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УВОДНИ ЗАКОН 
ЗА 

ЗАКОН O СУДСКОМ ВАНПАРНИЧНОП ПОСТУПКУ 

(УВП.) 

I Ступање на снагу Закона o судском ванпарничном поступку 

Члан l 

(') Закон o судском нанпарничном поступку од 1934 године.  (Ваипар- 
нични поступак — Ви), осим његовог седмог дела, добија обавезну снагу у подручјима, у 
којима je Законик o судском поступку у грађанским парницама од 13 јула 1929 год. Beii сту- 
пно na снагу, no протеку шест месецн од дана обнародонап.а оног уводпог закона, a у 
осталим подручјнма no протеку шест месеци од дана ступања na спагу Законика o судском 
поступку у грађапским парницама. 

(2) Седмн део Закона o судском ванпарпнчпом поступку o поннштају испрана (§§ 214 
до 255) добија обавезну снагу no протеку месец дапа од дана обпародовања опог 
закона. 

II Општа наређења 

Ранији закони, уредбе и наредбе 

Члан 2 

(') Кад нови Ванпарнични поступак добије обапезну снагу, престају важити сви про- 
писи других закона, уредаба и пзредаба o предметима који су уређени тим новим поступ- 
ником, уколико пису овим уводним законом остављенн na спази. 

(") Ha судске ванпарничне поступке, који су уређени посебипм законима или другим 
посебпим пранпим np)писима, примењиваће се прописп новог Ваппарпичног поступка само 
утолико, уколнко у тим законима или правним прописима нема посебних паређења. 

Члан 3 

Уколико се који закоп, уредба или наредба позивају на прописе Закона o судском 
ванпарничном поступку (Ваппарпичпи поступник, односно na Прлвила o поступању у не- 
спорпим делима) или na Правилник судске власти (на Јурисдикциопу норму, Грађански су- 
довник) или na којп други од укинутих закона кјјим се ypel)yje падлежпост или поступак 
у ваипарничшш правним crbapnMa, имају се под тим прописима подразумевати односни про- 
ппси новсг Ванпарпичпог поступпика, a уколико се у п.има упућује na npaune стпари реалне 
падлежности, имају се подразумевати правне ствари спомепуте у § 3 новог Ванпарннчног 
поступника. 

Члан 4 

11овчм Ванпарппчним поступпиком ne днра се у прописе Закона o ypel)eii>y шеријат- 
ских судова и o шеријатским судијама од 21 марта 1929 год., нити у прописе Закона o 
јавним бележницнма од ti септембра 1930 год. 

Члан 5 

Ha подручју Касациопог суда у Београду остају у важпости пропнси чл. 146 a lipa- 
вила o поступању у песпоршш (ваппарннчпим) делима од 1872 год. све дотле, док једин- 
стиенп Грађански закопнк ne добија обавезну снагу за ово подручје, 
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Члан 6 

Остају у пажноаи човластице законом прн:!нате Народној банци, Хипотекарпој банцн 
Привилегованој аграрној банци, Поштанској штедионици као и другим заводима, друштвима 
и удружењима, дале посебнн прописи o несталим заложницама повлашћених зала- 
гаоница. 

Изувимање члаиођа Краљевског дома и екстериторпалпнх лица од прописа 
Ваипарничног поступнпка 

Члаи 7 

(') Наређеп.а Ваппарничпог поступника nelie се примењивати на чланоие КралЈеоског 
дома, уколнко за II,HX постоје посебпн прописи. 

(2) Исто тако наређеи.з тога поступппка неће се 11римеи>ипати na лица, која уживају 
екстериториалност у нашој лрж-.ви, осим уколнко се она сама (шднргну иашнм судовима 
илн уколико 'ce ствар ванпарничног постуика одиоси na и.ихове непокретпипе, које се на- 
лазе у нашој држави, илн na п.пхова стварна права na неиокретнинама цругнх лица, које 
се налазе у нашој државн. 

(') Иоступак o примап.у у заводе за душевие болести или у сличпе заводе (§§ 197 
до J98 13п.) nponeujlie се и протнн лица, ^која уживају екстериториалносг. 

