
 

ГРАЂАНСКО ПРАВО, 1927. 

 

Садржај 

 

                                                     

                                              САДРЖАЈ ПРВЕ КЊИГЕ 

 

        ПРЕДГОВОР 

1. Грађанско право и Грађански Законик 

2. Метод обраде и распоред градива 

 

 ОПШТИ ДЕО 

        УВОД 

 

                                               Први одељак 

                                           Објективно право 

 

 I. Појам и суштина објективног права 

1. У опште о објективном праву 

2. Ближа одредба објективног права. Разлика права од других сличних правила 

3. Метафизички основ права 

4. Спољни облик права 



 

II. Подела објективног права 

1. Јавно и приватно право 

2. Принудно и диспозитивно право 

3. Прохибитивно, императивно, пермисивно и интерпретативно право 

 

III. Постајање објективног права (Правни извори) 

1. У опште о постанку објективног права 

А) Законско право 

      1.   Закони и уредбе 

      2.   Постанак закона 

      3.   Обавезност закона 

      4.   О незнању закона 

            Примена закона 

            Тумачење закона 

1. О тумачењу закона у опште 

 I. Доктринарно или научно тумачење 

      1.    Грамтичко и логичко тумачење. Тумачење путем законске аналогије 

      2.    Празнине у закону и немање правног правила. Тумачење аналогијом и  

             слободно тумачење права 

II. Законско или аутентично тумачење 

        Престанак закона 

Б) Аутономно право 



В) Обичајно право     

       1.  О обичајном праву у опште 

       2.  Суштина обичајног права. Обавезност његова 

       3.  Сазнање обичајног права 

 

Научна обрада права 

2. Правна наука или теорија. Правна техника 

3. Судска пракса 

 

Примена објективносг права. Ограничење примене 

1. У опште о ограничености примене сваког права 

2. О временским оганичењима права 

  а) О неповратној и повратној сили закона 

              б) О стеченим правима и забрани њихове повреде 

              в) Примена општих начела на поједине случајеве 

            1.   О ограничењу примене објективног права у личном погледу 

              а) О примени приватног права на краља и чланове краљевског дома 

              б) О примени приватног права на државу 

              в) О примени српског објективног права на странце и њихове односе 

 

                                                    

 

 



 ДРУГИ ОДЕЉАК 

                                              Субјективна права 

 

1. Субјективна права и објективно право 

2. Појам и суштина субјективног права 

 

Елементи субјективног права 

1. Право и дужност 

2. Право и овлашћење 

3. Право и тужба 

4. Право и приговор 

5. Правни односи и правна стања 

6. Субјект и објект права 

 

Подела субјективних права 

 

                                          Правни субјекти 

1. У опште о правним субјектима 

 

                                            ПРВИ ДЕО 

Човек као личност у праву            

1. О човеку као личности у опште 

2. Постанак човечије личности 



3. Престанак правне личности човекове 

а) Престанак услед смрти 

б) Престанак услед огласа за умрлог 

4. О претпоставци живота 

5. О имену човека 

 

                Правни положај човека као личности 

 

I. Правни положај човека према државној целини 

              А) Унутарњи однос 

         1.  Грађанство. Поданици или грађани 

               а) Прибављање грађанства 

б) Губитак грађанства 

          2.  Странци 

                Б) Спољни однос 

          1.  Домицил и резиденција 

 

II. Правни положај човека у саобраћају 

1) Правна способност и пословна способност (способност за правне радње). Ограничена пословна способност 

2) Поједине околности које утичу на обим пословне способности 

1. Узраст или доба живота 

2. Здравље 

а) Душевна или умна болест 



б) Телесна болест и телесни недостатци 

                      3)   Стања слична здрављу 

                                а) Распикућство 

                                б) Пијанство 

                      4)   Пол 

 

III. Положај човека у социјалној средини 

1) Јавно уважење и неуважење. Грађанска част 

2) Религија 

 

                                          ДРУГИ ДЕО 

Људска удружења и људске установе као личности у праву (Правна лица) 

