
СУДСКА -ПРАКСА 343године. Јер, од тог тренутка она су била подвргнута не више крат- кој застарелости од 3 године, него редовној застарелости, a која, по. ондашњим правним правилима, није још била истекла до под- ношења захтева за извршење.
Марија М. Тороман

СПОРОВИ ОКО ОТКАЗА ОДНОСНО ИСЕЉЕЊА ПОТСТАНАРАУредба о управљању  станбеним зградама нема прописа којима би било регулисано питање отказа уговора о пазакупу потстанару односно ‘исељења потстанара. Прописима ове Уредбе регулисано je само питање отказа уговора односно исељења корисника стана док je чл. 23 исте Уредбе дато овлашћење народним одборима да сво- јим прописима регулишу рдносе између корисника стана и потста- нара. На основу оваквог овлашћења као и овлашћења за доношење. других допунских- прописа за извршења наведене Уредбе о управ- љању станбеним зградама, Народни одбор града Београда, донео je Одлуку о издавању станова („Сл. гласник HPC“, бр. 61/54). Ова од- лука, поред услова под којима ce потстанару може отказати утовор о дазакупу, као и услова y погледу иселЈења потстанара, регулише и питање које ce лице сматра као потстанар. Наиме, y чл. 34, ст. 2, предвиђено je да je потстанар y смислу ове Одлуке лице које je са корисником стача закључило утовор за део стана на основу обавезе корисника стана из утовора са станбеном управом или на основу по- зива корисника стана од стране станбенеуправе да закључи утовор са потстанаром за део свог стана. У којим, пак, случајевима je ко- рисник стана обавезан да закључи уговор за део стана, а .то је део стана ’који ce сматра вишком љеговог станбеног простора, предви- ђено je чл. 14, 18 и 20 наведене ОДлуке. Пошто je y наведеном чл. 34, ст. 2, Одлуке о издавању станова предвиђено које ce лице сматра као потстанар, y сг. 3 овот прописа речено je да ce прописи ове Одлуке не односе на. лица која корисник стана добровољно дрима y своје стаибене просторије које му према броју чланова породице припадају већ ce односи између корисника стана и таквих лица регулишу њиховим споразумом a настали спорови расправљају по општим прописима који важе за утоворе. Како je и за спорове око отказа односно исељења потстанара по прописима Одлуке о изда- вању станова (чл. 28), као и 'за апорове такве врсте, по општим прописима који важе за уговоре, падлежан срески-суд, ова одредба ko ce сматра потстанарем y смислу прописа те Одлуке не би имала ширег интереса за странке да не постоји разлика код таквих спо- рова y томе што ce no пропиоима Одлуке о издавању станова пот- станару може отказати уговор само y изрично одређеним случа- јевима (чл. 23) и његово исељење може уследити само уз обезбе- ђење одговарајуће собе односно нужног смештаја, док y случају от- каза' односно исељења по општим прописима који важе за уговоре 



344 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАо пазакупу таквих ограничења нема. Због тога je ,од ширег интереса какво гледиште заузимају судови по истакнутом питању које ce лице y смислу Одлуке о- издавању станова сматра потстанарем од- носно када ce настали спорови између- корисника стана и пстста- нара расправљају по прописима Одлуке о издавању. станова a када по прописима који важе за утоворе. У једном случају тужилац je поднео III Среском суду за град Београд тужбу за исељење пазакупца. У тужби je навео да je ту- женика добровољно примио y део станбене просторије (девојачку собу) који му према броју чланова породице припада и да стога спор између њега као корисника стана и туженика треба расправити no општим прописима који важе за утоворе, како je то предвиђено чл. 34, ст. 3, Одлуке о издавању станова. По овој тужби III Срески суд за град Београд донео je .пресуду. бр._ 3789/54. Том пресудом суд je нашао да je међу странкама неспорно да je' тужилац добровољно допустио. туженику да станује као потстанар y девбјачкој соби свога стана, која ce собане може третирати као вишак станбеног про- стора, да je туженик на основу одобрења тужиоца добио потстанар- ску дозволу и да туженик пристаје ‘да ce исели ако му ce обезбеди одговарајућа соба. Стога- je суд нашао да има места траженом отказу и наложио туженику да ce no дравоснажности ове пресуде из пред- метне собе исели под претњом принудног исељења које ce може из- вршити тек пошто народни одбор туженику претходно обезбеди од- говарајућу собу. