
Нова збирка начелних одлука одељења и општих седница Касационог суда, 1899. 

 

    Садржај по врстама законика и главама, по којима су случаји 
расправљени 

 

I 

Грађански законик 

      Чест прва 

О личним правима 

Глава I 

О лицима и правима личним по сопственим својствима 

1. При одређивању количине пенсије, Гл. Контрола не може се упуштати у оцену 
 питања о праву на пенсију (из административног права) 

Глава II 

О правима и дужностима супружника 

2. Постојање брака у недостатку извода венчаних, може се доказивати сведоцима 
3. Постојање брака не може се сведоцима доказивати 

Глава III 

О правима и дужностима родитеља и деце 

4. Уговор о усиновљењу без икаквих услова, не може се раскинути вољом једне 
уговарајуће стране 

5. Отац је детету онај, који је муж жени, осим ако се докаже, да муж није могао бити 
отац 

6. Пунољетна деца имају право на приновак који су прибавили после пунољетства 

 

Чест друга 

О стварним правима 

Глава II 

О државини и праву држања 



7. Тапија судом општинским потврђена са државином спорног имања доказ је о праву 
својине 

Глава VII 

О залози 

8. Интабулација (прибелешка) на какву земљу распростире се и на грађевине (зграде) 
које су доцније на њој подигнуте 

Глава VIII 

О службеностима (сервитутима) 

9. Повериоци фидејикомисарног наследника не могу тражити наплату на прихода 
тога имања, кад се он тога права одриче 

10. Сусед има право на службеност у циљу оправке свога имања, ако то није друкче 
могуће 

Глава IX 

О наследству 

11. Унука по сину искључује из наслеђа дедовине тетку по оцу 
12. Снаха има право на издржање и удомљење из свекровог имања, као жена његовог 

пунољетног сина, чија је привреда остала код туженога свекра као наслеђе по §-у 
401 грађ. зак. које иде са бременом 

13. Синовица односно унука има право на наслеђе дедовине 
14. Синовица односно унука нема права на наслеђе дедовине 
15. Сестра умрлога која је од њега као удата одвојено живела има право уживања на 

половину имања његовог, а на другу половину снаха умрлог му сина док је жива 
или до преудаје своје 

Глава X 

О тестаменту или завештању 

16. Писац тестамента ако има услове из §-а 443 грађ. зак. може читати завештаоцу 
тестамент место сведока 

Глава XII 

О том, како завешталац о своме имању располагати може 

17. На закони (нужни део § 477) завешталац није ограничен кад своје имање 
распоређује између своје мушке и женске деце § 478 и 479 грађ. зак. 

Глава XIII 

О попису заоставшег имања 



18. Повериоци наследникови не могу утицати на изјаву његову, хоће ли се наслеђа 
примити или ће га се одрећи, нити могу за свој рачун ништити изјаву одрицања 
наследства 

Глава XV 

О наследним правима и одношајима у задрузи 

19. Женска деца у задрузи не састављају задругу, него настављају живот инокосни 
20. Где је смеса имања и задружног труда, онда се у случају распре између такових 

лица суди по основима ортаклука – глава XXVII чест друга законика грађанског 

Глава XVIII 

O уговорима у опште 

21. Уговорна казна, или накнада има се судом досудити у цифри, која је од стране 
уговарача одређена, и за њу се не мора подносити доказ, да ли је она ефективна 
(стварна) само је потребно да је наступио услов за који је везана 

Глава XXI 

О зајму 

22. Представник општински кад за општину изда обвезу ако не прибави за то одобрење 
по тачки 5 чл. 66 о устројству општина, одговоран је сам по тој обвези 

Глава XXVII 

О ортаклуку 

23. Ортаци посебице не могу заједничку фирму задужити без овлашћења или објаве 

Глава XXVIII 

О брачним уговорима 

24. За важност брачног уговора не тражи се, да један супружник мора имати имања у 
часу уговарања, јер предмет уговарања може бити и будуће имање нити се имање 
мора у уговору поименце означити 

25. Кад је жена за живота имала и носила накит, онда се сматра, да је исти после њене 
смрти остао код мужа, па се овај по тужби наследника жениних има осудити да им 
тај накит уступи или накнади, пошто не доказује да је тај накит жена са његовим 
знањем отуђила (§ 768 грађ. зак.) 

 

Трећа чест 

Опредељења општа за права лична и стварна 

Глава II 



О преиначењу (промени) права и обвеза 

26. Уступитељ интабулисане тражбине не одговара пријемнику за недостатак 
измирења тражбине од главног дужника 

27. Поравнањем којим се продужује рок плаћања не ствара се пренов (нова обвеза) по 
§-у 852 грађ. зак. јер за пренов изискује се: да је измењен закони основ или главни 
предмет (§§ 848–849 пом. зак.) 

