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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

СУДСКОМ ВАНПАРНИЧНОП ПОСТУПКУ 
ЗА КРАЉЕВИНУ  ЈУГрСЛАВИЈУ 

(ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУИАК) 

ПРВИ ДЕО 

Општа  наређења 

Поступање no службеиој дужности 

§  1 

У ванпарничним правним стварима судови имају поступати, било no службеној дуж- 
нссти било на предлог странака, само онда, кад и у колико им то закон наређује. 

§   2 

(*) При расправљању и решавању ванпарничиих правних ствари суд се мора држати 
не само општих наређења од испуњеља којих зависи ваљаносг поступка и судска одлука, Beh 
се мора no службеној дужности и старати за лица, која стоје под нарочитом заштитом за 
кона, као и за безбедност других лица, кзда то закон наређује. 

(-) Суд нарочито; 
1) мора пазити да не прекорачи границе своје надлежности, a кад нађе да није над- 

лежан, мора према приликама, уступити ствар илн упутити страпку надлежној власти, уко- 
лико му je она позната; 

2) не сме допустити да лица, којима je no закону потребан заступник, без својих за- 
конских заступника предузимају правне послове; 

3) мора тачно испитати a, no потреби, задржати у списима пуномоћије као и друге 
исправе o овлашћешу лица, која не раде у своје име; 

4) мора пазити да се не склопи правни посао без лица, чије je преслушање или при- 
вољеље потребно за ваљаност тога посла; 

5) мора no службеној дужности извидети све околности и одношаје, који имају ути- 
цаја на судску одлуку; у том циљу мора саслушати странке, сведоке и друга лица, која могу 
дати обавештења, no потреби, и вештаке и на други погодан начин прибавити податке и ис- 
праве, којима би се ствар разјаснила; 

G) мора узимати у обзир и one чишенице и околности, које странке нису навеле, a за 
које je на други начин сазнао, a нарочито и раније расправе пред судом у истој ствари; 

7) мора, кад упути странке на парницу или на управни поступак (§ 9), побринути се, 
да се, где je потребно, до свршетка парнице, односно управног посгупка, даде обезбеђеп.е 
или да стање остане дотле непромењено; 

8) мора сваку одлуку, којом одбија молбу, образложити, a друге одлуке само уко- 
лико то захтевају прилике појединог случаја; 

9) мора, уколико се no службепој дужности има старати да се посао што npe сврши, 
одредити сгранкама и њиховим законским заступиицима примерене рокове за изврше11.е датих 
им иалога, a ако у датом року не изврше налог, употребити потребна принудна средства (§ 19); 

10) мора употребити сву опрезност ради обезбеђења интереса странака, али ипак не 
сме због неважних формалности a незнатних недостатака одбијати молбе, него he у таквом 
случају поступити у смислу прописа § 184 Грађанског парничног   поступника; 

11) мора при састављаи,у или одобравању уговора или при примаљу на записник из- 
јава последње воље настојавати, да у исправи буде јасно кзражена воља и намера странака 
и да ne буде разлога за неспоразум o правннм последицама онога што je углављено или 
изјављепо; мора пазити да се одржи форма, потребна за взљаност уговора или изјаве пос- 
ледше воље, као и да се исправа тако потпуно и јасно састави да се избегне no могућности 
сваки спор. 
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Реална  надлежност 
§ з 

Вршење свих судских радња везаних за какву телесну ствар (реална надлежност) 
као што су нарочито увиђаји, налази вештака, пописи имовине, процене, дражбе, уво^ење 
управитеља, спада у надлежност среског суда у чијем се подручју иалази та ствар уколико 
у погледу појединих радња или појединог поступка није штодруго наређено. 

Јавни бележннци као судски повереници 

§   4 

Суд може јавном бележнику, ако je то у интерссу странака, наложити да као судски 
повереник изврши извесне судске paдIbe у ванпарничним правним стварима, које не зависе од 
претходне судске одлуке. 

Предлози и молбе (поднесци) 

§  5 

^) Уколико посебна наређења што друго ne наређују, предлози и молбе у ванпар- 
ничиом поступку могу се код среских судова предавати писмено или усмено на записник. 

('-') Код зборних судова имају се предлози и молбе поднашати no правилу писмено; 
изузетно и код ових судова предлози и молбе примаће се усмено на записник, када за то 
постоје разлози, који заслужују  обзира. 

(3) Поднесци морају бити написани на службеном језику. Прнлози на туђем језику 
морају се поднети и у овереном преводу. Уосталом he се и овде сходно примељивати npo 
писи §§ 175 до 177 и 180 до 186 Грађанског парничног поступника. 

Заступаље  адвокатом 

§ G 

У ванпарничном поступку није обавезно служити се адвокатом. Но суд може странку 
која често подноси перазумљиве, погрешпе или недопуштене поднеске, упутити да своје 
предлоге и молбе подноси преко адвоката или јавног бележника, ако их у седишту суда има 
(§ 3 Зак. o јав. бележ.), 

Достављање 

§   7 

(*) У ванпарничним правним стварима достаљаше се врши no службеној дужносги 
уопште на начин какб то прописује Грађански парнични поступак, али у властите руке дос- 
тавља се само онда када то закон наређује или када суд сматра, да je због приложених из- 
ворних исправа или са којега другога разлога потребна већа опрезност. 

(2) Кад се поступа no § 311 Гра1јанског парничног поступника neiie се оглас објавити 
у новинама, ако би трошкови објављивања били у несразмери са вредношћу предмета. Уме- 
сто тога прибиће се оглас на огласну таблу оних општина, у којима je то објављивање no 
природи дотичнога случаја потребно, или he се оглас у тим општинама на други уобичајени 
начин објавити. 

Феријалне ствари 

§ 8 

(') У ванпарничном поступку су феријалне ствари; 
1) ствари земљишне, рудничке и књига жељезница и јавних канала; 
2) ствари трговачког и задружног регистра; 
3) ствари штитништва и скрбништва; 
4) поступак за поништај исправа; 
5) поступак o предлогу за уступање нужног пута и за исправљање међа  (граница)  и 
6) ствари овераваша. 
С2) Старешина суда може, осим ствари побројаних у првом ставу, од случаја до случаја. 

и друге ствари, у погледу којих je потребно брзо решење, прогласити за феријалне ствари. 
Његова се наредба не може побијати правним леком. 
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Претходна питања 

§   9 

i1) AKO одлука у ванпарничној ствари зависи од утврђеа.а којега права или којег 
правног одношаја (претходно питаље), ово се утврђење има, уколико посебна наређења што 
друго не пропнсују, и оида кад je ово право илн овај одношај међу странкама споран, из- 
вести na чисто у ваипарничпом поступку, али то утврђење има правпо дејство само у том 
поступку. 

(-) AKO одлучивање o претходном питап.у зависи од утвр1Јеи.а спорних 4HibeHMua, мо- 
же суд, no предлогу или no службепој дужности, ради утврђеп.а права или праваог одчо- 
шаја упугити странке на параицу или, према криликама, нз управии поступак 

Оцељивање доказа 
§   10 

Уколико овај закон што друго не наређује, при oi;eii)Huaii.y доказа и резултата целокупно- 
поступка сходно ће се примењивати прописи § 368 Грађанског парничног погтупника, без об- 
зира на то, да ли су ти резултати добиненн непосредпо пред сјдијом, који доносн одлуку, илн 
нису. AKO суд иосумња у истинигост које исправе, може тражчтн, да се osa прописио овери. 

Правни лековн 

§ И 
(*) Уколико у овом закону није друкчије наређено, сааки учесиик који се не задо- 

вољава одлуком суда првога степена, може се послужнти рекурсом na окружпн или апела- 
циопи суд, према томе да ли je одлука у првом степену донесепа од среског или окруж- 
ног суда. 

(2) У рекурсу могу се навести и нове чи11>енице и позвати се на нове доказе. 
(3) Суд првог степепа може поводом рекурса преииачити или опозвати побијепу своју 

одлуку, ако се тиме не вређзју права других лица, која су заснована na тој одлуци. 
(4) AKO суд првог степепа на1)е да не може преинзчити или омозвати своју одлуку, 

послаће рекурс заједно са списима суду другог степена na решавање, 

§ 12 

i1) Рекурс te подпоси суду првог сгепена у року од петнаест дана, када je достав- 
љепа одлука, која се побија. Но првостепени суд мора и неблаговремепи рекурс, ахо га сам 
ne уважи (§ 11 став 3), поднети суду другог степена. 

(s) Оставља се оцени суда другога степена да из важних раЈ^лога узме у обзир ре- 
курс, поднесен пакоп протеклог рока, ако je преипачење побијепе одлуке могућпо без шгете 
no ког другог. 

§  13 

(') Одлуке суда у ванпарпичиом поступку могу се одмах извршиги уколико закоп 
што друго не наре1)ује или уколико суд не иађе, да се има чекати док ne прогече рок 
за рекурс. 

(-) Кад je рекурс поднесеп, nehe суд првог степепа извршити своју одлуку све док 
не буде рекурс решеп. Само ако би постојала onacnccr да се услед таквог одлагања осујети 
или знатно отежа извршеље побијане одлуке, суд he у случајевима, у којима je то потребно 
V циљу заштиге лица која су под нарочитом заштигом закопа no службеној дужности, a иначе 
no предлогу учесника  иаредити што je потребпо ради обезбеђења. 

§   H 

(') Против одлуке суда другог степена има места рекурсу na Касациони суд онда, кад 
je суд другог степена преивачио или укннуо одлуку суда првога степена или када je одлука 
суда другога степепа, којзм се потпр1)ује одлука суда првога степена, у којој битпој тачци у 
очито] опреци са закопом или са стањем списа или ако je почињепа пиштавност. 

(2) Против одлука суда другог степепа o трошковима уопште и o присгојбама ве- 
штака или сведока нема места цаљем правном леку. 

(8) Обеспо подношеље рекурса казниће се no прописима Грађапског парпичног no- 
ступника (§ 268 Грпп,). 
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§ 15 

Суд првога степена може, ако му се чини да би од одлуке суда другога степена 
могла насгати ненакнадива штета за лице, које je под нарочитом заштитом закона, no служ- 
беној дужности, одложнти лоставлЈаи>е одлуке суда другог степена и поднети списе Каса- 
ционом суду на одлуку (§ 14 став 1). 

§   16 

(^ Рекурси против одлука другостепеног суда подносе се у року од петнаест дана 
суду првога степена, који he благовремено поднесепе рекурсе са списнма преко суда другога 
степена поднети Касационом суду. 

('-) Задоцнеле рекурсе као и one, којима нема месга no другом сгаву § a 14 одбациће 
суд првога crenena no службеној  дужности. 

Последица пропуштања и повраћај у пређашње стање 

§ 17 

Прописи Грађанског парничнбг поступвика o повраћају у пређаши.е стап.е због пропу- 
шта11.а рока или рочишта примењиваће се и у ванпарничном поступку, ако je ca пропуштањем 
скопчана каква знатнија правна штета, која се ne може уклонити правним леком или новим 
поднеском. 

Правиа снага судскнх одлука 

§ 18 

Одлукама у ванпарничном поступку које се више не могу правним леком побијатп, 
припада правна снага према учесницима, уколико им није посебним законским прописима ипак 
задржан пут парнице. 

Извршење 

§   19 

(') Против лнца, која се не покоравају налозима и паредбама суда, суд lie no служ- 
беној дужности употребитн према приликама једно или више принудних сретстана, предви- 
1)ених у Закону o извршењу и обезбеђењу, или које друго прниудно сретство које би према 
приликама било погодно. Ако се тим принудним сретсвима ne постигне успех, суд може, кад 
то прилике допуштају, поставити скрбника, којн he те наредбе o трошку немарних лица из- 
вршити. Штитнике и скрбнике који се ne би одазвали поновљеној судској наредби, може 
суд осим тога отпустити, 

(") Ha оспову других одлука, које су посгале правпоснажне, може се водити извр- 
шење no Закону o извршеп^у и обезбеђељу. Али суд може и у таквом случају no службеној 
дужности иаредиги извршење илн поставиги скрбника да предузме кораке у цил.у 
извршења. 

(;!) Нарочито онда, када би no прописима Грађанског законика имала пастати дужносг 
старатеља, да сноси одговорпост за штету, старатељски суд he no службеној дужносги утвр- 
дити, да ли су за то наступиле законске претпоставке, предвидети износ вероватне штете> 
потребу и начин обезбеђења, na he наредити извршење ове одлуке. 

(4) У свим случајевима, у којима je обезбеђеп.е no службено] дужности napeljeno, суд 
he, кад престане разлог за даље обезбе1)ење, no службеној дужпости наредити да се обезбе- 
ђеше укине. 

Трошкови 

§ 20 

(') Уколико у овом закону није што друго наређено, у ванпариичном поступку тро- 
шкове сноси страпка у чијем je интересу посгупак поведен. 

(-') AKO, у смислу наређења првог става, више лица имају да cnoce трошкове, omi 
одговарају за трошкове солидарно. Али трошкове судских рап.пљ, које су предузете у ипге- 
ресу само једпе странке, мора да сноси та странка. 

(3) AKO покретање поступка или предузимаше које судске радње зависи од предлога. 
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суд може предлагачу наложити, да суду положи примерен износ за покриће трошкова. Ако 
то не учини, Heiie се поступати no његовом предлогу. 

(4) Суд може no предлогу једне странке наложити другој да накнади трошкове, под- 
разумевајући овде и трошкове правног заступника, које je проузроковала очито неоснованим 
предлозима или грубом кривњом, 

(5^ Ирописи § 151 Грађанског париичпог поступника вреде и овде. 

Примена прописа Грађаиског париичног поступка 

§  21 

i1) Уколико овај закон нема посебпих наређења, у овом поступку he се. и поред слу- 
чајева посебице наведеиих у овом закоиу, сходно примењивати прописи Грађанског парнич- 
ног поступника. 

(") Споразуми o надлежности судовг немају правне важности. 
(3) Одлуке (решења, налози или наредбе) у ванпарничном поступку доносе се у 

облику закључка. 
(4) Г1о правилу, одлуке се доносе без претходне усмене расправе. Рочншта су no npa- 

вилу нејавна, и ако су одређена за усмену расправу. 
(5) ПреслушаиЈе странака и других учесника, као и провођеша нзвиђаја нису везани 

за посебне формалности l'pal)aiicKor парничног поступка; преслушавапЈб врши се усмено илп 
путем писмене изјаве. Кад треба преслушати више лица, могу се поједина лица преслушати 
и без присуства осталих. 

(u) Сведоци и вештаци имају се, no правилу, саслушати без заклетве. Суд he такво 
лице заклети, ако то ради утврђења истине сматра потребним. 

(7) При Bpmeiby судских радња, ако закои што друго не наређује ннје потребно су- 
деловање записничара, осим кад се странке, сведоци или друга лица саслушавају под заклет- 
вом или се држи јавна дражба непокретнина. У мање важиим случајевима није потребно да 
се o npewyu]aiby састави носебан записник, него je доволша само белешка na спису o резул- 
тату преслушаша, 

ДРУГИ ДЕО 

O РАС(1РАВИ ЗАОСТАВШТИНЕ 
ПРВИ  ОТСЕК 

Општа iiapeljcii.a 

Покретање поступка 

§  22 

Расправу заосгавштиве предузеће суд no службеној дужиости када сазна да je неко 
умро или праввосиажно проглашен за умрлог. 

Надлежиост суда 

§ 23 

За расправу заоставштине надлежан je срески суд код којега je умрли имао у часу 
смрти своју општу местпу надлежност у гра1јанским парвицама. Ако за умрлог у часу смрти 
није било опште местне надлежности у нашој држаои надлежан je onaj дома11И срески суд 
код којега je раније имао своју последњу општу местну падлежносг. A ако за умрлог уопште 
није било опште местне надлежвости у нашој држани, или се та последња општа мества над- 
лежност ne може утврдити, надлежан je onaj домаћи срески суд, у чијем подручју се налази 
већи део непокретие имовине, a ако такве није имао, где се налази већи део шегове no- 
кретне имовине. 

Заоставштине наших држављаиа 

§ 24 

Иадлежни суд повешће расправу o целокупној заосталој покретној имовини нашега 
држављанина ма где била, као и o његовој непокретној имовини, која се налази у 
нашој држави. 
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Заоставштине иностранаца 

§ 25 

O непокретнинама умрлога иносгранца које се налазе у нашој држави расправљаће 
увек   домаћи   суд   no   домаћим   законима,   ако   није   међународвим   уговоррм   друкчије 
наређено. 

§  26 

^) Уколико није државним угоиором што друго ваређево, важе у погледу покрстних 
ствари, које je иностранац у нашој држави остааио, следе11а наређења. 

(-) AKO држава, којој je умрлн прнпадао, поступа no истнм начелима или ако умрли 
иностранац није имао пребивалиште ни станиште у нашој држави, домаће he власти препу- 
стити иностраној надлежној власги расправу покретне заоставштине и одлучиваи.е o спорним 
захтевима стављеним na ту заосгавштину, a свој рад ограничиће на o6e^6eljeibe прописано у 
§§ 110 до 112. 

(:!) AKO je умрли иносгранац имао пребивалиште или станиште у вашој држави, a 
држава, којој je умрли ииостранац припадао, не поступа no истим пачелима, покретна вао- 
ставштипа његоиа, која се у пашој држави налази, расправлЈаће се у nainoj држави и no до- 
маћим пропнсима. 

(4) Тако исто посгупаће наш суд, ако пносграпа држава изјави, да Heiie да pacno- 
лаже том заоставштином. 

(5) У случају сумње o том, којих се пачела држи инострана држаза, суд he се обра- 
тити na Министра правде. Објашњења Министра правде обавезпа су за суд, 

(G Покретну заосгавштипу ипостраиаца, чије се државл>апство не може утврдити, ра- 
справљаће дома11и суд no домаћви прописима. 

§  27 

AKO би o заосгавштини инострапаца, који je имао своје пребивалиште у пашој др- 
жави, no § 26 ивострана власг имала провестн расправу, a наследаици који се валазе у тшој 

-држави замоле, да им наш суд проведе расправу заоставштипе, провешће je суд no нашим 
законима, уколико се тој расправи подвргпу и огласом (§ 109) поззани иносгранци, који су 
пријавили своје наследно право (§ 112). 

Засебно расправљање заосгавштине оптерећене фидекомнсариом супституцијом 

§  28 

AKO je умрли поред имовине слободпе за наслеђивање оставио још и имовину опте' 
рећепу фидеикомисарном супсгктуцијом, опда he се ове имовипе засебно пописиваги. За сваку 
од ових имовина мора се и осгавинска расправа засебно провесгп. 

Овлашћење оставинског суда 

§ 29 

(') Суд, у чију надлежпосг спада расправљап^ заоставштине (оставипски суд), може у 
случајевима §§ 64, 101 и 104 нзследпицима, легатарима и другнм учеспицима поставити скрб- 
нике за осгавинску расправу, и ако би та лица ииаче спадала под другу старатељску власт. 
У свим питањима, која пастану TOKOM расправс o наследству, одлучива11е оставински суд u 
онда, ако се као наследницн појаве стараници који спадају под други суд или другу crapa- 
тељску власт. 

{-) Али ако се при деоби заоставштине у погледу преузимања непокретнина или у 
погледу других важних тачака na освову споразума сгранака отступи од наређеи.а закона или 
наређења умрлога, или ако се склопн пораанање o правима, која су сумњива, потребно je за 
несвојевласна лица одобрење надлежне старател^ске власги. 

Сарадња  среског  суда у  чијем je подручју оставилац умро 

§ 30 

Срески суд, у чијем je подручју неко умро, има и онда, кад je за расправљање зао- 
ставштине надлежан који други суд (§§ 23 и 26), да сасгави смртовницу, да нареди стављање 
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заоставштине   под  печат,   проглашење  изјаве  последње  воље   и  да предузме све надлежне 
радше које ззкон наређује у циљу обезбеђења заоставштине. 

Сарадња јавних бележшша 

§ 31 

(') Где има јавиог бележника, суд he no правилу њему новерити провођење оставинске 
расправе према прописима §§ 221 и 222 Закона o јавним бележницима. У таквом случаЈу 
јавни бележник ће вршити све судске радње у оставинском поступку у границама прописа 
§ 221 Закона o јавним бележницима. 

(2) AKO у седишту среског суда има више јавних бележника, радње око провођења 
оставинског поступка вршике онај јавни бележник у чијем je реону умрли имао свој стан 
(§ 221 став 4 Закона o јавним бележницима). 

ДРУГИ GTCEK 

O смртовници (извештај o смртн) 

Прнјава смртиих случајева. Наредбе ради састављања смртовницс 

§ 32 

(') Водиоци матица умрлих дужни су периоднчно, a најмање сваког месеца, пријавити 
среском суду свакн случај смрти, који се деси у њиховом подручју. 

С2) Суд he, чим сазпа за смртни случај, нареднти јавном бележнику или општинској 
власти да састави смртовиицу (извештај o смрти умрлога) ако му смртовница није већ раније 
доставл>ена. , 

(3) Из разлога целисходности може суд у поједииим случајевима саставити смртовницу 
сам или преко свог ичасланика. 

§ 33 

За смртне случајеве који се десе у седишту среског суда саставиће смртовницу јавнн 
бележник, где таквог има (§ 31 став 2). 

§ 34 

Минисгар правде овлашћује се да одредн да ли he се и где he се постављати на- 
рочити судски повериоци за састављање смртовнице, да пропише правилник o њиховим пра- 
вима и дужносгима, као и o наградама и трошковима. Примерак правилиика ypy4Hhe се по- 
веренику приликом заверења. 

Како се саставља смртовница 

§ 35 

i1) Састављач смрговнице мора што npe извидети и испитати све околности, које су 
важне за расправу заоставштине и за мере старатељске власти, a ако je одлагање опасно, има 
то сместа учннити, нарочито пак онда ако нема ко да се брине за заоставштину или ако 
постоји бојазан, да he се заостала имовина  разнети. 

(2) У ту сврху има да прибави све потребне податке и обавештеља од родбине 
умрлога, укућана и других лица, којнма су прилике познате, a no потреби оби{1и и стан или 
радњу умрлога. 

(-) Према потребн има заосталу имовину ставити под печат (§§ 39 и 40). 

§ 36 

{') У смртовници морају се навести: 
1) породично и рођено име (a код удатих жена и њезино девојачко породично име), 

занимање, вероисповест и године живота умрлога; 
2) дан, месец, година, a, no могукности, и час смрти и место где je умро, место и 

стан где je редовно пребивао, држављанство као и све друго што би могло бити одлучно 
за надлежност оставинског суда; 
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3) име, боравиште и сган брачног друга; ако није у животу кад и где je  умро; 
4) име, доба, занимање, боравиште и стан пунолетне и малолетне деце умрлога, уз 

назначење дана њиховог рођења, као и то да ли се очекује још које дете; a у погледу не- 
својевласне деце, да ли већ имају старатеља, a ако га немају, ко се за таквог предлаже; 

5) име, доба, занимање, боравиште и стан оних најближих сродиика, који би могли 
бити no закону позвапи na наследстпо или на штитништво над децом умрлога, a тако исто 
доба, занимање и стан наследника no наредби последше воље; 

Даље треба no могућности навести: 
6) да ли у заоставштипи има осим покрегиих ствари још и непокретнина или књижних 

права и која су то; да ли вероватно има знатпијих терега који можда прелазе вредносг ак- 
тивне имовине; колико износе трошкови болесги и погреба и други дугови, који се имају 
првенсгвано измирити, ко их je измирио и да ли овај тражн да му се заоставштипа уступи у 
име наплате; ако у заосгавштини има само покретних ствари, треба no могућностн кратким 
путем утврдити приближну вредаосг њихову на дан смртн и то: сгвари веће вредности на- 
noce, a остале сгвари no групама; 

7) да ли je умрли осгавио изјаву послед11>е воље, уговор o наслеђивању, дариваЕБу 
на случај смрти или брачни имовински уговор и где се налазе исправе o томе; ако je умрли 
оставио усмену изјаву последње воље: породично и рођено нме, боравиште и стан сведока те 
последње изјаве; 

8) да ли je и коме je умрли бно старалац и који га je суд за то поставио; 
9) да ли je умрли руконао новцем јаввога надлештва, задужбине (закладе) или сличне 

јавне усганове и дз ли je из које јавне благајне добивао плату, певзију или бериво; 
10) да ли се у заоставштини палазе предмети споменути у § 47 став 4. 
(2) AKO je остављепа покретна имовина тако незнатна, да je непотребно o iboj ра- 

справљати, павешће се то у смртовници парочито онда, ако je њезин већи део потребан за 
намирење трошкова око лечења и сахране   умрлога, 

§ 37 

(') AKO буде потребно, састављач смртовнице OTBopnlie и прегледаће касе, ормане« 
сандуке н друга спремишга умрлога, да би пронашао изјаву последње воље или друге no 
расправу заосгавштине важне списе. При том iie посгупати са што већнм обзиром, али he 
ипак и сам, без преЈходне дозволе суда, упогребити примерна принудна средства, ако би ra 
ко спречавао у раау, a било би опасности од одлага1ва, 

(2) AKO у таквом случају пнсу присутна одрасла лица, која спадају у породицу умр- 
лога, или која би имала преузети заоставштину на старање, морају се позвати као сведоци 
два пунолетна лнца која заслужују поверење. 

§ 38 

(') AKO се нађе отворена изјава последше воље, саставл^ач смртовиице прогласиће je 
одмах, држећи се при томе napeijeiba §§ 49 и 51. 

(2) Затворена изјава последње воље или друга затворена наредба за случај смртн има 
се са смртовницом поднети среском суду. Али ако прилике изискују да се што пре сазна ко 
je наследник, онда може и састављач смртовнице, ако je то судија али јавнн бележник, такву 
нсправу већ при састављању смртовнице прописно отворитн и прогласити. 

Стаил.ање   заоставштине под печат 
§ 39 

(') AKO су они, за које се зна или може узети да he бити наследници (§ 96), способни 
да својом имовином управљају, неће се no правилу запечатити заоставштина него he се она 
дати њима или њиховим пуномоћницнма, a ако je умрли за то одредио које лице, даНе се 
имовина томе лицу на чување. 

{") AKO су напротив наследницн неспособнн за управу имовином нли су непознати или 
отсутни, као и кад изгледа, да he дугови премашити вредност имовине или кад би друге 
околиости налагале нарочиту опрезност, заоставштина he се одмах ставити под печат. 