(*) За случај да суд посумња да ли je заснована надлежпост наши.х судова у по- 
гледу којег екстериториалпог лпца или ла ли je којем лицу прнзнато право екстериторна- 
литета, обратиће се Министру правде за oojamn.tibe. Ово објашњење веже суд при просу- 
ђиваљу питаи.а надлежпости. 

Надлежиост за постављање штитнпка ванбрачном детету пли находчету после 
иступаља ив заводског старања 

Члан 8 

Кад треба поставити штитннка за панбрачно дете или за находче пошто иступе из 
заводског старања (чл. 12 до 14), штитника поставиће суд, код којег мати ванбрачпор де- 
тета има своју општу местну надлежност, a ако je ona пепозпата као у опште за паходче 
поставиће штитпика срески суд, у чијем подручју дете (паходче) има своје пребивалиштеу 
време кад треба поставити штитпика. Алн за децу дату на негу лицима у инострапствима 
остаје за поставл^апЈе штнтпика падлежан суд, у чијем je подручју седиште завода (§ 146 
Вп у вези са § 71 Грпп.). 

Значај израза Грађански законик 

Члап 9 

1"де ванпарпичпи поступпик или onaj Уводпи закоп умућују na upornice Грађанског 
закопнка, нмају се подразумеватн прописн грађанског права који важе у поједпппм подруч- 
јима Крал>евипе дана, када ВаппаЈ пичпи поступпик добнје обавезпу снагу. 

Примена прописа Уводног вакона ва Законпк o судском поступку 
у грађаиским парницама 

Члап 10 

Прописи члапова 8, 9, U, 28 и 29 Уводног закопа за Законик o судском поступку 
у грађанским парпицама од 9 јула 1930 год. вреде н за ваппарпичпп поступак. 

111 Грађанско-правна наређе1Ба 

Члап  11 

Док једппствепн Грађанскц закопик не добије обавезну спагу, важиће за целу Кра- 
љевипу npoiiiicu следећнх члапова o звапичпом штитништву, o одузимапЈу спојееласти u 
привременом старшву као н o6iianjbaiby исправлЈању међа (грапица). 



СТННОГРАФСКЕ BFJIEUIKE 445 

1) 8ванично штитннштво 

Заоодско  штатпиштво 

Члан 12 

0) Није потребпо да се постави штитник малолегнику, којн нема ни непокретне ни 
зиатне покретне имовине, док се он налази у којем заводу за принудно васпитање или у 
заноду за попрзпљање илн у којем јаоном илн прнБатиом зјподу који се стара o малолет- 
ницима и п.иховом васпитању, a чија je правила одобрила државиа власт, У овом случају 
права и дужности штитника врши управник завода. To исто вреди за Питомце који се ва- 
спитавају у некој породици под надзором управника завода. Ако постоје разлози који би 
управника завода у погледу 11>егове особе no закопу искл>учнли од постављања за штит- 
иика, онда he суд no свом нахођељу одлучпти, да ли je он као управник завода неподесан 
да примн ова права и дужности. 

(2) Суд може, кад je то у интересу малолетника, овоме поставити штитника без 
обзнра на пријем малолетника у завод или Beli постављеног штитника оставити у љеговом 
зваи.у. Ha васпитање малолгтника у заводу овај штитиик ne сме утицати. 

Члан 13 
(>) У погледу малолетника који се налази у сирочадском дому или у дому за на- 

ходчад, управпик дома врши права и дужности штитника у потпупом обиму, изузев случа- 
jene паведене у другом n трећем ставу. Незнатном зарадом и другим незнатпим прнходима 
м?лолетника као и незпатннм износима или покретним сгварима, који малолетнику долазе 
као даровн или из којег другог наслова, управља дом, a рачун o томе полаже се падлеж- 
noj надзорној власти. 

(i;) AKO малолетнику припада пепокретпа или знатна покретна имовина, онда he му 
суд за управу овом имовнном поставити штитннка и у погледу те имовине поступатп по 
општнм прописнма o штитништву. 

(3) AKO je за малолетника који се налази у сирочадском дому поставЛ)ен штитник 
пре него што je примл>ен у тај дом или ако je именован штитник за више брачне деце 
истог оца, од којих се једно налазн у сирочадском дому, onaj ne престаје бнтн штитником 
за тог малолетннка, али on нема права утнцати на васпитање детета, док се ono налази у 
дому. To исто вреди за штнтннка постављеног у смислу прописа другог става. 

