
106 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАСТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕНаступањем стечаја прекида ce нормалан живот једног правног субјек- та, настају значајне промене y његовој имовини, које, по правилу, повлаче веома значајне модификације y његовим правним односима према трећим лицима. Дејства стечаја на правне односе са трећим лицима су бројна: y односу на недоспела потраживања, престанак тока камате, прекид застаре- лости,.на условна потраживања, пребијање потраживања, на двострано те- ретне уговоре закључене пре отварања стечаја, налоге и понуде, побијање правних радњи учињених пре отварања стечајног поступка, итд. Најважније дејство стечаја je, међутим, коначни исход стечајног поступка, који, по пра- вилу, за повериоце значи смањење могућности наплате њихових основних потраживања од стечајног дужника. На тај начин, једно ненормално стање y имовини дужника, повлачи собом губитак y имовини његових поверилаца.Често ce дешава, међутим, да ce насупрот повериоцу не налази једно лице него више њих. Када je y питању солидарна пасивна облигација, онда ce поверилац налази y много повољнијем положају y погледу наплате свог потраживања, јер му уместо једног дужника гарантује више лица. Овакав правни однос представља за повериоца велику прсдност. Он сс може по свом избору обратити било коме од дужника за цео изнрс дуга. Ризик инсол- вентности једног од њих тиме je за њега веома смањен. Али ce и y том слу- чају може десити да један од солидарних дужника, или више њих, или пак сви солидарни дужници, падну под стечај. Шта ce y таквом случају дешава са предностима пасивне солидарне облигације y односу на повериоца? Да ли стечај над имовином једног солидарног дужника утиче на солидарну одго- ворност осталих садужника? Како ce промене које настају y имовини једног садужника рефлектују на однос садужника према повериоцу, a како на њихове међусобне односе? Питање je од значаја јер je y пракси чест случај отварања стечаја над имовином једног од солидарних дужника. To je слу- чај нарочито y привредном праву, где je постојање солидарног дуговинског односа много чешће него y грађанском праву услед потребе појачане одго- горности y робном промету. Ту ce солидарност често претпоставља (1), поред тога што ce y извесним случајевима установљава и законска солидарност (2). Због тога je разумљиво да ce често управо законодавац ангажује да нор- мира ова важна правна питања. Преглед упоредног стечајног права то јасно показује (3). Наш предратни Стечајни закон од 22 новембра 1929, такође je(1) У привредном праву ce солидарност претпоставља када ce два или више лица заједничким послом обвежу према трећем лицу (в. одредбе бивших трг. зако- ник § 268 ХТЗ, чл. 280 АТЗ, § 292 БТЗ). Осим тога, y овој области права.чак и јемство .повлачи солидарност: чл. 281 АТЗ, § 268 ХТЗ, § 293 БТЗ.(2) На пример: предузеће настало од издвојене јединице односно предузеће коме co издвојена јединица припојила одговара солидарно са предузећем из кога ce једи- ница издвојила за обавезе настале пре издвајања — члан 222 Основног закона о пре- дузећима од 4 априла 1965; за извршење обавеза предузећа које ce дели према банци и другим повериоцима, солидарно одговарају предузећа настала поделом; солидарна одговорност меничних дужника, . . . итд.(3) Немачка: Konkursordnung vom 10 Februar 1877 (више пута меван и допуња- ван: 1838, 1915, 1924, 1927, 1933, 1940, 1953, 1957) — § 68. Француска: Décret No. 55—583 du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation — art 85—88 (њиме cy преузети неизмењени прописи чл. 542—545 Code de commerce од 1807). Белги- ja: примењују ce одредбе Code de commerce-a према француском- узору — art. 537—541. 



СТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 107имao посебне одредбе о овој материји (§ 16, § 17); такође и Закон о принуд- ном поравнању ван стечаја, од 22 нов. 1929 (§ 50). Међутим, y нашем новом Закону о принудном поравнању и стечају, од 4 априла 1965. („Службени лист СФРЈ” бр. 15/1965), нема никаквих одредаба којима би ce регулисала питања правних односа y случају када ce y стечају налази један или више солидарннх садужника. Поставља ce питање зашто ова практично важна гштања нису регулисана новим законом? Да ли поменута правила која су била садржана y нашим предратним законима о материји стечаја не одго- варају више нашем новом правном систему? Или их, насупрот, треба при- мењивати као правна правила на основу члана 4 Закона о неважности правних прописа донетих пре 6 априла 1941..., као правила која нису y супротности са начелима нашег уставног поредка? (4).Постављено питање нас наводи да испитамо дејства специјалних пра- вила нашег бившег, као и упоредног стечајног права, y случају постојања солидарног дуговинског односа између повериоца и садужника y стечају, y цпљу оцене целисходности њихове примене y нашем правном систему. Ова специјална правила ce односе нарочито на следећа питања: кад један или више солидарних дужника падну под стечај, може ли поверилац и даље гонити по свом избору остале дужнике за исплату дуга? Може ли ce y таквом случају сукцесивно обраћати појединим садужницима и за који ms- hoc дуга? Да ли исплата целог или дела дуга од стране једног од садужника ослобађа остале према повериоцу? Какво je дејство делимичне исплате дуга учињене пре, за време и после стечаја на имовини једног од садужника? Како ce y том случају садужници међусобно регресирају? Правила којима стечајно законодавство регулише ову материју остављају многа дејства грађанско-правне солидарности недирнута. Ипак, нека од њих представљају и веома значајне модификације y односу на грађанско право. У чему ce оне састоје и каква je њихова сврха? Посматраћемо најпре односе између повериоца и солидарних дужника, a затим, међусобне односе садужника.А. Односи између повериоца и солидарних дужника. —Дејства соли- дарности y односима између повериоца и садужника произилазе из саме функције пасивне солидарности, која ce састоји y осигурању наплате пове- рилаца (5). Најважнија дејства су следећа: 1. обавеза сваког садужника да плати цео износ дуга; 2. право повериоца да ce за наплату обрати свим дужницима сукцесивно до потпуног намирења дуга; 3. плаћање дуга од стране једног од садужника ослобађа остале.Испитаћемо редом свако од ових дејстава и утицај стечаја на њих.1. Обавеза сваког дужника да исплати цео дуг повериоцу. — Најдирек- тнија последица солидарности je право повериоца да ce no свом избору обрати било коме од солидарних дужника за наплату целог дуга. Колико стварно дугује сваки поједини дужник, то je ствар унутрашњих односа са-Швајцарска: Loi fédérale sur la Poursuite pour dettes et la Faillite, од 1. I. 1889, на снази од 1. I. 1892 (значајне измене 1924 и 1950) — члан 217. Аустрија: Стечајни закон и закон о Принудном поравнању од 10. XII. 1914, члан 19 (према овоме закону рађен je наш Стечајни закон од 1929).(4) Др. Владимир Јовановић (Привредно право, привредне организације, Бео- град 1961, с. 299) сматра да данас има места примени ових правила код нас.(5) Др. М. Константиновић: Облигационо право, Београд, 1956, II, с. 30. 



