
АПФ. 5/1992 - Одлукс Вишег привредногсуда Србије - ДимитријеМилић(стр. 462-469)СДК јс спровела решеље и поред дуга скинула и износ од 8.910 динара, који јс дозначила другом прсдузећу a нс повериоцу.Дужник je уложио жалбу и истакао даje на овај начин за ibera настала штета, па je предложио да ce peineibe укиис a предмет врати на лоновни поступак.Другостслеии суд јс одбаиио жалбу као нсдозвољепу.
Из ’’Образложсња”:Из података прсдметногсписа произилазидаје првостспени суд ожал- бени.м решен.ем од 2. VI 1991. године укипуо клаузулу правосна-жности решеља о извршсњу I бр. 13997/91 од 8. 4. 1991. год. јер јс нашао да je дужиик благовре.мепо уложио приговор napciueibc о извршењу за део дуга од 1.468. - дин. 1 lo палажењу овога суда бобијано peineibc je правилно, те да дуж-ник y смислу чл. 358. ст. 1. и 3. ЗПП и чл. 14. ЗИП-а нема правни интерес да побија решење којим јс управпо укипута клаузула правоснажности из разлогабла- говре.мепо уложепог приговора на решење о извршењу.Вшии привредпи судје имао y виду навод y жалби дужника y погледу висиие препстих срслсгава y корист рачуиа поверица, те да дсо прспетих средстава y висипи од 8.910,00 дипара прилада другом повериоцу a не пове- риоцу y овом слору, na je naiiiao да су без угицаја на одлуку.Међутим, дужник може y посебпом поступку накнадио постављеним захтсвом потраживати ловраћај исосповано прснстих срсдсгава до износа који за дужника представља штету".Прсма томе, ако je укинута клаузула правноснажности дужник ие.ма правног иптереса да ce жали. Ако je грешком са рачупа дужпика скинут одређеии изиос и дозначел треће.м лицу, дужник може посебпом тужбом да оствари своје право иа иакпаду штете која je за ibera nac ra, la.
(Peiucibc Витсг пропредног суда Србијс. Иж. 6S53/92 o:i 20. јула 1992).Припре.мио др Језди.мир Митропић

ОДЛУКЕ ОКРУЖНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
Губптак чековаУ гоку лостулка пред општипским судом утврђепо je да су чекови тужиоца украдели, да јетужилац пријавио лсстанак чекова гужсној бапци и огласио их неважећим y "Службеном листу” и то y постулку амортизацијс y ванпарничном поступку. Такође je у гврђеиодасу навсдепи чекови рсали- зовани од сграле иеовлашhonor лица y корист одре-ђспе царипарнице, a преко турисгпчке оргализацијс и то na основу међусобног односа из.међу те оргализације и царипарлиие.Решавајући ио жалби тужиоца, суд je обавсзао тужену банку, др-жаву СФРЈ, Савезну управу Царина - Царииарницу Д и туристичку организацију да тужиоцу солидарно ллагс штсту y висини реализованих чскова са захте- вом ка.матом од утврђеног времсла дослелости.Другостеисли суд je ирихвагио правно стаповиште првостепспог суда и одбио као 1 icociloiiaiic жалбе бапке и државе СФРЈ.По cxnahaiby Окружлогсудадонста одлукау складу јеса одрсдбамачл. 154 и 277. Закона о облигациоли.м односима. Тужилац je y свему лостулао по правилима пословања тужспе бапкс и обавсзама као лосиоца чсковпе картс и чекова, што ce ne може pehn за гужепу банку. Тужеладржава СФРЈ такође je одговорпа пошго je штета настала због њеног пролиса приликом реализа- цијс чекова, нити je вршен увид y личну карту тужиоца која гужиоцу није била украдепа. Наплатаје извршсна y користдржаве, a наослову односа којс 
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АПФ. 5/1992 - Одлуке Вишег привредног суда Србије - Ди.митрије Милић(стр. 462-469/je имала са туристичком организацијом, што je не особађа од одговорности a и сама уплата извршена je нарачун од неовлашћеног лица.
(Пресуда Окружног суда y Београду, П бр. 11395/90 од 20. марта 1991. 