(4) Чим престане старап.е сирочадског дома или дома за находчад за малолетиика, 
којн се je у њему налазио, нма му суд постави штнтпнка, a ако je такав Beii раннје по- 
стављен, овоме наложитн, да преузме старање и o особн тог малолетиика. 

Члан 14 

(') Заводи (домовн), означени у чл. 12 и 13, имају суду на време јавити кад мало- 
летник ступн под заводско старан.е нли из њега иступи. 

(а) Док се, после иступања малолетник;!, који пије под очииском власти, из завода 
(дома), ne поставн други штитник, управиик завода (дома) задржава ттитништво. 

Генерално шгитшнптво 

Члан 15 

(') Уколико нема подеспих штптннка, који би били готови да се овог зваи.а прнме, 
или уколико je то потребно за потпуну заштиту npana и интереса сиромашннх штпћеиика, 
може се штитништво преиети на погодпог oprana јапне управе или на које удружеп.е за 
заштиту младежи. Oaaj пренос може бпти и огранпчен на нека права н дужностн штнтиика. 
Ближа iiapeljeiiui o томе прописаће се уредбом. 

(") Суд може овај пренос o IOSBBTH, ако je то у интересу штићеника. 

2) Одузимање својевласти 

Потпуно одуаимаљс својевласти 
Члан 16 

(') Лицнма, старијим од седам година, која су због душевие болестп или слабоум- 
ности неспособна да се сама старају o својим пословнма, може се својевласт потпуио 
одузети. 

(-) Лицз, којима je својевласт потпуно одузета, изједначена су у погледу своје де- 
латне способноаи с децом до навршеие седме годние. 
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(') Таквим лицима nocraBnIie се, no предлогу или службеној дужности, скрбннк радн 
старања o њиховој особи и имовини. 

Делнмично одуоимаље својевлвсти 

Члап 1? 

(') Својевласт може се одузети делимично оним пунолетницима: 
1) који, истина, »ису кеспособни да се старају o својпм пословима, алн им je 

због душевне болести или слабоумности потребан помоћвик радн уредног отправљаи^ 
својих послрва; 

2) који расипништвом излажу себе или своју породицу опасности беде; 
Зј који из навике злоупотребл^авају алкохол (пијанство) или живчане отрове и 

тиме излажу себе или своју породицу опасности беде или угрожавају безбедност других нли 
им je потребан помоћник радн уредног отправљап.а својих послова. 

(г) Лица, којима je својевласт делимично одузета, у погледу сиоје делатне способно- 
сти изједначена су с дораслим и малолетницима. 

(') Таквим лицима поставиНе се помоћник, и то оним, која су наведена под бр. I, 
no предлогу или no службеној дужности, a онима, која су навсдена под бројем 2 и 3, само 
no предлогу. 

Постарљаље скрбиика и помоћника 

Члан 18 

(') Лицима којим je одузета својевласт поставиНе се скрбник или помо1шик, no пра- 
вилу, no истим наре1)ељима која вреде за постављање штитникз; иппк суд није везан за 
прописе Грађанског ваконика који предвиђају првенствено право неких лица да буду no- 
звани na ову дужност. 

(") AKO je лице, коме je спојевласт у смислу прописа чл. 16 одузета, под очннском 
влашћу или под штитништвом матере, онда he се у првом случају отац поставити за скрб- 
ника, a у другом мати, осим ако корнст лица ставл.еног под скрбништво захтева да се по- 
стави друго које лице за скрбника, 

Права и дужиости поиоћника 

Члан 19 

ПомоКпик има иста права и дужности као и штитник, Али за noMoliHHKa суд може 
задржати право распола1а11>а имозином коју оно лице коме je одузета својевласт стече сио- 
јнм трудом. 

Управа HNOBiinoM 

Члан 20 

У погледу управе нмовнном лица, којима je одузета својевласт, сходпо l.e се приме- 
п.ивати прописи Грађанског законика који важе за управљање имовином штићеника. 