108 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАдужника, чињеница без значаја за повериоца — према њему сваки од њих дугује цео износ. To je управо суштина пасивне солидарности; тако јој гра- ђански законици одређују појам: §891 Аустријског грађанског законика; § 545 Српског грађанског законика; члан 556 Општег имовинског законика; члан 1200 Француског грађ. законика; члан 1292 Италијанског грађ. зако- ника, §239 Чехословачког грађ. законика; члан 143 Швајцарског законика о облигацијама, итд. Дужник не може према повериоцу да истакне bene/i- 
cium divisionis. To je супротно садржини солидарне облигације. Неки зако- ници то изричито забрањују (члан 1203 Француског грађанског законика). Свакво решење данас познају сва модерна права (6).Стечај једног од солидарних дужника не утиче на ово основно дејство пасивне солидарности. Чињеница да je један од садужника y стечају не омета повериоца да од садужника који су in bonis захтева цео износ свог потраживања. Он такође може једино y стечајну масу пријавити своје по- траживање, као што, најзад може истовремено да захтева испуњење дуга како од дужника који су y стечају, тако и од дужника који су ван њега_ Према томе, чињеница стечаја на имовини једног од солидарних дужника не доводи повериоца y неповољнији положај y односу на остале садужнике: љегова права према осталим солидарним дужницима остају недирнута. Со~ ллдарност управо зато и постоји да y случају инсолвентности једног садуж- ника, остали гарантују наплату целог дуга.2. Право повериоца da ce do потпуног намирења свог потраживања 
сбрати сукцесивно свил садужницгсла за наплату. — Све док дуг не буде исплаћен y целини, поверилац ce може сукцесивно обраћати тужбом соли- дарним дужницима. . Он задржава ово право избора, баш и после поди- гнуте тужбе, ако од ње одустане, и ако га који дужник само y неком делу измири, он онда може остатак од осталих тражити” (§ 891 АГЗ). „... па п пошто je једнога изабрао и од њега дио дуга примио, шегово ce право бира- ња за наплату остатка ни .најмање не крњи” (члан 556 ОИЗ). Ово решење такође није било увек прихваћено (7). Данас je оно сасвим y складу са

(6) Оно није увек било прихваћено. У Римском праву je beneficium divisionis настао y време Јустинијана који je својом новелом 99 из 539 године изменио дејство класичне- солидарне облигације, на тај начин да поверилац није више могао од сва- ког дужника да тражи цео дуг, него само део који на њега отпада (в. Eisner-Horvat: Римско право, Загреб, 1948, с. 365). Утицај Јустинијанове новеле осећао ce доста дуго- у француском праву, тако да je и Domat писао: „Иако je уговорено да облигација буде солидарна, она ce дели и поверилац ce не може обратити једном дужнику за цео износ; пре него што ce обрати једном дужнику за део који терети другога, он мора да захтева од свакога свој део, a тек потом да пребаци делове оних који нису могли да плате, на оне који остају.“ (Lois civiles, liv. Ill, tit. Ill, sect. I, § 3 — према. Kipert-Boulanger: Traité de droit civil, Paris, 1957. t. II, p. 653). Стога није случајно што je чланом 1203 франц. Code civil-a забрањен beneficium divisions.(7) У старом римском праву поверилац je могао своје право тужбе само један- пут да користи. Ако je подигао тужбу само противу једног од садужника, сви остали ry били ослобођени. (Стари римски систем ce заснивао на обичајима, мржњи y малом. граду, погодном тлу за умножаваже и продужавање спорова, та je жеља била да ce смање судски спорови — в. Saleilles: Essai d’une théorie générale de l’obligation, 1890, p. 103). Овакво дејство litis contestatio знатно je отежавало положај повериоца, наро- чито ако ce он најпре обратио тужбом најслабијем дужнику. Стога je оно временом било ублажавано y пракси, да најзад, за време Јустинијана, буде коначно укинуто (конституција из 531. године). Од тада, право повериоца да ce после неуспеле тужбе- према једном садужнику обрати осталима, све до потпуног намирења, није влше никада долазило y питање (Ripert-Boulanger: op. cit., no. 1817). 



СТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 109основшш циљем солидарне пасивне облигације. Обезбеђење наплате дуга повериоцима ce управо постиже тиме што им ce пружа могућност да изаберу између више дужника најсолвентнијег. A најбољи начин да ce упозна њи- хова солвентност je могућност њиховог судског гоњења.Ни ово природно дејство солидарности стечај не ограничава. Супротно иешење би још више отежало положај повериоца. Он je и иначе изложен опасности да y стечају свог дужника добије само сразмерни део свог потра- живања конкуришући са осталим стечајним повериоцима. Ако би његово право да ce обрати и осталим солидарним дужницима било ограничено, онда ce не би постигла сврха пасивне солидарности. Стога, y погледу права сук- цесивног гоњења солидарних дужника, стечај на имовини једнрг од њих нема никаквог утицаја на односе повериоца са осталим садужницима. По- верилац ce може обратити тужбом солидарном дужнику in bonis, иако je npe тога учествовао y подели стечајне масе другог садужника. Обрнуто, он ce може пријавити y стечај једног садужника, иако je пре тога-поднео туж- бу противу дужника ван стечаја. Најзад, он ce може по завршетку стечајног поступка над имовином једног садужника, појавити за наплату свог потра- живања y стечају другог садужника.3. Плаћање дуга од стране једног садужника ослобађа остале. — Ако je дуг испуњен од стране једног од солидарних дужника, гаси ce према повериоцу обавеза свих осталих садужника. Ово je логична последица чи- њенице да поверилац има само једно право које ce односи на све дужнике — постојања јединствене тражбине и дуга (8). Ово дејство пасивне солидар- ности познавало je и римско право (Ulp. D. 45, 2, 3, 1:.. .si unus solvat, omnes 
liberentur.) У модерном праву, њега познају готово сви законски текстови којима ce регулише ова материја (9). „Пошто један од самоукупних дужника дуг намири, па баш да и није судом тужен био, сви ce остали дужници тога дуга ослобађују. И кад би један од њих само неки дио дуга платио, бива да ie он тај дио за све њих намирио.“ (ОИЗ, чл. 560).Међутим, за разлику од претходно испитиваних дејста.ва пасивне соли- дарности ово дејство бива y случају стечаја над имовином једног или више солидарних дужника, y извесном смислу модификовано. У претходним слу- чајевима, како смо видели, чињеница стечаја не утиче на право повериоца да ce no свом избору обрати за наплату било коме од садужника, без обзира да лл ce они налазе y стечају или ван њега, као и на право сукцесивног го- њења садужника. Ова основна дејства солидарности не само да y случају стечаја не бивају модификована, него управо тада њихова вредност баш и долази до пуног изражаја. Сврха je солидарности да ce повериоцу обезбеди паплата његовог потраживања, a она долази y питање управо y случају када један од дужника није y могућности да плаћа своје дугове. Али, ако je(8) М. Константиновић: н. д., с. 31; С. Јакшић: Облигационо право, Сарајево, 1957, с. 65. Има и других схватања: да y погледу правне конструкције солидарних облигација постоји множина облигација, скуп толико тражбина исте садржине, колмко повери.- лаца или дужника y њој учествују. В. Д. Аранђеловић: Основи облигационог права, Београд, 1929, с. 34; Ripert-Boulanger: op. cit., с. 653. По овом другом схватању, осло- сађајуће дејство плаћања од стране једног садужника проистиче из јединства објек- та: сви дужници ce оовезују на исту ствар — »eadem res, eadem pecunia«.(9) § 893 АГЗ, чл. 560 ОИЗ, art. 1200 Code civ., чл. 1292 Итал. грађ. зак., чл. 147 Швајц. зак. о облигацијама, § 337 Мађар. грађ. зак., чл. 422 Нем. грађ. зак. 



110 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАсврха ових дејстава солидарности заштита поверилаца, гарантија наплате љеговог потраживања, ослобађајуће дејство плаћања једног од садужника има другу сврху. Оно треба да онемогући повериоцу да наплати више него што износи вредност његовог потраживања. Да би ce то постигло, правило je да ce y случају потпуног или делимичног намирења повериоца његов одштетни захтев гаси, односно смањује y мери y којој je задовољен. Али, управо ово задње правило, по коме je поверилац дужан да свој одштетни. захтев смањи y случају делимичне исплате, доводи повериоца y случају стечаја садужника y опасност да његово потраживање уопште не буде y целини намирено. Јер, као што je познато, y стечају поверилац конкурише заједно са свим осталим повериоцима свог дужника и сума коју добија из стечајне масе редовно представља одређени проценат, квоту од пријавље- ног потраживања. Могућност да поверилац y потпуности оствари своја пра- ва постоји једино y случају ако ce делимична плаћања не би узела y обзир. На пример, ако повериоцу солидарно одговарају три дужника за износ од 100.000 дин., па сва три падну под стечај, може ce десити да y стечају дуж- ника A квота износи 50% од пријављених потраживања, y стечају дужника. Б 40%, a y стечају дужника Ц 10%. Поверилац ће y овом случају остварити целокупап изпос свог потраживања једино под претпоставком да му ce y сва три стечаја квота рачуна од пријављених 100.000 динара. У првом слу- чају ће добити 50.000 динара, y другом 40.000 динара, a y трећем 10.000 ди- нара. Међутим, ако би ce применило дејство пасивне солидарности по коме делимично плаћање смањује захтев повериоца за висину плаћеног износа, онда би исход био друкчији, јер по оствареном нзносу од 50.000 дин. y сте- чају дужника А, поверилац би морао y стечај дужника Б да пријави потра- живање смањено за тај износ, тј. само 50.000 дин., од чега би, по квоти од 40% добио 20.000 дин. После тога, y стечај дужника Ц поверилац би могао да пријави једино преосталих 30.000, суму која je остала ненамирена после деобе стечајних маса A и Б, a од те суме би могао добити, по проценту од 10% само 3.000 динара. Тако би од укупног износа потраживања од 100.000 динара, поверилац остварио само 73.000 динара. На тај начин, y потпуности примењујући дејства солидарних облигација, поверилац би могао остварити своје потраживање једино y случају ако би y стечају својих дужника мо- rao добити 100% од пријављеног потраживања, што je, међутим, врло редак случај. To показује да ослобађајуће дејство плаћања код солидарне обли- гације, y случају стечаја доводи до резултата који je супротан самој функ- цији солидарности — обезбеђењу наплате целокупног потраживања повери- оца. Услед тога, y упоредном стечајном праву, законодавац y низу случа- јева коригује ово правило на тај начин што повериоцу даје право да y стечај сваког дужника пријави целокупан износ свог потраживања (10).(10) Немачки Konkursordnung vom 10 Februar 1877 y свом § 68 одређује: »Wird über das Vermögen mehrerer oder einer von mehrerer Personen, weihe nebeneinander für dieselbe Leistung auf das Ganze haften, das Konkursverfahren eröffnet, so kann der Gläubiger bis zu seiner vollen Befriedigung in jedem Verfahren den Betrag geltend machen, den er zur Zeit der Eröffnung des Vervahrens zu fordern hatte.«У Француској, Décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, y члану 85 одређује: »Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d’autres coobligés qui ont cessé 



GTE4AJ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 111Слично правило познавао je и наш бивши Стечајни закон од 1929 (који je рађен по угледу на Аустријски стечајни закон од 1914). У § 17 он je одре- ђивао: „Веровник, којему одговарају више дужника нераздељено за исти дуглможе, све док није потпуно намирен, пријавити ту тражбину y стечај сваког дужника са целим износом, који још није исплаћен y време отварања стечаја. — Ако ce после потпуног намирења веровника покаже вишак, онда има места праву на регрес до висине тога вишка y смислу општих закон- ских прописа.”Заједничко свим овим текстовима je начело по коме ce повериоцу при- знаје право да y случају стечаја више солидарних дужника учествује y сваком од њих са целокупним потраживањем. Разлика ce запажа, међутим, y начину његовог спровођења. До супротних решења y разним правима до- лази с обзиром на чињеницу да ли je до делимичних плаћања дуга дошло пре или после отварања стечаја y који ce потраживање пријављује. Према систему немачког и аустријског (и по њему, бившег југословенског) стечај- ног права, узима ce y обзир висина потраживања која постоји y моменту отварања стечаја. Износ делимичног плаћања које je предходило овом мо- менту мора ce добити од износа који поверилац пријав.љује y стечај. При томе није битно да ли је до делимичног плаћања дошло y стечају неког другог садужника или ван стечаја. Насупрот, према одредбама француског, белгиског и швајцарског права поверилац може y стечајну масу једног од садужника да пријави цео износ свог потраживања и y случају ако je сно већ делимично намирено — разлика je y томе што ce y француском праву захтева да je до овог намирења дошло y стечају неког од других со- лндарних дужника, док ce y швајцарском праву уопште не води рачуна ода- кле je дошло до плаћања.Ово je, разуме ce, упрошћена слика различитих решења која ce y упо- редном стечајном праву примењују на компликоване правне односе који настају y пракси. Законски текстови нису довољно обухватни да би могли да задовоље y свим случајевима који y пракси могу да настану. Знатну je улогу, стога, учинила судска пракса, као и правна наука. Ради прегледно- сти могу ce случајеви y којима настају односи између повериоца и соли- дарних дужника y стечају поделити y неколико група: а. — Потраживање повериоца je делимично намирено y време када ce сви дужници налазе ван стечаја; б. — Потраживање повериоца je делимично намирено y време када ce један од садужника налазио y стечају; ц. — Поверилац који je већ при- мио квоту y стечају неког од солидарних дужника, обраћа ce осталим са- дужницима in bonis; д. — По окончању стечаја једног од солидарних дуж- ника, отвара ce стечај над имовином других садужника (сукцесивни стечај).а. — Потраживање повериоца je делимично намирено y време када ce сви дужници налазе ван стечаја. — Ако ce после делимичног намирења no- leurs payements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu’à parfait payement.« Овај текст, као и наред- ни који ce односе на ову материју y целини репродукује чл. 542—545 Code de commer- се-а, чије ce одредбе такође примењују и y Белгији.У Швајцарској, Bundesgesetz über Schuldbetriebung und Konkurs (од 11. IV. 1889, на снази од 1. I. 1892, значајне измене 1924 it 1950) y члану 217 садржи одредбу по којој ce целокупно потраживање пријављује y масу и y случају када je један од садуж- ника већ платио део дуга, и то без обзира да ли пре или после отварања стечаја. 



