
 
 

НИШТАВОСТ/ПОНИШТАЈ ЗАЛОЖНЕ ИЗЈАВЕ 
 
Не може се утврдити ништавост или поништити заложна изјава, која је 
састављена у свему у складу са одредбом члана 15. Закона о хипотеци и коју су 
власници непокретности својеручно потписали, позивањем на заблуду приликом 
потписивања, јер сама заложна изјава производи исте последице њеног 
активирања без обзира на врсту кредита која се обезбеђује, пошто су потписници 
приликом потписивања и овере исте били дужни поступати савесно и опрезно 
тиме што ће је претходно прочитати, којом радњом би се упознали са свим 
последицама потписивања исте. 
 
Из образложења: Првостепеном пресудом су, између осталог, одбијени примарни и 
супсидијарни тужбени захтев тужилаца којима је тражено да се утврди ништавост 
односно да се поништи заложна изјава ближе описана у изреци пресуде, коју пресуду је 
потврдио и другостепени суд. Из чињеничног стања произилази да су тужиоци са 
туженима закључили уговор о купопродаји своје куће, али пошто тужени нису имали 
код себе довољно готовине за исплату купопродајне цене, затражили су од тужилаца да 
потпишу заложну изјаву којом се залаже наведена непокретност како би на основу тога 
могли да подигну кредит и исплате им купопродајну цену у целости, што су тужиоци и 
урадили. Међутим, тужени приликом контакта са представником тужене банке нису 
истог обавестили да кредитом којим желе да подигну треба да исплате купопродајну 
цену за некретнину на коју се ставља хипотека, већ су узели кредит за реконструкцију 
непокретности, а тужиоци приликом потписивања заложне изјаве нису претходно 
прочитали исту и нису знали која врста кредита се узима. Сума која је добијена, 
обзиром да се ради о наменском кредиту, је исплаћена на рачун грађевинског 
предузимача, који је туженима исплатио само део износа, док је разлику задржао за 
себе. Тужени тужиоцима нису у целости исплатили купопродајну цену, а убрзо су се и 
иселили из куће, остављајући иза себе дугове, а одобрени кредит су плаћали уредно 
једно време, али и са тим су убрзо престали. Како кредит није исплаћен, тужена банка 
је РГЗ служби за катастар поднела захтев за упис хипотекарне продаје наведене 
непокретности, што је одобрено. Да су приликом подизања кредита тужени банку 
обавестили о својим намерама у вези куповине куће, направила би се друга врста 
кредита – кредита за куповину непокретности, међутим рочност, каматна стопа и други 
услови су код обе врсте кредита идентични, с тим што би у случају кредита за куповину 
непокретности новац био уплаћен директно на рачун продаваца. Банка код кредита о 
реконструкцији није у обавези да проверава чије је власништво некретнина на коју се 
ставља хипотека, обзиром да постоји потписана заложна изјава у којој се наводи да се 
ради о кредиту за реконструкцију објекта. Након овере изјаве, један примерак исте се 
предаје лицу које остварује кредит, један примерак остаје у архиви банке, а један 
одлази у централу банке. Банка се даваоцима заложне изјаве не обраћа нити их 
обавештава шта потписују. У конкретном случају заложна изјава садржи све потребне 
услове прописане одредбом члана 15. Закона о хипотеци, нарочито јасно назначену 
изјаву, којом власник непокретности неопозиво овлашћује повериоца да, ако дуг не 
буде враћен о доспелости, може наплатити потраживање из цене добијене продајом у 
складу са вансудским поступком продаје, без подношења тужбе суду, изјаву власника 
да је упозорен о последицама неизмирења  дуга о доспелости, те да свестан тих 
последица, пристаје на могућност извршења уговора о хипотеци продајом његове 
непокретности у складу са одредбама овог закона о вансудском поступку намирења. Из 
наведених разлога побијање наведене заложне изјаве са разлогом ништавости није 
основано. Није прихваћен ни навод тужилаца да су изјаву потписали у заблуди, јер 



тужиоци су својеручним потписима прихватили све услове садржане у заложној изјави, 
без обзира на чињеницу да ли је њихово убеђење било да потписују изјаву за одобрење 
кредита за куповину куће или кредита за реконструкцију, из разлога што сама заложна 
изјава коју су потписали производи исто правно дејство односно последице њеног 
активирања су, без обзира на врсту кредита, једнако обавезујуће према туженој банци, 
у чију корист је хипотека и установљена. Такође, тужиоци су приликом потписивања и 
овере изјаве били дужни да поступају савесно и опрезно, тако што ће исту претходно 
прочитати, а којом радњом би се упознали са свим последицама њеног потписивања. 
 
(Пресуда Основног суда у Сомбору број П. 630/10 од 12.04.2011. године и пресуда 
Апелационог суда у Новом Саду број Гж. 1033/12 од 23.04.2012. године)   