§ 40 

Стављање под печат заоставштипе нареднће суд (§ 30) и онда, када no наређењима 
Грађанског законика na предлог нужног наследника, легатора или веровника умрлога дозволи 
одвајање имовине умрлога од имовиие наследникове. 
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§ 41 

(') Када се заоставштина има ставити под печат, састављач смртовнице ће готов новац, 
папнре од вредносги, уложне књижице, драгоцености као и важне исправе тачно пописати и 
чредатч суду, a друга писмена и ствари веће вредности уколико je могуће и потребно, зат- 
ворити у којој соби, и то у каси, орману, сандуку, скрињи или другом спремишту и ударити 
како na спремишту тако и на собу печате тако да се без повреде печата и без употребе 
видљнве силе неће моћи оданде ништа однети. 

(2) СаставлЈач смртоннице повериће у исто доба коме укућанину или другом поузда- 
пом и погодном лицу, да до даље судске наредбе пази на заостапштину и продужи вођен.е 
домаћичства. Томе he лицу од новца заоставштине дати потребну своту за подмиреше i<yh- 
них потреба као и погребних и других хитннх трошкова и предати му one покретне ствари 
које се no својој природи ne могу под затвором држати или би биле подлежне кварењу или 
које су потребне за госнодарство или за настављап.е радње или за које no њиховом својству 
пема никакве опасности што lie код n>era остати. 

§ 42 

AKO je познат старалац несвојгвласнога васледника нли je извеспо, ко he бити постав- 
љен за стараоца, може се, према околностима, п.ему предати сва заостала имовнна, која се 
нс мора суду предати. 

§ 43 

(') Састављач смртовнице има no могућпости пописати one покретпе ствари које су 
неаепечаћене оставл)епе ла старању или чувању. 

(2) Списак o повцу и другим покретпим сгварима које се нмају суду предати (§ 41 
став 1), саставља се у два примсрка, од којих lie се једап приложити смртовници, a други 
предати наследницима или ономе лицу, којем je поверепо старање o имовини. 

§ 44 

AKO су од лица позваних na наследство само некоја отсутпа нли неспособна за управ- 
љаше својом имовипом, нли ако je то случај само код појединих пужннх наследпика илн ле- 
гатора суд iie само сразмеран део заоставштипе задржати за обезбеђење њихових захтева. И 
ово задржавање може изостати ако у заоставштинн има непокретпина довољннх за покриће 
тих захтева. 

Предаја смртовннце суду 

§ 45 

(') Смртовница he се са извештај м o учишеним распоређешима, o стављању печата и 
проглашешу изјава последње воље без одлагапЈа предати суду. 

i?) Смртовницу he потписати састављач, сведоци и они, који су што од новца или 
друге имовине прииили na чување или трошење и старање, као и они, који су дали какве 
обавезне изјаве или су ставили какве  предлоге. 

(3) Списак o суду предатим стварима (§ 43 став 2) имају потписатн састављач смргов- 
нице и сведоци. 

С) Посебни извештај поднеће се уз г.мртовницу само ако треба известити o таквим 
pacnopeljeibHMa, која се пису могла у смртовницу унети. 

§ 46 

Смртовннца се мора сасгавити и онда,   кад умрли није оставпо )1икакве имовине. 

Нарочите  наредбе прп састављаљу смртовпнце 

§   47 

(') AKO се зиа илн може узети да je умрли као јавни службеник држао код себе 
повац, с којим je службепо руковао или службепе списе или кључеве од које јавне благајпе, 
или ако je умро духовник који je водио матичпе кшиге или руковао каквом црквепом имо- 

. вином, има се o смрти одмах обавестити власт, код које je умрли био на служби, или ње- 
гова надзорна власт, која je овлаштена да одредн свог изасланика у циљу да службепу имо- 
вину прими. He дође ли изасланик поменуте властн, предузеЈхе судски повереник или изасла- 
ник потребне мере ради обевбеђеша службене имовине. 
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(a) Тако исто he се посгупати, ако je умрли војно лице, које je при себи имало 
војних списа, планова или других службених предмета. 

(") AKO je умрли био јаини бележник, поступаће се no прописима Закона o јавним 
бележницима (§ 131). 

(') AKO се у заоставштипи нађу предмети које суд мора no постојећим прописима 
предати другој власги или којој јавној установн, састављач смртовнице he их одмах при са- 
стављању смртовнице примити и предати суду. 

Састављање сиртовппце п вођење оставинске расправе иаа лвца умрлих у јавним 
болнпцама нли у сличнпм јавнпм установама 

§ 48 

Министар правде може no споразуму са Министром социјалне политике и иародног 
заравља уредбом издати нарочите прописе o састављању смртовпице и o надлежности за 
оставинску расправу из1 лица умрлих у јавним болницама, у јавним заводима за душевне 
болести, јавним домовима за старце и у сличним јавним домовима као и o располагању са 
стварима које су остале иза њих у таквим јавним устаиовама. 

ТРЕЋИ ОТСЕК 

ПроглашаваЈБе изјава последње воље 

Проглашеше писмених изјава последље вољс 

§ 49 

(') Писмеви тестаменат или кодицил, и ако ne одговарају свим законским захтевима, 
имају се отворити и прогласити чим je несум11)Иво утврђено да je оставилац премипуо. У ту 
сврху имају се они предати сгзрешини падлежиог суда (§ 30). 

(2) AKO изјава последње волзе није већ приликом састављања смртовнице проглашена 
no §-у 38, прогласнће je срески суд тако да he ту исправу, без повреде ncara, у присуству 
два сведока, од којих један може бити доносилац нсправе, отворити и прочитати, a o том 
сасгавиги записник. 

(;i) AKO je умрлн оставио више изјава последње воље, проглас^ће се свака na и она 
за коју се мисли да je укинута или преииачена, 

(4) Ha проглашење изјава последи^е воље не треба позивати учеспике, али они могу 
томе чину присуствовати. 

§ 50 

^) У записнику o проглашењу изјаве последње воље мора се навести: 
1) колико се je изјава последње воље нашло и који датум оне носе ; 
2) ко их je предао суду или састављачу смртовнице; 
3) који су сведоци присуствовали отварању и проглашењу; 
4) да лн су те исправе предате отворене или затворене и каквим су печатом биле 

запечаћене; 
(2) AKO je пригодом отварања исправа опажено, да je печат повређен, или да je у 

самој исправи нешто брисано, прецртано или исправљено, или ако се што друго сумњиво 
нађе, мора се и то у записнику напоменути. 

(3) Судија и сведоци потписаће тај записник. 

§ 51 

{*) Ha проглашепој изјави послед11.е воље ставиће суд потврду o учињеном прогла- 
шењу са назначењем дана проглашеП)а као и број и датум осталих пронађених тестамената 
и кодицила, a ту he потврду потписати судија, који je прогласио последњу вољу. 

(2) AKO се касније нађе која изјава последње воље, поступаЈхе се, пошто она буде про- 
глашепа, сходно наређењима §§ 62, 63, 66 и 67 број 1 и 2. 

Проглашење усмених изјава последље воље 

§ 52 

(') Кад суд сазна, да je умрли усмено изјавио  своју   последњу вољу и да o том no- 
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стоји уредио сасгављено, од свију сведока својеручно погписано писмено, nocTynalie се таквим 
писменом као са писменим тестаментом. 

(-) Кад нема таквог писмена, суд he no службеној дужиосги позвати све сведоке и 
спакога од њих засебно слушати прегходно без заклетве, o iberoaoM имену, занимању, добу 
o садржинн изјављене волјС и O околностима од којих зависи ваљаносг те изјаве, као и o 
времену и месту учињ^не нзјаве, na he све то у записник сгавити н тај записник прогласити 

§ 53 

(') Али ако која страика у смислу прописа Грађанског законика захтева да се све 
доци усмене изјаве п6сл:дн>е иоље под заклетвом саслувЈају, суд he позвати ту страпку 
сведоке, a ако то може бити без опасности од одуговлачења, и остала лица која су се Beli 
пријавила као наследници на рочиште, na којем he саедоке заклети no прописима Грађанског 
парничког поступка, сваког од II>HX засебно у огсутносги других сведока записнички саслу- 
шати o општим питаљима, a затим o томе како je изјављена последња воља као и o окол- 
ностнма спомемутим у § 52. Ако je потребно, може се сведоку том приликом прочнтати пи- 
смено, које je можда саставЛ)ено o изјави последше воље. 

(-) Странке могу npe рочишга или на самом рочишту предложити пигања, која he 
судија код саслушања снедока узети у обзир, ако их сматра умесним. 

(а) Ради саслушања сведокз, који се налазе у другом срезу, суд се може обратити 
na срески суд, у чијем се подручју сведок налази. 

(4) AKO није сгављен захтев, да се сведоци закуну, али се из њихових казивања може 
разабрати да међу учесницима има лица за чија се права суд no службеној дужности има 
старати, онда he суд посгупати као да je ставл.еи захтев да се сведоци закуну. 

§ 54 

11од заклетвом iiorupljeiia усмена изјава последње вол.е има доказану снагу не само 
за оне, који су тражили да се сведоци закуну и за one који су томе саслушап.у присуство- 
вали, пего и за све друге учеснике у заоставштини. Али сваки учесник може путем парнице 
побијати вал)аност изјаве последње воље. 

Чување нспрара o нзјавама иоследње воље 

§ 55 

(') Изворне исправе o изјавама последње воље имају се код суда одвојено од других 
списа чувати. Учесницима суд he na захтев дати на уви!)ај изворник и издати им његове ове- 
рене преписе. 

(2) Од сваке овакне исправе приложиће се оперени препис осгавинским списима. 

Уговор o iiacjieijHBaii.y 

§ 56 

Наређења §§ 49 до 51 и 55 вреде и за уговоре o 11асле1јиван>у; они lie се прогласити 
чим једап од уговорача умре. 

Проглашеље и чување   изјава   11оследн.е воље учињених пред јавнпм   бележником 

§ 57 

Како he се поступати при проглашепЈу изјава последп.е воље, o којој je исправа са- 
стављена од јавног бележника или која je њему предата, и како lie се чувати изборник такве 
нзјаве, паређује § 128 Закопа o јаввим бележницима 

ЧЕТВРТИ ОТСЕК 

Наредбе суда на основу   смртовнице   и  на  основу   изјаве последње воље 
Опште наређеше 

§ 58 

(') Срески суд кад прими смртовницу пареди}1е да се она допуии, ако je то потребно, 
(-') AKO суд није сам цадлежаи за расправл>аше заостзвшине,   nocviahe   све   списе  на- 
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длежном суду (§ 23) илн инострапој власти (§ 26), a кад je он сам надлежаи за расправу 
ii.ocTynaIie дал^е no слелећим наређеиЈИма овога закопа, a у првом реду nocrapahe се за обез- 
бе1)еше и управу заоставштине, ако то већ није раније учи1вено. 

Кад нема никакве или пма само незнатне имовине 

§ 59 

(') AKO се из смртовнице види, да умрли није оставио имовине, оставинскн ће суд 
решити, да због тога нема места оставинској расправи. 

(2) AKO у заост?вштипи нема непокретнина, a стварпа вредност заоставштине без од- 
битка дугова не прелази десет хиЈвада дииара, суд he прогласити изјаву последље вол^е, али 
he уз то донети одлуку да нема места вођењу оставинске расправе, осим ако то затражи 
које од лица позваних на наследстао или од нужнчх наследника. O томе he суд обавесгити 
учеснике. Ако се no таквом предлогу поведе осгаиинска расправа, суд he no правнчности 
одлучити да ли he трошкови те расправе сносити сви или само неки од учесннка. 

(s) Кад се оставинска расправа не поведе, суд може, no предлогу, оне, који су према 
садржинн смртовнице или према изјави последње воље саставЛ)еној у вал^аној форми позвани 
на наследство, овласгит да ступе у посед покретиих ствари заоставштине, да остварују правл, 
која спадају у заоставштину, нарочито тражбине, ззхтеве из уложних кп^ижица, осигурнине 
и сличпо и да o примљеним исплатама издају признанице и нзјаве ради брисања. Ако тако 
овлашЈ1ено лице буде доцннје примораио да усгупи заоставштину нли неки део ономе, који 
докаже своје јаче наследно право, ipehn чоштени поседник, неће бити одговоран за ствари 
из наследсгва, које je он у ^еђувремену стекао од тога овлашћеиога лица. 

(4) AKO у заоставштини учествују као наследници или као нужни наследници стар;;- 
ници, тада he се наређења другог и rpeher става примењнвати само ако то одобри надлежна 
старатељска власт. 

Кад дуговп прелазе активну нмовнну 

§ 60 

(^ AKO je заоставштина незнатна и ако се према околностима мора узети, да he се 
из ње моћи измирити само најпречн дугови заоставштине, суд he преслушатп странке и ве- 
ровиике o томе из чега се састоји и колико вреди заоставштина, затим o износу трошкова 
око болести и погреба као и o другим тражбинама које се нмају првенствено исплатити 
сходпо прописима Стечајног закона. Према томе, ако ти дугови исцрпљују заоставштину, суд 
he имовину препустити веровницима уместо исплате. 

(2) У одлуци којом се оставинска расправа на ова] начип свршава, морају се тачно 
назначити поједине тражбине ради чијег   je   измирења   имовина   препуштена уесто исплаге. 

(^) Саслушање учесника може изостати, ако су потребни подаци и предлози eeh са- 
држаии у смртовници. 

(*) По наређењима пред11.их ставова може се поступати и онда, кад се у смислу на- 
ређења § 59 став -2 оставинска расправа има само на предлог провести. 

§ 61 

Стечајни закои прописује у којем случају треба због презадуженог ciaiba заостав- 
штине отворити стечај. 

Обавештеље наследника 

§ 62 

(') Кад нема места поступку поменутом у §§ 59 до 61, суд he обавестити, на начин 
пропнсан у §§ 90 и 91, оне, за које се има узети да су наследницн, да je наступио случпј 
наследства и uoaBahe их, да ради расправе o иаследству даду своје наследничке изјаве. 

(„) Узима се да су наследиици они, који су или no наследном уговору или no изјави 
последње воље или no закону позвани да иаследе. 

§ 63 

Ако су наследници својевласни, суд he њих саме позвати да даду паследпичку изјаву; 
ако нису својевласни суд he позвати њиховог законског заступиика. Ако етаралац није noc- 
тављен, побрину11е се оставински суд да се постави, Ако стараник не спада под старатељску 
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иласг онога суда, који води осгаиииску расправу, оставински суд he обавестити надлежну ста- 
paTe;hCKy власт o наследству и o садржау изјаве последње воље, ако такве има, да ова на- 
реди што треба у циљу да се да наследјичка изјава. 

н 

§ 64 

(') Ради заступања у оставинској расправи, суд he no службеној дужности поставити 
крбника: 

с 1) несвојевласним наследиицима кад их шихови законски заступници не могу зазтупати 
:i6or сукоба својих интереса са интересима стараиика или због сукоба интереса њихових ста- 
раника међусобно; 

2) зачетом a још нерођеном детету које je позвано на наследство кго и још nepolje- 
пом потомству које je позвано иа наследство фидеикомисарном супститупијом; 

3) отсутнима за које се има узети да су позвани на наследство, ако им je боравиште 
непознато или тако удаљеио, да не би могли na време остваривати своја права; 

4) задуи<бинама, заводима и јавпим установама, док им није постављен заступник. 
{2) Осим тогз оставински суд посгавијје скрбника за управљање заоставштином, кад 

су наследници иепознати или кад се они Heise да послуже наследним правом, премда су оба- 
иештени (§§ 101 и 102). 

§  65 

(') Осим случајева наведепих у овом или у којем другом закону ие могу се поставити 
скрбници. 

(") Дужност скрбника постављенога непознатом или отсутном наследнику престаје чим 
се сазна за шега, a он се лично или прско пуномо11Ника јави суду. 

§  66 

Лко je умрли поставио извршиоца послед11>е воље, суд he овоме то саопштити. 11)ему 
се може поверитн скрбнкштво у случајевима §§ 64 и 65, уколико je он за то способан и 
мристаје да се тога прмми. За ту изјаву суд he му одредити примерен рок. 

Обавештеље других лица и власти 

§ 67 

(') Поред наследника сбзвести11е се још и: 
1) штптипци и скрбници калолетника и скрблЈепика, којима су остагљенн легати; ако 

стараник још нема законсксг згступиика,   оставински суд псбринуће се да се такав   постави; 
2) државно правсбрапиоштво, одкосно ирдлгжиа управиа власт, ако je пзследство или 

легат остапл^ен држави, самоуправном телу, јавиом заводу, школи, цркси, сиротин>и или задужбини; 
3) непосредпи старешина, ако je умро јлвни службеник који je или за кога се држи, 

да je руковао службеним новцем, уколико није Beh обавештен (§ 47); у погледу других јав- 
иих службеника таково je сбавсштење потребпо само онда, кзд се претпостгвлЈена власт умрлог 
службеника не налази у месту где je оп умро; 

4) надлежна фииаисијска власт, ако je умро продавац монополских предмета или сре- 
iiaKa државне лутрије; 

5) надлежна рачунска власт, ако je умро активни или пензионисани државни службс- 
ник rpaljaHCKora или војнога реда, службеник самоуправпог тела, инвалид или ко лруги, који 
je из јавне благајве или из задужбина илн фондова за сиротиљу. који су под јавним надзо- 
ром, примао плату, пензију, инвалиду, опскрбнину или слично; 

6) адвокатска односно јавнобележничка комора, ако je умро адвокат или јавни бележ- 
ник, уколико није eeh обавештена (§ 47); 

7) пореска власт, која одмерава наследне таксе према прописима, који o том nocroje. 

Наредбе у погледу пописивања заоставштине 

§    68 

Кад се Beh из смртовнице види, да je потребан попис заоставштине (инвентар) или да 
he се морати наследници огласом позвати (§§ 69, 101 и 104), суд he Beh приликом решавања 
o смрговници наредити што je погребно. 
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ПЕТИ ОТСЕК 

Пописивање заоставштине и потврђивање стања заоставштине 
потписом уместо заклетве 

Случајеви поппса  заоставштине 

§  69 
(*) Попис заоставштние потребан je, кад буде поднесеиа уветна наследничка изјава 

(§ 94 стаи 1) или кад попис заосгавштипе траши лице, које je по Грађаиском закопику овлаш- 
ћено да то тражи, или кад се тражи одвајање заоставштине од имовине иаследникове {§ 40). 

(2) Суд he no службеној дужиости наредити попис заоставштине: 
1) кад се не зна за наследника или за боравиште шегово, кад наследник није своје- 

власан или кад je за њега ради оставипске расправе постављен скрбник, или кад само и код 
једиога од више иаследпика такве околности пасутпг; 

2) када цело наследство или Један део припада држави, самоуправиом телу, јавном 
заводу. школи, цркви, сиротињн или задужбини; 

3) ако je оставилац наредио да иастедник мора наследсгво или који део иаследства 
оставнги коме другоме. , 

Одређпвање судских пзаслаиика еа Bpmeiba пописа 

§  70 

(') Ради пописа одредиће суд да iheroe изасланик или у нарочито валсним случајевима 
двојпца п.их или да јавни бележиик оду na лице места, a код нмовине мање вредности суд 
може  тај цосао   поверити и с;;стављачу смртовнице. 

(2) AKO je имовина изваи подручја оставинског суда, обратиће се овај суд надлежном 
среском суду да он нареди попис имовиве преко свог изасланика или jaunor бележннка, a код 
имовине мање вредности преко општинск    власти. 

Позивање странака и вештака 

§  71 

Ha пописивање заоставштине позваће изасланик потребие вештаке. Осим rora изасла' 
ник he по службеној дужности позрзти на пописивање познате наследпике, нужне паследнике 
односно њихове заступнике, a код фидеикомисарне супституције noroibe наследнике и скрб- 
ника још нерођеног потомства, и то све п.их гко се налазе у месту гле се врши попис или 
у таквој близини да je њихово позивање без одлагања пописивања могућно; даље iie позвати 
скрбника заоставштине и изрршиоца последње воље, као и веровпике којима je дозвољеио од- 
вајање имовине. Ако псзвани не дођу у одређено време, може се попис имовине вршити и 
без њих. 

Иввршеље noniica при саставља1ву смртовнице 
§  72 

Код мање важних заоставштина извршиће се попис имовине већ приликом састављања 
мртовнице, али само у случају, ако се попис има извршити no службеној дужности или гно 
je то тражио који наследник. 

Садржај пописа 

§  73 

i1) Попис имовине мора садржавати тачан и путпун списак целокупне покретне и непо- 
кретне имовине, која je била у поседу умрлога у време љегове смрти, a уз то се мора наз- 
начити вредност, коју je та имовина опда имала. 

(2) Поједини саставни делови имовиве разврстаће се no групама и вредпост 1ћихова 
сабрати a на крају пописа nanemlie се збирови појединх група и срачуна11е се целокупни из- 
нос свих тих збирова. 

(3) У попису имовине мора се назначити дан односно дани, кад се je пописивање вр- 
шило, н ко je томе попису присутвовао. 

Дужност судског изаслапика прп пописивању 
§ 74 

(^ Изасланик се има потпуно обавестити o сгању имовине и старати се, да сву имо- 
вину изна1је и попише.   ПогражиИе и истшће   исправе и друга писмена   нађена   у   заостав- 
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штини, обавестиИе се лично o непокретпој и покретној имовини, преслушаће наследникр, рођлке 
и укућане, разгледа11е јавне књиге и судске списе, a обавестиће се и на други сходан начин 
o правном стањуимовине и дугова. Изасланик je дужан што брже поднетн суду попис имовине, a 
нема право да располаже ca заоставштнном питида себи ни којем другом од ње што на који 
било начин прибавлза. НаређепЈе § 27 сходно he се примењивати. 

(-) Новчани заводи дужнн су na захтев дати суду попис имовине оставиочеве, која се 
код њих налази. 

Папири од вредности 

§  75 

(^) Папири од вредности, који спадају у заосгавштину, пописаће се no њиховој врсти 
номиналној вредности и вчсини камата, a опи који се жребају, и no броју и серији, a ако 
се папири бележе на берзи, и no курсу, који je бележен na дзн смрти. 

(2) Камате заостале до дана смрти, односно код акција удели у добитку имају се 
посебице навести онда, када они no обичајима у промегу са папирима од вредности нису 
обухваНене вредпошћу no курсу. 

Друге тражбине ваоставштине 

§ 76 

i1) Код других тражбина, што их je умрли имао, навешће се име дужника, a у колимо 
те могућно и љегово боравиште, дан издања зздужница и других исправа, које се односе, 
на те тражбине, износ главнице, висина камата, камате, које су до дана смрти доспеле, али 
нису плаћене, као и начин, како су те тражбине обезбеђемг. 

(2) AKO се са које črpane исгакне, да која тражбина ne nocroj'i или да je неплатипа 
јо се имаду поису забележити. 

(а) AKO за коју тражбину нема исправе, навешће се у попису имовине на чему се ос- 
пивају паводи o тој тражбини. 

(*) Исправе, рачуни и писмена, која би могла бити за учеснике од важпости, ако се 
ne односе на поједине ставке пописа тражбиаа, имају се na крзју пописа укратко папоменути 

Покретне телесне ствари 

§ 77 

O Покретне телесне ствари пописаће се no врсти, броју, мери и тежини или no- 
јединце. Вредност љихова угврдиће се судском проценом. 

f) Behe залихе или збирке сгвари исге врсте навешће се у попису имовине укуппо, 
a пописаће се у писебиим списковима, који he се приложити попису заосгавшгине. 

Непокретнпне 

§ 78 

(') Кад се вредност непокретнине има утврдиги у сврху одмерзвања наследне таксе и 
других пристојби, ово утврђивање he се вршити no npo тсима, no којима се одмеравају по- 
рез и друге јавне дажбине од тих непокретпнна. Тако угирђена вредпост ynehe се у nonuc 
заоставштине. 

С2) Уколико долазе у питање права странака, судској процени има места само кад то 
тражи који од наследпика или кад то изрично нареди суд ради' израчунавања нужног дела 
или из другог нарочигог разлога. Иааче се у попису ставл>а вредност, која je узета приликом 
послед1ве процене или вредност назначења у уговору склопл^ном приликом последње проиене 
власника уколико се од тада та вредност није знатно изменила нли пак no пореској основици. 

(3) Исправе, које доказују вредносг непокретиипе, приложп11е се попису имовине у 
изворнику или у овереном препису или he се оне бар тачно навести. 

Повивање вештака ради процене 

§ 79 

i1) Кад се nponeibyjy непокретнине, aehe збирке кп.ига, уметнички предмети и реткости 
или покретпе ствари особите предности, y3HMahe се два з-клета вештака. 

(") Друге покретне ствари може проценити и један заклети вештак, a ако који учесник 
тражи, да се позове још и други, дознолиће се то, али трошак тога другога вештака cnocnhe 
онај, који то тражи. 
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(8) Заклетн вешгаци дужни су тачно и савесно назначити обичну вредност, коју су 
имале процењене ствари у време смрти оставиоца. 

Туђе ствари 

§ 80 

(*) У попнс имају се унети и сгвари :ia које се тврди да су туђе, ако су на1)ене у 
поседу осганиочевом. Али ако je власништво другога ван сумње, неће се вредпост таквих 
ствари у попису назначити, нити lie се one при израчунава11>у вредносгн имовине уважити. 
У сваком случају има се унети у попис ко и no којем наслову дотичпу ствар потражује. 

(2) У попис се имају унети и такве стварн, које припадају оставиоцу, али се налазс 
код другога, a уједао се има навести разлог, зашто се налазе код другога, 

Стање дугова 

§ 81 

(') У попис имовине имају се, уколико се то без опсежиих извиђаја може утврдити, 
унети и дугови умрлога, даље з^остале камате, иеплаћепи порези као и заостала периодична 
nnaliaiba, све то израчунато до дана смрги осгавиоца, При томе ће се назначити, на чему се 
наводи o тим дуговима оснивају. 

i2) Стање дугова утврдиће се при пописивању заосгавштмне са што већом потпуношћу 
нарочито онда, кад се то пописивање врши већ приликом састављања смртовнице (§ 72), да 
се на овај начин суду омогуКи да без даљег извиђаја доврши оставинску расправу. 

(3) Ha крају пописа одбиће се од укуппе вредности имовине укупна свота дугова и 
тако израчунати чиста заоставштина. 

Пописивање имовине трговачких и другпх радпЈа 

§ 82 

(') AKO je умрли водио трговачке или пословне књиге o трговачком, занатском, ивду- 
сгријском или пол>опривредном предузе11у, ика се у попису имовине напомепути, какве су то 
књиге и вал.а их закључити са даном смртн умрлога, a у попису имовине забележиги стање 
тог предузеИа како се на основу ки.ига утврди, По потреби може се позвати један или два 
заклета ваштака да го утврде. 