Враћаље одузете својевласти н преиначсњс стаља несвојевласти 

Члан 21 

(') AKO претпоставке за одузимање сзојевласти више ne постоје, вратиј.е се сиоје- 
власт одузета због душевне болестн или слабоумиости no службепој дужпости или no пред- 
логу, a својевласт одузета због расипништва, пијанства или због употребе живчаних отрова 
само no  предлогу. 

(о) AKO душевна болест или слабоумност, истина, још није престала, али се сташе 
толико побољшало да je довол.но делимичко рдузимање својевласти, онда суд може пот- 
пуно одузети својевласт или претворпти у делимично одузету својевласт. 

3) Привремено старање (привремено помоћништво) 

Одређивање и престанак приврененог помоћннштва 

Члан 22 
(') Лнцу којем својепласт још ннје одузета, a које je примљено у завод за душевие 

болести или у сличан завод поставнће се, ако je то ради шегове заштите хитно  потребно, 
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no предлогу нли no службеној дужности привремени ITOMOIIHHK, чим ono буде   примлЈено у 
завод или кад отпочне судски поступак за одузима11>е својевласти, 

(L,) Привременн nOMoluiHK iie се, no предлогу или no службепој дужпости, без од- 
лага11>а разрешнти своје дужиости, чим iberona заштита i nje иише потребна лицу поверепом 
п.еговом старању. Разрешеп.е наредвће се и онда, када се предлог за одузимање своје- 
власти np шноспажно одбнје или се судски поступак за озузим n.e својевласти правно- 
спажно обустави или се постави скрбпик или noMoliHHK у смислу прописа   чл.   16   или   17. 

Права н дужности прнвремсвог псмоћника 

Члан 23 

(') Привремени помоћпик, има прапа и дужпости noMoliiniKa, поставл^ног no nape- 
ljeii>HMa чл. 17 овог закопа. Али суд може прилпком поставл^ан.а или доцпије сузити или 
ограпичити делокруг привремепог noMoimnKa с обзиром на разлог и сврху поставл>ања као 
и на корист лица, повереног п.еговом cTapaii>y. 

Q Ван делокруга привремепог помоћника лице поверепо м.еговом старап.у није у 
својим правним делима ограничепо. 

Ваљаиост правних дела учињених ва време прчвремелог помоимиштва 

Члан 24 

(') AKO je лице задржано у заводу за душевпе болестн проглашено за душенно здраво 
или je поступзк за одузимање сиој^власти правноспажно o6ycTaiui>eii или правноспажпо од- 
бијеи да се лицу, за које je поставЛ)ен привремени помоћннк, одузме својевласт, то нема 
утиц ija на валЈаност правних дела, која je у међувремену учннио привремепи помоћник. 

(-) Исто тако се правна дела, која je лице, поверепо бризи помоћниковој, у међу- 
времену учинило, ne могу побијати због тога mro je за то лице био постављеи прииремени 
помоћпик, осим ако су ова дела у противности са тнм правним делима привременог по- 
моћника. 

4) ОбнавЈвање и исправљање међа (гранпца) 

Члан 25 

Лко су ме1)ашни знацн ii3M.eijy два земљишта уследма каквих околпости тако повређени 
дабнсемогло догодити, да се пикако nehe моћи рпспознати или ако се Melje доиста ne распоз- 
иају нли су спорие, онда сваки од суседа има права тражнти судско обнављање нлн ис- 
правку Melje у ванпврничном поступку. 

Члап 26 

(') AKO се Melje доиста ne распознају или су спорне, онда he се one утврдити према 
последљем мириом стању поседа. Ако се ово стап.е не може утврдити, онда he суд спорну 
површиву поделити no пр&вичној оцеми. 

O Законом o судском ванпарничном поступку одређено je, кад и под којим усло- 
вима свака странка може и своје јаче право остварнватн у вчипарнпчном поступку. 