1. У опште о правним лицима 

2. Суштина и основне црте правних лица 

3. Правни положај правних лица. Правна и пословна способност њихова 

4. Одговорност правних лица за радње органа 

5. Врсте правних лица 

 

I. Удружења 

1. Појам и суштина удружења 

2. Оснивање удружења 

3. Организација удружења 

 



4. Правни положај чланова 

5. Престанак удружења 

 

II. Задужбине 

1. Појам задужбине. Оснивање задужбине 

2. Организација задужбине. Престанак задужбине 

 

III. Заводи и установе 

 

                                               Правни објекти 

1. О правним објектима у опште 

I. О стварима 

       1.  О стварима у опште 

       2.  Подела ствари 

             а) Телесне и нетелесне ствари 

             б) Покретне и непокретне ствари 

             I. Земљишта 

            II. Условно покретне ствари 

           III. Права на земљишта 

             Критичка оцена српског система 

              в) Потрошне и непотрошне ствари 

              г) Замењиве и незамењиве ствари 

              д) Јавне ствари, ствари ван промета и пусте или ничије ствари, ствари без господара 



              ђ) Процењиве и непроцењиве ствари 

              е) Просте и збирне ствари 

             ж) Главне ствари, припатци и плодови 

        3.  Папири од вредности 

              а) О папирима у опште 

              б) Појам папира. Заснивање папира 

              в) Правне особине папира од вредности 

              г) Врсте папира 

 

II. Остали објекти 

1. Људске радње 

2. Субјективна права као правни објекти 

 

                                                      ТРЕЋИ ОДЕЉАК 

                                      Постајање субјективних права 

 

У опште о постанку субјективних права (Правне чињенице) 

Правни послови 

I. О правним пословима у опште 

          1.  Правни посао и изјава воље 

          2.  Врсте правних послова 

II. Услови за важност правних послова 

1. Опште расматрање 



2. О неважности правних послова 

3. О неважности правних послова у српском праву 

 

III. Поједини услови за важност правних послова 

           I. Пословна способност изјавиоца воље 

                 1.  Правни послови лица која немају пословне способности 

                 2.  Правни послови лица са ограниченом пословном способношћу 

                 3.  Правни послови правних лица 

           II. Стварност изјављене воље 

                      А) Свесна несагласност између воље и изјаве 

                  1.  Ментална резервација 

                  2.   Симулација 

                  3.   Принуда 

                       Б) Несвесна несагласност између воље и изјаве 

                  1.  Заблуда 

                  2.  Превара 

           III. Форма изјаве 

           IV.  Правна обавезност изјаве 

            V. Садржина изјаве 

                 1.  Забрањени правни послови 

                 2.  Неморални правни послови 

                 3.  Правни послови са немогућом садржином 

 



IV. О заступништву при правним пословима 

Ограничење правних послова 

 I. Условни правни послови 

         1.  Појам услова. Врсте услова 

         2.  Забрањени и неморални услови 

         3.  Дејство условне изјаве као такве 

                а) Дејство изјаве са одложним условом 

                б) Дејство изјаве са раскидним условом 

         4.   Дејство испуњења услова 

                а) О испуњењу услова у опште 

                б) Има ли остварење услова повратно дејство 

                в) Дејство испуњења одложног услова 

                г) Дејство испуњења раскидног услова 

 

II. Орочени правни послови 

1. Појам рока и врсте рокова 

2. Дејство рока 

 

III. Правни послови са теретом или налогом 

Недопуштене радње 

1. О недопуштеним радњама у опште 

2. Правне последице деликта 

 



 ЧЕТВРТИ ОДЕЉАК 

                             Вршење субјективних права 

1. Начело слободног вршења права 

2. Заштита вршења права 

а) Судска заштита 

б) Заштита права путем самопомоћи 

 

 ПЕТИ ОДЕЉАК 

                         Престанак субјективних права 

Престанак права услед застарелости 

1. У опште о застарелости 

2. Правни значај застарелости 

3. Услови за застарелост 

а) Невршење права 

     1. Прекид застарелости 

                 2. Застој застарелости 

                 б) Протек времена 

                 1. О времену и његовом рачунању 

                 2. О времену потребном за застарелост 

           4.   О незастаривим правима 

 