(") AKO je умрли био другар у трговачком или којем другом предузећу има се na исти 
начин утврдити стање његрвог удела на дан смрти и то унети у попис имовине. 

Поппсивање свештеничких падарбпиа 

§ 83 

(') Ака je оставилац уживао свештеничку надарбину, мора се на пописивање позвати 
поверевик црквене власти, код патронатских цркава и црквени патроп, односпо претставник 
надлежне управне власти, да се узмогпе имовипа умрлога одвојити од имовине црквене, надар- 
бинске или задужбинске (§ 47). 

(") O свакој iie се од ових имовина саставити посебан попис. При томе lie се на основу 
акта o оснивању надарбине, списка надарбнпске имовине, пописа н других исправа, a ако je 
потребно и преко вештака израчунати изпос, што га надарбнпа има добити од заоставштпне 
или обратно заоставштина од надарбине. 

Потпис и предаја пописа заоставштине 

§ 84 

(*) Попис заОставштине потписаће изасланик суда, вештаци, сведоци као и опи учеспицн, 
који су присуствовали iheroBOM састављаи.у. Самим потписом пописа учесник још не признаје, 
да у заоставштину спадају они имовипски предмети, који су уведепи у попис, или да у заостав- 
штину ве спадају још и другн имовипски предмети, као ни то, да у попис уведени дугови 
заиста постоје. 
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C2) Попис ca свим прилозима поднеће се суду, који iie ra испитати и према околно- 
стима наредити што je даље потребно. 

(8) Попис he се чувати у оставинским списима, a учесницима дозволити увиђај у њ, и 
издати им на захтев преписе. 

Посебни и главни пописи заоставштине 

§ 85 

AKO je o појединим деловима заоставштпне слободне за наслеђивање (§ 28) састављено 
више засебних попнса, онда he се главни подаци ових засебгих пописа скупити у један главни 
попис, који he he обухвати целу заоставштину. 

Трошкови пописивања 

§ 86 

Трошкови пописиваља заоставштине naMHpHhe се no прапилу из оставинске масе. Ако 
су само пеки од више наследника дали уветну иаслсдничку изјаву, трошкови пописиваша 
намириће се из дела заоставштине, који њима припада Ако je попис извршен no захтеву 
веровпика или легатора, опи he сиоситн те трошкове. Ако je попис извршен no предлогу 
нужпог наследпнка (§§ 40 и 69 став 1), трошак he се иамирити из оставннске масе, осим ако 
je нужни наследник очито неосновано тражио одвајан.е, односно пописивање заоставштине. 

§ 87 

(l) Изасланик мора властите присгојбе и трошкове, као и трошкове вештака у свом 
извештају посебице навести уз назначење дана и сзта утрошених на послу и евентуалпих 
примедаба учесника тако да суд може у том донети одлику. Није допуштено, да изасланик 
себи илн другима наплатп пристојбе и трошкове upe него што им суд одреди износ. 

i2) Суд he у одлуци, којом- одобрава попис (§ 84 став 2), у исто доба утврдити и 
награде вештака, узимају11и прн томе у обзир уложени труд, дангубу и спрему вештака као 
и стање заоставштине, na he издати сходне палоге у погледу плапања награде и осталих 
прнстојби и трошкова. 

Потврда o имовинском стаљу ваоставштине потписом уместо заклетве 

§ 88 

С1) AKO није no § 69 извршен попис заоставштине, онда наслсдиик мора навести цело» 
купно имовинско craibe заоставштине са свима њеним састојцима, a истинитост својих навода 
умесго заклетве потврдити својим потписом. Наследпик може ouo учинити и преко пуномо11пика, 
који мора за тај nocao имати посебно пуномо1шје. 

(.-) Ha тај начин утврђено craite заоставштпнске имовине служиће за подлогу расправе 
заоставттиве. 

ШЕСТИ ОТСЕК 

Прихват наследства (наследничка изјава) 

Даваље наследиичке изјаве 

§ 89 

Изјава o прихвату наследства (наследничка изјава), може се поднети писмено или дат 
усмено у судски записпик. 

§ 90 

(1) Оставински суд одреди1је no прпвилу рочиште на које he позвати наследнике (§ 62 
стлв 2) или њихове законске заступнике с упутом да донесу исправе, које би могле служити 
за доказивап.е њиховог наследног права или да до дана рочишта поднесу своје наследничке 
изјаве писмеио са потребним исправама. 
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(2) У случају постојаи.а уговора o наслеђивању или тесгамента, на рочиште се имају 
позвати и oua лица, која би могла no закону полагати право на наследство. 

(8) Ha рочишту судија he свакога од љих упитати, да ли, на који начин и no којем 
наслову прихвата наслелсгво или га одбија. Пре тога поучиће се наследници o зпачењу и o 
законским последицама уветне и безуветие наследничке изјаве (§ 94 сгав 1) и o последицама 
сазиваља веровника, a оида he се у записник унети љихове изјаве. 

(*) Кад смртоваицу сасгавља судија или јавни бележник on треба у исто доба, no 
могућности, да прими наследничке  изјаве на записник. 

§ 91 

^) AKO je боравиште наследника или његовог ззконског заступника тако удаљено, да 
се не може очекиватн, да би он дошао на рочиште, суд може, no својој оцепи, нли позпати 
наследника, односно његовог заступника, да у року, који he му суд одреднти, поднесе писмену 
наследничку изјаву нли одреди ваљаио овлашћеиог пуномоЈшика, који би у истом року у 
11>егово име писмено или усмено на судски записник дао наследничку изјаву, или наредитн да 
се наследник односно љегов законски заступник ради давања наследничке изјаве преслуша 
преко нлдлежног суда (надлежне власти) љеговог боравишта. 

(^ Суд мон<е у таквом случају н иаложити паследнику или љеговом законском заступ- 
ннку, да поставн пуномоћника у седишгу суда, да га заступа у оставипском поступку. 

Рок за размишљање 

8 92 

(') Из важних разлога може се паследнику дозволити рок за размишљање који ne 
може бити дужи од шест месеци и у том цил>у продужити рок за подношење пнсмене паслед- 
ничке изјаве, одпосно одложити рочиште за примап.е наследничких изјава. 

С2) AKO je само једном од наследника дозвољен такав рок, остали се наследпици не 
могу принудиги да своје паследничке кзјаве даду пре него што претече тај рок. 

Пс следице кад се пропусти наследничка изјава 

§ 93 

(!) AKO ни својевласни паследник, пи његов пуномо{шик не-дође na рочишге пити 
благонремено (§§ 90 и 91) даде писмену наследничку изјаву, расправља11е се заоставштина, 
без обзира на његово право, само с онима, који су се пријапили ua паследсгво, и овнма 
уручити заосганштина, уколико на њу имају право. Али he ова правна последица пасгупити 
само онда ако су наследници били na ту последицу парочито упозорени у позиву на рочиште 
или у позиву за подношеп.е писмен^ наследнпчке изјаве. Oan позиви морају бити достављени 
у властите руке. 

(„) Закоаски заступпик несвојевласпих лица мора се примерепим средствима принудитп 
да даде паследнпчку изјаву или да поднесе одобреље старатељске власти за то да може у 
име стараника одбити наследство. 

Облпк и садржај наслединчке изјаве 

§ 94 

(') Свакн наследник, који xolie да сгупи у наследство, мора у том циљу поднеги паслед- 
ничку изјаву, која he одговарати прописнма Грађанског законика и овога закона, a нарочнто 
садржавати наслов, na коме оснива свој захтев na наследсгво, као и изричиу изјаву да се 
прихвата наследства безуветно или придржавају11и себи благодети пописа. 

(2) To важи и за легатаре, кад се no прописима грађапског законика сразмерно својим 
легатима смаграју за наследнике услед тога што су наследство одбили они, који су noc- 
лсдпјОм вољом или закопом позвани na наследство. 

§ 95 

(') Сваку наследничку изјаву мора својеручно погписати наследник или његов про- 
писпо овлашћепи засгупник односио пуномо11Ник, Суд може, ако сумња у истинитост потписа 
на наследничкој нзјави нли на пупомоЈшју, тражити, да се погпис овери од суда или јавног 
бележника. 
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(") Суд мора закључком примити сваку у законском облику подпесену наследничку 
изјаву, осим, ако се она позива на наводе, који не би могли дати наслов за право наслеђи- 
вања ни онда кад би били доказани. 

(3) иримљена наследничка изјава и пуномоћије 4yBaiie се у списима. 
(4; Доказ o паслову права на наследство може наследиик и накнадно поднети, ради 

чега he му се одредити примерен рок. 
(5) Суд само онда може дати наследнику овлашћење предвиђено у § 114, кад на- 

следник дпволјНо вероватним учнни своје npauo на наследство. O овоме има наследнику дати 
потребно упуство. 

§ 96 

l1) Све дотле док се то не оспори, сматраће се за паследника онај, кога, при састав- 
љању смртовннце или касније, као најближег сродника означе сродници, укућани или други 
всфодостојни сведоци, или онај, који je за наследника постављен изјавом последше воље, 
која својим сиољним обликом и саа,ржином одговара закону. 

(-') За наследничку изјаву, која се оспипа na усменим тестаменту пије само no себи 
потребно заклињање сведока ради доказииања правпог наслова, ако су ови сведоци начинили 
o томе писмени сасгав, који су својеручно погпнсали или ако су o томе били преслушани у 
смислу § 52 став 2. 

§ 97 

Кад се наследство расправља na основу закоиа, a суд посумња у то да je onaj за 
кога се je узело да je закпнски наследнпк једини или најближи сродник умрлога, суд може 
преслушати и ona лица, за која држи, да би могла нмати једпако или јаче право од тога 
паследника, a може, no потреби, ова лица и позвати огласом у смислу § 101. 

Супротне паследиичке изјаве 

§ 98 

AKO за једну заоставштину буде поднесено више наследничких изјава, које су међу- 
собно у опреци, с>д he примити све те паследничке изјаве, али he o љима преслушати 
странке и решити која странка да поведе парпицу против друге (§ 99). Суд ће тиј странцп 
едреднти примерен рок, у којем мора тужбу подићи, јер ако то ne учипи, uehe се у осга- 
випском поступку узимати у обзир њени захтеви, у погледу којпх je ynylieHa на парпицу. 
Taj рок суд може само из важиих раслога нродужиги na захтев странке. 

§ 99 

^) Против паследника који ззхтева наследство na основу уговора који одговара про- 
писапим формалностима, a чија се истипигост образложепо ne оспорава, мора ради побијап.а 
паследнога права поднеги тужбу сеаки, чији се ЗЈХтев оснива na нзјави последп>е воље или 
na закопском праву наслеђивањв. Upornu паследпика, који захгева наследсгво na основу из- 
jaue последп.е воље, која одговара орописаним формалпосгима и чија исгипигост није образ- 
ложепо ocnopena, мора тужбу подиЈи! саакм, чији се зјхтсв оснива на законском праву на- 
сле1]ива1ва. Лко суд nalje да оспорсшање истииитости уговора или изјаве последше вол^е није 
образложено, упутиће на парпицу онога, који je на такав начин оспоравао. 

(") AKO пак долазе у опреку две наследничке изјаве даге на оспову једнаког правног 
паслова, суд he, пошто преслуша обе страпе, упутити na парницу овога, који бн пајпре морао 
обеснажити јачи паслов свога противника, да 6и доквзао своје паследпо право. Али ако се 
истинитост угоиора или изјаие писледп.е воље, na чему се оснива јаче право, образложепо 
ocnopaua, ynyTHhe се na парницу onaj, који своје право оснива na тако оспорепом правном 
наслову. 

§ 100 

С) AKO странка упуКепа на парницу преда тужбу у одређепом року, saciahe се са 
распра8л>ап.ем заоставшгипе, док се парпица правоспажно не сврши. lio свакој страни доз- 
вол.ечо je код оставипског суда тражити, да се дотле оставинска имовина, уколико je право 
наследсгва na љу оспорено, стави под управу ради обезбеђеша, Ово обезбеђеп>е суд nehe 
дозволити, ако пађе, да je захтев na наследство опога који тражи обезбеђење очевндпо 
неоснован. 

(-) AKO се тражи такво обезбеђење против париичпе страпке, којој je суд ueh нредао 
управу заостаиштине, тај се зпхтев може уважити само no прописнма Закона o извршењу и 
обезбеђењу (§§ 329 и след.). 
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Поступак ако су наследнпци непознати 

§ 101 

AKO су наследници непознати или ако познати наследници у одређеном им року нису 
далл изјаоу o прихвату наследстса, и ако су они прописно позвани (§ 93), и због тога на- 
сл цни део, који би нм припао, остане иеприхваЈхен, суд he поставити скрбника заоставштине 
('■ 64) и no службеној дужиости огласом позвати све one, који сматрају да им припада 
право наследства у погледу те заоставштине да се у року од године дана јаве суду и под- 
аесу своје наследничке изјаве, јер he се иначе o заоставштини расправљати с онима, којн су 
дали наследничку изјаву и доказати наслов свог иаследпога права и уручнти им заостав- 
штину, док ће неприхваКени део заосгавиш.нс као добро без наследника прнписати држави. 
AKO се после тога прнјаве наследници, остаје нм право, да у року застаре траже noBpaiiaj 
оставинске имовине. 

§   102 

(') Скрбник заоставштине има, без обзира на издати оглас, свим средствима настоја- 
вати, да пронађе наследнике н љихово боравиште, a успех суду јавити. Он има осим тога да 
заоставштином управља и њу заступа, a нарочито да настоји да се наплате тражбине и, уко- 
лико се то може учннига бсз опасности, намире веровници заоставштине и легатари. 

(2) Скрбник заоставштине као такав не може поднашати наследничке изјаве нити може 
побијати коју наследнику изјаву или наредбу последње воље. 

(^) AKO треба у име заоставштине подићи тужбу или склопнти nopaBnaihe, скрбник 
мора аа то прибавитн одобрем.е осгавинског суда, који he у важнијим случајевима, пре него 
што донесе своју одлуку, преслушатн наследнике и друге учеснике. 

Предаја заоставштнне без наследника држави 

§   103 

Кад протече огласом oflpeljeiiH рок, a нико није подпео наслелпичку изјаву, неће се 
провести расправа заоставштине, него he оставннски суд целу заоставштину или непрнхваћени 
шезин део предати држави и o томе обавестити надлежну власт. 

Поступак ако je боравпште наследника непознато 

§ 104 

(') AKO je паследннк познат, али му се незиа за боравиште, поставнИе му оставински 
суд скрбника, коме je дужност да изврши потребне и^виђаје у цнљу да npoHalje боравиште 
иаследниково. За то му се има одрецити примерен рок. 

(-) AKO нема наде, да би се могло пронаЈш боравиште наследниково, или ако изви- 
ђање рстане безуспешно, суд he na предлог скробника огласом обавестити отсутника o нас- 
ледству с тим додатком, да he, ако се он за годину дана не јави суду сам нити постави пу- 
номоћника, скробиик у његово име дати наследничку изјаву, a да he се чиста заоставттина 
која му припадне, чувати код суда док се не јави или се не докаже, да je отсутник умро 
или проглашен за умрлога. 

Објављиваше огласа 
§  105 

(') Огласи no §§ 101 и 104 прибиће се на судску таблу и убрстијје се три пута у 
новине одре1)ене за службене објаве тога суда, a према приликама објавити и у другим 
новинама. 

(") AKO се у исто доба код истог суда догоди више такаих случајева, може се у по- 
гледу више заоставштина издати један оглас. Прнстојба за оглас nnaha се из заоставшгине, a 
ако се тиче само појединих наследника, из шиховог наследног дела. 

(") AKO су трошкови оглашаваша у новинама у несразмери са вредношћу заосгааштнне 
или наследнога дела, или ако се од такпог оглашавања не може очекиватн успех, суд може 
одредити, да се оглас само једанпут објави нли да се, уместо објављивања у новинамг, оглас 
прибије на огласну таблу оних општипа у којима je по природи појединога случаја објављи- 
вање корисно или да се у тим општинама оглас на други уобичајен начин објави. 
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СЕДМИ ОТСЕК 

Позивањс   веровника 
§   106 

(') У смислу прописа Грађанског закоиика суд he no предлогу наследника или скрб-. 
ника заоставштиие веровнике заоставштине огласом позвати да пријаве своје тражбина пис 
мено или усмено na рочишту, које се одређује. У огласу имају се веровницн упозорити на то) 
да они веровници, који се не би пријавили у одређеном року, nelie имати никакво прано 
протнву заоставштиие, ако je ona исплаћивањем пријављених тражбина исцрпљена, уколико 
им ne припада заложно право. 

('-) Позивање веровника може се учиниги исгим огласом, којим се позивају наследпици. 
(::) Познати веровници могу се и посебице позвати. 
(4) Наређење последњег става § 105 he се сходно примењивати, 

Пријава тражбина 

§   107 

(') Ha рочиште sa пријаву тражбина позваће се и познати наследници и скрбник за- 
оставштине. 

(") O пријављеним тражбипама и евептуално пријавл>епим правима на паследсгво (^ 
106 став 2) саставиће се записник, у којим he се пописатн тражбине и евептуална права нп 
паследство уз назначење породичпог и рођеног имеиа веровника и наследника, изпоса траж- 
бине главпице и споредних захтева, као и правпог основа тражбине гли права на наследство. 
Писмене пријаве приложиЈче се записнику, 

(3) Иac^eдници односно скрбник заоставштине изјаспиће се, да ли и уколико приз- 
пају пријављену  тражбину. 

(4) AKO ne дође до споразума или поравнања, упутиће се перовници са пепризнатим 
тражбинама na парпицу. 

ОСМИ ОТСЕК 

Заоставштине ипостранаца 

Састављаље смртовнице и мере за обезбеЂење заоставштиие 

§   108 

У случајевима у којима расправл^ање ззоставштине инострапаца спада у надлежиост 
ипострапе власти (§ 2G), дом; lin суд nsBpumiie све радп.е предвиђене у § И0 овога Закона. 

Мере аа обезбеђеи.е наследника, легатара и веровника из нашевемље 

§  109 

(') После саставл.сне смртоппице суд издаје оглас, којим позива домаће и оне стране 
државлЈане, који бораве у пашој држзви a пмају захтева у погледу заостлвштине као на- 
следници, легатари или веровпици да прнјаве суду своје захтеве у року одређепом у огласу, 
јер касније пријавл^ени згхтеви nehe спречитп, да се заосгавшгипа изда иностраној власти или 
лицу овлашћеном no решежу те власти. 

(-) Огласпи рок има трајати највише шест месеци. 
(") Оглас се има објавити no  прописима § 105 став 1 и 2. 
(*) lieiie бити позиваља no предњим ставовима, ако вредност заоставштине не прела- 

зи износ наведен у § 59 став 2 Од позиваља може се одустати, ако ипосграпац није у нашој 
држави имао ни пребивалиште пи станиште, a не може се према приликама догичног случаја 
пи узети, да he се пријавити какви учеспици у сиислу прописа §§ 110 и 111. Лко nosnnaihe 
иззстене, заоставштпна се не сме издати пре пего што прогекпе три месеца од дапа смрти 
иностранца, 

§ 110 

^) AKO који од наследпика или легатара споменутих у § 109 пријави свој захтев, суд 
he no ii,eroBOM предлогу задржати заоставштипу или део заоставштине који je потребан за 
noKpnhe тог захтева све дотле, док надлежпа ипостпана власт не донесе прапоснажпу одлуку 
у погледу пријављеног захтева. 

С) AKO je o пријављеном   захтеву   правпоспажпо   одлучепо,   задржавна заоставштина 
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или њезии део има се употребути за нзмирење тога ззхтева; пргостали део, односно, ако je 
захгев одбијен, цела заоставштина, a у случају, кад je задржап само једандео, задржани деи, 
изда11е се иадлежаој иностраној власти. 

§ Hl 

AKO који од веровникз, споменутих у § 109, пријави тражбину у огласном року, суд 
неће издати иностраној власти заосгавштину или њезин део довољан за покриће тражбине, 
док пријављена тражбипа ле буде изиирена или обезбеђена. 

§ 112 

{') AKO наследници, који се иалазе у нашој држави, поднесу предлог да наш суд 
проведе оставински постуаак за заосгавшгипу иностранаца (§ 27), суд he огласом поззаги све 
наследнике и легатаре, који бораве у иностранству, да CBOJC захтеве пријаве у року одшесг 
месеци, јер ће се иначе оставинска расправа провести   према предлогу предлзгачевом. 

(._,) Оглас he се објавити на начин споменут, у § 105 сгав 1 и 2. Оглас he се објавити 
и у страиим повинама. Објављивање у сграним нозинама може изосгати, ако би трошкови 
објаве били иесразмерми према вредности заоставштине и ако je o случају смртл обавешгена 
страпа власт, која застула сграну   државу у нашој држави. 

(а) AKO се у огласном року нико из иностранства не пријавн, или ако се прнјави ане 
приговори надлежности суда, заоставштина се неће издавати, a оставински he се поступак 
провести no нашнм законима. Али ако ма који од пријављених учесника захтева да расправу 
проведе надлежни страни суд, такав he се захтев уважити. 

Међународни уговори 

§ill3 

lio HapeijeibHMa овога отсека nocrynHhe се само утолгжо уколико међународии уго- 
вори што друго ne Hapeljyjy. 

ДЕВЕТИ ОТСЕК 

Наредбе o стварима заоставштине док траје оставинска расправа 

Предаја   заоставштиие   паследницима   на   управу   и   доввола   предаје ствари из 
ваоставштине 

§ 114 

{') AKO je наследник дао наследничку изјаву и своје право на наследстви довол>110 
вероватним учииио, суд he њему или љеговом законском заступнику дати заоставштину на 
управу и старање, уколико се томе не прогиве права других лица. Такав, наследник, a тако 
исто и скрбвик заостааштине може са одобрењем суда иродавати и залагати неиокрегнине и 
покрегне ствари заосгавштине, може тражзине уступити или од дужника Hai^ahnBaTH, ако je 
то наре1јено изјавом последње волјС нли je то потребно да се исилате трошкови, a нарочиги 
трошкови око погреба илн који други пречи дугови или да се отклоне очевидне штете, ако 
су ствари подложне кварењу или се з6јг несразмерних трошкова даље држати ne могу. У 
оном последњем случају може оставински суд, a према приликама и суд, који je за пријем 
смртоввице надлежан (§ 3U), паредити, да се предмети, који се не могу чувати, продаду 
дражбом (§ 116), na и испод npoueibene вредности. 

(-) Иаследнику, чије je неограничено и искључиво паследно право јасно доказано и 
који има право располагати својом имовином одпосно iheroBUM законском заступпику ocra- 
вински суд може још npe проведене осгавинске расправе поједине осгавинске сгвари као и 
главнице дати у пуноправни посед и на слободно располагање и дозволиги му, да сме ове 
ствари продатн преко суда илн без суда, али то само он^а, кад му осгавииске таксе, при- 
стојбе и дужносги, наложене изјавом последље воље, довољно обезОеђепе осталом имовином 
заоставштине или ако на то присгапу финансијске власти, одиоспо опи којих се то тиче. 

§ 115 

AKO се имовина заоставштине налази под печатом (§§ 39 и 40), продаја поједнних 
предмета мора се провести преко суда, a добивени износ положити суду, уколико суд не 
пареди, да се на што друго употреби. 
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Дражба 

§ 116 

i1) AKO међу наследницима има таквих, за које се суд мора no службеној дужиости 
старати, продаја се има, no правилу, пропести јавпом дражбом. 

(=) Дражбу he према приликама провести сам оставннски суд преко свог изаслнника 
или преко јавног бележиика или he се ради тога обратити na срески суд, споменут у § 224 
став 1. 

(») У поступку продаје дражбом морају се примеп.ивати наређенЈа овог закона o до- 
бровољној процени и продаји. 

ДЕСЕТИ ОТСЕК A 

Уручење (предаја) заоставштине 

Услови за уручење 

§  117 

{l) Наследиик да би постигао уруче11)е мора ваљано доказати своје наслеано право 
(§§ 94 и 100), као и то да je намирио односно, где то закон допушта, прописно обезбедио 
наследне таксе (§ 119) и да je испунио, или, где то закон допушта, обезбедио све обавезе, 
наложепе му наредбом последЕ1.е воље (§§ 120 до 124). 

(=) Суд he се сгаратн, да се докази o томе беа одуговлачењч подпесу и, кад нема 
препреке, да се заоставштина уручи паследнику, a ако има препрека, настојаваће да се one 
уклоне, 

ИзвештаЈ o испушешу услова за уручење ааоставштние 

§ 118 

(•) Суд he, пошто учини потребне припреме, позвати наследнике и учеснике, чије je 
преслушап.е потребно, на рочиште да на њему прими на записник извештај o HCiiyi!)enjy 
услова за уручење заоставштине. 

(г) При BehHM заоставштинама или где то странке саме захтевају, може их суд поз- 
вати, да поднесу писмгни извештај или да ова] писмени извештај донесу на рочиште. 

{') При заоставштинама земљорадиика на селу има се избегавати подиошеље писменог 
звештаја,  осим где би то странке саме изрично захтевале. 

Извештај o наммрењу наследннх такса. 

§ 119 

(l) Уколико су судови надлежни за одмеравање наследннх такса н уколико су дужни 
cap ђивати при утврђењу стања заоставштине у случајевима, у којима су за одмеравање на- 
длежне пореске власти, одређују посебии проаиси, који o томе постоје. 

(-) Заоставгатина се не сме уручити, док нису наследне таксе у смислу тих посебних 
прописа намирене или обезбеђене, 

Извештај o нспуљењу последње воље 

§ 120 

(*) Фидекомисарне супституције и друге наредбе последп.е воље, које су no пропи- 
сима Грађанског законика no дејству једнаке фидеикомисарпој супституцији, морају се ук- 
њижитн у јавним књигама на непокретнине, којих се тичу. Овамо спадају нарочито наредбе, 
no којнма je право наследника или легатара одложено због још неиспуњенога увета нли због 
још неприспелог одређеног времена, или je ограиичено на извесно време или je подложно 
одречном или раскидном увету, куда спадају и налози који се нмају no Грађанском закони- 
ку сматрати као раскндни увет. Кад те фидеикомисарне супституције и друге наредбе послед- 
ње воље имају за предмет главнице или друге покретне ствари које се имају наследнику 
или легатару предати, дотична имовина мора се обезбедити тако да има пупиларну снгурносг, 
ако су noToibH наследници или легатари, којим се та имовина има каспије предати, лица под 
ртаратељством или још nepoiieHa   нли   иепозната или лица или уставове споменуте у § 121 ч 
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ако AaBaihe обезбеђења није носледњом вољом опроштено нитн су се овлаш11еници тога 
права взљано одрекли. 