године иђеховиог суда Србије Рев. 2239/91. одЗ. октобра 1991. године).

Опозив уговора о поклонуПрвостепено.м пресудом општинског суда опозван je због неблагодар- ности уговор о поклону закључен између тужиље као поклонодавца и туженог као поклонопримца.У спроведеном поступку je утврђено да je уговором о поклону који je закључентоком 1978. године тужилацкао поклонодавац поклонилатуженом као поклонопримцу одређену катастарску парцелу. На основу поклона тужени ce укњижио као власник наведене катастарске парцеле y земљишној књизи. Даље je утврђено да je правоснажном пресудом суда тужени оглашен кривим због кривичног дела угрожавања сигурности из чл. 76. ст. 1. КЗ Србије и због кривичног дела увреде из чл. 93. ст. 1 КЗ Србије и осуђен на казну.На основу тако утврђеног чињеничног стања првостепени суд je зак- ључио да ce тужени понашао неблагодарно према тужиљи јер je између осталог осуђеи y кривичном поступку због два кривична дела извршена према тужиљи па ce његово понашање може сматрати тешком неблагодар- ношћу према тужиљи.По схватању суда неосновани су наводи туженог да je побијана пресуда заснована на погрешној примени материјалног права и да ce код доброчиних правних послова благодарност не може мерити y једном поступку који није изазвао никакве последице нити пореметио животе парничних странака. У конкретном случају странкс су били супружници, мотиви тужења при зак- ључељу уговора о поклону су очу-вање брачне заједнице са туженим и побол;шање њихових односа na с обзиром да код доброчиних правних посло- ва мотив није без утицаја на правоваљаност овог правног посла, то понашање туженог према ту-жиљи након закључења уговора представља неблагодар- ност и при томјс без утицајада лије речо једном гесту овакве садржине или о континуитету поступака туженог.
(Пресуда Окружног суда y Београду Гж 4752/91. од 12. 6.1991. годинс и 

Врховног суда Србијс Рсв. бр. 2934/91. од'18.11.1991. године).

Прнмена права за удес y иностранству „ висина штетеНеоспорно je даје саобраћајној незгоди, коју je дана 19. VII1981. године на територији Републике Турске проузроковао искључиво осигураник тужеиог (осигуран код туженог од одговорности заштите при-чињене трећим лицима), тужилац држављанин Турске претрпео ма- теријалну ште- ту иа свом возилу.Тужилацje y овој парници тражио потпуну накнаду причињене штете, y наведено.м износу. Међутим, судови су правилно закључили да je обавеза тужене Заједноде на накнаду спорие штете лимитирана на досуђени износ од 3.000 турских лира.Наиме према члану 3. Конвенције о закону који ce примењује на сао- браћајне незгоде (коју je ратификовала СФРЈ, a која ce према члану 11. y сваком случају примењује и y конкретном случају), зарешење спорног одно- са меродавно je законодавство Републике Турске, као законодавца државе на чијој територији ce догодила незгода. Суд je y овој парници на одговарајући начин утврдио да законодавство Републике Турске ограничава одговорност осигуравајућег друштва на износу који je одређен осигурањем, с тим Савет 468



АПФ, 5/1992 - Одлуке Вишег привредног суда Србије - Димитрије Милић(стр. 462-469)министара одређује обавезне минималне износе осигурања по удесу и особи, узимајући y обзир и врсту возила. Судови су такође утврдили да je y време настанка спорне штете овај лимит осигурања, до којег би одговарало и осигуравајуће друштво y Србији Турској, био прописан y износу 3.000 тур- ских лира за штету на стварима.Тужилац према томе може од тужене Заједнице тражити накнаду само овог, досуђеног износа, са припадајућом домицилном каматом.
(Пресуда Окружног суда y Београду, Гж. 8003/90. од 11. децембра 1990. 

године). Припремио Димитрије Милић
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