IV. Прелазиа iiapeljcii.a 

Ограпичеље   прнмене   некпх   прописа   Закона   o   судском   ваппаринчном поступку 

Члан 27 

Док једниствеии Грађански зчконик не добије обавезну снагу, iiapeljeii.a o Banriap- 
пнчпом поступиику, која се односе на усмеие изјаве послед11>е вол.е и изјзвљивања пос- 
ледп.е вол.е пред судом (§§ 52 до 54, 303 и 304), na придржавап.е благодети пописа (bene- 
ficimn inventarji, § 94 став 1 н § 69 став 1), на позивап.е веровпика заостЈвштипе (§§ 106 n 
107), на старап.е зт вупбрачну децу (§§ 185 до 186), na утврђење очипства у случајевима 
§ 220 и na одређивање мираза и спреме (§ 269), прнмеп.нваће се само у толико, уколико 
за II>HX постојп основ у прописима грађанског права, који важе у поједпним подручјима 
државе. 
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Опште прелавио napeljeibe у погледу поступка 

Чл. 28 

Уколико није следећнм члановима што друго наређено, ванпарничне правне ствару 
које су дана, кад нопи Ванпарничнн поступак добије обавезну снагу, већ у току решаваћи 
судови или власти које су до тога дана биле за то падлежие, н то no п1)описима којн се 
тада важили. Али зл делеговање у оставинским стварима вредеЈје прописи новог Ван- 
парннчног поступиика (§ 21 Вп   у вези са  28 и 29 Грпп). 

Посебна прелазна наре1јења у погледу неких врста ванпарничног поступка 

a) у погледу осШапинскор посшуака 

Члан 29 

(') У погледу оставинске ииовине, која се je no досчдашњим прописнма имала чу- 
вати код суда, a no прописима новог Ванпарничног поступника нема више код суда чувати, 
дужност суда чувати такву имовину као и дужност старати се o њезином плодоносном 
улагању и наплаћивању камата престају даном ступаи.а на снагу Ванпарннчпог  поступникл. 

(2) Такве ствари нмајп се no службеној дужности предати странкама. Ако те ствари 
спадају у имовииу, која je предметом фндеикомнсарне супституције, илн сличне наредбе 
(§ 120 Вп.), или на којој неком прнпада право плодоуживања, онда he се оне предати са- 
дашњем наследннку, односно ономс, коме припада право плодоун<нва1ва. 

б) у Погледу ПссШупка у послоиима сШаратељства (штитнпшшва u 
скрбиишшна) уопшШе. 

Члан 30 

Штитничке и скрбничке стварн, које су дана, кад нови Ванпарнични поступник до- 
бије обавезну снагу, Beli у току пренеће се истог дана, на судове или власти, које су на- 
длежие no прописнма ноног Ванпарничног поступка. По iberoBHM he се прописима ове 
ствари даље свршаиати. Ако у скрбничкој ствари дана, када нови Ваипарничин поступник 
добнје обавезну спагу, одлука o постављању под скрбништво још није постала правно- 
снажном, ствар he се пренети и дал.е воднтн no новим прописима тек кад ова одлука по- 
стане правноагжном, уколико није у чл. 33 што друго наређено. 

Члан 31 

lio предлогу управника којег од завода означених у чл. 12 и 13 овог закона може 
старателЈСКи суд пошто с слрша штитника паредити да штитништво над малолетницима 
који се na дан ступа|1>ч na снагу овог закона налазе у таквом заводу пређе na управника 
завода, уколико такво lUTHTiiimiTBo Beli не постоји no прописима којн  су   до сада важили. 

«) у ПогАеду постуит o одузимању саојевласшп 
Члш 32 

Ko je upe дапа ступања на сн ry ноиог Ваппарничпог поступпнка нли после овог 
дапа, али no досадашњим прописима стављеп под скрбпиштио (старатељство) због душевпе 
болести, лудости, цемоћи или слабоумпости сматра се дапом CTynaii>a на снагу иовог noc- 
тупника изједпаченим с лнцем коме je потпуно одузета спојевлгст због душевне болести 
или слабоумпости, a ко je стављен под скрбништво (старатељство) због расипништва сматра 
се истим даном изједначеним с лицем, коме je због расипвиштва делнмнчно одузета сио- 
јевласт. 

Члан 33 

Hapeljeiba поног Ванпарничног поступника н овог уводног закона o враћан»у своје- 
власти и o преипачешу craiiia песвојевласти (§ 195 Bn. у вези са чл. 21 овог закона) при- 
MeibHBahe се и на лица која су upe дана његовог ступаља na спагу или после овог дапа, 
али no досадашњим пропнснма стЈВл.ена под скрбпнштво  (старател>ство). 