(а) У осталим случајевима довољно je да се докаже, да je onaj, коме се имовина има 
касније предати, преко суда или вансудски обавештеп o наредби, која се шега тиче. Ou има 
npauo, пре илн после уручеља заоставштине, тражити прописно обезбеђење покретне имовине, 
која би му се имала касније предати, уколико дава1Бе обезбеђ^ња није наследнику опроштеио 
последњом вољом или се није on сам тога правоааљано одрекао. 

С) Наређеиза става 1 и 2 важе и за случај кад некоме припада самоуживање наслед- 
ства или дела наследства. 

§ 121 

Заоставшгина се не сме уручити пре него што буде доказано, да су испла^ени или 
обезбеђени легати одређени сирогињи задужбинама, школама, црквама или јавним заводнма 
и легати за побожае и општекорисае сврхе. 

§ 122 

AKO легатар ннје својевласган или још није извесно које ће лице бити легатар, ноло- 
жиће се легат суду или he се прописно обезбедити. Легатар коме се не зна за боравиште, 
обавестиће се огласом, где je легат положен илн како je обезбеђен. И овде вредн наређење 
^-а 105. 

§ 123 

(') За остале легате je довољно доказатн да су легатари преко суда или ваисудски 
обавештени. 

(2) Али и легатари могу, пре и после уруче1Ба заоставштине, тражити прописно обез- 
oeljeibe зз периодичпо плаћање као и зз оне легате, чија се исплата још ne може тражнти 
зато, што још није наступио дап плаћања одређен Гра1)анским закоником, или зато, што није 
наступало наредбом последње волјС одређено време или још ннје испуњен том наредбом одре- 
ђет увет. 

§ 124 

Наследпик има да upe уручења заоставштине докаже да je извршио налоге последње 
воље у смнслу Гра^анског законика или да je њнхово извршење обезбедио. Суд може одбити 
падзирање нзврше1Ба таквих иалога или обезбе!)е11.а ibHxoBor испушења. ако го ne захтева 
јавни интерес. 

Извештај o пужном делу иесвојепласних лица 

§125 

AKO се посумња, ца je у свом нужном (законском) делу nospeljeu који малолетник или 
који другн старапик, суд мора no службеној дужности настојаги да се поднесе изве- 
штај да je нужни део, угврђи! no прописима Грађанског законика, измиреп или прописно 
обезбеђен. 

Сарадња извршноца последње воље 

§126 

AKO je оставилац именовао извршиоца наредбе послсдње вол.е, онда he on и наслед- 
иик заједио подпеги извештај поменут у §§ 120 до 124. 

Деоба наследства 

§ 127 

Довршење осгавинске расправе не треба, no правилу, одгодити до деобе наследства 
na ни онда кад наследници пнсу својевласни. 

§128 

(^"Ако су сви наследници својевласни, онда, уколпко посебним законима није што 
друго   наређено,   зависи   од ЦЈИХове вод^е, да ли he наследство уопште делити, и ако TQ 
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xolie, да ли he je делити пре или после уруч' ња, и то у првом случају, да ли  iie je делит и 
преко суда или изван суда. 

(z) AKO они npe уручења траже, да деобу проведе суд, суд ће одредити рочиште, на 
коме he се провести деоба наследства и o њој саставити тачан записник, уколико се наслед- 
ници добровољио  поравнају. 

(3) AKO наследници доиесу на рочиште готову деобну исправу и ако потнрде да од- 
говара љиховој вољи, суд he на ислрави ставити потврду o тој пред судом даној изјаан и 
чувати je у оставинским списима. 

§129 

AKO међу наследпицима има и несвојевласних лица, оставински суд he, уколико нема 
сметње, код малих заоставштниа no правилу одмах провести деобу, a то нарочито онда, кад, 
су предметом згоставштиие готов новац, тражбкне или телесне покретне сгвари. 

§130 

Код ве{шх или замршенијих заоставштина где има и несвојевласних паследника, про- 
Bemlie се деоба наследства, према приликамз, npe или после уручења заоставштиие. Ову he 
деобу суд као оставинска власт одобрити, a у случпјеоима § 29 став 2 издејствовати зато и 
одобрење старатељске власти, 

§ 131 

(') Кад се ради деобе наследства има да установи чиста заоставштииа, iiocTyiiHlie се 
овако: најпре he се установитн вредност заоставштиве према попису тј. према стању у ком 
се налазила на дан смртн оставиочеве, a затим се имају усгановити n езино доцније повећање 
или CMaibeite као и дугови и терети. Kao вредност проданих покретпих и непокретпих ствари 
има се узети цена за коју су продапе. Kao вредност појединих пепродатих покретних и не- 
покретних сгвари, које наследницима заједнички припадају у сразмери њихових наследвих 
делова, може се узети вредност означеиа у попксу заоставштине, премда je за основицу ове 
вредности узета вредност, угврђена пригодом неке раније процене, нли куповна цена, утврђена 
код раније промене власпиштва, a може се као вредност узети и предност према процени, 
која je меродавна за одмеравање пореза. Ако се no извештају o нужном делу (§ 125) или no 
нацрту o деоби заосгавштине поједине ствари ne додељују сваком наследнику сразмерпо, има 
се вредпост пепокретнива, ако би то у интересу стараника било потребно или ако то који 
други наследиик тражи, установити судском проценом на коју треба цозвати учеснике. 

{") Ha крају нацрта o деоби морају се навести саставни делови чисте заоставштине 
према шезином стању у време када je нацрт завршен. Затим lie се израчунатн колики je део 
наследства сваког несвојевласног наследника и означи11е се прсдмети који се додељују, било 
сваком наследиику посебчце, било неким наследннцима заједннчки. Препушта се старатељској 
власти да с обзиром na интерес стараника одлучи да лн je потребна физнчка деоба. 

(•) При свакој деоби треба строго пазити на прописана ограничења o физичкој деоби 
непокретности, 

§132 

Погврђена изворпа исправа o деоба чуваће се код суда, a страпке могу захтевати ове« 
рене преписе. 

Коначни списак заоставштине 

§ 133 

(1) AKO je умрли имао само једнога наследника, a тај није својевластап, суд he уместо 
деобне исправе са стараоцем саставити коначни списак o стању чисте заоставштине, који he 
послати старатељској власти. 

(2) Ta] he се коначни списак чувати код старатељске власти и служити као основа за 
штитичнички односно скрбнички  рачуп. 

§134 
Наређење o деоби наследства и o коначном списку заоставштине (§ 127 и §§ 129 до 

133) сходно he се примењивати, кад у којој заоставштини учествују као наследници: сиро- 
тиња, задужбина, сзмоуправно тело, црква, јавни завод или држава као и у случају фидеи- 
комисарне супституције, 
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Убрвање поступка при мањим заоставштина.ма 

§   135 

При малим и мање заплетспим заостапштииама суд he настојавати да се цео оставин- 
ски поступак, ианме: састављање смргоииицр, попис заостанштиие, наслединчка изјава, узајамно 
признаи.е наследничких права, извештаји o испуњењу обпвеза наследннка, a према приликама 
и деоба наследства односно коначни списак заоставштине no могујшости одједаред сврши и 
цео његов ток прикаже у једном записнику или у продужењима истог запнсника, a нарочито he 
настојавати, да сиромашии наследиицн што мање због тога поступка дзнгубе. 

Одлука o уручењу   заоставштнне 

§   136 

{l) Чим наследпик докаже своје право na наследство и испуни све обавезе у смислу 
§ 117, уручиће му се заоставштипа, скинуће се печат са Ствари заоставштине и прогласиће 
се оставинска расправа закљученом. 

(-) Наследницима издаће се одлука o уручењу заоставштине, која мора садржавати 
нарочито ово: 

1) породично и poljeno име умрлога, дан њсгове смрти, као и заиимање и пребива- 
лиште његово; 

2) породично н рођено име, занимање и пребнвалнште наследника, правни наслов за 
наследство, да ли je прихватио наследство уветно или безуветио, ако има више наследника, 
у којем сразмеру учествују у наследству, a ако je деоба наследсгва проведна, да je 
проведена; 

3) да ли je заоставштина паследнику прнпала као слободно власништво или je и у 
копико je он у уживању или располагању ограничен фидеикомисарном супституцијом или 
којом другом везом у смнслу § 120 или којим правом нлодоуживаи.а и у чију корист. 

4) породичво и рођеко име, занимаи.е и пребивалиште лицз, којима je припао легат, 
уживање, фидеикомисарна супституција (§ 120) или које друго право иа имовину заостав- 
штину са тачним  означењем тога права, 

(3) AKO je наследник или који други учесник малолетаи или иначе несвојенластан, има 
се то у одлуци нарочито напоменуги. 

§   137 

С1) Онима, којима je као легатарима припала из заоставштине која непокретнина упи- 
сана у земљишним књигама или која тражбина уписана na таквим непокретиинама, оставин- 
ски суд he и пре уручења заоставштине, на њихов захтев, уколико наследници ne оспора- 
вају легат издат, издати потврду o томе да би могли бити уписани у земљишним књигама 
као власници негткретнине или као хипотекарни  веровници. 

(г) AKO je у пнтлњу непокрегнина која није укп^ижена у земљишним ки^гама, a за 
стица11>е стварног права na такву непокретнину постоје посебни прописи, суд he се код из- 
давања те потврде потребпе за стицање стварпог права, држати тих прописа. 

(;') Потврду у смислу става 1 п 2 оставипски суд издаће, на захтев, пре уручеи.а 
чаоставштине и ономе који je такве ствари стекао TOKOM оставинске расправе (§ 114 до 116). 

§ 138 

(') Кад се закључи оставинска расправа, ови he се списи, који се на ii)y односе, чу- 
вати код суда, a учеспицима he се допустиги, да их разгледају и издати им на љихов тро- 
шак и преписе. 

(-) Намире ('признанице) o mahemiM трошковима болести и сзхране и o 11ла11еним ду- 
говима заоставштине, као и остале  исправе, које суду не требају, BpaTHhe се странкама. 

§ 139 

Чим одлука o уручеи.у заоставштине постане правноснажпа, суд he наредити, да се 
готовине и друге покретне ствари, које се налазе на чувању код суда, издаду овлаш11ени- 
ци^а и crapahe се o томе, да се ови предмети, уколико припадају несвојевласним лицима, 
предају надлежној старатељској власти, a ако je остапинскн суд уједно и старагел:>ска власт, 
да се ови предмети пренесу у сгаратељске оставе, 
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Уписивање у земљншие књиге 

§   140 

Кад протече шест недел.а од правносна кности одлуке o уручењу заоставштине § (136), 
оставински суд he no службепој дужности наредити, да се на основу одлуке o уручењу и 
исправа састављених у току осу винског поступка врше у земљишним књигама уписи у сми- 
слу прописа § 84 Закона o земљишним књигама. 

§141 

Посебин закони уколико се при уписивању у земљишне KiiiHre имају обезбедити 
неподмирене наследне таксе и неподмирене награде и трошкови јавних бележннка као суд- 
ских повереника. 

O накнадној пронађеној имовинп 

§ 142 

(') Лко се no уручењу нађе још која имовина заоставштиие, ва коју се npe није зна- 
ло, суд he и o тој имовини послг иотребиог извиђаја донеги одлуку и наредити, да се наплате 
или обезбеде законске таксе и друге пристојбе. 

(-) Нова насмедничка изјава неће се тражити, нити he се нова расправа водиги, a доцније 
пронађена имовииа предгће се наследницнма на основу раније проведене расправе и одлуке 
o уручењу. 

(^) Али ако раније расправа иије проведена са разлога, што умрли није осгавио имовину 
или оставпо само имовиву незнатпе вредности (§§ 59 и 60), a нова пронађена имовина je знатније 
вредиости, повешће се сада осгавинска расправа o целој заосгавштини. 

O накнадно пронађеној изјави последње воље 

§ 143 

Лко се гек иосле уручеша наследства upoHalje изјава последње воље, 11реда}1е се она 
суду, којн je водио распраиу заосталштине. Onaj he суд ту наредбу прописно прогласити, код 
себе чуиати (§§ 49 до 52, 55) и учесницима na п.ихов захтеп издати преписе. 

(-) O томе he суд обавестити све учеснике који пису присусгвовали 11роглашеп>у 
с тим, да могу, ако мисле, да би пз проглашепе изјаве послед11>е воље могли crelin каквих 
права,   ова   ctoja   права   оставариватн   путем  редовне парнице против поседника наследства. 

(;') Поповној оставинској расправа пема месга. 

ТРЕЋИ ДЕО 

ПОСТУПЛК У ПОСЛОВИМА СТАРАТЕЉСТВА, (ШТИТНИШТВА, 
СКРБНИШТВА И ПОМОЋНИШТВА) 

ПРВИ  ОТСЕК 

Општа иаређсња 

§  144 

Уколико у овоме делу нема прописа o штитништву, скрбнишгву и помоћништву, 
вреде o томе прописи Грађанског закопика. 

§ И5 

i1) AKO je иностранац имао у нашој држапи само привремено боравиште, a оставио je 
за собом у нашој држави малолетпо дете, суд he му за време док се ono налази у нашој 
држави и док надлажна ннострана власт шго друго не нареди поставити штитника и издати 
све друге потребне наредбе. 

{2) Тако исто he суд посгупити и онда, ако ма из ког другог разлога настане потреба, 
да се суд стара за малолетног иностранца, који се у пашој држави налази, 



410 XLIX РПДОВИП  CACTAHAK — 7 ЈУЛЛ  1934 

(3) По наређењима стлва 1 и 2 nocrj'nahe се само у толико, уколико међународни 
уговори што друго ие Hapeljyjy, 

Надлежиост 

§ 146 

Зт посгапља11>е штитника малолегницима као и скрбиика и noMoIinnKa осталим несвоје- 
власним лицима, још нерођеним и отсутнима, као и за вршеи.е сних пословч, који спадају у 
делокруг штигничке и скрбничке власти, надлежан je онпј срески суд који je за лице за 
које се треба старатн опшге местно падлежан у гра1јсЈНСКим парницама. За постсвљаие штит- 
ника нашем дужављанину за кога нема опште местне иадлежности у нашој држави, надлежап 
je срескн суд у нашој држави у чијем су подручју отац ипи ванбрачна мајка имали своје 
последнЈб пребивалиште или боравиште. За поставл,а1ве штитника малолетном детету, које je 
смештено у којем јавпом заводу или na трошак з.вода сан нлга, надлежан je срески суд, у 
чијем je подручју седиште завода, 

§ 147 

(') Одлуку o том, да лн има места токе: да се некоме потпупо или делимично одузме 
својевласт и on стави под старател.стио, да се очинска власт илп штитништво продужи преко 
времеиа малолетнссти, или да се оцу одузме очинска власт или да се такве одлуке преиначе 
или укину, надаље да се ладе или ускргтИ одобр^ње продаје непокретнина несвојевласних 
лица и других стараника, може донети у првом степену само онај окружни суд, у чијем се 
подручју налази срески суд као старатељски суд. 

(=) У тим случајевима окружни суд донеће одлуку на основу образложенога пред- 
лога старатељског суда и уз повратак списа ту одлуку саопштнтп старатељском суду, који 
he ју доставити учесницима. Рекурс против такве одлуке окружиог суда поднеће се код 
старатељског суда, a овај he га преко окружног суда послати надлежном Апелационом суду 
на решење, 

§  1 18 

AKO треба поставити штитника, скрбника или помоћника инострашу, за кога иема 
опште местне надлежиости у нашој држави, биће за то падлежап срески суд у чијем под- 
ручју пребива или борави. Суд je дужап, да o том сместа обавести надлежну инострапу ста- 
ратељску власт и њој оставн даље старање. 

§ 149 

AKO се ne може одмах утврдити, који би домаћи суд био надлежан, онда he у 
хитпим случајевииа и док се ne утврди односно одреди, који je суд падлежап, поступати 
као сгаратељскп суд онај срески суд, у чијем подручју боравп лице за које се треба 
старати, 

§ 150 

(l) Из важних разлога, кад je то у интересу штићеника или скрбљеника, Аиелациони 
суд he no предлогу срескога суда или учесннка одредиги да се пренесу од нздлежнога сга- 
ратељскога суда na који друш срески суд, било његова падлежност у целости, бнло само 
дужнос^и око надзора и старања o особи стараника или I.KO управе имовином старапика, и 
то у целом обпму или делимичпо. 

{-) AKO би се у горњим случајевима имала одредити сгаратељска надлежпост суда, 
који je у подручју другога Апелациопог суда, опда he одлуку o томе донети Каса- 
циони суд. 

С) Једнако he се поступати, ако су у rope наведеним случајевима у питању с једне 
страпе који суд, a с друге које сгаратељско поверепство (§§ 206 и следе1ш) илн више ста- 
ратељских поверепстава ме1)усобпо. 

(4) За npenoc старатељске иласти, нли појединих послова од надлежног суда na ипо- 
страпи суд, нотребпо je одобрење Касациопог суда. 

§ 151 

Посебпи прописи овога закопа и одпосних других закона наређују који су судови 
позвапи поставља^и потребне скрбнике у парничним, извршпим, оставипским, стечајним и 
другим стварима, 
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Нарочпте дужностн старатељског суда 

§ 152 

0) Старатељски суд he и no службеној дужности повести извиђаје, a у важнијим или 
сумњивијим случајевима, upe pevo што донесе одлуку o предлозима штитника ::.i^ гкобника, 
преслушати, no потребн, сроднике, суседе и друга лица, која би могла дати обавештења, na 
и само оно лице, које je под старатељством, уколико je ono способно просу1ЈИвати o својим 
пословимм. 

(-) У циљу да се што боље обавести o приликама, може суд тражитн и писмеиа оба- 
нештеп.а и мишљења од општинског поглаварсгва, школске упраие илн других власти и 
устапова. 

ДРУГИ ОТСЕК 

Посебпа наређсња o штитмиштву 

Одобравање уговора 

§ 153 

Закључак којим суд одобрапа уговоре или друге правне послове за кога малолет- 
ника у случајевима, у којим je такво одобрење no Грађанском законику потребно за ва- 
љаиост правног посла, мораће се увек писмено саставити и образложити. 

§ 154 

(') Уговори, којима се располаже имовином или приходима малолетиика, ограничиће 
се, ако je то без очигледне повреде интереса малолетника могућно, на време док траје ма- 
лолетпост. Нарочито треба избегавати, да се главница дгје на камате без права на отказ на 
дуже време него што траје малолетност, a тако исто, да се друштвени уговори или уговори 
o најму или закупу склапају na дуже време. 

(«) Ипак суд може и na дуже време дозвољавати периодичпа плаћања na и дожи- 
вотпа издржавања из малолетникове имовине и одобравати o том склопљепе уговоре, ако je 
то очевндно у корист малолетника. 

f) Beha непокретна добра, господарства или предузећа смеју се, no правилу, само 
јапном дражбом давати у закуп. 

§  155 

(') Стзрател)Ски суд може штитннка онластиги да склапа порабне уговоре (уговоре 
o пајму и o закупу), o саставним деловима пепокретнипа од мап>е важиости уз уобичајепи 
отказ и наплату, a да не мора засебно тражити одобреље тих уговора. 

(2) AKO je ствар једноставна и малолетник пема сретстава, a његов je штитник неу- 
пућеп, суд he no могућности сам саставити исправу и, no преслушаиЈу штитпика и осталих 
учесника, одобрити. Осим овог случ ja Цатитник има да поднесе суду на одобреп.е потпупи 
иацрт задужнице уговора или друге исправе, a суд ће га тачно испитати и, no потреби no 
преслушању учесника, исправити. 

(3) Пошто суд одобри пацрт, стави11е на изворник исправе потврду o одобреп.у и на- 
HHHnlie потребап број огправака, a изворпик чуваће у списима ако их не мора no посгојећим 
прописима чувати као оставу. 

§ 156 

(•) Кад се ради o продаји непокретнина малолетннка, срески he суд провести пот- 
ребне извиђаје, у циљу да потпуно разјасни стање ствари, и на основу тога поднети образ- 
ложени предлог са списима окружном суду на одлучиваше (§ 147). 

(-) Одлука окружног суда доставиИе се странкама преко среског суда. 

Дозвола за ступање у брак 

§  157 

(') Кад je no Грађанском законику потребна дозвола старатељске власги за склапаље 
наљанога брака, суд не може такву дозволу дати пре, него што се довољио   не   обаоести o 
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имовини, приходима, o личним особнцама и приликама будућега брачнога друга. Осим тога 
старатељски суд мора позвати малолетника na преслушавање у циљу да се из iberose влас- 
тите изјаве, даге у отсутности штитника п будућега брачног друга, увери, да je слободно и 
промишлЈено одлучио, да склопи тај брак. 

(-) AKO je боравиште малолетника тако удаљеио, да ои не може лако доћи пред ста- 
ратељскн суд, обратиће се овзј суд на суд боравишта малолетника, да поступи по 
предњем ставу. 

ОО Кад се има склопити и брачни имовински уговор, треба са давањем дозволе за 
склапање брака сачекати, док се ne сложе сви учесници o условима, које старатељски суд 
ставља ради заштите интереса малолетника. 

§ 158 

(") У оллуци суда, којом се даје дозвола за склапан.е брака, мора се навести поро- 
дично и рођено име, занимап.е и пребизалиште оба вереннка, нмеиа штитника или шгитнице 
и саштитника уз нарочнти навод, да ли су пристали или нису прнсгали,   да се брак   склопи. 

(^) AKO срески суд против предлога штитпика, нли у случају непристапка очева изча 
дозволу за брак или ако другостепени суд да дозволу, коју je срескн суд ускратио, мора 
одлука садржаваги још и додатак да he се брак моћи склопити тек када та одлука постане 
правиоснажном и само ва основу потврде o тој правноснажносги. 

i3) Ако no nocrojehHM ааконима којем од вереника треба још дозвола војничке или 
које друге власти, у отправку закључка мора се и то навести. 

Плодоносно улагање главпице 

§ 159 

{l) Штитник н судија одговорни су за то, да буде готовина, која се неће морати 
ускоро употребити, плодоносно уложеиа чим то буде могуће. 

{2) Пре него што суд одлучн o иачиву улагаша има преслушати штитннка. Ако суд 
остави штитнику да он главиицу уложи на начин одобрен од суда, мора му се одредити рок 
у коме he подпети доказ, да je no налогу суда поступио. Ако штитник прнмл^ену готовину 
неоправдано задржи код себе дуже од месец дана, мора од тога рока за исту плаћати 10% 
камату годишње. To не искључује, да се од њега тражи накпада и веће штете. 

(8) Кад te укупна вредносг готовине, папира од вредности и улога na штедњу мало- 
летпика незнатпа, суд можс, по својој оцепи, ове вредности оставити штитпику на руковање, 
ако налази, да он no своме положају и имовном стању пружа за то довољпу сигурност. И у 
овом случају штитник одговара за плодоносно улагаше малолетникове имовине. 

§ 160 

Новац малолетника може се на следеће начине плодоносио уложити: 
1) куповаљем пепокретнипа; 
2) куповаљем вредноспих папира државних и таквих обвезница (задужница), које no 

закону пружају довољну сигурност (пупиларну  сигурпост); 
3) давањем у зајзм приватним лицима уз укњижење заложног права на иепокретни- 

нама, a на начин који даје пупиларну сигурност; 
4) улагаљем у Државпу хипотекарну банку   према   прописима   који   за   то   постоје; 
5) улагањем у сирочадске благајпе, у градске или бановинске штедиопице или у 

друге заводе, којима je законом призната пупиларна сигурност, уколико je то законом 
допуштепо. 

§ 161 

i1) У задужници, којом се даје повац малолетника у зајам, мора се свагда уговорнти 
да веровник може тражити повратак целе главпице са каматама ако доспеле камате или 
поједипи доспели оброк главнице ne буду нсплаћени кроз шест недеља, рачунајући од њи- 
хове доспелосги, 

(2) Тражбине трећих лица не смеју се купити за малолетнике, ако у задужници o тој 
тражбини није садржана изјава споменута у првом ставу или ако дужник такву изјаву не да 
накнадпом нсправом. 

§ 162 

{l) Вредпосг непокретпине, на којој iie се ук||,ижити зајам, утврдиће се, no правилу, 
судском проценом. 



 СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ  Ш 

(-) AKO се та вредност може утврдити из катастра или из порезних исказа или ако 
je зајам очито незнатан према сразмерно великој вредности непокретнине, онда не треба 
процене. 

(8) Ha судску процену позваће се и штитник. Ако с"е зајам даје на основу судске 
процене, којој штитник није присуствовао, он се мора накиадно преслушати o том, да ли се 
та процена може примити. 

§ 163 

(') Вредносг зграда од набоја, дрвета или другог упаљивог материјала не сме се при 
процени узетн у рачуп. 

(2) Вредност зиданих зграда, за које се плаћа порез од најамиине, може се према 
приликама утврдиги no поресним исказима o најамиини према сред1вем приходу послед11>их 
шест година. При том ће се узети у ибшр стање грађевиие, потреба поправака, сви терети 
као и местне и друге прилчке, које могу утицати ua вредност. 

(8) Зграда мора бити осигурана протнв штете од пожара код осигуравајућих завода 
одобрених од државе, a прималац зајма мора се обавезаги, да he непрекидно продужити оси- 
гурање док траје зајам, јер he се иначе моћи одмах тражиги нсплата целог дуга. 

§ 164 

(') И ако je иначе понуђено закопско обезбеђење, суд he ускратити одобрење зајма, 
када, пошто брижл.иво испита све околности, nocyMii>a у поузданост дужника, у његово 
право власништво na тнм непокреткинама понуђеним у залогу, у Kai<Bohy или вредност, 
или вредност тих непокретнина. 

(2) AKO се у каквој заоставштини ради o томе да један од наследника преузме добро, 
које се no закону ne сме делити, уз давање отпргшнине осталим иаследницима, могу се от- 
правнине за паследне делове малолетних наследника, премда п.ихово прописано обезбеђење 
није доказапо, дати у зајам преузимаоцу добра, само ако je тај зајам обезбе1)еп хипотеком 
на наслеђеном добру с правом првенства пред осталим дуговима  преузимаоца. 