 

                                                   



 СТВАРНО ПРАВО 

УВОД 

 

I. Општа расматрања о државини 

        1.  Појам државине 

        2.  Историја државине и облици државине 

        3.  О државини у српском праву 

             а) У погледу фактичке власти (Corpus) 

             б) У погледу воље 

        4.  Субјект државине. Предмет државине 

        5.  Пренос државине 

        6.  Престанак државине 

        7.  Правна природа државине 

 

II. Врсте државине 

1. Правична или законита државина и неправична или незаконита државина 

2. Савесна и несавесна државина 

3. Манљива или неисправна државина (possessio vitiosa) 

 

III. Заштита државине 

1. Основ државинске заштите 

2. Поједини облици државинске заштите 

а) Право на државину ствари 



 б) Право на самопомоћ 

  в) Судска заштита (Државинске тужбе) 

                     1. Тужба за заштиту државине од узнемиравања 

                     2. Тужба за повраћај државине 

                                г) О органима надлежним за државинске спорове 

                                д) Значај државине за прибављање својине 

 

IV. Правни положај држаоца у погледу ствари која је предмет државине 

1. Правни положај савесног држаоца 

2. Правни положај несавесног држаоца 

 

V. Државина права 

1. Појам државине права 

2. Правни значај државине права 

3. Критичка оцена државине права 

 

                                           ДРУГИ ОДЕЉАК 

                                             С в о ј и н а 

1. Појам својине 

2. Основ својине. Историја својине 

3. Садржина права својине 

а) Фактичко уживање својине 

б) Правно располагање својином 



4. Сусвојина 

 

Прибављање својине 

          УВОД 

I. Прибављање својине вољом досадашњег сопственика (Уговорно прибављање) 

       1.  У опште о уговорном прибављању 

               А) Прибављање својине на покретним стварима 

       1.  О условима прибављања у опште 

       2.  Поједини услови прибављања 

            а) Уговор или споразум странака 

            б) Традиција или предаја ствари 

       3.  Прибављање својине без предаје ствари 

       4.  Прибављање својине од несопственика ствари 

       5.  Неприбављање својине и поред предаје 

                  (Pactum reservati dominii) 

 

                Б) Прибављање својине на непокретностима 

       1.  У опште о прибављању непокретности на основу уговора 

I.  Немачки ситем баштинских књига 

        1.  О баштинским књигама у опште и о њиховој организацији 

      2.  Правни значај баштинских књига 

      3.  Примена општих начела на прибављање својине 

 II. Француски систем транскрипције или систем својинских књига 



III. Торенсов систем 

IV. Српски систем тапија 

      1.  У опште о систему тапија 

      2.  Издавање тапија 

      3.  Пренос својине путем преноса тапије 

      4.  Поступак при преносу тапије 

      5.  Привремено убаштињење у облику прибелешке 

 

II. Остали начини прибављања својине 

1. Прибављање својине одржајем 

а) О државини као услову за одржај 

б) Време одржаја 

      2.   Прибављање својине заузимањем или окупацијом 

            1. Окупација непокретних ствари 

            2. Окупација покретних ствари 

      3.   Прибављање својине услед физичке везе или спајања двеју ствари 

      4.   Прибављање својине услед смеше или прераде ствари 

      5.   Прибављање ствари прираштајем 

      6.   О прибављању својине на предметима који леже на граници двају земљишта 

      7.   О прибављању својине на нађеним стварима 

      8.   Прибављање својине на скровишту или нађеном благу 

 

 



Заштита својине 

2. Тужба за повраћај ствари (rei vindicatio) 

3. Тужба због узнемиравања (action negatoria) 

4. Тужба за повраћај ствари по државинском основу (action Publiciana) 

Престанак својине 

 

                                           ТРЕЋИ ОДЕЉАК 

                                        С л у ж б е н о с т и 

 

1. У опште о службеностима 

2. Врсте службености 

                     