112 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТИТАвериоца отвори стечај над имовином једног или више солидарних дужника, поставља ce питање са којом висином потраживања поверилац може да ce пријави y такав стечај.По систему немачког, асутријског и бившег југословенског права, како смо видели, поверилац мора да смањи своје потраживање за висину прим- љеног износа. При томе ce не чини разлика одакле делимично плаћање долази: од садужника или од неког трећег лица (11). За „износ који још није исплаћен y време отварања стечаја” меродавно je стање на дан -пре отва- рања стечаја, тј. води ce рачуна о томе да ли je делимично плаћање учи- и.ено пре дана када je оглас о отварању стечаја прибијен на судску таблу, или после тога. Ово je од практичног значаја ради разликовања момента подношења пријаве дуга y стечај и момента отварања стечаја, пошто ce делимична плаћања која ce догоде између ова два момента не узимају y обзир (12).Систем француског и белгиског права y овом случају даје исто решење. (Члан 87 Декрета од 1955; чл. 544 Code de commerce од 1807).Оригинално je решење швајцарског права. По њему, поверилац y сте- чај пријављује целокупан износ потраживања и то y свим случајевима: без обзира да ли je до делимичног плаћања дошло пре или после отварања стечаја и без обзира одакле je то плаћање учињено — из неког стечаја или ван њега (13).б. — Потраживање повериоца је делимично намирено ÿ време када ce 
зедак од садужника налазио y стечају. — У немачком и аустријском праву решење јасно произилази из самих законских текстова — делимична пла- ћања после отварања стечаја не узимају ce y обзир. Поверилац може при- јавити y стечај целокупан износ свог потраживања.У француском и белгијском праву судска пракса долази до истог ре- зултата. Она ce служи argumentera, à contrario законском тексту који говори о делимичном плаћању пре стечаја (Cass. civ. 25 févr. 1879, D. P., 79.1. 149) Сем тога, истиче ce чињеница да ce стечајна дивиденда фиксира према crafty на дан отварања стечаја и да касније наступеле чињенице не могу да кодификују њену висину. Уствари, главни je разлог томе потреба да ce избегне опасност за повериоца да не оствари интегралан износ потражива- ’ва. Супротно решење, каже ce, не би било сагласно вољи странака, које делимичном плаћању y стечају не придају дејство гашења обавезе. A када je тако y случају када ce садужник који делимично плаћа дуг налази y стечају, a fortiori треба прихватити исто решење y случају када je поверп- лац пријавио своје потраживање y стечај једног од садужника, a потом до-(11) Jaeger: Konkursordnung mit Einfürungsgesetzen, Kommentar, Berlin. 1933 zu ? 68, Anm 5. S. 238.(12) Горшић Ф.: Коментар Стечајног закона, Београд, 1934, с. 103—1; Верона — Цуља: Стечајни закон са коментаром, Загреб, 1930, с. 57—8.(13) При томе ce стечајна дивиденда расподељује: 1. повериоцу, 2. ако преостане Еишак садужнику који врши своје регресно право и 3. стечајној маси ако још нешто преостане. Примећено je да je ово решење, нарочито евентуални повратак вишка стечајне дивиденде маси, чисто теоријска конструкција која представља практичне тешкоће, јер би тај вишак морао да буде предмет новог утврђивања и нове расподеле. V. Е. Oltramare: Loi fédérale sur la Poursuite pour dettes et la Faillite, Commentaire. Genève, 1892, p. 134—5.



СТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 113бно делгшично плаћање од другог садужника in bonis. У том случају он не би морао да смањује висину пријављеног потраживања y стечају (14). Мање je прнхваћено супротно мишљење, по коме, делимично плаћање, чим je учињено вољно, a не принудно, мора да гаси право повериоца y висини плаћеног износа. Такође није прихваћено схватање по коме би било непра- впчно дозволити повериоцу да y овом случају пријави цео износ потражи- вања, пошто би и садужник, који није y стечају могао такође и сам да ce пријави y стечај свог садужника за износ који je исплатио преко свог дела (15).в. — Поверилац који je већ примио квоту y стечају једног oć) солидар- 
пих дужника обраћа ce осталим садужницима in bonis. — Правило о при- јављивању целокупног износа потраживања y стечај, којим ce дерогирају нормална дејства гашења солидарних облигација услед плаћања дуга, од- Hocii ce само на стечај, на једну ненормалну ситуацију y правним односима између повериоца и дужника, ситуацију y којој долази y опасност вршење права повериоца. Ако ce према томе, сви садужници не налазе y стечају, поверилац je дужан да износ, који je добио y стечају једног од њих, узме y обзир према дужницима који ce налазе ван стечаја. У том случају он може тражити од осталих садужника само смањени износ потраживања (16). Ово зато што не постоји потреба да поверилац захтева цео износ од дужника 
m bonis, иако je већ делимично намирен, јер ce према дужнику in bonis не врши израчунавање никакве квоте, процента y односу на постављени захтев, ввему ce налаже да испуни цео захтев. У супротном, ако би поверилац мо- гао y овом случају да захтева целокупно потраживање, он би тиме добио већи износ од онога који стварно потражује.г. — Сукцесивни стечај. — Када ce сви дужници налазе истовремено y стечају, онда су сви разматрани системи упоредног права јединствени y томе да поверилац остаје при првобитно пријављеном потраживању, без обзира да ли y неком стечају добије одређену квоту. Питање ce, међутим, разлпчито регулише y случају када ce стечај над имовином једног од саду- жш!ка отвори тек по окончању стечаја над имовином другог садужпика. Питање ce поставља да ли je тада поверилац дужан да y новоотворени сте- чај пријави потраживање умањено за већ примљени износ y окончаном стечају?Систем немачког права, водећи рачуна првенствено о стању y моменту отварања стечаја, остаје консеквентан и y овом случају и захтева да ce износ свих плаћања која су претходила моменту отварања стечаја одбије од потраживања које ce пријављује y тај стечај. He води ce рачуна да ли je до плаћања дошло y неком стечају или ван тога. Меродаван je само износ који постоји y моменту отварања дотичног стечаја. Поверилац може y стечај сваког појединог садужника да пријави онај износ свог дуга који још по- стоји приликом отварања сваког појединог од тих стечајева (17).(14) Lyon—Cean—Renault: Traité de droit commercial, Paris, 1916, t. VIII, no. 929, p. 257.(15) Demolombe: XXVI, no. 336. (цитирано према: Emile Brunet’ Faillte et banqueroute, Bruxelles, 1934, no. 1161—1164.).(16) Iaeger: Kommentar, cit., zu § 68. Anm 7, 238; Brunet: op cit., no. 1124.(17) Verona—Zuglia: on. цит., c. 59—60.
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114 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАУ француском праву, насупрот, поверилац има подједнако право да пријави цео износ потраживања било да су садужници y стечају симултано, било сукцесивно (Cass, civ., 23 nov. 1852; D. P. 52.1.324). Ово прихвата и ве- лики број писаца (18). Потреба заштите поверилаца и овде доминира; чим поверилац део свог потраживања остварује y стечају једног од садужника, он оправдано страхује да му потраживање неће бити y целини намирено, те je природно претпоставити да он том делимичном плаћању није придао значај гашења одговарајућег дела свог потраживања (19). Одбацује ce, при томе, резоновање по коме ce случај сукцесивног стечаја разликује од симул- таног, јер ce y симултаном не зна колика ће бити стечајна квота y сваком поједином случају, па, према томе, повериоцу ce и не може наметнути сба- веза смањења потраживања за износ који он још не познаје, док ce y сукце- сивном стечају то може учинити, јер je један стечај већ окончан и позната квота коју он даје. Такво би резоновање водило томе, да ce no окончању једног стечаја врши исправљање стечајне квоте добијене y другом сте- чају (20).Преглед упоредног и нашег бившег стечајног права показује нам да правила солидарне пасивне облигације трпе значајне модификације y погле- ду једног од њених главних дејстава: ослобађајућег дејства исплате дела дуга од стране једног од солидарних дужника. Циљ ове модификације je несумњиво заштита повериоца који je услед стечаја једног или више соли- дарних дужника дошао y опасност да наплати своје потраживање. Разлике постоје y појединим правима y начину спровођења овог правила, али je битна заједничка тежња да ce повериоцу олакша положај и с обзиром на. специфичан начин израчунавања суме која ce исплаћује из стечајне масе, пружи шанса да наплати целокупан износ свог потраживања. Класично правило солидарности морало je да уступи практичној потреби стечајног права. Ta модификација je заиста и прихваћена тек крајем XVIII века y Француској (Arrêt du Parlement de Paris, од 18 јуна 1776). Пре тога су пред- лагана два супротна решења.Према систему Саварија (Savary) (један од главних аутора Ордонансе из 1673 год.) поверилац који je учествовао y стечају једног од солидарних дужника, није потом могао ништа да захтева од осталих садужника, ма да je y поменутом стечају његово потраживање само делимично намирено. Систем ce заснивао на идеји да плаћање квоте y стечају има исти значај као и плаћање целог дуга. Резултат који ce на тај начин добијао, практично je лишавао повериоца користи солидарне одговорности дужника.Због тога je после доношења Ордонансе из 1673, створен један други систем, чији je протагониста Dupuys de la Serra, a који cy подржали Pothier, Emérigon i Jousse (21). По њему, поверилац може сукцесивно да ce појави y(18) Lyon—Cean et Renault: op. clt., no. 929; Bonnecarrère—Laborđe—Lacoste: Precis élémentaire de droit commercial, Paris, 1937, p. 517; Thaller—Percerou: Traité élém. de droit comm., Paris, 1925, p. 1151; Ripert G. : Traité élém. de droit comm., Paris. 1964, II, p. 395.(19) Lyon—Caen et Renault: op. cit., loc. cit.(20) Thaller—Percerou: op. cit., no. 1932, p. 1151.(21) Lyon—Cean et Renault; op. clt., p. 242.



СТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 115разним стечајевима, али само са захтевом смањеним за износ суме коју je већ добио y неком другом стечају. Ако je, на пример, од свог потраживања y висини од 100.000 динара y стечају једног садужника добио 75.000 динара, y стечај другог садужника може да пријави само 25.000 динара. Ово решење je сасвим одговарало основним правилима грађанског права о пасивној со- лидарности, где ce потраживање повериоца гаси y висини y којој je дуг исплаћен, па сагласно томе, постоји обавеза повериоца да y истој висини смањи свој захтев. Али, практично, оно je доводило до резултата који стран- ке нису желеле, оно ce показало као супротно вољи странака. Уместо да омогући повериоцу да што сигурније наплати своје потраживање, применом овог система, поверилац никада не би могао да y целини наплати своје потраживање (изузев врло ретког случаја када би стечајна квота износила 1000/о од пријављеног потраживања). Примећено je да ce при таквом стању ствари тешко може претпоставити да ће странке прихватити солидарност која води таквом резултату (22).Зато су, y циљу проналажења решења која би задовољила практичне потребе, стварани нови системи, којима ce тежило остваривању циља соли- дарности, макар и по цену дерогирања традиционалних правила грађанског нрава y овој материји. Такав систем, који данас познају и модерна стечајна права, настао je крајем XVIII века y Француској (23). Он нам je већ познат. Правом повериоца да y стечај било ког од његових солидарних дужника пријави цео износ потраживања, долази до промене y односима повериоца и солидарних дужника.Шта ce притом дешава y унутрашњим односима међу садужницима? Да ли, и y којој мери, традиционална правила солидарности која ce приме- њују У међусобним односима садужника трпе модификације y случају над нмовином једног или више њих? Да ли промене које ce дешавају y односима између повериоца и садужника повлаче нужно собом и промене y односима садужника?Б. Међусобни односи солидарних дужника. — Исплатом целбг дуга од стране било ког од солидарних дужника, гаси ce потраживање повериоца. Тиме ce истовремено гаси и солидарни дуговински однос. Долази до поделе дуга међу садужницима. „Солидарна уговорна обавеза дели ce no самом праву међу дужницима, који за њу међусобно одговарају сваки само за свој део и учешће.” (art. 1213 code civil-a). Из тога логично произилази право дужника, који je дуг платио, да ce за плаћени износ који прелази висину Нзеговог дела дуга, ретресира од осталих садужника. „Онај од самоукупних дужника који je дуг намирио, и тиме остале ослободио, властан je искати да ra остали другови дужници подмире, сваки према своме дијелу, ако y уго- вору није иначе углављено или природа посла што друго не доноси.” (чл. 562 Општег имовинског законика (24). При томе, дужник који je платио може да(22) Lyon—Cean et Renault; op. cit., p. 243.(23) Arrêt du Parlement de Paris du 18 juin 1776; arrêt du Conseil du 24 fév, 1778.(24) Тако и: чл. 1239 Италијанског грађ. зак.; чл. 148 Швајц. зак. о облиг. § 338 Мађарског грађ. зак. § 240 Чехословачког грађ. закона.У римском праву ce y почетку дужник који je платио дуг није могао регреси- рати од осталих солидарних дужника, јер je, како ce истицало, платио свој дуг. 
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lis АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАзахтева од сваког садужника само део са којим овај учествује y дугу. Он не може да преваљује цео вишак преко свог дела дуга на поједине садуж- нике. Регрес ce дели. После намирења повериоца сваки садужник плаћа само део дуга који он дефинитивно сноси (25).Како стечај утиче на међусобне односе солидарних дужника после исплате дуга повериоцу? Може ce одмах рећи да чињеница стечаја над имовином једног или више солидарних дужника не утиче на дејства основ- них правила грађанског права која ce примењују y односима између садуж- ника после исплате дуга повериоцу: право регресне тужбе и подела регреса остају y потпуности очувани. Само, као неминовна последица модификација y односима повериоца и солидарних дужника y случају стечаја, настају мо- дификације y самом начину вршењу права регреса међу садужницима. Но, то није случај y свим ситуацијама. Треба, стога, разликовати два основна случаја: 1. када садужници врше регрес према стечајној маси и 2. када стечајна маса врши регрес према осталим садужницима.1. Регрес садужника према стечајној маси. — Овде ce разликују два случаја с обзиром на то да ли je до плаћања дуга, и тиме стварања регрес- ног права садужника који je учинио плаћање дошло пре отварања стечаја над имовином регресног дужника или после тога.а. — Право регреса je настало npe отварања стечаја регресног дужни- 
ка. — Ако je садужник, сада регресни поверилац, платио целу или део тражбине пре отварања стечаја свог садужника, y том случају правила гра- ђанског права дејствују непромењено. Дужник ce пријављује y стечај уме- сто повериоца (ако му je исплатио целу тражбину) или поред њега (у слу- чају делимично исплаћене тражбине — при чему ce поверилац појављује y стечају са смањеним износом свог потраживања) и, y мери y којој je платио преко дела дуга који он дефинитивно сноси, остварује своје право регреса према садужнику (26),Питање ce, међутим, поставља, има ли поверилац, y случају када кон- курише y стечају заједно са солидарним садужником, нека права на стечај- ну квоту коју овај задњи добије из масе? Ситуација je посебно занимљива када ce као стечајни дужник појави јемац који je делимично исплатио дуг повериоцу и сада са њим заједно конкурише y маси садужника. Подељена су мишљења о томе да ли јемац може задржати квоту примљену y стечајуКасније je на солидарне пасивне облигације примењен тзв. beneticium cedendarium actionem, тј. поверилац je могао дужнику који je платио да уступи своје захтеве противу осталих садужника, да би овај од њих истерао pro rata parte на aux одпа- дајуће делове.(25) На први поглед ово не би изгледало сагласно правилима грађанског права, јер солидарни дужник, када ce појављује као регресни поверилац према осталим садужницима, ступа на место повериоца до висине онога што му je исплатио (В. чл. 149 Швајц. закона о облигацијама). Поверилац треба на дужника који ?-ty je исплатио тражбину да пренесе сва своја права са обезбеђењтша и доказима, уколико то овоме олакшава наплату од осталих садужника (чл. 561 ОИЗ). Будући, дакле, суброгиран y правима повериоца дужник платац поседује тужбу која je припадала повериоцу, па би сагласно томе, требало да поседује право избора да ce од било ког садужника на- плати за цео износ који прелази његов део плаћеног дуга. Међутим, за разлику од повериоца који je располагао таквим правом, његов суброгирани га не поседује. Разлог поделе регреса je првенствено практичне природе: на тај начин ce избегава читава серија сукцесивних регреса која би била нарочито непрактична када су садужници бројни (V. Ripert—Boulanger: op. cit., no. 665, p. 1843).(26) Горшић: н.д., c. 101.



СТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 117y таквом случају. По једнима, јемац ce појављује y стечају као суброгиран y правима повериоца коме je делимично исплатио дуг, a суброгација, према правилу: nemo contra se subrogasse censetur, не може да штети повериоцу који je само делимично намирен. Чињеница je, међутим, да ce овде квота коју добија поверилац смањује услед учешћа солидарног садужника y истом стечају. По другима, јемац задржава за себе сав износ примљен y стечају, јер он не иступа као суброгиран y правима повериоца, него по свом сопстве- ном праву. Он располаже тужбом из мандата или вршења послова (27). На овом примеру ce запажа предност француског и швајцарског система над иемачким и аустријским, јер, по првом систему, поверилац може да пријави y масу целокупан износ тражбине без обзира да ли je пре отварања' стечаја дуг већ делимично плаћен, те није упућен да заобилазним путем остварује своје потраживање тиме што ће морати да гони јемца ради плаћања прео- сталог дела дуга и да плени квоте које су њему намењене y стечају. У не- мачком случају он мора y оваквим случајевима да конституише залогу и да доказује регресни захтев садужника према главном дужнику (28).б. — Право регреса je настало после отварања стечаја регресног дуж- 
пмка. — Ако je плаћање дуга учињено после отварања стечаја садужника, разликују ce случајеви када je плаћен цео дуг, од случаја када je плаћен само део дуга.аа) Ако je исплаћен цео дуг, садужници који су платили, ступају на место повериоца и од масе захтевају део који су платили преко своје оба- везе. При томе, они заузимају исти исплатни ред који би припадао тражбини коју су исплатили. Правила грађанског права и y овом случају остају не- промењена.бб) Ако je исплаћен само. део дуга, садужници не могу, упркос испу- њених услова за настајање права регреса, да врше према маси своје регрес- но право. Француски закон je y томе експлицитан: никакав регрес на име плаћених стечајних дивиденди није допуштен стечајним масама садужника, једнима противу других (Чл. 86 Декрета од 1955). Ово правило je директна последица решења по коме поверилац може да пријави целокупан износ свог потраживања y масу. Јер иначе, ако би поред права повериоца y исту масу пријавио и садужник своје регресно право, онда би y маси за исто потраживање конкурисала више лица са захтевбм који би премашивао укупну висину тог потраживања. Правило којим ce регулишу односи пове- риоца и садужника, довело je, тако, до ограничавања вршења регреса y од- носима међу садужницима. Оно je супротно традиционалним решењима гра- ђанског права, али je строго рационално, јер би y супротном, стечајна маса била оптерећена већим износом него што стварно дугује. Разуме ce, право регреса чије je вршење y овом случају ограничено, може ce остваривати ван стечаја, по општим правилима грађанског права. Међутим, и y самом: сте- чају, чини ce корекција правилу о искључењу вршења регреса. Она je по- следица основног начела по коме ce поверилац не може наплатити више од онога колико износи његово потраживање. Ако стога y разним масама збир(27) Eyon-Cean et Renault: op. cit., no. 928.(28) Jaeger: op. cit., § 68 Anm 12, 2, S. 240. 