§ 165 

(l) AKO се у имовини малолетника палазе државпе обвезпице са правом на згоднтке, 
оне се не смеју продати, осим ако je то иеопходно погребно зп малолетника или ако je то 
у очиту корист п.егову. 

(-) AKO се у имовинн малолетника налазе приватне задужнице, које нису доволјно 
плодовосне или ке дају прописно o6e36eljeibe, штитник he се постарати да се уклоне ови 
недостаци или да се такве задужнице наплате. Ако o којој тражб^ни уопште нема испраие, 
штитник he настојати да исправу прибави. 

(8) Ииовина малолетника, која je плодоиосно уложена на други начин, него што то § 
160 наређује (н, np. у деоницама акционарских друштава), може сс no предпогу штитпика 
уз пристанак суда оставити где je уложена док се не вађе повоЛ)На прилика за корисније 
улагап^е. При оцсњивашу оваквих случајева мора се нарочито пазити на то, да ли ти папири 
уживају добар кредит и повољап течај и да ли би пренагљеном продајом тих папира могла 
настати Beha штета него, кад би се ти папири још које време задржали у имовини 
малолетниковој. 

Штитнички рачуни 

§ 166 

{l) Штитници суду полажу своје рачуне писмепо са потребним доказима. За имовину 
Maiber обима може штитник, ако није вешт у сагтављ-111)у рачуна, допети суду своје белешке 
и доказе и дати рачун на судски записник. У том he се случају, no потреби, позвати ближи 
сродници и o том рачуну и шеговим прилозима преслушати, a рачун  решити. 

(г) Суд може и изван случајева набројеннх у Грађанском закопику ослободити закон- 
скога заступника од дужности пслагања рачула, ако je имонина, којом управља, незнатна 
или ако су незнатни њени приходи; но суд може паредити, да буде обавештен na други 
начин o томе, како се рукује са таквом имовнном. 

(3) И у случајевима, у којима je штитпик ослобођеи од полагаља годишшег рачуна, 
као и у случајевима, у којима uiTHhenHK пема пикакве имовипе, старатељски суд he no пот- 
реби, a најмаље сваке друге године затражити од штитника, да га извести o личним и имо- 
винским приликама штићеника a тај he извештај ако je усмен укратко забележити у ста;а- 
тељским списима. 
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§ 167 

(*) У штитнкчком рачуну he се најпре потпуно навести сгаље према пропису имо- 
вине и другим судским списима одиосно према закључку последњега рачуна, затим промене 
у стању основне ниовине и иајзад приходи и издаци TOKOM времена за које се рачун по- 
лаже. Ha том се основу има израчунатн чисти износ имовине, који преостаје концем pa- 
чунске године уз назначеп.е у чему се та имовина састоји, где се чува и како je уложена и 
обезбеђена. 

(х) Koje ставке примаља издава11,а треба исправама доказати, то he се просуђивати no 
п.ихоном износу и природи, као и no посебиим приликама појединог  случаја. 

§ 168 

AKO има више малолегпика, посебан рачун за свакога од њих мора се поднети само 
ако онн у примању и издавању не учествују подједнако. 

§ 1G9 

(') AKO мзлолетник има какву трговачку радњу или какво индустријско или пољо- 
привредио предузеће, a наредбом последп^е вол^е није друкчије одређено, суд може no својој 
оцени поверити управу штитнику или, ако тај није за то способан или се управе не може 
примити, којем стручњаку. У овом последњем случају je штитник овлашћен, да од управи- 
тел^а у свако време тражи обавештење o стању радње (предузе11а), a може у свако доба 
прегледати књиге и преписку (дописивање) те радње (тога предузећа). 

(-) Годишњи закл.учни рачуп потписан од штитника, a ако штитнику није поверена 
управа, и до управител.а мора се поднети суду. Рачун мора бити тако састављен, да се из 
љега јасно види имовина радп.е, одиосио предузећа у непокретнинама, роби, покретнинама, 
тражбинама (сигурним и несигурним) и у готовом новцу; колнко радп.а (предузеће) дугује 
својим веровницима и у чему се састојн добитак или губитак у прошлој години. Код сваке 
од тих рубрика павешће се само односне укупне своте. 

(•) НаређепЈа овога параграфа примепЈИваће се и код оних трговачких друштава код 
којих je малолетиик другар, уколико то допуштају друштвени уговори. 

§ 170 

Штитнички рачуни закл)учиваће се сваке године са последп^им даном онога месеца, 
у којем je штитпиштво отпочело или који суд као дап закључка рачуна одредио; onu се 
морају без обзира на то, да ли je расправа заоставштине, која je припала малолетнику, за- 
кључеиу или ннје no правилу подпета суду најдаље у року од два месеца. Осим тога шти- 
тник мора да положи заклЈучни рачун у року од два месеца од дана којег се п.егово штит- 
ииштво сврши (§ 178 став 3). 

§ 171 

Штитпички се рачун има тачно испитати, a при том треба иарочито пазити: 
1) да ли je у рачуну потпуно у примап.е стављена првобитпа имовипа према поппсу 

и другим судским списима односпо како je она у последњем рачупу назначена: 
2) да ли се јзачун у поједипим сгавкама слаже са приложеним исправама ; 
3) да ли су поједине ставке примашч и издаваља доказапе како треба прилогом, уко- 

лико je то no њиховој природи  MoryliHO; 
4) да ли периодичпа примања n пла11ања теку непрекидним пугем; 
5) да ли има судског одобреп.а за оне послове и издатке, за које je оно no закоиу 

потребио, или ако га пема, да ли се то одобрење може накнздно датн ; 
G) да ли се целокупна имовина како треба чува и да ли je прописано  обезбе^еиа,   a 

готовина, која се nthe морати употребити, плодоносно уложена и 
7) да ли je управа имовином била целисходна и корисна. 

§ 172 

Старател.ски судови морају no могућности сами испитивати рачупе. Али ако су ра- 
чуни опсежни или je за њихово испитивање потребна особита спрема, могу ra дати на испи- 
тивање једном или двојици заклетих вештака ти јавном бележнику, И ближи сродници ма- 
лолетникови који сганују у седишту суда и који су за то способпи могу се употребити за 
испитиваше рачува, али онн немају права нп награду. Другим вештацима одредиће се према 
њиховом уложеном труду награда за имовине малолетника. 



(ЛИПОГРЛФСКЕ  БЕЛЕШКЕ 415 

§ 173 

Вештаци noAHeiie суду своје мишлЈеи.е као и примедбе o иојединим ставкама, редом 
како су те ставке стављене у рачуну. 

§ 174 

^) Г1рн решава1Бу рачуна суд he и поред мишл.еп.а и примедаба вештака сам оце- 
пити рачун, да ли има још каквих педостатека осим опих, које су вештацп истакли, и да ли 
су примедбе вештака осиовапе. Иарочито he се суд уверити да ли прнмања и издавања од- 
говарају закону o наређењима старатељске властн и да лн се je имовнном целисходио 
упр.шљало. 

O При oueii>HBaiby рачуиа има се суд обазирати и на одгој малолетника, na iheroBe 
личне особиие, na стање и каквоћу iberoBe имовине, као и на све остале прилике. 

i3) Суд се no правилу неће обазирати на незнатне мане, чије je разјашњење скопчано 
са несразмерно великим трошковнма и дангубом, a код незнатних н вероватних ставака не 
треба да тражи дсказе, чије би прибављање изискивало несразмерио велике трошксве или 
велику дангубу, 

§ 175 

(/) AKO у рачуну нема погрешака или ако има само таквих, које се могу исправити 
у следећем рачуну, или ако се нађу омашке у писању и рачуиању, због којих не треба 
дал5ег извиђања, суд he решити рачун закључком у којем he омашке у писашу и рачунању 
сам исправити. 

{-) Али ако буде оц потребе, да се цео рачун преради или да се добави објашњење 
наложи11е суд полагачу рачуна, да у одређеном року преради рачун или да даде потребно 
објашњење. 

(3) Кад no томе налогу буде иоступљено, суд ће донети копачву одлуку o рачуиу, 
ако не буде потребио да се изврши ново испитивање од стране вештака или да се добаве 
нова објашњења. 

§ m 
i1) AKO штитник у одређеном му року не поступи no налогу суда, суд he ra на то при 

нудити сходним средствима (§ 19) или га, према приликама, писменом наредбом опоменути, да 
he и без њега o његовом рачуну донети одлуку, ако у новоодређеном року ne поступи no 
налогу судз. 

{-) Свакако треба настојати, да се рачун сваке управне године коначно реши npe про- 
тека следе11е управне године. 

§ 177 

(') У одл^ци којом се коначно решава рачун o управи имовином малолетника, мора 
се навести: ко полаже рачун, o чијој имовини, за које време, уколнко га суд нашао исправ- 
ним, колико износи чиста имовина, колики je био приход у протеклој годипи a колики npe- 
остатак, којн остаје код штитника нли колико изпоси тражбина штнтникова према малолетиику. 

(2) Ha одобр^ни рачун craenh се дане   пословни   број   одлуке o одобравању   рачуна. 

§ 178 

С) Чим наступи пунолетност и чнм се реши заклЈучпи рачуи, суд he бившем мало- 
летиику на његов захтев предати све штитничке рачуне са прилозима. Ако се рачуи састојп из 
више листова, имају се сашити, a кон«ц судским печатом утврдити. O предатим рачунима и 
прилозима cacraBuhe се списак, na којсм he бившн малолетник потврдити пријем; тај he се 
списак чувати у Списииа. 

(-) AKO рачун обухвати имовину више малолетпика, рачуп се може предати тек кад 
престане штитништво за свс малолетпике, и то уз заједпнчку потврду свих бивтих малолетпика. 

(:1) Малолетнци у погледу којих je престало штитпиштво могу ослободити штитника 
од дужности, да положи суду закључви рачуп. 

§ 179 

Кад je штитпик од своје дужности разрешен и iberou закључни рачун одобрен не 
може се више no ванпарничном поступку расправљати и одлучивати o споровима   у   погледу 
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штитничких послова, него се они уколико je то уопште допушгено no § 18, могу само путем 
парнице  решавати. 

Предаја имовине 

§ 180 

(') Чим малолетннк постаје својевластан, суд he му предати његову имовину, ако за 
то нема з ^онске препреке. Ачо се имовина налази у рукама штитника, суд he штитннку на- 
ложиги, да изврши предају и да o том у одр^ђгном року поднесе доказ, Попис имовине и 
одлука o закл,учном рачуну служиКе подлогом предаје. У исто време ће суд наредити бри- 
сање забележбе малолегносги у земљишним књигама, 

(-) AKO малолетвик за три месеца од како je посгао својевластан не затражи, да му 
се преда имовива, која се чува код суда, суд he ra позвати, да у одређеном року ту имо- 
вину узм?, јер iie се нначе онз чувзти као судска оставз, a суд се nehe више бринути за 
плодоносно улагање и за напла{шва11>е камата главвице. Овај се иозив мора доставити у вла- 
стите руке. 

(31 AKO je боравиште малолетника непознато или му није могуће позив доставити у 
властите руке, може се он позвати и огласом, алн, ако се он томе позиву не одазове, Hehe 
се учинити промева у чувању и управи његове имовине. 

Ослобођење од очннске власти и проглашење за пуиолетног 

§ 181 

(*) Кад се no грађавско'4 законику тражи одобрење суда за ослобо1)ење од очинске 
власти, отац iie иадлежном старатељском суду дати o том своју изјаву, a суд he, пошто н 
малолетника преслуша одобрити то ослобођење само онда, ако нађе, да je оно корисно no 
малолетника и да иема опасности, да би се то могло злоупотребити. 

(-) Малолетник зaдo0иhe својевласт у погледу своје особе и имовине оног данз, којега 
одлука суда посгане правноснажном. Суд iie на оспову ове одлуке издати ослобођеноме суд- 
ску сведоџбу o томе (§ 288) и шредити брисање забележбе малолетиика у земљишним књигама. 

(:|) Ооо iie се наређење сходио примепЈИвати, кад се малолетник, који стоји под 
штитништвом, прогласи за пунолегног. 

Продужење очииске власти или штптништво 

§ 182 

(() Кад je no Грађанском закопику потребпо, да се продужи очинска власт или 
штитништво преко времена малолетности, срески суд, надлежан за старагел.ске послове, 
извидеће стање ствари и свој обрззложени предлог o томе са свим списима послаће над- 
лежном окружном суду рзди одлучивања (§  147). 

(«) Одлука окружног сула доставиће се преко среског као старатељског суда оцу или 
штитнику и малолетнику. 0<ia одлука мора бити правноснажпо допета и објавл.епа (§ 105 
став 1 и 2) jotu npe него шго паступи пунолетиост и има се забележити у землзишним књигама. 

(') У смислу прописа ставова 1 и 2 поступи1)е се и оида, кад се овакво продужење 
очинске власти или штитништва укида. 

Одувимање очнпске властн 

§ 183 

Када постоје услови Грађанског законика, no којима се оцу има одузети очивска 
власт, срески суд, нлдлежан no § 149, чим зл то сазна, npoBeiuhe no службевој дужности 
итвиђаје саслушањем оца, уколико je то м(.гу1шо, ближих сродника, a no потреби и укућана 
и других лица, која би мсгла дати обавештења, или суседа и на основу тога састави^е свој 
образложенн предлог кој^ he ca свнма списимз послати иадлежном окружпом суду ради 
одлучивања (§ 147). Одлука окружног суда дocтaвиiie се преко среског суда оцу. 

Посебна napeheiba ва ванбрачну децу 

§ 184 

Водиоцн мгјТицт рођених лужни су случајеве poljeiba ванбрачне деце периодично 
пријављивати   среском   суду, у чијем се подручју које дете родило, и саопштити  му   бора- 
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виште матере и детета. Taj iie суд, ако je старатељски суд преслушањем матере или на 
сходан начин извидети и одлучити, да ли je и шта je потреоно наредиги за обезбеђеље детета, 
a ако није надлежаи старатељски суд, упугити стпар надлежпом старатељском суду. 

§ 185 

^) AKO ванбрачни отац признаје, да je он отац детета, старател^ски суд he, уз назиа- 
4eibe на који je начин утврдио његову истоветност, у записнику забележити то признање. 
AKO отац признаје очинство, али се пс обавеже добровољно да плаћа довољну алимеитацију, 
старатељски суд he на основу проведених извнђаја и no преслушан^у ванбрачног оца, по 
службеној дужиосги, одредити износ алиментације и наложити ванбрачном оцу, да га под 
претном извршеља у месечним оброцима уна;1ред плаћа. Само ако одлука o износу алимен- 
тације зависи од доказа спорних чи1Беница, које се средством ванбрачпог поступака не могу 
утврдити, упутиће суд штитника na парпицу и наложиги ванбрачном оцу да плаћа алимен- 
тацију у шносу, који iie привремено одредити. 

(г) Суд nehe ни одређивати нзнос алимевтације ако ванбрачни огац у доволјНој мери 
доброволЈНО врши своје дужности илн кад je према 1веговим приликама сасвим изкључено, да 
би могао ма шта давати за издржавап.е детета. 

С) Када лице, које je означено за ванбдачног оца, ne признаје очинство, сгаратељски 
суд наложиће штитнику да поведе паринцу. 

§ 186 
AKO се према приликама мора за ванбрачно дете као за сиромашно тражити старање 

општиие, старатељски he суд помагати штитника саветом, и no потребн, по службеној дуж- 
пости старати се o томе, да се завичајност (општинска припадност) детета утнрди. 

ТРЕЋИ ОТСЕК 

Посебпо iiapeljen.e o скрбништву и помоћпиштву 

1. Опште наређеље 

§ 187 

(') Uapeljeiba предњих параграфа o шгитништву сходно he се примењивати и код 
лица, која су из другнх рг.злога, a ne због малолегности, песпособ ia да се сама старају o 
својим пословима и којима закопи дају особиту заштиту поставл^ап.ем скрбника и помо1шика. 

(') Зи 1вих и за њихове скрбнике и noMohnnKe вреде још и посебпа наређења са- 
држапа у след&1јим параграфима. 

2. Одузимање својевласти 

Надлежност за поступак радн одузимаи.а својевласти 
§,188 

(') За поступак ради одузимап^а својевтти надлежан je срески суд, у чијем подручју 
лице, коме се има одузети својевласт, има стално боравиште у време поведења поступка. Ако 
то лице у току поступка промени своје сталио боравиште, може се проведење поступкз 
пренети na срески суд новог боравишта, ако je то потребно у циљу да се избегне знатпи 
трошковп или зпатпо отежавз1ће или одуговлачење поступка. Ако то суд одбије, онда одлу- 
чује o томе н.ему претпоставлЈени окружни суд. 

(2) Зз одузима1Бе својевласти нашем држављанину, који нема у нашој држави своје 
стално боравиште, надлежан je onaj срески суд у нашој држави, у чијем je подручју лице 
коме се има одузети својевласт, имало своје последње боравиште, a ако није ни тога имало 
у нашој лржави, оида he Кпсациони суд олредити срески суд за проведење тог поступка. 
Суд, који je према томе надлежан, може no одобрењу апелационог суда одустати од пове- 
де11>а или наставлЈаша поступка за одузимање саојев/1асти нашем држављтнипу, који у ино- 
странсгву има сиоје пребивзлиште или боравиште, ако je скрбништво или штитништво, које 
je за њега одређено у иностранству, довољно за заштиту љегових права и интереса. 

Поведеље поступака 

§ 189 

(') Потпуно или делимично одузимање   својевласти због душеане болести или   слабо- 
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умности бива no предлогу или no службеној дужности, a делимично одузимање својевласти 
због расишшштва или због злоупотребе нз навике алкохола (пијанства) или других живчаних 
огрова бива само no предлогу. 

(-) Када се no службеној дужности има поступати, псвешће поступак ради потпунога 
или делимичнога одузимања својевласти надлежан суд, чим сазна за такав случај, a у случа- 
јевима, кад се има поступати no предлогу, када то предложи лице, које je за то   овлашћено. 

(Ј) За стављање предлога овлашћени су: брачни друг онога, коме се нма одузети сво- 
јевласт, док није изречена растава од стола и иостеље, сродници no крви у правој лииији и 
лица, која су у побочиој линији у сродству до четвртог степена или у тазбипи до другог 
степена, ванорачни родигељи ил.1 ванбрачна деца љегова, ако живе с њим у заједници, као 
и његов законски заступник. 

{*) Одузимање саојевласти због душевне болесги или слабоумности или због пијанства 
или злЈупотребе живчаних отрова може предложити и државни тужилац када то захтева 
јаваи инхерес, a нарочито кад очигледно постоји опасност да би болесник могао угрожавати 
друга лица. Надлежан je државни тужилац код окружног суда, у чијем се подручју налази 
падлежни срескн суд (§ 188). 

(5) Одузимаље својевласти због расипништва, пијанства или злоупотребе живчаних 
отрова може предложити и начелник one општине, у којој лице, којем се има одузети своје- 
власт, има своју завичајност или боравиште. 

(G) Прогив лица које je под очивском власти или под штитништвом, не могу такав 
предлог ставиги сродници no крви или no тазбини, већ га може сгавити само закоиски 
засгупник. 

§190 

(') У предлогу, да се поведе поступак ради одузимања својевласти, морају се навесги 
чињенице, na којима се предлог оснива, као и доказпа средства или средства којима се то 
чини вероватним. 

(-) Лко се предложи поведење поступка ради одузимања својевласти због душевне 
болести или слабоумности, може суд паредити да предлагач поднесе лекарску сведоџбу o ду- 
шевном стању болесника. Између дана прегледања, na основу којег je издана сведомба, и 
дана подношења сведоџбе не сме проћи више од четрнаест дана. Таква сведоџба није no- 
требна, ако још важи одлука, да се болесно лице има држати у заводу за душевне боле- 
сги (§§ 197 до 199). Родитељи, деца, брачни друг, као и 6paha и сестре болесвика не смеју 
издавати такве сведоџбе. 

Поступак 

§ 191 

(') Оно лице, које je ставило предлог, даље onaj, коме се има одузети својевласт, као 
и његов засгупник и привремени помоћник (§ 200) морају се позивати na све изви1)аје, саслу- 
шавања и na друге расправе и имају се преслушати o свим чињеницама битним за 
одлуку. 

f) Onaj, коме се има одузети својевласт, неће се лично позивати само онда, ако не 
може никако доћи иред суд или ако би то могло бити шгетно no његово здравље. У таквом 
случају позваће се место њега љегов заступник, a ако ra нема, посгавиће му се за то скрб- 
ник. Против постављења таквог скрбника нема места правном леку. 

(8) Лица споменута у ставу 1 овлашћена су, да ставе питаша вештацима, сведоцима и 
лицима која могу дати обавештења да им означе one тачке које сматрају важне за извиђање 
н да разгледају списе и узму преписе списа. 

(4) Суд наредиће потребно извиЈјапЈе, парочито саслушањем сведока, вешгака и лица 
од којих 6и се могао обавестити o правом стању ствари и прибављањем извештаја o току 
болести, o понашању и ранијем животу онога, коме се има одузети својевласг. 

(r>) Лице, коме се има одузети својевласт, мора се лично саслушати. У цил>у личпога 
аслушања суд може наредити, да се уз потребпу пажњу доведе суду или да се саслуша 
преко среског суда његовог боравишта. Ако се то лице палази у којсм заводу за душевне 
болестн или у којем слнчном заводу, саслушаће се, no правилу, у том заводу. To лично са- 
слушаше може изостати само, ако саслушање уопште пије изводљиво или се бар без штете 
no здравлЈе лица, коме се има одузети својевласт, не може извршити. 

§192 

i1) Када се има неком лицу одузети својевласт због душевне болести, слабоумносги 
или због злоупотребе живчаних отрова из навике, овда то лице морају судски прегледати 
један или два вештака (§ 198 став 2 и 4 до 6). 
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(z) Од поновног саслушања и прегледања лица, коме се има одузетн својевласг, може 
се одустати, ако je то лице у току последњих шест месеци било судски преглецано прили- 
ком његовог примања у један од завода саомеиутих у § 197 и ако no сведоџбн управника 
завода и no резултату извиђаја међутим није насгупила битна промена у његовом душевпом 
стању. У таквом случају узеће се резултат ранијих извиђаља као основа за доношење одлуке 
o одузимању својевласти. 

(3) Суд може наредити, да се лице, које се има прегледати, привремено, a најдуже на 
три месеца смести у који завод за лечење душевних болести, ако je то no мишљељу лекара 
ради yTBpljeiba душевног стања неопходно погребао и изводљиво без штете no здравље и 
друге прилнке лица, које се има прегледати. Такав закључак мора се доставити и лицу које 
се има прегледати. To лице може се против те наредбе послужити правним лском. 

(4) AKO се лице, које се нма прегледати, или завод у који je оно примљено, ие налази 
у подручју надлежног суда, лично саслушање и лекарско прегледање вршиће се преко сре- 
ског суда, где се ono налази. 

Одлука o одузпмању својевластп 

§193 

Ha основу потпупо нзвиђенога стаља ствари, срески суд поднеће списе са својим 
образложеним предлогом надлежном окружном суду ради одлучивања (§ 147^. Окружни суд 
мора своју одлуку, изложивши резултаг поступка, образложити. У тој he се одлуци решити 
и питање ко lie и који трошак поступка спосити. 

§ 194 

(•) AKO су утврђене претпоставке за одузимање својевласти због пнјанства или злоупо- 
требе живчаних отрова из навике, али се према резултату извиђања може оправдано очеки- 
вати, да lie се прегледани поправити, срески суд може одложнти на иззесно време noflHouieii>e 
списа окружном суду ради одлучивања. Суд може ово одлагаше учинити зависним од тога 
да се то лице има подврћи лечењу у којем од суда одређеном заводу за одучавање од те 
зле навике. Ово време не сме бити краће од шест, ни дуже од дванаест месеци. 

() По протеку тога рока срески суд поднеће списе окружном суду н у сиом образ- 
ложеном предлогу y3eiie у обзнр и успех лече1Ба. Али срески суд he то учипити још пре 
него што тај рок протече, чим се покаже, да се без одузимања својевласти не може очеки- 
вати поправка лицз, коме се има одузети својевласт, илн ако то лице привремено напусти 
означени му завод без онравданог разлога, или лечење осујети нли ако буде отпуштено из 
завода због нарушеп.а реда у заводу. 

Враћаше својевласти   и преиначење стаља несвојевласти 

§   195 

(') Кад више не постоје претпоставке за одузимаше својевластн, вратиће се своје- 
власт, одузета због душевне болести или слабоумности, no службеној дужности илн no 
предлогу, a у осталим случајевима одузимања својевласти само no предлогу. 

(2) Предлог за враћап.е својевласти одузете због душевне болести или слабоумн:сти 
могу ставити лице коме je одузета својевласт или iteroe заступиик као и лица побројана у 
§ 189 став 3, a предлог за враћање својевласти одузете због других разлога само лице коме 
je својевласт одузета или iherop заступвик, 

(') Ако душевпа болест или слабоумност још пије пресгала, али се je здравстено 
стање поправило толико, да би било довољно делимично одузимање својевласти, онда се иот- 
пуно одузимаше својевласти може претворити у делимично. Предлог за то могу сгавити иста 
ona лица, која би била овлашћена предложити враћање својевласти. 

(') Када je у питању Bpahaihe својевласти или преиначење craii>a неспојевласти, у по- 
гледу надлежиости n поступка сходно he се примешавати наређења § 188, односпо §§ 190, 192 
став 1 и 193. 

§   196 

AKO je предлог за враћање својевласти или за преиначење стања створеног 
одузиман,ем својевласти правпоснажно одбијеи и ако се према резултату посгупка мора са си- 
rypiioiiiliy узети, да се за ближе преме ne може очекивати излечеи^ или зпатно пофављање 
здравстеног CTaiha, срески суд може одлучитн, да се пре протека одре1)°ног рока, не може 
понова предложити враИање својевластн или преиначепЈе стања створеног одузимањсм   своје- 
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влпсти, осим ако се поправљаИ)е стпња лица, коме je спојеблпсг одузета, довољно вероватпим 
учинило. Овај рок не сме бити дужи од годину дана. Предлог станљеи протнвво тој одлуци 
може се одбити   без дал^ег поступка. 