Члан 34 

Уколико други законн или уредбе, у које се прописима новог Ваппарннчног noc- 
тупка o одузима1ву својевласти не дира, за ставл>а1ве под скрбништво (старатељство) вежу 
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извесне последице, ове последице наступају и у погледу лица, којим je na основу опог 
уводног закона и прописа Ванпариичаог поступника одузета својевласт. Последице које су 
no iiocTOJeliHM законима везане за стављапЈе под скрбништво (старлтелЈСтво) због душевпе 
болести, наступају н у случају потпуног одузимаи.а својевласти због слабоумности. 

Члан 35 

Прописи овог уводног закона и новог Ванпарничног поступиика неће се прнме- 
11,нвати на поступак o стављвњу под скрбииштво (старателЈТтво) који je у току, ако je од 
надлежног суда првог степена aeli донесена одлука o стављању под скрбинштво (стара- 
тел>ст1!о). A IH lie се тај поступак no потреби, допунити у смислу наређеша новог Ван- 
паричног поступника. 

Члан 36 

Наређепзима овог уводног закона и новог Ванпарничног поступннка o одузимању 
својевласти ne дира се у прописе TpaljoiicKor законика o продужешу очинске власти и 
штитништва, 

г) у погледу поступка ради суцског поништаја испраиа 

Члан 37 

С) У стварима, у којима je пре дана ступања на спагу седмог дела новог Baimap- 
ничиог поступника судском одлуком покренут поступак ради судског поништаја псправе, 
тај he се поступак доиршити no досадашњим пропнсима. Али се поступак има обусгавити 
ако je покренут у погледу таквих исправа које no новом Ваппарничиом поступнику ne могу 
бити предмет судског попиштаја. 

(г) По предлогу страпке he и поступак ради поништаја покренут од 1 марта 1933 
год. no досадашпЈИм прописима објавлЈНвати у Средпшп.ем веспику (§ 254 Вп.). 

Прелазна наређења у погледу примене Закона o извршењу и обезбеђењу 

Члан 38 
Док закон o извршењу и обезбеђењ од 9 јуна 1930 год. не добије обавезпу спагу, 

вредеће слсдеће: 
Где се нови Ванпарпичпи поступник позива на прописе Закона o извршењу и обез- 

6el)eii.y имају се подразумевати односпи пропнси rpaljancKor парпнчног поступпика или за- 
копа o изиршењу (о овршпом поступку) којн дапас ва)1<е у појединим подручјима Крал>е- 
вине, уколико одговарајућих пропнса има у овим законима. 

Прелазна наређења у погледу надлежности 

Члан 39 

Ha подручју Касациопог суда у Београду и Великог суда у Подгорнци npumlie до« 
бровол1ие процепе и продаје опште управне власти првог степена. Ове се имају при томе 
прндржавати пропнса петог дела Закона o судском ваппарничном поступку (§§ 22/ до 234). 

Члан 40 

Даном ступања новог Ванпарничпог поступпика на подручју Апелациопог суда у 
Загребу садашња сиротиљска поверепства врши1)е послове као старателзска поверепства no 
n.eroBiiM прописима, уколико се no прелазипм наређењпма из чл, 28 и след. не бп ималн 
примењивати досадашњи прописи, a док се не издају napeljeiha предвиђена у ^ 215 Ван- 
парничног поступника вредеће за љих досадашњи прописи o њиховом ypeljeiby. 

Члап 41 

Док се не установи један Касациопн суд за целу државу вредиће следеће: 
1) Садаш11>а одел.еп^а Касациопог суда спомепута у § 103 Закопа o ypeljeii>y редов- 

пих судова од 18 јануара 1929 год. сматрају се као Касацнонн суд у смислу прописа За- 
копа o судском паппарппмпом поступку. 