118 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАдобијених стечајних квота премаша висину потраживања, поверилац мора вишак да врати. „Ако ce после потпуног намирења веровника покаже ви- шак, онда има места праву на регрес до висине тога вишка y смислу општих законских прописа” (§ 17, ст. 2 Стечајног закона од 1929). Питање je само, коме од солидарних дужника мора да ce врати тако наплаћени вишак, тј. ко има право регреса y погледу тог износа? У принципу, према правилу о подели регреса, тај вишак са расподељује на остале садужнике, тако да коначно сваки сноси свој део, додајући томе и део инсолвентног садужника. Француско право има и специјалан пропис који ce примењује код трговач- ких ефеката, тјy случају када постоји хронолошки ред прихватања обвезе од стране садужника: тада ce, после наплате целокупног потраживања и вишка, регрес врши прво од стране последњег дужника по рангу прихва- тања обвезе, и иде редом све до првог, на пример: од последњег индосанта до акцептанта (В. чл. 86 Декрета од 1955).Осим овога, садужницима стоји на располагању y циљу остваривања регресних права и могућност да y стечај пријаве своје захтеве да им ce обезбеди оно што ће можда морати да плате за стечајног дужника. Пријав- љивање оваквих условних тражбина предвиђао je Стечајни закон од 1929 (§ 16, ст. 2), уз једно ограничење: да и сами повериоци нису пријавили своје потраживање y стечај. Исти закон je такође предвиђао и откупно право са- дужника којим су они могли да откупе тражбину повериоца после отварања стечаја (чл. 16 ст. 3). Погодност за садужнике y овом случају je y томе што иогу да учествују y деоби стечајне масе и онда када поверилац после дели- мичног намирења ипак остаје при пријави целокупног потраживања, али не може да наплати целу квоту, јер она прелази висину потраживања (29).2. Регрес стечајне масе према садужницима. — Главна сметња за врше- љс- права регреса према стечајној маси једног од солидарних дужника je .тај, што ce y исту масу већ пријављује и поверилац са целокупним износом потраживања. У обрнутом случају, тј. када постоји право регреса стечајне масе према садужника in bonis, тога разлога нема. Поверилац може, како смо раније видели, да захтева од садужника ван стечаја само износ свог потраживања смањен за део који je пре тога делимично плаћен. Исто тако може и управник стечајне масе да истакне неограничени регресни захтев према садужницима ван стечаја. Правила грађанског права која y овом случају дејствују непромењено y односима повериоца и дужника, дејствују исто тако и y односима међу садужницима.В. Теорије о правној природи специјалних правила којима ce модифи- 
кују дејства солидарне пасивне бблигације. — Дерогирање правила грађан- схог права y стечају привукло je пажњу бројних аутора, који су тражили правно објашњење овог феномена. Створене су разне теорије. По теорији коју заступају Thaller — Percerou (30) постоји прећутан споразум између солвентних садужника да ће наставити да одговарају солидарно за цео дуг и онда када један од њих доспе под стечај. Сам стечајни дужник, пак, по- влачи ce из солидарне облигације, a за узврат плаћа откупнину. Он ce(29) Горшић: н. д., с. 102.(30) Thaller—Percerou: op. cit., no. 1924, p. 1146—7. 



СТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 119откупљује помоћу стечајне квоте са места које je заузимао y дугу. Износ тог откупа je, према томе, једнак квоти калкулисаној на номиналну висину y стечај пријављеног потраживања.По једној другој теорији, коју бране Bravard-Veyrières et Demangeat (31), такође престаје солидарна веза између дужника који падне под стечај и осталих садужника. Разликује ce плаћање солвентног од плаћања путем стечајнпх квота: y првом случају, плаћањем једног садужника остали ce ослобађају; y другом случају, потраживање повериоца ce претвара y право на стечајну квоту. У погледу права на квоту, пак, нема солидарности изме- ђу садужника y стечају, јер свака маса дугује тотално различите ствари. Стога квота плаћена y једном стечају не може да има никаквог дејства y погледу осталих стечајеваОбе предходне теорије оштро су нападане од осталих писаца. Оие ce сматразу погрешним y објашљен.у саме суштине правних односа који наста- ју чињенлцом стечада y солидарном дуговинском однссу. Наиме, солидарност никако не npecæaje када Један дужник падне под стечау Напротив, она тек y такеој ситуацмЈИ треба да. оствари своју функцију — заштиту права пове- риоца. Стога су тражена друга објашњења.По једнсм мишљењу (Boistel, Renouard) (32), води ce рачуна о томе да je плаћање дуга вољно примљено од стране повериоца, или je до тога дошло принудним путем — као што je случај y стечају. Само вољно примлЈено ис- пуњеЈсе дуга гаси дуг до примљеног износа. Поверилац који прими стечај- ну квоту, не може ce сматрати да je добровољно пристао на гашење дуга до тог износа. Објашњење није прихваћено y пракси, a ни законски текстови не чине разлику између вољних и принудних плаћања, него између пла- ћања учињених пре и после отварања стечаја.Други писци (Demolombe, Ripert) (33) виде y овим правилима комби- нацију општих принципа солидарности и посђбних принципа стечајног права. Од момента када je стечај отворен, поверилац има стечено право на суму коју би могао добити по завршеном стечајном поступку. На основу тог стеченог права, потраживање повериоца остаје неизмењено, интегрално, без обзира на касније наступеле догађаје. To право које поверилац стекне при- ликом отварања једног стечаја, задржава и y свим осталим стечајевима, где такође може да учествује са целокупним потраживањем. Његово право je утврђено y моменту остварања једног стечаја и касније примљене квоте y другом стечају не могу га више модификовати.Ни ово објашњење, међутим, сви не прихватају. Lyon-Ceant et Renault (34) сматрају да je оно научног катрактера, док ce законодавац руководио практичним разлозима заштите повериоца, који би, y супротном, ризиковао да упркос постојања солидарности или јемства, не добије пун износ свог потраживања. Према овим писцима, закон je само тумачио вољу странака,(31) Bravard—Veyrières et Demangeat: Traité des faillites et banquerotes, Paris, 1391—2, (цитирано према: Brunet: op cit., no. 1109).(32) Boistel: Cours de droit commercial, Paris, 1890, no. 992; Renouard: Traité des faillites et banqueroutes, 1857.(33) Demolombe: t. XXVI, no. 336; Ripent: op. cit-, no. 2950, p. 395.(34) Lyon-Cean et Renault: op. cit., t. VIII, no. 926, p. 252. 



120 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАкоје делимично плаћени дуг не сматрају угашеним y односу на друге масе. Јер, када дуг плаћа солвентан дужник, поверилац има основа да очекује интегрално намирење свог потраживања — тада он и делимичном плаћању придаје дејство гашења обвезе. Када je пак, дужник y стечају, поверилац не прихвата ово природно дејство гашења дуга плаћањем. Овакво тума- чење воље странака, по овом мишљењу, истовремено je y складу и са инте- ресима повериоца и са интересима развијања кредита.Постоји, најзад и мишљење (Е. Jaeger) (35) да ce правило о пријављи- вању номиналне висине пстраживања y стечај солидарних дужника никако не заснива на бићу солидарне одговорности, да оно никако не одговара за- хтеву правне логике, него да једино представља решење које je засновано искључиво на правичности.
Закључак. — Има ли y нашем праву места изложених специјалних правила стечајног права којима ce дерогирају традиционална дејства соли- дарне пасивне облигације? Да би ce могло одговорити на ово питање потре- бно je резимирати: y којој мери стварно ова правила мењају дејства грађан- ског права y солидарном дуговинском односу и каква je сврха ових моди- фикација.а, — Већина главних дејстава грађанскоправне солидарности остаје непромењена. — Наступање стечаја над имовином једног од солидарних дужника не ослобађа бд обавезе остале садужнике. — У потпуности остаје очувано право повериоца y погледу дужника коме ce може обратити за на- плату потраживања. — Поверилац ce такође може и сукцесивно обраћати цужницима за наплату. Пракса потврђује непромењена дејства солидарно- сти и y другим видовима, упркос чињенице постојања стечаја над имовином једног солидарног дужника. Дејство стечаја y начелу остаје ограничено на самог стечајног дужника, оно не дира y одговорност осталих дужника пре- ма повериоцу. На пример: Даном отварања стечајног поступка недоспела потраживања поверилаца од стечајног дужника сматрају ce доспелим. Али ce поверилац не може позивати на доспелост рока према осталим садужни- цима. -— Остали садужници нису обавезни да дају обезбеђење. — Принудно поравнање са једним од солидних дужника који je y стечају не користи осталима — њима ce поверилац може обратити за цео дуг (Француска суд- ска пракса). — Отварањем стечаја над имовином једног од солидарних дуж- ника не прекида ce застарелост према осталим садужницима (36).(35) Jaeger Е.: Lehrbuch des Deutschen Konkursrecht, Berlin und Leipzig, 1932, S. 74.(36) Случај из наше новије судске праксе: „Решавајући о приговору застаре- лости утуженог потраживања, првостепени суд je повезао постојање туженикове обавезе као солидарног дужника са судбином обавезе главног дужника. У томе je првостепени суд правно погрешио, јер je тужени као солидарни дужник и даље иосио обавезу да плати цело потраживање, без обзира што je други солидарни дуж- ник (главни дужник) отишао y принудну ликвидацију. Отварањем поступка при- нудне ликвидације над предузећем-главним дужником—није прекинуто застаревање обавезе туженог као солидарног дужника. Његова обавеза није делила судблну обавезе предузећа главног дужника као што то погрешно налази први суд”. — Реше- ње Врховног привредног суда Сл. 207/63 од,29 марта 1963 (Збирка судских одлука. књ. VIII, св. I, бр. 156).