                   А) Стварне службености 

I. У опште о стварним службеностима 

1. Појам службености. Одлике службености 

2. Подела стварних службености 

II. Прибављање стварних службености 

1. Прибављање законских службености 

2. Прибављање службености на основу уговора 

3. Прибављање службености на основу судске одлуке 

4. Прибављање службености одржајем 

III. Заштита стварних службености 

IV. Престанак стварних службености 



 

                     Б) Личне службености 

      1.  У опште о личним службеностима 

I. Право ужитка  

      1.  Појам ужитка и врсте ужитка 

    I. Ужитак на телесним непотрошним стварима 

      1.  Прибављање ужитка 

      2.  Правни положај уживаоца 

           а) Права имаоца ужитка 

           1. Право на државину ствари 

           2. Право на употребу ствари 

           3. Право на уживање плодова са ствари 

           б) Обавезе имаоца ужитка 

           1. Обавезе уживаоца за време трајања ужитка 

           2. О обавезама уживаоца по престанку ужитка 

      3.   Преносивост ужитка 

      4.   Заштита ужитка 

      5.   Престанак ужитка 

   II. Ужитак на потрошним стварима (Quasi-ususfructus) 

  III. Ужитак на правима 

  IV. Ужитак на целом имању 

 II. Право употребе (usus) 

III. Право становања (habitatio) 



 

                                                ЧЕТВРТИ ОДЕЉАК 

                                              З а л о ж н о   п р а в о 

 

1. У опште о заложном праву 

I. Хипотека 

    I. Општа расматрања о хипотеци 

         1.   Историја хипотеке 

         2.   Природа хипотеке и правне особине хипотеке 

         3.   Предмет хипотеке 

         4.   Обим хипотеке 

         5.   Тражбине које се могу хипотеком обезбедити 

 

Прибављање хипотеке 

1. У опште о прибављању хипотеке 

     I. Уговорна хипотека 

               а) Материјални услови 

          1.   Лице које одобрава хипотеку треба да је сопственика добра 

          2.   Изречан пристанак дужников на хипотеку 

                а) Формални услови 

         1.   О начелу публицитета у опште  

         2.   Поједини формални услови при упису хипотеке 

               1. О органима државним који врше уписе 



               2. Молба за упис хипотеке 

               3. Начело специјалности хипотеке 

               4. Остали подаци који се морају навести приликом уписа хипотеке 

               5. О времену уписа хипотеке 

               6. Поступак судски приликом уписа хипотеке 

        3.   О генералној хипотеци 

 

    II Законске хипотеке 

1. Законска хипотека женина ради обезбеђења мираза 

2. Законска хипотека у корист лица под старатељством на добрима старалаца 

3. Законска хипотека у корист државе за наплату пореза и приреза 

4. Законска хипотека у корист државе на непокретним добрима рачунополагача 

 

   III. Судска хипотека 

        Својинска или власничка хипотека 

        Надхипотека или надинтабулација 

        Прибелешка 

        Ранг хипотека 

        Пренос хипотеке 

 

Права хипотекарних поверилаца 

1. Право на наплату из хипотекованог добра 

2. Право првенствене наплате 



3. Право следовања 

4. Право хипотекарног повериоца у случају квара или погоршања вредности хипотекованог добра 

 

Престанак хипотеке 

1. Престанак хипотеке услед престанка тражбине 

2. Престанак хипотеке независно од личне тражбине 

 

II. Заложно право на покретним стварима 

А) Заложно право на стварима 

         1.  У опште о заложном праву на покретним стварима 

         2.   Предмет заложног права 

         3.   О тражбинама које се залогом обезбеђују 

         4.   Прибављање заложног права 

         5.   О вишеструком залагању 

         6.   Обим заложног права 

         7.   Обавезе заложног повериоца 

         8.   Права заложног повериоца 

               1. Право на државину ствари 

               2. Право на продају ствари  

                   а) Услови за продају залоге 

                   б) Дејство продаје залоге 

               3. Право на допуну залоге 

          9.   О преносу и о залагању заложног права 



         10.  Престанак заложног права 

Б) Заложно право на правима 

 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