Глава III 

Како престају права и обвезе 

28. Од отплате облигационог дуга, најпре се одбија интерес, а оно што преко тога 
остане иде у отплату капитала (главног дуга) по § 886 грађ. законика 

29. Исплата дуга, по осудном решењу а без повраћаја ориђиналне исправе не може се 
доказивати 

Глава IV 

О застарелости 

30. Притјежање по тапији застарева за 10 година по §-у 929 грађ. законика, јер у течају 
тога времена радња ванпарничног судије у циљу расправе наслеђа тога имања, не 
прекида застарелост у смислу §-а 945 пом. законика 

31. Рок од 15 дана који суд остави за подизање тужбе по §-у 95 стец. пост. не може 
имати за последицу престанак или губитак права, јер за то су постављени рокови у 
грађанском законику 

32. Тужба трговца за давање еспапа не трговцима застарева по §-у 928 б грађ. зак. за 
годину дана 

33. Интерес и ако исплата истог није на рокове уговорена, застарева по §-у 928 под д 
грађ. законика за три године 

34. Рад предузимача није исто што и рад раденика и надничара, те за то на зараду 
предузимача не може се применити рок застарелости из §-а 928 а већ из §-а 930 а 
грађ. законика 
  

II 

      Законик 

О поступку судском у грађанским парницама 

О парничарима 

35. Презадуженик може водити парницу у погледу стечајног имања 

а) Тужба 

36. Тужба нема више основа кад се уз раскинуће уговора тражи повраћај имања, 
наплата кирије и заслуге као сљедство тога уговора 



б) Одговор 

37. Одбачај парнице, може тужени да тражи само у одговору на тужбу 

О роковима и рочиштима 

38. Наређење §-а 116 грађанског суд. пост. да рок не може бити краћи од 8 дана, 
односи се и на рочишта 

О доказима  

Исправе 

39. При тражењу обезбеђења по исправама на страном језику, довољно је да поверилац 
уз ориђинал поднесе превод њен на српски 

40. Кад у исправи није означен поверилац, онда се тај облигациони одношај може 
допуном клетвом доказивати 

41. Застарела меница у законој форми издана, важи као облигација 
42. Превод исправе на страном језику не мора се по § 200 грађ. пост. подносити у 

овереном препису 

О сведоцима 

43. Не може се доказивати сведоцима ни тражбина из насљедства преко 200 динара, 
ако парничари нису у сродничким односима (§ 244 грађ. пост.) 

О заклетвама 

44. Кад се тужена страна позива на застарелост тражбине, онда не мора да прими 
понуђену главну заклетву, према чему пресуда, која није узела у оцену застарелост 
подлежи апелирању без обзира на 2. тачку § 310 грађ. пост. 

О средствима обезбеђења 

45. За накнаду штете учињене злонамерном паљевином и противзак. поништајем 
ствари, оштећени има право обезбеде према одговорној општини по истеку 
тромесечног рока одређеног чланом 20 зак. о накнади 

46. Право на кауцију (јемство) § 389 грађ. пост. суд. не даје туженој страни безусловно 
и код случаја обуставе, него само код забране и прибелешке 

47. Воденични ујам обезбеђује се забраном, а не интабулацијом или прибелешком 
48. И телеграфским путем може се тражити обезбеђење, ако је у телеграму цитирана 

исправа 

О извршењу пресуде 

49. Законско благодејање §-а 471 грађ. пост. суд. односи се по смрти земљоделца и на 
његову породицу 

50. Право избора дужника у V одељку допуне §-a 471 грађ. пост. да одреди „која ће му 
се земља продати” не односи се на интабулирано имање 



О уништењу неуредне јавне продаје 

51. Када имање није продато уједно већ сваки комад за себе, онда се код тужбе о 
уништењу продаје има ценити продаја свакога парчета за себе по §-у 482 грађ. 
поступка 

52. Јавна продаја је уредна ако је било надметања ма и најкраће време, а да није 
потребно, да је све до закључења лицитације било најмање два лицитанта 

53. Кауција при јавним лицитацијама може се положити у сребру, баш и онда, кад је у 
условима лицитације означено, да се мора у злату положити 

54. Суд је дужан по писмену с недовољном таксом продужити свој рад, ако се довољна 
такса положи и после рока, означеног у наредби за таксу 

 

III 

Кривични законик 

О казнама 

55. Женска лица осуђују се и на губитак грађанске части 

О извињујућим и казну умањујућим околностима 

56. Праведна нужна одбрана треба да се цени при стављању оптуженога под суд 

О застарењу 

57. Кривица лажног или простог банкротства застарева од дана када дужник падне под 
стечај, а не од дана оптужбе 

О убиству 

58. Убиство, и ако дуже времена премишљано, извршено у афекту потпада под 
одредбу § 156 тач. 2 крив. зак. 

О убиству деце нарочито копилади 

59. За кривице из § 166 крив. зак. не може се узети олакшавна околност из § 59 тачке 2. 
јер је законодавац то већ имао у виду при одређивању казне 

О злочинствима и преступљењима противу благонравија 

60. Блуд извршен над пернатом животињом није по нашем закону кажњив 

О крађи и утаји 

61. Електрицитет, као нетелесна ствар не може бити предметом крађе 
62. Утаја коју учини старалац сродник пупили у оном степену, како је то предвиђено у 

§-у 50 крив. зак. према маси пупилној, казни се по §-у 235 а не по §-у 232 II одељка 
крив. зак. 



63. Повраћај новца узетих из општинске или државне касе, после поведене истраге 
сачињава дело утаје 

О превари 

64. Нема кажњиве преваре према § 13, 538 и 722 грађ. зак. 
65. Није кажњива радња извесног лица, које варљивим начином узима новац од 

других, да они буду изабрани и утврђени за часнике општинске 
66. Порицање обвезе влашћу утврђене не сачињава кажњиво дело из тачке 3 § 253 

крив. законика 

О злоупотребљењу поверења 

67. По §-у 282 крив. зак. лекар је дужан да сведочи, кад власт то од њега тражи 
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