађ. поступка 

Исправка пресуде 

61. Пресуда по којој се заклетва има положити извршна је по положеној заклетви, те за 
то се исправка исте може тражити без обзира на време, кад је примљена 

О заштити 

62. Кад се заштитник прими заштите туженога, онда се он на плаћање тужиоцу осуђује 

Достављање судских пресуда и решења 

63. Неправилна предаја судских одлука на рецепису не производи никакве правне 
последице (§ 368. и 370. у вези са § 371. грађ. пост.) 

О средствима обезбеђења 

64. Удова за сигурност мужевљевог примања може тражити обезбеђење на имање 
дужника пошто она има право уживања имања свога мужа 

65. Прост навод, да је дуг, коме рок плаћања није прошао, у опасности ако се не каже у 
чему је та опасност и по којој тач. из § 394, или 399. грађ. пост. не вреди ма да је 
положено прописно новчано јемство 

66. Тражење да се обустави зидање грађевине на плацу који се представља да није 
својина грађевинара не спада у обуставу (§ 421. грађ. поступка) 

Поновљење парнице 

67. Једном расправљено питање о вредности јавне продаје не може се више покретати 

68. Доказ, којим би се у тражењу поновљења утврдило да су сведоци у ранијој парници 
испитани сумњиви није основ за поновљење парнице по § 426. грађ. пост. 

О изборном суду 

69. Полицијска власт може саставити изборни суд само онда, кад обе парничне стране 
пристају, или, кад редован суд упути парничаре изборном суду 

 

О извршењу пресуде 

70. Купац имања на јавној лицитацији, на које му је судска тапија издата пречи је од 
интабулисаног повериоца истог имања у случају, кад је оно као имање другог лица а не 
као дужника интабулисаног повериоца продато 



О уништењу неуредне јавне продаје 

71. Продаја је неуредна, кад полицијска власт није поступила по § 466. грађ. поступка 

72. Не вреди продаја саопштена робијашу или заточенику кад она није саопштена 
њиховом стараоцу 

 

    II 

Трговачки законик 

Глава трећа 

О ортаклуку јавном 

73. При ортаклуку, који није судски објављен поверилац њихов, да одржи у обвези и 
остале ортаке, потребно је, да поверилац докаже и да је онај ортак, који је исправу издао 
и остале ортаке потписао имао овлашћење у смислу § 613. грађ. зак. или уговор њихов 
о ортаклуку у смислу § 40 трг. зак. чиме се по § 43. истог зак. јавни ортаклук једино 
доказује 

Глава четврта 

О посредственицима или сензалима 

74. Уговор у трговачким пословима преко посредника закључен сматра се за свршен, 
кад обе уговорне странке имају уговор у изводу из уредног вођеног дневника 
посредниковог с потписом противне уговарајуће стране по § 54. трг. законика 

О отправљачима 

75. Отправљач не одговара за квар робе, ако је купац прими 

76. Отправљач није властан задржати еспап који купац врати дужнику због тражбине 
коју има од купца 

О возиоцу или кириџији 

77. Возиоц одговара за упропашћену робу по садржини товарног листа 

Глава шеста 

О форми менице 

78. Кад је трасант (издавалац) и жирант неписмен, онда се поред њихова имена мора 
крст ставити уз потпис лица, које их је потписало и два сведока 



О благовременом пошиљању суме за плаћање потребне 

79. Израз „по наредби” у тексту менице код имена ремитента значи: да је он дужан да 
акцептанта снабде меничном сумом за покриће менице, коју издатељ издаје – § 85. трг. 
законика 

Права и дужности притјежатеља менице 

80. За одржање издаваоца менице у обвези, сопственик менице дужан је изискати 
протест због неисплате, овоме га доставити, па ако овај не плати, тужити га суду за 15 
дана по протесту – § 141. трг. зак. 

 

Глава седма 

Страно законодавство 

81. Странац, који по законима своје државе није менично способан може се у другој 
држави менично обвезати, ако је по законима те државе способан 

 

Глас штампе о другој књизи 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































































































































































































	Doc0001
	Doc0002
	Doc0003
	Doc0004
	Doc0005
	Doc0006
	Doc0007
	Doc0008
	Doc0009
	Doc0010
	Doc0011
	Doc0012
	Doc0013
	Doc0014
	Doc0015
	Doc0016
	Doc0017
	Doc0018
	Doc0019
	Doc0020
	Doc0021
	Doc0022
	Doc0023
	Doc0024
	Doc0025
	Doc0026
	Doc0027
	Doc0028
	Doc0029
	Doc0030
	Doc0031
	Doc0032
	Doc0033
	Doc0034
	Doc0035
	Doc0036
	Doc0037
	Doc0038
	Doc0039
	Doc0040
	Doc0041
	Doc0042
	Doc0043
	Doc0044
	Doc0045
	Doc0046
	Doc0047
	Doc0048
	Doc0049
	Doc0050
	Doc0051
	Doc0052
	Doc0053
	Doc0054
	Doc0055
	Doc0056
	Doc0057
	Doc0058
	Doc0059
	Doc0060
	Doc0061
	Doc0062
	Doc0063
	Doc0064
	Doc0065
	Doc0066
	Doc0067
	Doc0068
	Doc0069
	Doc0070
	Doc0071
	Doc0072
	Doc0073
	Doc0074
	Doc0075
	Doc0076
	Doc0077
	Doc0078
	Doc0079
	Doc0080
	Doc0081
	Doc0082
	Doc0083
	Doc0084
	Doc0085
	Doc0086
	Doc0087
	Doc0088
	Doc0089
	Doc0090
	Doc0091
	Doc0092
	Doc0093
	Doc0094
	Doc0095
	Doc0096
	Doc0097
	Doc0098
	Doc0099
	Doc0100
	Doc0101
	21. Тестамент се по чл. 40, 42 и 44 ванпарничног поступка обзнањује судом и од тогадана почиње застарелост за уништај његов, према чему свако друго сазнање садржинетестамента, ма којим путем то било, ван суда или власти не утиче на рок застарелостини по § 482. ни по § 937. грађ. зак.
	48. Рад предузимача грађевине није исто, што и рад раденика и надничара, па зато назараду предузимача не може се применити § 928. а грађ. зак., већ § 939. грађ. законика