СТЕЧАЈ И ПАСИВНЕ СОЛИДАРНЕ ОБЛИГАЦИЈЕ 121б. — У чему су модификације?Основна разлика y односу на грађанско право je y висини захтева који поверилац може да истакне после примЈвене делимичне исплате дуга. Циљ ове модификације je да ce повериоцу омогући, y једној специфичној ситуа- цији, каква je стечај садужника, да y потпуности наплати своје потражи- вање, јер друкчије то не би могао да постигне. Међутим, наплата целокуп- ног потраживања, то je управо онај исти резултат који ce постиже y нормалној ситуацији, кад не прети стечај солидарним дужницима. Ако je, дакле, услед стечаја дошло до промена y начину вршења права повериоца према солидарним дужницима, тиме није измењен и циљ који ce постиже испуњавањем функције солидарности. Напротив, до модификација управо зато il долази да би ce остварила та функција. Правилима стечајног права само je прилагођен начин функционисања института, да би ce повериоцу, чија je тражбина дошла y опасност, обезбедио исти положај са којим je он рачунао када je ступио y правне односе, тј.. пре отварања стечаја. Пооштра- вање обавеза дужника y стечају само je логична последица погоршавања положаја повериоца и тежње да му ce сачувају погодности које му даје солидна облигација.У правном систему где ce придаје значај правним односима заснованим на солидарности, ова су правила неопходна. Она су нужна допунска деј- ства солидарности и остварењу њеног циља. Солидарност служи сигурни- јем и потпунијем испуњењу облигације. Она игра велику улогу y развијању сдноса заснованих на кредиту. Код нас, нарочито y привредном праву, она je чврсто заснована. Стога мислимо да би правила којима ce учвршћује солидарна облигација y модерном стечајном праву, такође требало да нађу места и y нашим законским прописима о овој материји.
Др. Предраг Шулејић

RÉSUMÉ
La solidarité passive en cas de faillite des co-obligésIl arrive fréquement qu’un créancier ait plusieurs codébiteurs solidaires, et que, à cause de la faillite de l’un des débiteurs, ou de plusieurs, la réalisation de sa créance soit en danger. Pour améliorer la position du créancier, on connaît, en droit comparé, les règles spéciales, par lesquelles, les règles traditionnelles de droit civil subissent quelque dérogation du fat de la faillite. Des règes semblables se trouvaient dans la loi yougoslave de 1929, relative aux faillites. Dependent, la nouvelle loi yougoslave du 4 avril 1965, relative au concordat et aux faillites, ne donne aucune solution sur ce sujet. Il se pose la question, si de pareilles règles répondent aux besoins du nouveau droit yugoslave et dans quelles conditions?Afin de répondre à cette question, l’auteur expose d’abord le fonctionnement et le but des règles spécialles de la failliet en droit comparé. Il le fait sous deux aspects: 1-dans les rapports entre le créancier et les débiteurs 



122 АНЛЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАcoobligés, et, 2-dans les rapports des coobligés entre eux. On constate d'abord, qu’en principe, la faillite da l’un des débiteurs ne saurait avoir aucun effet sur le droit qui appartient au créancier envers les autres débiteurs. Ce sont les régies de droit civil bien connues: le créancier a le droit de poursuivre n’importe quel codébiteur, selon son choix, soit qu’il est dans la faillite ou non; il a le droit de produire successivement dans toutes les faillites. Cepenant, en ce qui concerne le montât de la production en cas de faillite des coobligés solidaries, on voit une véritable dérogation au droit civil. Le créancier a le droit de figurer dans toutes les masses pour le montant nominal de sa créance à savoir jusqu’au paiment total, maigre le fait qu’il a déjà été payé partiellement. On favoirse ainsi le créancier, parce que, la solidarité deviendrait le plus souvent illusoire si le créancier n’était admis dans une masse que sous déduction de ce qu’il aurait reçu précédement — étant donné qu’il est rarement distribué cent pour cent dans une faillite.L’auteur souligne, cependant, les différences parmi les systèmes juridiques en droit comparé, qui existent selon le moment où le créancier a reçu un paiement partiel: avant la déclaration de la faillite, ou après. Puis, les solutions donneés par le législateur étant insuffisantes pour satisfaire aux besoins de la pratique, la jurisprudence et la doctrine ont trouvé les réponses dans les situations diverses, comme: 1-le créancier a reçu un paiement partiel d’un coobligé à un moment où tous les coobligés étaient in bonis, puis un autre coobligé est déclaré en faillite, 2-le créancier a reçu un acompte d’un coobligé solvable alors que d’autres coobligés sont en faillite, 3-le créancier a reçu un dividende dans la faillite d’un des coobligé, alors tous les autres étaient in bonis, et 4-le cas des faillites successives. L’auteur examine tous ces cas et en tire la conclusion que toutes les modifications aux principes du droit civil ont pour but la protection du créancier en cas de faillite de ses débiteurs solidaires.Lesdites modifications ont un reflet sur les rapports des coobligés entre eux: c’est la suppression du recours du codébiteur qui a déjà payé la dette commune, contre la faillite du son codébiteur solidaire. Sans cela, la faillite du débiteur solidaire supporterait une dette supérieure à celle qui est à sa charge.Après une courte analyse de la doctrine relativement à la question, (dans laquelle on a exposé deux conceptions générales de divers auteurs: ou bien l’application des règles spéciales de la faillite fait cesser la solidarité entre les codébiteurs, ou bien, tout à fait au contraire, la faillite d’un ou plusieurs codébiteurs solidaires laisse subsister la solidarité), l’auteur tire une conclusion générale.Les règles spéciales concernât la solidarité passive en cas de faillite des coobligés sont guidées par les considérations pratiques tirées de l’intérêt du créancier, qui, autrement, risquerait, malgré la solidarité, de ne pas recevoir l’entier montant de sa créance. Autrement dit, la loi et la jurisprudence en droit comparé favorisent la solidarité, c’est-à-dire, à la fin du compte, le crédit commercial. Etant donné que c’est justement le but des rapports fondés sur la solidarité en droit yougoslave, les règles exposées ont la raison d’être de figurer parmi les dispositions de la nouvelle loi yougoslave relative aux faillites.