Поступак прн примању у завод за душевне болести или сличне заводе 

§   197 

(') Управници јавних или приватних завода за лечеи.е душевних болести, кад умоболног 
болесчика без његовог пристанкз приме у завод na лечење и старање, дужни су најдаље за 
четрдесет осам сати јавити тс среском суду у чијем се подручју завод налази. Уједно, уко- 
лико je то могућно. имају јавити и природу болесги и чиме се она доказује. Својевол.но сту- 
naih? у зааод мира бнти потирђено писмеиом изјавом болесника датом пред управннком за- 
вода и пред два свелока, који нису у служби завода нити спадају међу лица побројана у § 189 
став 3. Ова нзјава може се у свако доба опозвзти, 

(2) Чим се болесник, који je на свој ззхтев примљен у један од споменугих завода, 
ограничн у слободн кретања или општења са спољнпм свегом, мора се и у погледу ii>era 
учииити пријава среском суду најдаље у року од чстврдесег и осам сати од почетка тог 
ограничења. 

(=) Због одуговлачеша или пропуштаја пријаве суд he управника приватног занода каз- 
пити повчаном казном до 10.000 динара. У исто време саопштиће случаЈ надлежној управној 
власти ради дал>ег поступка. Управник одговара и за пропусте заводских намешгеника. Збиг 
више повреда спомепутих дужвости може управна власт наредиги уклањап.е управника за- 
вода нли одузимање концесије, 

(4) AKO упрлвиик јавног завода ту споју дужност пропусти, срески суд саопштиће то 
надлежпој претпостављеиој власти. 

§  198 

(') AKO пријем у један од споменутих завода пије наређен од којег суда, срески суд 
у чнјем подручју се налази завод, чнм o пријему добије пријаву или иначе за њ' сазна, има 
да одмах по следећим прописима поведе поступак и да, no могућпости, у року од три не- 
деље, рачунајући од дана пријема пријаве, донесе одлуку, да ли се дотично лнце сме задр- 
жати у заводу. 

(-) Одлука се мора оснивати на прегледу лица примљеног у завод од стране једпога 
или дпојице вештака; тај преглед вештаци врше под иадзором и упуствима судије. 

(•) O наређеном прегледу мора се обавеститн бапска управз, која може одредити да 
њезин здравсгени орган суделује при прегледапЈу. Оаај може сгављати пигања лицу задржа- 
ном у заводу н судским вештацима. 

(4) Судија поставља вештаке, и то из реда лекарз, који имају спеппјалпу спрему и 
искуство у душевним болестима. Ако je потребио може се паредитн поновпо прегледа1ве бо- 
лесника или допупзавање вештачког мишљ°ња no истим или другим вештацима. 

(r') lio правилу један пештак има да буде државни или самоуправни лекар или судски 
лекар. Други нештак може бити и лекар јавног завода за душевне болестн, али се никако 
не сме поставити као вештак лекар приватног злвода у коме je примлЈено лице, које се има 
прегледати, нити лекар који je ca овим заводом у сталној пословној вези. Ни један од ве- 
штака ne сме са лицем, које te нма прегледати, пи са лицем, na чији je предлог то лице 
примљено у завод, ни са власником, ни са водећим (главним) лекаром приватног завода, у 
коме се то лице палази, бити у сродству у правој липији, a у побочној линији до четвргог 
степена, пити у тавбини до другог степена. 

С) За преглед je довољан један вештак ако према лекарској сведомби, na основу које 
je то лице примљено у завод, или према сумарпом извештају управе завода o лекарском 
прегледу тог лица у заводу, или према другим поузданим caonmTeibHMa то лице очигледно 
болује од душевне болести или je слабоумно. Другн ће се вешгак позвати, ако то захгева 
лице задржано у заводу или његов заступник или ако се при прегледа1ку покаже да je 
случај сумњив. 

(7) Судија, који води и надзире лекарски преглед има да извиди све што je потре- 
бпо и што би могло користити, да се донесе правилна оцена o душевном стању лица при- 
млзеног у завод; то he он чинити помоћу саслушања сведока и лица која могу дати обаве- 
штења, помоћу списа, исправа и предмета увиђаја, тражењем извештгја власти и другим 
сходним извиђањима. 

(8) AKO TO судија тражи, јавни или приватни заводи за душевне болести и за посма- 
трање морају му дозволити да прегледа у заводу повести болести или друга слична угврђења 
o лицу задржаном у заводу или o лицима с овим сродвим, a ако он то захтева, морају му 
дати и преписе тих сзојнх списа. 
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(") Судија има да лично саслуша лице задржано у заводу, a ако има за то сметње, 
има се o томе известити. Лице задржано у заводу и лекари и службеници завода, no пра- 
внлу, саслушавају се у заводу. У сврху ових саслушаиЈа судији се мора у свако доба до- 
зволити, да дође у заиод, али упргва јавиих завода има он да унапред обавести o свом доласку. 

(ll)) Ha основу резултата извиђања и прегледа суд одлучује да ли се лице задржано 
у заводу сме и даље у заводу задржати или се има из исгог пустити као душевно здраво. 
O томе известиће старатељски суд, 

§ 199 

(') Одлука, да се неко сме задржати у заводу за душевне болести не смета да ста- 
рател)ски суд што друго нареди. Наређено задржавапЈе важи иајдуже једну годину. Али се 
у судској одлуци може одредити краћи рок за задржавање. 

(2) AKO старатељски суд ннје међутим шго друго паредио, може се задржавање про- 
дужитн преко рока споменутог у првом сгаву, али то само на оснону поновног саслушања 
задржаног лица од crpaue судије и на основу поновиог прегледа истог лица од стране једног 
или двојице вештака. 

(;i) AKO се може с разлогом узети, да je престала погреба за даље задржавање у за- 
воду, лице задржано у заводу коме својевласт још није одузета, као и његови родитељи, 
деца, брачви друг, браћа и сестре и iberoBH заступници могу и пре истека споменугог рока. 
захтевати, да се болеспик изнова преглрда и да се на основу тога доиесе одлука да ли да 
се он пусти из завода. 

(4) AKO се одбије предлог, да се лице задржано у заводу из истог пусти, суд може 
одлучити да нема места поновном испитиваи.у разлога за задржавање upe протека рока, за 
који je задржаваше одређено. 

(5) Против судске одлуке да се неко има задржатн у заводу за душевне болести 
могу уложити рекурс: то лице и његови застуиницн и здравствени орган бавске управе, a 
против одлуке да се неко ив таквог завода пусти, могу учожитн рекурс здравствени opran 
банске управе и управник завода. 

(с) Одгодну моћ имају само рекурс зцравственог органа банске управе и управника 
завода за душевне болести. Против одлуке другостепеног суда нема места даљем правном леку, 

Прнвремено старање 

§ 200 

(i) Кад се против својевласнога лица покрене поступак ради одузимања својевласти 
или кад се такво лице прими у завод за лечење душевних болести или у сличан завод, мо- 
pa му се, no предлогу нли no службеној дужностп, поставити привремени помсћник, ако je то 
због заштите шегове неопходно потребво. Пре него се постави привремепи помоћннк нма се 
преслушати onaj, коме треба поставити таквог помоћника, ако je то могуће без штете no 
циљеве поступка. 

(-) За постовљање привремено!- помоћника нацлежан je срески суд, споменут у 
§ 188, или срески суд, који има одлучитн o задржавању у заводу за душевне болести или у 
случном заводу. Кад je против лица, против кога je покренуг посгупак ради одузимаша сво- 
јевласти због душевне болгсти или слабоумности или које je примљено у завод за душевне 
болести поднега тужба нли дозвољено извршење, може у хктним случајеввма париични од- 
иосно извршки суд поставити томе лицу скрбника у смислу § 109 Грађанског парничног 
поступника. 

(") Постављање привременог помо1шика саопштиће се надлежном старателЈСКОм суду, 
и забележиће се у земљишне књиге. Старатељски суд може друго лицс поставити за привре- 
меног noMoiiHHKa. 

(*) Привремени помоћник разрешиће се без одлагаи>а своје дужности no предлогу 
или no службеној дужности, чим заштита није више потребиа. Pa^peiueibe наредиће се поред 
тога још и онда, када предлог за олузимање својевласти буде правиоснажно одбијен или кад 
поступак за одузимаи.е својевласти буде правиосважпо обустављен или кад се на основу 
одлуке o одузимању својевласти постави скрбник или помоћвик. 

Достављаље одлука 

§ 201 

O Одлука којој je o одузимању својевласги (§ 183), o враћању својевласти или o 
преиначељу сташа несвојевласти (§ 195) одлучено, има се досгавити предлагачу, лицу на које 
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се оллука односи, iheroBOM заступнику као и привремевом помоћпику, ако je такав 
постављен (§ 200). 

(-) Одлука, којом се наређује задржаваи^ у заводу за душевне болести (§ 198) има 
се доставити лицу, чије je задржавање наређено, његовом заступнику и привременом помо- 
ћнику, затим управнику завода као и здравственом органу банске уираве. 

(:i) Достава одлуке лнцу, којем се има одузети својевласт или које се има задржати 
у заволу за душевне болести, може изостати само онда ако би то с обзиром na његово 
здравсгвено стап.е бнло бескорисно или би за његово здравствено стање било штетно; у 
таквом случају he се одлука доставити и.еговом заступнику. Ако то лице нема заступпика, 
поставиће му се скрбник за примање одлуке. Против одлуке o посгављаљу скрбника нема 
места правном леку. 

(4) У отправку одлуке мора се упозорити на право рекурса и на рок, у ком се рекурс 
има поднети. 

(5) Отправак одлуке o задржавању у заводу за душевне болести има се доставити и 
суду споменутом у § 188, a отлравак одлуке којом се лицу задржаном у заводу за душевве 
болестн одузима својевласт или се за шега поставлЈЗ скрбник или помоћник, управвику завода, 
у којем се болесник налази или под чијим се надзором негује изван завода. Отправак одлуке 
којом се одлучује o одузнмашу нлн враћању својевласти или o преиначењу стања несвоје- 
власти доставаће се и старател^ском суду. Одузимање својевласти болесиику, који се негује 
изван јаиног завода за душрпне болестн, a исто тако и поставЛ)аље помоћника или скрбника 
таквом болеснику саопштнће се првостепеној општој управној власти и општннској власги 
његовог боравншта. 

Почетак дејства одузпмања својевласти, њеиог враћања или преиначења стања 
несвојевласти 

§ 202 

Одлука, којом се сиојевласт одузпма илн својевлатт враћа или потпуио одузимап.е 
својевласти претвара у деломнчно, има правно д?јство од почетка оиога дана, којега je та 
одлука достављена лицу, на чнју се својевласт она односи, или ономе ко то лице има да 
заступа (§ 201 став 3). Али суд може у одлуци одгодитн дејствовање те одлуке до почетка 
онога дана, којега одлука постане правоснзжном. 

Објављиваше и забележаваи.с у земљишним књигама 

§ 203 

(') Кад одлука o одузимапЈу или враћању својевласти, или одлука KOJOM се иотпупо 
одузимање својевласги претвара у'делимично задобије правно дејство има се одмах објавити 
на иачин прописан у § 311 Грађанског парничног поступника. 

(а) AKO стараник има иепокретнина, старатељски he суд no службеној дужности наре- 
дити, да се одузимање и враћање својевласти сабележи у земљишним књигама, односно да се 
та забележба у случају враћања својевласти избрише. 

Одузимање својевласти нностранцу 

§ 204 

(') Одузимање својевласти иностраицу припада надлежпој власти државе којој mio- 
странац припапа, 

(") Домаћи суд (§ 188) ће за иностраниа, којн има своје стално бораввште у нашој 
држави, предузети све мере које су потребне за заштиту љегове особе и његове имовине и 
варочито he му, ако за то постоје услови споменути у § 200, поставити припременог noMoh- 
ника. Ове мере взжи1-1е док надлежна инострана власт не довесе своју одлуку. Дома1ш суд 
извести11е без одлагаша надлежну инострану власт o привременим мерама и o предлозима који 
су љему или којем другом flOMaheM суду стављеии ради одузима11>а својевласти. Ако од над- 
лежне иностране власти у остављеном joj примереном року не стигне одлука, превешће се 
поступак no нашим законима. 

(3) Одузимаље својавласти изречеио од нашег суда може се ставити изван снаге, ако 
надлежна власт државе којој иностраиац припада, изрекне, да нема претпосгавака за одузи- 
мање својевласти нли ако се нпосгранцу одлуком надлежне власги његове државе своје- 
власт врати. 

(4) Уколико постоје државни уговори или посебпа наређеша, поступаће суд no њша. 
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Трошкови 

§ 205 

(i) У случајевима §§ 197 до 199 као и случајевима, у којима се има поступати no служ- 
беној дужности. (§ 189 стпв 1) илн no предлогу државног тужиоца (§ 189 став 4), држава he 
предујмитн трошкове поступка, 

(-) Уколико je поступак довео до одузимања или враћања својевласти, или до преина- 
чеп.а craiba несвојевласти, трошкови поступка намириће се из имовине стараника. Али кад je 
поступак поведен no службеној дужиости или no предлогу државног туж^оца, стараник he 
сносити трошкове само онда, ако тиме није доведено у опасност издржавање п.егово или 
љегове »ородице. Уколико стараник из овога разлога ne може да сноси трошкове поступкз, 
спосиће их ono лице, које je no закону дужно да стараника издржава. Уколико ни то није 
могућно без опасности no издржавзње тога лица или његове породице, трошак he сносити 
држава. 

(3) Кад се поступало no предлогу овлап^еног липа, a предлог се коначно одбија, то 
he лице сносити проузроковани трошак. To не важи за државног тужноца, ако je он поднео 
предлог. 

(4) AKO се поступило no службеној дужности или no предлогу државног тужиоца, a 
поступак се не сврши потпуним или делимичним одузимањем својепласти, трошак he сносити 
држава сем случаја, ако je за покретање поступка дало повода друго лице, a оно je прн томе 
поступало злонамерпо или крајним нехатом. У таквом случају трошкове he сноситн лице које 
je за то дало повода. 

(') Трошкове поступка no наре1)ен.има §§ 197 до 199 има до сноси лице које je задр- 
жано у заводу за душевне болести кли у сличном заводу. Али суд може наложити накнаду 
ових трошкова, у целости или делимично, ономе који je лао попода ставл>аљу у такзв завод, 
ако je при томе поступао злонамерно или крајњим нехатом. Уколико би лице надржано у 
заводу имало да сиоси грошкове поступка, сходно he се примењнвати наређења става 2 рече- 
ница 2 и 3. 

(") Кад су према горњим прописима више лица дужна да сносе трошак, њихова je 
обавева солидарна, 

(7) Трошка око поступак^а појединог учесника у поступку сносиће свако лице за себе 

ЧЕТВРТИ ОТСЕК 

Старатељска поверенства и старатељски савети 

Старатељска поверенства 

§206 

(*) Свака општнна може тражити, да joj се одобри установљење сгаратељског пове- 
ренства, које he на подручју те општине вршити све послове старатељског суда, ако се она 
обавеже, да he сносити све личне и материјзлие издатке старатељског поверенства, и ако 
прими na себе пуну одговорност за сваку штету, која би могла настати од управљања имо- 
випом стараника. 

(«) To могу трзжити и више општина зајелно, ако се уз одобрење надлежпе управне 
власти сложе у погледу учешћа у трошковима, o месту где he бити сециште поверенства и 
o уређењу поверенства, a може то тражити и које друго самоуправво тело за поједине on- 
штине или за скуп општина у своме подручју. 

§207 

Одобреп.е за установљење старатељског поверенства даје Мннистар правде у cnopa- 
зуму са Мипистром унутрашњих послова, и то на образложен предлог надлежног самоуправ- 
ног тела, a no саслушању надлежног баиа и претседника, апелационог суда. Ово се одобрење 
не може дати, ако нису испуњени услови  из § 206. 

§208 

0) Старатељско поверенство састоји се из старешине среског суда или 11.еговог заме- 
нцка као претседника, правнога извесгиоцз, који мора бити оспособљеп  за вршшие судијске 
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службе, и погребног броја приседника као чланоиа   старатељског   поверенства,   Служба  при- 
седника je почаспа. 

(=) Општинско ззступништво бира на чегири годнне шест приседника старатескога по- 
веренстна, a ако подручје надпежносги старатељског поверенсгва обухвата преко 50.000 ста- 
иовиика, дванаест приседника, 

(з) За приседника старатељског поверенства може бити изабрано свако 30 година старо 
својевласно писмено лице које ужнва добар глас. 

(1) Општинско заступништво има осим тога поставити чнновника који he вршити за- 
датак правног известиоца (сгав 1), као и сгарати се за потребно рачунско, благајничко и пи- 
сарничко особље као и за све друго што je потребно са уредно пословање по- 
веренства. 

(e) Чланови старатељског поверенства као и осгало особље поверенсгва полажу пред 
претседником поверенсгва заклетву, да he бити верни владајућем Краљу и да he дужпост 
члана старатељског поверенства савесно вршити. 

(r') Прописн §§ 15 до 23 Грађапског парннчног поступка o искључењу и изузећу су- 
дија сходно iie се примењивати и на чланове поверенсгва с том изменом, да o H3y3ehy чла- 
иова поверенства, осим претседника, одлучује коначно претседник поверенства. 

§209 
Уколико у овом закоиу није што друго BapeljeHO, старателЈСКо поверенство у стара- 

тељским пословима има исга прнва и дужности као и срески старатељски суд и недлежно je 
за све старзтељске послове свога подручја исто онако као и срески суд. 

§210 

С1) Старатељско новеренство доноси своје одлуке већином гласова у Beliy, у којем, 
осим старешине среског суда или iberoBor заменика и правиога изаестиоца, морају бити барем 
још грн приседника. Уосгалом и овде he се сходно примењивати прописи § 12 Грађанског 
парничног поступника. 

(2) Наредбе и налоге, којима се само припрема ток постуика, a ne решава o самој 
ствари, доноси11е извзн седнице сам претседник или no љеговом наређењу правни известилац 
или који други члан позеренства. 

§211 

(l) Против одлука старатељског поверенства имаместа рекурсу једнако као и против 
одлуке среских као сгарател.ских судова према нагеђењима првога дела овога закона. 

(-) Одлуке старатељског поверенства извршиће судовн исто онако како извршују од- 
луке сгаратељских судова (§ 19). 

Старатељски савети 

§212 

(') Где нема старатељских поверепстава, постављаће се за поиагање старатеЛ)Ског суда 
старатељски савети, којима he биги дужност да старатељском суду саопштавају све за во- 
Ijeibe старатељских послова важне чињенице н опажене недостаткг или неправилности у управ- 
љању имовином стараника н њиховом васпитаиЈу, Кад то буде потребно, старатељски савети 
послужи11е суду својим саветом и мишљењш, као и давапЈем обавештеља, како би се што 
више унапредили интереси лица, која су под старатељством. 

(-) Старатељски савети су дужни нарочито: 
1) пријавити суду кад треба поставити штитаикз, саштитника, скрбника или проду- 

житн штитничку власт; 
2) пријавити суду сваки случај запемарења неге и васпитања, злоупотребе родитељске 

власти или невршење родител^ких дужности; 
3) саопштити суду имепа оних лица, која су подесна за штитнике или скрбнике, као 

и то, да ли су та лица приправна, да се приме те дужности; и 
4) помагати штитнике и скрбнике саветима у вршењу њихове дужносги. 

§213 
i1) Претседннк окружног суда no предлогу општинског одбора (градског заступства), 

a no иреслушању сгарешиие среског суда, поставиће зз свгку општину примерни број стара- 
тељских санетника. 
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(2) За старатељског саветника може бити постављено свако 30 година старо својевласно пи- 
смено лице које ужива добар глас. У првом реду поставиће се као саветници претставници 
признатих вера, наставници и друга лица, која се истичу социјалним и добротворним   радом. 

С) Старатељски саветници заветоваће се старешини среског суда, да he своју дужност 
савесно вршити и да he радити на унапређељу интереса лица, која су под старатељством. 
Служба je њихова почасна. 

Преписка старатељских поверенстава и старатељских саветника 

§ 214 
Преписка старатељских поверенстава и старатељских саветника са јавним властима 

ослобађа се свих такса и плаћања поштарине. 

Ближа наређења o старатељским поверенствима и саветима 

§ 215 

Ближа наређеша o старатељским поверенствима и старатељскнм саветима издаће Ми- 
нистар правде no споразуму са другим надлежним министрима. 

ЧЕТВРТИ ДЕО 

O УСВОЈЕЊУ И ПОЗАКОЊЕЊУ 

1) Усвојење 

§ 216 

(') За решавање молбн ради потврде уговора o усвојењу   падлежан je окружни   суд. 
{■■) Поступак ради ycHajaiha може се код суда покренути само на основу писменог или 

у судски записник примљеног уговора усвојиоца (поочима, помајке) и усвојеника (посинка, 
nohepKe) или шеговог законског заступника. Писмени уговор мора бити саставл>ен у облику 
јавнобележничког акта или оверен од суда или јавног бележника. 

§ 217 

(') Кад je потребно одобрење старатељског суда, молба са уговором o усвојењу пре- 
даће се среском суду, који врши сгаратељску власт над усвојеником. 

(-) Срески суд, пошто утврди да има изјава o привољењима и пристанцима потребним 
no Грађанском законику, састављених у облику прописаном за сам уговор, извршиће потребне 
извиђаје o породичпим и имовинским одношајима, o годинама старости поочима, помајке и 
усвојеника и доставиће све списе заједпо са својим образложепим предлогом окружном суду 
на решење. 

(3) AKO није погребно одобрење старатељског суда, молба са уговором o усвојењу под- 
неће се непосредно оном суду, у чијем подручју усвојилац има своју општу местну 
надлежност. 

(*) Taj окружни суд he стање ствари извидети и потврдити усвојење, ако за то по- 
сгоје све законске претпоставке. 

§ 218 

0) Одлука окружног суда доставиће се усвојицу и усвојенику, a ако овај није сво- 
јевластан, његовом законском заступнику и старатељском суду. 

(2) Кад одлука, којом се потврђује уговор o усвојењу, посгане правноснажном, она he 
се доставити надлежној власти ради увођења у матичне књиге, a изворник уговора, на који 
he окружни суд ставити одлуку o потврди, 4yBahe се код окружног суда одвојено од 
других списа. 

2) Позакоњење 

Утврђење очинства 

§ 219 
Код позакоњења накнадним браком ванпарнични суд не посгупа, осим случаја споме* 

нутог у cлeдeheи параграфу. 
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§ 220 

(') Очинство ванбрачног дететз, у циљу да се дете сматра доцније закљученим браком 
позакоњеним, утврдиће се после смрти оца no ванпарничном поступку. Исто тако he се у 
смислу прописа Грађапског закоиика ради nojUKOibeiba после смрти оца no ванпарничном по- 
ступку утврдити, да je раннја брачна препрека уклоњена или да који брачни друг није, без 
своје кривице, знао за брачиу препреку. 

(2) Очинство he се мо\ш утврдити одлуком ванпарничног суда само онда, кад постоје 
такве чињеннце и околности, из којих несумњиво произлази да се умрли сматрао и прнзнавао 
оцем тога детета, и ако они, који би били позвани на наследсгво умрлога оца, то очинсгво 
основано не оспоре. 

0 За поступак надлежаи je, у случају ако je за дете, које се има позаконити, већ 
постављен штитник или скрбник, старатељки суд, a у другим случајевима срески суд, код 
којег то дете у грађанским парницама има споју општу месну надлежиосг. 

('j Правоснажну одлуку, којом се утврђује очинсгво, доставиће суд надлежној власти 
ради увођења у матице, 

Позакоље1Бе милош^у Владаоца 

§ 221 

[*) Молба за позакоњење иилошћу В-гпдаоца предаће се, ако дете није својевласно, 
среском као старатељском суду, иначе среском суду којп je за ванбрачпо дете у гра1)анским 
парницама опште местно надлежан. 

(2) Срески суд, којем та молба буде поднесена, извидеће ciaihe ствари н све одлучие 
околносги и послаће спнсе Апелационим суду са својим образложеним мишљељем, a ако дете 
није својевласно, и са саојом изјавом o пристанку или непрнстанку. 

() Апелациони суд he спнсе са сиојим мишље11>ем поднети Мннистарству правде 
ради  подношења Краљу. 

§ 222 

(') Владаочево решење caonuiTHhe срески суд странкама и надлежној власти радн уписа 
у матице рођених. 

(2) Pemeibe o позакоње1£>у нма правну спагу од даиа кад га je Владалац потписао. 

ПЕТИ ДЕО 

Добровољна процена и продаја 

§ 223 

Свако може тражити да му се предмети његовог власнншгва преко суда процене и 
да се јавно продаду. 

Надлежност 

§ 224 

(') За процену као и за дражбу непокретних и покретних телесннх ствари надлежан 
je онај срески суд, у чијем се подручју те ствари налазе. Ако се непоксетно добро налази у 
подручју више среских судова, тражилац процене или продаје има право да изабере суд, код 
којега he го тражити, 

{-) За процену и дражбу надлежан je срески суд, у чијем подручју пребива илн борави 
веровник, но ако je тражбина укњижена, иадлежан je, no избору молитеља и онлј суд, у чијем 
подручју лсжи непокретнииа том тражбипом оптерећепа. За проиену и дражбу других имо- 
пинских права падлежан je срески суд, у чијем подручју оплаш11еник пребива или борави, a 
ако вршење права обухсата употрсбљава!Бе нлн искоришћаваље непокретне или покретне 
телесне ствари, онда срески суд споменут у првом ставу. 

(*) Добровољну продају покретиих телесних ствари провешће суд само, ако оне спадају 
у још иеуручепу заоставштину илн у И1МОвину лица под сгаратељстпом. У свим осталим случа- 
јевима добровољна продпја покретних телесних ствари може се тражити само код управпих 
власти no прописима, који за ших постоје. 
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§ 225 

Извршење процене или дражбе суд може поверити и јавном бележнику, a у погледу 
покретних телесних ствари и начелнику општине. 

Поступак 

§ 226 

Уколико овај закон што друго не нзређује, овде he се сходно примењивати прописи 
o процени и дражби садржани у Закону o извршељу и обезбеђењу и у Уредби o процењи- 
Baiby предвиђеној у § 113 сгав 5 тога закона. 

Процена 

§ 227 

Суд he no службеној дужности изабрати вештаке и с њима извршити судску процену 
При томе суд није везан за предлоге сгранака, 

§ 228 

Процене извршене на молбу власника не могу нмати правног дејства према лицима 
која o томе ннсу унапред обавештена, 

Дражба 

§ 229 

Кад то власник захтева дозволиће се добровољна продаја и без претходне процене 
али власник мора назначити почетну (искличну цену). 

§ 230 

(') AKO се друкчије не предложи, суд fae одредити само једно дражбено рочиште на 
којем се неће примати понуда испод почетне цене. 