2) у случајевима § 235 Ванпарничног поступпика надлежпо je за одре1)иваи>е местпе 
падлежносги ono одел.еље Касационог суда од спомепутих у бр. 1, у чијем се подручју 
налази пребивалиште странке која ставлит предлог. 
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3) прописн § 104 Закона o уређењу редоиних судоиа примењиваће се, ако се у 
Ванпарннчиом поступку појави с\.<об Meljy судовима (старатељским властима), који се на- 
лазе у подрумјнма разних оделЈег a Касациоиог суда, a прописн § 107 истог закона, ако се 
радн o преносу надлежности од старателЈСког суда (старател.ске власти) у подручју једиог 
одел.еља Касацноног суда на стлрател^ки суд (старатељску власт) другог одељеи.а Каса- 
цноног суда. 

4) прописн чл. 46 бр. 4 Уводног закона за Законик o судском поступку у rpaljaii- 
ским стварнма сходно he се п[ имељиватн и na Ваппарничнн поступак. 

V Посебна прелазна наређења за подручје Апелационог суда 
у Новом Саду 

Члаи 42 

Други део новог Ванпарннчког поступка o расправи заоставштине (§§ 22 до 143) 
добиће у опом делу правног подручја Апелацноног суда у Новом Саду, у којем не важи 
аустријски Општн грађански ваконик обавезву снагу, кад у овом подручју добије обаиезпу 
снагу јединствени Грађански законик.    ^ 

Члан 43 

Док јединствени Грађанскн законик не добије обавезну снагу и за подручје Апела- 
циоиог суда у Новом Саду, прописи §§ 159, 166 и 268 новог Вавпарничног поступника ва- 
жиће у оиом подручју са следећнм изменама: 

1) „AKO je oiau законски заступинк свога детета (став 3 §-а 15 Зак. чл. XX из r. 
1877) и ако не постоји случај, предвиЈЈеи у 3 н 4 ставу §-а 16 Зак. чл, XX из г. 1877, отац 
није одговоран за плодопосвост уложеие главнице, уколико се стара за пристојно издржа- 
вап.е н васиитап.е ЈЈетета. Али je одговоран за штету, ако je главницу против иаређења или 
без одобреи>а старатељске власти уложио". 

2) § 166 важи са овом допуном: 
,Отац, као законски заступник, оснм случаја повређеног у 3 и 4 ставу   §-а 16 

Зач. чл. XX из r. 1877 није дужан полагати рачуна*. 
3) § 268 важи само утолнко, уколико иије у § 95 став 2 до 4 и у § 97 Зак, чл. 

ХХХ! из г. 1894 што друго иаређено. 

Члан 44 

Где се у новом Варпарничном поступннку, осим у п.еговом седком делу, спомив.е 
закОН без блнжег означења, нмају се у правном подручју Апелацнопог суда у Новом Саду 
подразумеватн сви правни извори, убрајајући амо и обичајио враво, као и одлуке јудекску- 
риалве конференције, уколико су још у снази. 

Члан 45 

(') Ha подручју Апелациоиог суда у И^вом Саду данашњн сиротињски столовп нр- 
шиће послове стгратељске власти у досадашн.ем делокругу н no дисадашп.им прописима o 
II)HXOBOM уређен.у све дотле, док се уредбом Миннстра правде и.ихова надлежност не пре- 
несе на редовне судове. 

(-) Правне лекове против одлука сирочадских столова pemanalie вадлештва, која су 
их до сада решавала. 

O ГЈрописи rpeiier дела новог Ванпарничног посту.пника примешиваће се и na по- 
ступак пред властима споменутим у ставу 1 и 2, уколико се no прелазпим наређењима из 
члана 27 и след. ne би нмали примењивати досадашп.и прописн. 

VI Завршна наређења 
Члап 46 

(') Овај закон ступа у живот на дан кад се обнародује у »Службепим повпнама", a, 
осим пропнса чл. 1 став 2 и чл. 37, добије обавезпу спагу na дап када добије обавезну 
спагу, закон o судском вавпарничном поступку. Проппсн чл. 1 став 2 и чл. 37 добијају о- 
бавбзну снагу no протеку једног месеца од дапа обнародовап>а овог закопа. 

(-) Министар правде овлашћује се да ближа наре^ења потребпа за извршење Закона 
o судском ванпарничном поступку и овог Уводпог закона изда било Судским пословником 
било засебпим уредбама и правилницнма, и то уколико засецају у падлежпост других ми- 
нистарстава, у споразуму са падлежним мипистрима. 