O У одлуци којом се одређује дражба навешће се, шта he се учинити са куповном 
ценом. 

Дражба непокретнина 

§ 231 

О) Код одређивања добровољне дражбе непокретнина суд има особито пазити, да 
дражбени услови буду јасни и разговетни, да у њима не буде одредаба, због којих би про- 
даја била недопуштена илн неваљала или таквих одредаба, које би могле бити повод споро- 
вима или неспоразумима. Ако суд таквих недостатака нађе, има позвати учеснике, да их уклоне, 
јер се иначе неће одредити дражба. 

(а) У огласу, који he се издати има се напоменути породично и рођено име и преби- 
валиште продаваоца тачно означење непокретнина, која се продаје, и почетна цена. Уз то 
треба нарочито навести, да je продаја одређена услед добровољног захтева власника и да he 
услед тога сви терети, дакле и укњижено заложно право веровника остати нетакнуто без 
обзира на куповну цену, која he се продајом пости1ш. 

(3) Обавештењу и опомени веровника, која je прописана у извршном поступку, нема 
места при добровољној дражби. 

§ 232 

(') Власник може дражбеним условима за себе задржати право да у одређеном року 
одобри или ne одобри продају, но то се мора у огласу нарочнто напомепути. Када то право 
за себе не задржи, npHnamhe непокретнина оном, који je највише понудио (§ 230 став 1), и 
та продаја се смагра неопозивом, 

(2) Суд he купцу и продавцу издати исправу o продаји. 
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Полагање куповне цене суду 

§ 233 

AKO суд није што друго наредио (§ 230 став 2), куповна цеиа има се одмах, a најдаље 
за три дана код суда положнти. 

Трошковн 

§ 234 

Трошкови око процеве или продаје, нарочнто присгојбе иештака, дневннце и путне 
трошкове изасланика суда, судскн изаслаиик има сходпо наређеи.у § 87 навести у свом изве- 
штају или у записнику o процени или продаји, a суд he одмерити њихов износ и иаредити 
шихову исплату, уколнко их није странка no наређењу суда већ унапред положила. 

ШЕСТИ ДЕО 

Проглашсње несталог за умрлог и доказивање смрти 

Надлежност 

§ 235 

(') За проглашење несталог за умрлог као н за поступак ради доказиваи.а да je нестали 
умро надлежан je окружнн суд у чијем je подручју отсутпик имао послед11)е своје пребива- 
лиште или, ако тога није имао, где je последње време боравио. Ако наш држављанин није 
имао у нашој држави пи пребивалиште ни боравиште, или се ово ие може утврднти, онда he 
Касациоии суд одреднтн окружии суд, који he бити надлежан. 

(-) Расправа и доношење одлуке спада у дужиост судије појединца кога за то прет 
седник окружног суда одреди. 

(3) У поступку за проглашење несталог за умрлог и за доказиваље да je нестали умро 
прнмењује се општа наређења овог закона уколико у ODOM делу није што друго наређено 
Предлагач и друга лица могу се саслушати и под заклетвом. 

Проглашеље несталог за умрлог 

§ 236 

{') Проглашење несталог за умрлог може тражити сваки, ко има правни »нтерес, да 
се утврди смрт несталог, као и лржавно правобраниоштво у јавном интересу. 

(2) Молба ради проглашеља несталог за умрлог може се поднети најраннје годину дана 
пре него што протече рок који no Грађанском закону мора протећи да се неко прогласи за 
умрлог. AKO се xohe да тражи проглашеље за умрлог несталог лица, које je у рату бнло тешко 
рањено или je као учесннк у рату било нестало или које се налазило у којој блнској смргној 
опасностн у смислу прописа Грађанског законнка, може се молба за проглашеп.е поднети одмах 
посла догађаја, који je угрозио жнвот несталог. Али одлука o проглзшењу несталог за умрлог 
ne може се ни у којем случају допети док ne протече законски рок. 

У молби треб:1 вероватним учинити овлашћење за доношење молбе као и навестн и 
вероватиим учииити чињенице, које no грађанском законику служе за основ одлуци o пропа- 
шењу песталог за умрлог 

§ 237 

f) Чим се поднесе молба која одговара наређењима § 236, суд he несгалом поставити 
скрбпика! коме he наложити, да прибави потребна обавештења o несталоме, и сам провести по- 
требне извиђаје (§ 2 бр. 5) o томе да ли постоје услови за поведење поступка. Ако no про- 
неденим извиђајима пађе да ти услови постоје, изда11е оглас у коме he навести битне окол- 
ности тога случаја и позвати несталог и свакога, који би имао каква знања o животу иесталог, 
да то јави суду или постављеном скрбнику, јер iie се no протеку рока, у огласу назначенога, 
нестали прогласити за умрлог. 

(г) Рок огласа траје годипу дана. Али у случајевнма споменутим у § 236 став 2 рече- 
ница друга огласни рок продужи{1е се до протека рока, који je за те случајеве предвиђен у 
Грађанском законику као услов за проглашеше за умрлог. 
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(^) Оглас he се прибити на судску таблу обзнанити у оиштини у којој je нестали 
пребивао, a, према приликама, и у другим општинама и једаппут објавити у новинама одре- 
ђеним за службене објаве тога суда, Суд може наредити да се оглас објави и више пута, a 
може га објавити п у другим новииама. 

{') Дан којега се свршава огласни рок има се у огласу календарски озиачити, и то 
тако да од даиа објаве оглпса у новинпма одређеним за глужбене објане протече најмање рок 
предвиђев у ставу 2. 

§ 238 

(•) Кад протече рок назначен у огласу, су he no поновлЈеној молби донети одлуку 
i2) AKO суд н^е, да nocioje сви услови Грађанског законика,  прогласиј^е несталог за 

умрлог, a у одлуци изреком назначити л.-.и, a према могућпостн и тренутак, који се према тим 
пропнсима има сматрати као време његове смрти. Правиосиажна одлука достави11е се водиоиу 
матице ради провођеша у матичпим књигама. 

§ 239 

Други закопи прописују да ли ј: за склапање иовог брака потребно, да се брак не- 
сталог лнца прогласи раскинутим, ко то може тражнти н no којем he се поступку o таквом 
захтеву одлучити. 

Доказивање да Je несталн умро 

§ 240 

(') AKO се смрт несталог не може доказати јавпим исправама, лнцп помеиута у § 236 
могу код суда (§ 235 став 1) предложити, цл со проведе докзз o смрти и допесе одлука да 
се смрг несталог има сматратн доказаном. 

(") У таквом he се случају сходно примељивати napeljeiha §§ 23G и 237. Ако суд нађе 
да има места томе поступку, поставиће скрбника и издаће оглас. За овај оглас вреди пропис 
§ 237, с том изменом да оглапш рок не cve бнти Kpahn од трн месеца. Доказивање се може 
провести и npe протека огласног  рока. 

(3) I lo протеку огласног рока и после проведених доказл, суд he преслушати скрбпика 
п учеснике o успеху проведенога доказа, a no њиховом преслушању донеги одлуку, која мора 
бити образложена 

(') AKO суд nalje, да je доказ успео, HaBemhe у одлуци дап за који je доказаио, да je 
нестали умро или да га нестали није прежнвео. У последи>ем случају he се тај дан сматрати 
као дан смрти несталога. 

Укидаље или исправљаше одлуке o проглашешу несталог за умрлог или o 
доказпвању смртн песталог 

§   241 

(i) AKO je лице које je проглашено за умрло још у животу или ако je умрло другог 
дана, a не оног који се no судској одлуци има сматрати као дан његове смртн, може лице 
проглашено за умрло само или свачи други којн има правни интерес као и државно право- 
браништво у јавном интгресу (§ 236) трзжити код суда да се одлука o проглашењу смрти 
укине, олносно исправи. Суд he o таквом предлогу повести поступак, држе11и се при томе 
прописа § 235. У исто доба he обавестити оставински суд, који he оставинску расправу ако 
ако je она Beh поведева зауставити. Ако je остазинска рзсправа Beh поведена и земл.ишно- 
кпјИЖни уписн на основу проведене оставинске pa праве Beh су извршени, оставински суд he 
наредити, да се земљишне кљиге забележи да je поступак no овом параграфу поведен. Пос- 
леднца je ове забележбе, да гонесена одлука има потпуио дејство против оних лица, која 
стекну кљижаа права после тренутка, када je одлу a ради забележбе стигла земљишнокњиж- 
ном суду. 

(-) AKO се извиђајима утврди, да je несталн у животу или да je умро другог дана a 
не онога који се no судској одлуци нмао сматр ти као дап шегове смрти, суд he одлуком 
укинути или исправити своју ранију одлуку. 

(3) Кад ona ова одлука постане иравноснажна, достави1'1е je оставннском суду, a овај 
he према одлуци даље поступити. 

(4) AKO окружии суд донесе одлуку, да зе ранија одлука одржи на снази, нареднће 
no ibenoj правоснажности, да се забележба брише и досгавиЈхе ту одлуку оставинском суду 
ради даљег поступка. 
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§  242 

(*) AKO лице, које je проглашено за умрло лично доће суду и тражи, да се укине 
одлука, којом je проглашено за умрло, a изван сумље je истоветност предлагача са лицем 
које je проглашено sa умрло, суд he без даљег поступка укинути одлуку o проглашенњу тог 
лица   за умрлог. 

(г) У вези с одлуком, споменутом у првом ставу, надлежни оставински суд he no служ- 
беној дужности no ванпарничном поступку вратити предлагачу посед имовине, у чији посед су 
дошла друга лица на основу проглашења предлагача за умрлог, држећи се при томе прописа 
§ 2 бр( 7 и § 9, 

(s) У првом ставу споменутн суд известиће у исто време иадлежни сгаратељски суд у 
цил.у, да тај суд укине штитништво постављено за децу лица проглашеног за умрлог и да 
му врати очинску власт. 

§  243 

Прописи §§ 241 и 242 he се сходно примењивати и у случају, ако je лнце, у погледу 
којег je изречено да je љегова смрт доказана, још у животу или je умрло другог дана, a не 
оног којн се je no судској одлуци имао сматрати као дан његове смрти. 

СЕДМИ ДЕО 

Судски поништај исправа (амортизација) 

Допустнвост поништаја 

§  244 

(») Изгубљене, украђене, изгореле или ма na који други начин нестале илн уништене 
исправе могу се no нзређењима следећих параграфа судски ирогласити да су изгубиле своју 
правну ваљаност (поништити). 

(2) He могу се судски поништити ове исмраве: 
1) новчанице Народне банке и Државе; 
2) cpehKe Државне класне лугрије и срећке других лутрија прнређених за опшге- 

корисне и добротворне сврхе; 
3) поједине купоне (одресци за камате и за ренте и за уделе у добитку од деоница 

— акција), одвојени од главне исправе, и талони папира од вредности и 
4) карте и марке издане у свакодневном промету, као што су улазнице, возне карте 

и слично. 
(') Наређењима става 1 и 2 не дира се у посебне законе, који и друге исправе изу- 

зимају од судског поништаја. 

Надлежност 

§ 245 

Уколико посебни закони што друго не наређују, за поништај обвезница и другнх 
папира од вредности државе и самоуправних тела надлежзн je трговачки суд, a где га нема, 
окружни као трговачки суд, у чијем подручју се воде односне главне књиге. 

§   246 

(О За поништај папира од вредиости изданих од деоиичких (акционарских) и других 
друштава и завода основаних no одобрењу државне власги, a који су под државним надзо- 
ром, надлежан je трговачки, односно окружни као трговачки суд, у чијем подручју je седи- 
ште предузећа, које je тај папир издало, a ако je подружница (филијала) самостално издала 
тај папир, суд у чијем подручју je та подружница нзсгањена. To важи нарочито за дсонице 
(акције) привреминице (интеримнице привремене акције), заложнице, деоне обвезнице, уложие 
књижице штедионицч, полице и остале папире од вредности одређене за промет. За поништај 
папира од вредности издатих од других друштава или предузе11а, ако ти папири имају купоне, 
као и самих купонских табака таквих папира надлежан je трговачки суд, односно окружни као 
трговачки суд, у чијем подручју je место издавања тога папира. 

(2) За пониипај меница, чекова и оних исправа за које трговачки закон или други закон 
прописују, да се имају поништити no прописима меничног закона, надлежан je трговачки од- 
иосио окружни као трговачки суд, у чијем je подручју место плаћања. 
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§247 

За поништај свих других исправа, које нису у предњим параграфима споменуте, над- 
лежан je срески суд, у чијем се поиручју налази место испуњеи.а, ако je оно назначено у 
исправи, a ако није назначено, срески суд, којн je за предлагача поништаја у време ставл.чи1а 
иредлога оптте местио надлежан у грађанским париицама. 

§ 248 

Кад je no прописима предњнх парлрафа за поступак надлежап трговачки или ок- 
ружин као трговачки суд, расправа и /lonoiuen.e одлуке спадају у дужпост судије појединца, 
кога за то претседник суда одреди. 

Поступак 

§ 249 

За поступак код поништаја исправа вреде општа Hapeljeiha овога закона, уколико mi- 
je у овом делу закона што друго napeljejo. Предлагач н друга лица могу се и под заклет- 
вом саслушати. 

§ 250 

(i) 3i подноше11>е предлога за поништај исправе, овлашћено je лице, које из те ис- 
праве ил1 на основу те нсправе монсе оствпривпти какво право нлп које ппаче има правног 
интереса да се судски понншти исправа. 

(-) Предлагач треба да: 
1) приложи препис исправе или назначи њен битпи садржај и наведе све што je 

потребио, да се i справа могне тачно распознати и разликоваги од других; 
2) вероватннм учнни, да je исправа нестала или уништена као н чињеннце које му 

дају овлашћење да сгави тлј предлог. У погледу несталих одвојеннх купонских табака главна 
исправа доказује ово овлашћење. 

§ 251 

(>) AKO се тражи попиштај папира од вре^ности, мора се у поднеску навести нарочито: 
1) име, стан односно седиште издаваоца; 
2) место и време издаРБа, број и серија папира од вредности; 
3) износ главнице на коју гласи и висина камате; 
4) да ли гласи на доносиоца или no наредбн или на име и na чије име; 
5) да ли je назначен рок плаћања и који, a ако je папир подвргнуг жребању, да 

ли je изжребан, када и у којем износу; 
6) дан доспелости последњег купона и да ли je иестали папир од вредности имао 

талон; 
7) no могућности, време кад je и место где je onaj за кога се тврди, да je 

власник дотнчне нспрчве чији се поништај тражи, постао њен власник као и начин на који 
je стекао папир, време када и место где je примио последи^е камате или дивидеиду, као и 
прилике под којима je папир нестао. 

{2) У једном поднеску може се предложити поништај и више памира од вредности, 
ако су они исговрсни и ако су од исгог издаваоцз. 

§ 252 

(') AKO суд, после брижљивог испитива11,а изпесених података и доказа, нађе да су 
довољно вероватним учињени паводи o стицаи>у, поседу и губитку исираве и да je предлог 
за поведсље поступка основан, упитаће обвезника (издаваоца испрзпе) a према потреби, и 
друге учеснике, да ли постоји исправа с назначеним обо1ежјем и да ли покретању поступка 
сметају какве препреке и које. За одговор суд he одредити примерен рок. Обвезник може 
низначити лица или oprane, који су позвани да одговоре на та питања и дају разјашњење. 

(2) Обвезника не треба питати: ако он сам предлаже поништај, ако je o предмегу, o 
којем би се он имао упитати, neh дао пре . кратког времеиа веродостојну изјаву, ако му je 
Bth јављеп губитак исправе no § 262 или ако je услед рата или прекидања саобраћаја или 
услед других ванредних дога1јаја ставлЈа11.е тога питања или одговарање на њ привремено 
онемогућено. 
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§ 253 

Покретање поступка ради поништаја исправе објавиће се огласом, у којем се мора 
означити: 

1) име, занимање и стан (односно фирма и седиште) предлагача и љегпвог заступиика; 
2) тачно означење нестале исправе; a, no потреби, љен тачан опис (§§ 250 и 251); 
3) рок у ком се имају чинити пријаве или приговори (огласни рок); 
4) позив, да се исправа   суду   покаже или да се ставе приговори против предлога, и 
5) опомева, да Ise се исправа судски поништити ако се у означеном року са дотич- 

ном исправом нико не пријави суду или не сгави приговор протнв предлога за понишгај ис- 
праве. 

§ 254 

') Оглас he се доставити свима учесницима, прибити на судску таблу и једанпут 
објавити у новинама одређеним за службене објаве суда, код којега се води поступак. При 
том he се сходно примењивати прописи другога става § 311   Грађанског парничког поступка. 

2) Суд he водити тачан списак папира од вредности и исправа o којима je код тога 
суда покренут поступак ради поништаја. Овај списак може сваки разгледати и преписати, 

а) Министар правде у споразуму са Министром трговине и индустрије ocHOBahe уред- 
бом Средишњи весник, у коме he се периодично објавл.ивати у изводу сви покреиути и у 
смислу става првог оглашени поништаји, који се односе на папире од вредности, одређене 
за промет. Ово he ca објавлЈИваи.е понављати све док се не доврши поступак било одлуком 
o поништају било обуставом  поступка. 

§ 255 

Уколико посебни закони не наређује што дуго, рок огласа траје: 
1) годину дана: 
a) код исправа. које гласе на доносиоца; 
6) код исправа преносивих индосаментом, a које имају   бланко индосамеиат и 
в) код исправа које имају купоне (§ 244 став 2 бр. 3), a ти купони гласе na до- 

носиоца. 
2) шест месеци: 
за све остале исправе. 

§ 256 

(>) Огласни рок тече од дана када je оглас обнароДован у новинама за објављивање 
судских огласа. 

(a) Код исправа са купонима који гласе на доносиоца, као и код одвојених купон- 
ских табака са купонима, који гласе na доносиоца, огласни рок не може протећи пре него 
што прође година дана од дана, кзда je последњи Beh издати купон доспео, a ако сама 
тражбина раније доспева, од дана доспелости тражбине. Ако се пак зз последњи купон 
уопште иишта не t^aha, та година pa4yHahe се од l јула оне године, које би се тај купон 
исплатио, да није исплата обустављена. 

Дејство поведења  поступка  и вабрана плаћања 

§ 257 

(') Поведењем поступака ради поништаја исправе према предлагачу прекида се за- 
стареваше оним даном, кога je предлог надлежном суду поднесен. 

(2) Обвезаник и његове подружнице као и његова места за плаћање не смеју више 
ваљано испунити обавезе из те исправе, нити смеју ту исправу преиначити, заменити другом 
исте врсте нити je преписати на другог овлаш!1еника или нз њу издати нове купонске табаке 
или талоне од почетка рока кад им je достављен оглас или кад им je иначе на било који 
начин дошло до знања или кад су при потребној пажњи могли дознати, да je покренут по- 
ступак ради поништаја исправе. Ta забрана пла{јања траје све док се посгупак не обустаин 
или исправа судски не поништи. Ова се забрана не односи на замену и препис на другог 
овлаиЛеника државних папира од вредности, које се не жребају, a гласе на доносиоца. 

(») Обвезаник, љегови подружнице и места за пла11ање oвлaшhelIи су, да задрже 
исправу, за коју je издала забрана пла1шБа, ако им je она поднета, али морају o том странци 
издати потврду. Задржану исправу имају сместа поднети суду, надлежном за поништај, уз 
назнаку имена и стана оног лица, које je ту исправу. ради  исплате  поднело.  Али ако и не 
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задрже исправу, дужни су  суду код кога je поведен посгупак за понишгај, јавити оно   лице, 
које ју je ради исплате поднело. Суд he o томе обавестити предлагаче. 

{*) За поједине купоне вреде прописи § 2G3 и онда кад се тражи понишгај самих 
купонских табака. 

Обустава поступка 

§ 258 

(') Поступак и даље оглашавање обуставиће се, a учесници o том обавестити, чим то 
предлагач затражи или ако он у даном му року не положи таксу за оглашавање. Тако исто 
поступаће се ако треће лице испраау поднесе суду или иначе докаже, да je има, или ако се 
пакнадно докаже да су иаводи предлагача (^§ 250 и 251) неистинити. 

(г) Пријаве трећих лица испитаће се и онда, кад стигну суду росле огласног рока, 
али пре донесеног закључка o поништају. Предлагач се мора o свакој пријави обавести. Због 
пропуштања рока пријаве нема места повраћају у пређгшље стаље. 

(») AKO се ималац исправе пријави и поднесе je суду, дозволиће се предлагачу, пре 
обуставе поступка, да ту исправу разгледа у за то одређеном року. Ако исправа иије суду 
подпета, суд he no предлогу предаагача наложигн имаоцу исправе да ту исправу у том циљу 
поднесе суду код којег се води поступак или среском суду месга, где се исправа, налази. 
AKO лицо, које тврди да je ималац иеправе, не посгупи no том налогу, нити на други на- 
чин докаже, да ту исправу има, неће се даље узимати у обзир његова пријава. 

Поново тражење изјаве од обвезаника 

§ 259 

(») Кад протече огласни рок, суд he на захтев предлагача упитати обвезаника, да ли 
није после његовог одговора на први упит (§ 252) na основу исправе извршепо какво anaha- 
ше, учињепа каква замена или препис исправе на другог овлаиЉеника, или да ли су издани 
нови купонски табаци. Ако je Beh дата веродостојна изјава обвезаника o томе после протека 
огласиог рока, онда се питање неће више ставити. 

{") AKO je обвезник исправу сасвим искупио, учинио какву промепу с њом (замену, 
пропис) или издао нови купонски табак, поступак- he ;е обуставити и предлагач o томе из- 
вестити. Обвезаник je одговоран, ако се својом кривицом није држао »абране пла11ања. 

Одлука o поништају 

§ 260 

(•) Суд може npe доношења одлуке o понишгају извршити даље извиђање. Ако je 
ради остварења захгева ua исправу поднета тужба, одгоди11е се одлука o иоништају no 
свршетку  парнице. 

(2) Одлука, којом се исправа судски понештава, мора садржаваги податке, означене у § 
253 бр. 1 и 2, као и то да je утврђепо да je огласни рок протекао без успеха. 

(3) Одлука he се доставити свима учеснчцимл. 

Дејство поништаја 

§ 261 

(') Одлука, којом се исправа судски поништава, замењује несталу исправу, док се не 
изда нова. Onaj, ко je издејствовао попиштај, може на основу те одлуке према обвезанику 
остваривати сва права, која проистичу из те исправе или му припадају na оспову те исправе или 
захтевати, да му се o његовом   трошку изда нова   исправа   уз предају   удлуке o поништају. 

(-) Испу1Бењем обазезе према оном лицу које je издејствовало поништај, обвезапик се 
ослобађа обавезе утолико, уколико би био ислобођеп да je испупио обавезу према имаоцу 
поништене исправе. 

Пријава губитка исправе полицијској власти 

§ 262 

(') AKO нестане каква исправа која гласи на доносиоца, a која се може no закону 
судски поништити, лице, коме je та исправа ма на који начиа нестала, може тражити од no- 
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лицијске власги у месту свога боравишта илн у месту где je исправа нестала да ова o љего- 
вом трошку објави нестанак у листу, одређеном за службене објаве те власти. 

(2) Полицијска власт мора поступати no томе захтеву, ако предлагач испуни услове 
из § 250 и положи трошак за објављивање од стране полицијске власти. Обвезаник обаае- 
стиће се o наредби за објчвљивање. Објављива1Бе he се наставити без прекндања све до 
протека другог кллендарског месеца иза месеца, у ксје je отпочело. Оно he се раније обу- 
ставити, ако то захтева сам предлагач или ако се поднесе исправа власти, која je наредила 
објављивање. 

(') Објава има према обвезавику дејство забране плаћања (§ 257 став 2), ако je за 
њу сазнао, било саопштењем од стране полицијске власти, било преко помепутог листа, у 
којем та власт обнародује cuoje службене обЈЈве, или ако je за њу знао или при потребној 
пажњи могао сазнати. 

Исплата купона без поништаЈа 

§ 263 

(i) AKO су поједини купонн, одвојени од главне исправе (§ 244 став. 2 бр. 3), ма на 
који начин пестали или уништеви, onaj коме су пестали, може no протеку три године од 
дана доспелости тражнти од обвсзаника њихову исплату, ако му je пре протека тога рока 
пријавио губитак и ако у том року није нестали купоп био од кога подиесен, нити je захтев 
за исплату ставл.ен. Пријава губигка обБезанику    прекида застаревање. 

(2ј Обвезаник није дужан ла изврши исплату пре протека једне године после протека 
рока споменутог у првом ставу. Исплатом купоиа у смислу првог става обвезаник се осло- 
бођава своје обавезе. 

Наређење за талоне 

§ 264 

(i) Талони ne важе док тече поступак ради поништаја главне исправе (§ 257 став 2) 
илн кад je објављено, да je главиа исправа нестала или кзд je и.езнп ималац, пошго покаже, 
главну исправу, код обвезаника изјавно противљење да се на осноиу талона изда нови ку- 
понски табак. Ако je такво противљене изјављено, може се нови купонски табак или нови 
талон издати само ономе, који покаже глав ;у исираву. Обвезаник je дужан, да на главној 
исправи потврди, да му je протипљеп.е саопштено. 

(») Проглашеп>ем главне исправе неважећом, поништев je и талон. 

Посебна иаређеља за државне паппре од вредности 

§ 265 

Наређеша овога дела вреде и за поништај државних папира од вредности с 
овим изменама. 

1) предлог за поништај мора се поднети надлежном суду у два сагласна примерка 
са потребним прилозима; првом iie се приложити изворници тих прилога, a другоме њи- 
хови преписи; 

2) суд he, пре иего што донесе своју одлуку,  доставнти   други   примерак   предлога 
оној власти, која je издала тај папир од вредности, с позивом да у року од месец  дана   да 
свој одговор на тај предлог, a нарочито да се изјгви o доспелос1и и застарелости тог папи 
pa, као и o томе, да ли још постоји тражбина на коју гласи; 

3) кад стигпе одговор или протече рок, a у току рока стигне одговор, суд he до- 
нети одлуку, да ли he се повести поступак ради поништаја, и ако nalje да има места пове- 
дењу тога поступка (§ 250 став 2 бр. 2 и § 252 сгав 1), изда^1е сходне наредбе и o томе 
известити предлагаче као и власт, која je папир од Виедности издала; губитак купона мора 
се, барем 90 дача npe протека трогодишњег рока, пријавити власти, која их je издала, да 
би се добила исплата no § у 263; 

4) суд Hehe no службеној дужностн игп.тивлти, да ли je предлог под бр. 1 подне- 
сен npe протека рока засгаре, и да ли je прнјава губитка купова споменута под бр. 3 благо- 
времено поднесена него he те околности узетг! у обзир само на приговор власти. 

Посебна Hapeijeiba o поништају меница, чекова и других трговачких папира 

§ 266 

Овим законом се не дира у посебне прописе o поништају меница, чекова и других 
исправа, за које трговачки закон или други закони пропнсују да се имају поништити no npo- 
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писима меничног закона. У колико у тим прописима нема наређеша, сходно he   се примењи- 
вати наређења овога закона. 

ОСМИ ДЕО 

Остали случајеви ванпариичпог постуика 

Опште наређење 

§ 267 

Осим случајева набројаних у предњим деловима овога закона, поступаке судови no 
ваипарничном поступку и у случајевима, који су у овом делу закона иабројани. 

Наредбе o неви, васпитању и издржавању малолетне деце 

§ 268 

(1) AKO се супрузи при растављању или разводу брака нису, са пристанком надле- 
жног старатељског суда, споразумели o нези и васпитању деце, онда he суд, с обзиром иа 
околности случаја и ивтерес деце, ва позив, личности и својства супруга и на узрок раста- 
вљања или развода, одлучити, коме he се од супруга предатн малолетно деге и у којој he 
се мери и на који начин општити с детегом други супруг. Ако се околности птомене, суд 
може, без обзира на своје раннје наредбе или споразум супруга, издати нове наредбе, које 
су у интересу детета потребне. За све поменуте наредбе надлежап je старатељски суд и онда, 
ако супрузи одвојено живе, a брак још вије разведен иити су супрузи судски растављени. 

(2) Сгаратељски суд надлежан je за одређивање и.здржава1ћа малолетног детета. Суд 
he одлуком, којом одређује издржава11>е, наложнти лицу, које je no Грађанском законику 
дужно давати издржавање, да одређени износ издржавања месечно унапред плаги. 

(») Старагељска поверенства нису надлежна за издавање одлука у смислу прописа 
пред1Бих ставова, него he у случајевима, када je старатељско поверенство старатељска власт 
за то бити надлежан срески суд у чијем je подручју седишге старатељског поверенства. Суд 
може npe него што изда одлуку тражиги мишље1Бе старателЈСКог поверенства. 

Одређивање мираза и опреме 

§ 269 

Срески суд опште местне надлежности обавезаника надлежан je за одлучивање, ко 
има no Грађанском законику дати мираз или опрему и у којем износу, ако je такав захтев 
суду поднесен npe венчања; при том he поступати no ванпарничном поступку и наложити 
странци, да те дужиости изврши. 

Уређење одношаја међу савласницима 

§ 270 

{l) Сваки савласник, који се у питањима управе и ncKopnmhaBaiba заједничке ствари 
држи повређеним у свом праву, може се ради заштнте свога права обратити среском суду, у 
чијем подручју се налази заједничка ствар. Суд he, уколико нема cnopa o самоме праву са- 
власнишгва појединих савласника или o величини њиховог дела у заједничкој ствари, донети 
одлуку no ванпарничном поступку a no прописима Грађанског законика. 

(2ј To важи нарочито, када се савласник има привудити, да се покори одлуци ве1шне, 
или кад no прописима Грађанског законика судија има да одлучи да ли има места важним 
променама na заједннчкој ствари, да ли се такве промене имају извршитн безуветпо или no 
датом обезбеђењу и дали се има поставити или сменути управигељ заједничке ствари. 

(3) Суд he исто тако поступити no ванпарвичпом поступку кад су у питању редовног 
управљања и искоришћава!Ба заједничке ствари гласови савласника тако поделе, да нема за- 
конске aehHHe, a no Грађанскои законнку има судија да o томе одлучи. 

Раскидање (развргнуће) ваједнице 

§ 271 

{') За раскидање"заједнице ванпарничним путем надлежан je срески суд, у чијем се 
подручју   налази   заједиичка   имовина.   Ако   се ова налази у подручју више среских   судова, 
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савласник може свој предлог ради раскидања заједнице поднети сваком од ових судова. Кад 
je у питаљу деоба заоставштине, вреде наређења §§ 127 до 132. 

(=) Ha захтев ма кога савласннка, суд he no ванпариичном поступку одлучиги да ли 
се и како се има провести деоба једне заједничке ствари или заједничке имовине, ако међу 
савласницима нема спора. 

1) o предмету деобе и o опсегу зајединчке ствари нли нмовипе и у погледу актнве 
и пасиве и 

2) o праву сввласништва појединих савласника илн o величнпн и.нхових удела. 

§ 272 

AKO се у поступку ради деобе ма од којега савласника оспорн једно од горе поме- 
нутих miTaiba, a не може се o томе постнћи споразум, суд iie странку са љеним захтевом 
ради раскидања 'заједаице (деобе) упутити па париицу. 

§ 273 

Савласник, који захтева деобу, мора у свом предлогу тачно означити предмет деобе 
н навести све савласннке и друга лица који na предмету деобе нмају стварних прана По- 
ред тога, треба навести и землЈишиокњижпе податке и приложитн извадак o уписима вла- 
сннштва, служностн и другнх права. 

§ 274 

(») Суд he за рзсправу o захтеву деобе одредити рочиште и ла ово позватн све 
савласнике као и one имаоце права служпости и других стварпих права, који no прописима 
Грађанског законика могу захтевати, да се 11)Ихова права npn деоби узму у обзпр и одлу- 
чити како lie се та права после деобе вршити. 

(-) AKO нмаоци помепутих права поставе какав захтев, суд he овај захтев при деоби 
узети у обзир и o вршеи.у одпоспог права допети решење у одлуци o деоби. 

<> 275 

Ha предлог ма кога савласпика, суд he позвати na рочиште и друга лица, која могу 
имати интереса у деоби (као n.np. веровнике, чпје тражбипе пнсу обезбе^ене хипотеком;, 
na ако се с п.има o п.иховим правима постигпе споразум, утврдиће се то у судском запис- 
пику и узетн у обзир у одлуци o деоби. 

§ 276 

AKO се у току ванпарничног поступка постигне међу странкама поравнање o пачипу 
деобе, суд he то поравнање ставити у записник. 

§ 277 

AKO се деоба вршп физички, у закл>учку o деобн треба одређено навести ne само 
који физички део нлн, према прпликама, више од љих заједпо добнјају поједипи 
савласници nero и све ono што сваки од њих има да учипи радп остварења деобе. Овај 
закл.учак   треба  да садржи и рсшење o захтевима другнх учесника у смислу §§-а 274 и 275. 

§ 278 

AKO се деоб i пепокрет ипе има изпршитн судском продајом заједпнчке ствари, а 
учеспнци се не споразуму, да се продаја проведе no паређеи.има петог дела овог закопа, 
продаја he се дозволпти и извшити сходпо прописима Закона o извршењу и обезбеђењу a 
принудној дтажби (о припудној јавпој продај ). У погледу трошкова продаје примењиваће 
се прописи § 320 став 3 Закопа o извршешу и обезбеђењу. 

Уређеше (обнављање или исправљање) међа (граница) 

§ 279 

(') За уређење (обневљање или исправљање) међа падлежап je срескн суд, у чијем 
се подручју налази међа, која се има уредити. 
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O AKO се таква међа налази у подручјима или на граници подручја више среских 
судова, снда молилац може изабрати ма који од тих среских судова. 

§ 280 

(') Свако може предложити, да му суд међу између његовог и његовог суседа зем- 
љишта обнови или исправи, али мора веп у молби тачно означити та земљишта, и то, где 
има земљишних KibHra, и подацима из тих књига, и назначити име, занимање, боравиште и 
сган суседа, власника, поседника или држаоца суседног земљишта. 

(") Осим тога има навестн, да су међашки знаци тако повређени, да би се могло до- 
годиги, да се никако неће мо\ш распознати, или да се међе заиста не распознавају или да 
су спорне, a уз то и околности које су то проузроковале. 

§ 281 

(') Ha такву молбу суд he одредити рочиште на лицу места. Ha рочиште позваће се 
сви учесници с напоменом, да донесу na рочиште све исправе, нацрте и друге доказе, a no 
могућству да поведу и сведоке. Уједио he се учесници опоменути, да he се и у случају не- 
доласка којега од њих ипак проиестн поступак и донети одлука. 

(-) По потреби he се ва рочнште позвати и вештак за премераваље. У исто време суд 
he издати сходна наређења, да се на рочиште донесу и копије земљишнокњижне мапе, других 
нацрта, деобних операта и све што je потребно за разјашњење. 

(^) AKO с рочишта изостане onaj којн je ставио предлог за уређење међа, CMarpahe се 
да je предлог повучен. Али дошавши противник може предложити да се поступак 
проведе. 

§ 282 

(') AKO се у току којег правног спора покаже, да се ради само o спору у погледу 
међа, онда he се с тужбом поступати као с предлогом за уређење међа, 

(-) AKO одлука у којем правном спору зависи сасвим или деломице од уређења међа, 
може суд no службеној дужносги повести поступак o уређењу међа. 

§ 283 

(') O рочишту за уређење међа сасгавиће се записник, у којем се мора описати стање 
нађено иа почетку H3BHtjaiba и укратко успех проведених доказа, a приложиће се записнику 
нацрт, из којега he се разабрати стање међа, какво je вађено кад je судија дошао нз лице 
месга и како je судија ту међу на лицу i/еста уредио. 

(2) AKO се поступак o уређењу међа изврши на једном рочишту, онда не треба у за- 
писник уносити разлага1Бе, приговоре и друге паводе странака, али he се увек записати да 
ли je међа спорна. 

§ 284 

(') Доказ бољег права на међашној површини, чија обичајна вредност ne прелази 500 
динара допуштен je само у поступку o уређењу међа. 

(2) AKO обичајна вредност спорне међашне површине прелази износ од 500 динара, 
допуштеп je доказ у поступку o уређењу међа само, ако обе странке на то пристану. 

(3) У свим случајевима утврди}1е се међа према последњем мирном поседу (мирној др- 
жавини), a ако се тај посед утврдити ne може, дел^е се спорна међашпа површипа no прав- 
ничној оцени суда. Уколико се не ради o случајевима из става 1 и 2, слободпо je свакој 
странци остваривати своје боље право путем парнице, али то пајдаље за три месеца од дапа 
правоснажности одлуке донесене у поступку o уређељу међа. 

§ 285 

(') Ha основу проведеног поступка судија he уредити границе, држе11И се прописа 
предњег парагргфа, и означити утврђену међу међашким знацима. У одлуци пресуди{1е се и 
o трошковима и изрећи да ли обичајна вредносг спорне површине прелази износ од 
500 динара. 

(2) У образложењу одлуке имају се павести сви приговори и наводи странака, сви из- 
иесени докази и чињенице и образложити одлука у погледу главпе ствари и у погледу 
трошкова. 
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§ 286 

(') Поведење поступка ради уређења   међа   не   може   се   побијати  засебним праиним 
леком. 

(») Протнп одлука судч другога степена, доиесепих у поступку o уређг11.у међа, нема 
места дал^ем правноц леку. 

§ 287 

(') Трошкове поступка сногнће странке no мери својих граничних лннија. Онај који 
je ставио предлог за уређење међа спосиће сам трошкове поступка, ако се из расправе, 
покаже, да обновљење или исправљање међа није било потребно, јер међа није спорна или 
се може лако распазнати или што су осгали учесницн били готови да се без суда обеле- 
жавање међа изврши. Трошковн око заступања спадају на заступљенога. 

(2) AKO je поступак проузроконан сметњом мирног поседа, може суд одлучити да 
трошкове поступка сасвим или делимично сноси сгранка, која je спор проузроковала. 

C) По истим начелима одлучиће се o трошковима, ако се ннсу сгранке o томе спо- 
разумеле, и онда, кад се дође до судске одлуке o уређењу међа, 

ДЕВЕТИ ДЕО 

O судским свсдоџбама (потврдама, уверењима),   судским оверавањима и o 
састављању исправа код суда 

Сведоџбе 

§ 288 

(>) Ha захтев заинтересованог лица, суа he му, ради употребе у правним стварима 
издати службену сведоџбу o чињепицама, које су суду из судских списа   и   кшига   познате 

(2) Сведоџбе o садржају пресуда, закључака или других списа неће се издавати, али 
странка може тражити љихов просг или оверен препис или сама преписати, уколико то закон 
не забрањује. 

§ 289 

(') Зј издаваше сведоџаба да су трговачке KibHre састављене и вођене no закону, 
надлежан je трговачки суд, односио окружни као трговачки суд (§ 26 бр. 13 и § 30 Закона 
o уређењу редовних судова). Ако се књчге не воде у његовом седишту, онда je надлежан 
срески суд, у чијем се подручју те књиге воде. 

(■) K'bnre Hvia прегледати судија који je одређен да изда сведоџбу, a no потреби и 
едаа зактегн всшгак, 

§ 290 

(') Сведоџбе o томе, који ззкон важи или који je закон у нзаесно време важио у 
нашој држави, даваће Министарство правде, онима, који такву сведоџбу требају, да се с љом 
ради одбране својих пвтереса послуже у иностраиству. 

(2) У таквој ће се сведоџби само павести закон no 11>еговом наслову и датуму као и 
дословни текст закоиа, алн се не могу давати никаква тумачења, нн разјашњења у погледу 
значења или примене закона на извесни случај. 

Оверавање преписа (видимпраље) 

§ 291 

(') Да се код суда или ваи суда начињени препис слаже са изворпом исправом, која 
се налази код суда, потврднће судски чнповннк који je за то одре^еп (§ 87 Закона o уре- 
ђењу редовних судова). 

С) Препис, чија се тачност има потврдитн, мора се на!брижљивије упоредити с извор- 
ником. Препис се мора с изворном исправом no могућству слагати у правопису. интерпук- 
цији, у скраћивању речи као и у словима (ла^пица, ћирилица). Ако су у изворнику нека 
места исправл^ена, преииачена, брисана, прецртана, уметнута илн додана, мора се то у пот- 
врди o оверењу преписа навесги, a тако исто ако je исарава подерана, omrelieHa или иначе 
no спољашњем облику очиго сумњиво. 
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{') У потврди o оверењу има се навести, да ли je то препис изворне исправе, или 
препис оперенога или простога преписа изворне исправе, каквом je таксеном марком снабде- 
вена исправа или препис исправе, чији препис се потврђује, да ли je изворник писан руко- 
иисом или на машини или којим другим механичким или хемијским сретством, оловком или 
пером, број табака извсрме исправе и где се no знању судског чиновника или no тврђењу 
странке налази изворник, a ако га je дснела страика, име и стан те странке. У потврди мора 
бити назначен дан оверен-а преписа. Потврду потписаће чииовник, који je вршио оверење и 
ставити на њу судски печат. 

(*) Кад се оверава препис само дела исправе или извод из које исправе, препис мора 
пити та«о начииЈен, да се из њега јгсно разабере, који су делови исправе остали не- 
преписани. 

(г>ј AKO судски чнковник не разуме језик, на коме je исправа написана, исправу про- 
читаће заклети тумач. У потврди o уверењу има се навести да се je тако поступило. 

Оверавање рукоппса или потппса (легитимација) 

§ 292 

(') Овераваше рукопнса или потписа на исправама вршиће за то одређени чиновник 
(§ 87 Закона o уређељу редовних судова). , 

(2) За доказ истинитости рукопнса потребно je, да странка пред судским чиновником 
призна, да je испраза њезином руком писана, a за доказ истинитости потписа потребно je да 
сгранка пред судским чиновником својеручно потпише исправу или да призна за свој потпис 
који се Beh налази на исправи. 

(^) Потврда o оверењу, са позивом на пословни број записиика o оверешу (уписника 
o оверавањима), ставиће се на изворно писмено, a потписаће je судски чиновник уз датум 
и судски печат. Пропис § 291 став 5 има се овде сходно примењивати. 

(4) Г1о прописима предњих ставова поступаће се и при оверавању рукознака. 
(в) Кад се оверавају рукознак или погпис слепис или потпис оних, који не знају чз- 

тати, мора се странцн прочнтати писмено на којем се оверава потпис или рукознак и проту- 
мачнти смисао, a у потврди o оверавању навести да je то учињено. 

(,;) У потврди o оверавању мора се навести и то, да судски чиноввик познаје лично 
и no рођеном и породичном нмену лице, чији се потпис или рукознак оверава, a ако то 
лице не познаје, мора навести начин на који je утврдио истоветност странке. 

(7) Када треба утврдити истоветност странке, коју суд не познаје, морају посведочитн 
истоветност два суда личио no имену позиата веродостојна сведока барем 20 година стара. 
Лко странка има од јавне власти издану исправу са својом сликом и потписом, довољно je 
да само још један сведок посведочи љену истоветност. 

(8) AKO се има оверитн погпис лица као заступника које фирме, удружења, јавног 
тела или које друге законом признате установе, може судски чиновник само онда потврдити, 
да je то лице потписало за фирму, удружеље, јавно тело или установу, кад му je познато 
да je то лице заиста овлашћено na заступан.е или кад je он то унапред утврдио. 

Иностране исправе 

§ 293 

Оверавање иностраних исправа уређује се међународним уговорима или уредбом Ми- 
нистра правде. Даље оверавање пије потребпо за исправе које су овернле наше посланство 
и наша конзуларна власт, у чнјем je подручју исправа Ha4Hii>fHa или оверенз, или које су 
овериле овдашње послапство нли овдашша конзуларна власт оне стране државе, у којој je 
исправ a начињена или оверена. 

Оверавање за употребу у шшстранству 

§ 294 

AKO je ради употребе јавне исправе у нносгранству потребно, да се овери потпис и 
печат судз или јавног бележника, onaj потпис и печат овериће претседник Апелацвоног суда. 
Овај he овако оверену исправу поднети Министарству правде ради издејствовања дипломат- 
ског оверења, уколико je такво даље оверење потребно. 
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Овереље превода  — Тумачи 

§ 295 

Да се превод слаже са иморншом, то мора посведочити заклети тумач. 

§ 296 
(') Кад je потребно, да у коме месту буде сталаи тумач страног језика, поставиће ra 

Претседник апелациопог суда, који he му у декрету означити језик за који се поставља као 
тумач као и подручје и седиште. 

(2) Претседнпк апелационог суда he, пре него што постави тумача, извидети да ли je 
потребно, да се посгави такав тумач, да ли лице, које би се имало поставити за тумача, 
осим службенога језика, довољно познаје и онај језнк за који се има поставити за тумача, 
и да ли има моралне квалификације и довољно спреме за темељито превођење говора и пи- 
сма са тога страног језика на службени језик и обратно. Предност имају правници. 

(') Стални тумач има положитн заклетву, да he свагда савезпо, истинито и тачно вр- 
шити дужност тумача. 

(*) За тумача може се поставитн и јавни чиновник. 

§ 297 

(') Исправност превода потврдиће тумач на самом преводу, с позивом на положену 
заклетву, својим печатом и потписом уз насначење датума и броја декрета којим je поста- 
вљеи за тумача, a мора додати и датум, дан и место где je оверење превода издано. 

(2) AKO се неко жели таквим преводом служити изван подручја за које je тумач по- 
стављен, претседник окоужног суда у чијем подручју je седиште тумача, потврди11е 
му, да je то лице постављено за заклетог тумача. 

§ 298 

(') Стални тумачи имају странкама, на љихов захгев, уз награду пачинити превод a 
не требају за то посебног налога од стране суда Ако настане спор o пристојби (награди и 
трошковима) вештака, пристојбу утарди11е срески суд у седишту тумачеву. 

{") Стални тумач je дужан да на познв суда дође у суд ради тумачења, a ако би 
био спречен, дужан je то суду правовремено саопштити, да се суд може постарати за њего- 
ву замену. Награду тумача за узмено тумачење пред судом, одредиће онај суд, пред којим 
je вршено тумачење. 

§ 299 

(') AKO je за поједине случајеве потребан тумач, a стални тумач се може само уз 
знатан трошак или несразмерно губитак времена добавнти, сваки суд може позвати поуздано 
лице, које има потребну спрему, да врши дужност тумача илн преводиоца, након поло- 
жене ,чаклегве. 

_ј («) Чињеницу да je тумач за тај случај одређен од суда, пoтвpдиhe на самом преводу 
дотични суд својим потписвм и печатом уз назначење имена и својства онога, који je 
превод начинио. 

(3) Кад се за оваквог тумача поставља државни чиновник, он nehe полагати заклетву. 

§ 300 

Преводе тумача заклетог код судз нмају овај суд као и остали судови и власти сма- 
трати као исправне. Странци, која тврди да je такав превод неисправаи, слободио je да no 
прописима Грађавског парничног поступка докаже неисправносг превода. 

§ 301 
Министар правде npomicahe уредбом образац заклетве, облнк печата, образац потвр- 

де o оверавању превода, уписник тумача, надаље дисциплинску власт, дисциплинске кривице 
и казне, случајеве престанка службе тумача, као и   тарифу   o   награди   и   o   трошковима за 
приватне и службене послове тумача. 

Састављање исправа код суда 

§ 302 

Судови су познати. да суделују при састављању исправава само у колико то овај 
или који други закон наређује. 
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Изјављивање последње воље пред судом и чување вансудских писмених 
изјава последше воље 

§ 303 

(i) AKO странка жели пред судом изјавити своју последњу вољу писмено, има писме- 
ну наредбу последи>е воље бар својеручно ротписати и суду лично предати. Суд има стран- 
чу упозорити на то, да на њезиној наредби последње воље мора бити њезин својеручни пот- 
пис. Писмени састав he се ставити у OMOT, судским псчатом запечатити и на омоту написати 
чија je последња воља у њему, a странци he се дати потврда (признаница) o пријему састава. 

{") Усмена изјава последње воле узеће се na записник. Записиик ставиће се у оиот 
и запечатити на начин спомевут у првом ставу. 

(') Суд који прима писмену или усмену изјаву песледње воље мора се састојати из 
судије и заклетог записничар«. Уместо заклетог записничара могу се ради сведочења узети 
дса сведока, који морају имати својства прописана у Грађанског законику. 

(«) AKO судија не познаје странку лично и no имену, мора се њезипа истоветносг у- 
становити на начин прописан у § 292 сгав 7. Сведок истоветносги не може бити уједно и 
сведок изјаве последње воље. 

(•') AKO се писмена изјава последње воље или записник o тој изјави састоји из внше 
табака, они се морају сашити и оба краја јемственика судским печатом запечатити, a осим 
тога сваки табак морају потписати горе поменута лица. 

(e) У зиписнику o примљеној писменој или усменој изјави последње воље, мора се 
иазначити и то, на који je начин утврђена истоветносг онога, који je изјаву последње воље 
предао писмено или дао усмено. Записник ће потписати онај, који je изјавио последњу вољу 
судија, записничар и сведоци изјаве последње волј", као и сведоци истоветности, ако je ових 
последњнх било. 

(7) Писмена нзредба последње воље и записник o усменој изјави последње воље чу- 
ваће се na посебпом за то одређепом месту no прописима   Судског пословника. 

§304 

У случају нужде морају споменута лица отићи у стан онога, који хоће пред судом 
писмепо нли усмено изјавити свој у последњу вољу, примити љегову писмену или усмену 
изјаву последње воље, и то ставити у записник уз пазначење   дана, године и месга. 

§ 305 

(i) У подручјима, у којима још не псстоји устачова јавних бележникз, страпка може 
среском суду предати na чување вансудску писмену изјаву последње воље у отвор{ном или 
згпечаћепом завоју. 

(*) AKO je таква изјава последње воље предана отворево судија he je прегледати и 
упозорити доносиоца на формалне и друге недостатке, који изјављепу вољу чине  неоажећом. 

С) Исправа ставиће се у OMOT, запечатити и на омоту назначити чија je изјава 
последље воље у њему, a страпци he се дати потврдао пријему саставз. 

(*} O том he се саставити записпик. Писмена наредба последње воље 4yBahe се  на 
начин споменут у § 303 став 7. 

§ 306 

(') AKO странка незна службени језик, a судија и записничар не знају језик странке, 
rioaBahe се заклети тумач и још два сведока, који уз службени језик знају и језик странке, 
na he се изјава странке пред сведоцима уписати у записник опако, како je тумач преведе на 
службени језик. 

(') Ово he се паређење сходно примењивати и онда ако je странка нема, те се само 
зпацима може споразумсти. 

Надлежност 

§   307 

Сваки je срески суд без обзира на мсстнунадлежност дужан вршити оверавање при- 
писа, рукописа или потписа и примати усмеве или писмене изјаве последње воље као и при- 
мати na чување вансудске писмене изјаве последње воље. 

Проглашење последље воље, чуване код суда 
§ 308 

Чим суд дозна за смрт лица, чија се исправа o последњој вољи код њега чува, npo- 
гласиИе je и, ако није сам оставински суд, послаће цео свој запцсник o проглашешу са  том 
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исправом суду, надлежном за оставинску распр.ву, пошто задржи  код себе   otepeHn   препис 
исраве. 

Враћање  писмеиих   изјава последње воље чуванчх код суда 
§ 309 

(*) Судске пчсмене изјчве послед|1,е воље, кго и вансудске писмене изјаве последње 
воље, које су суау предане нл чува11>е, вратиће суд, na захгев, оном лицу, које je те изјаве 
суду предало, или његово 4 пуномоћнику исказаиом овереним пуномоћјем које гласи на 
тај иосао. 

(-) O том he он саставнти записпик у коме се мора навести, na који je начин утвр- 
ђена истоветност лица, које je исправа враћена, a ако je то пуноиоћник, пуномоћије мора се 
задржати. 

(3) Повраћајем, судска писмена изјавз послелње воље губи снзгу судске изјава no- 
следп.е воље, али важн даље као вансудска изјава, ако има за то све законске услове. Нз 
то има судија да упозори странку, a у записнику напоменуће се да je TJ учињено, 

(4) Судскп запксници, који садрже усмену изјаву последп.е вол^, неће се ни у ксјем 
случају ^здавати, али се на захгев сгранке мора у записник узети изјава o опозивап.у или 
преиначењу усмене изјаве по^ледпЈе вољр, при чему се мора поступати исто оиако, као при 
примању првобитне изјаве последпЈе вољ?, 

OBJiaiuiieibe за јавие бележнике 

§ 310 

Закон o јавним бележиицима промисује, уколико послове из овог дела могу да врше 
јавни бележници. 

Завршио нарејјење 

§ 311 
Овај Закон сгупа у живот кад се сбнародује у „Службеннм новннама", a дан када 

he добити обавезву снагу, одредиИе се посебним законом. 


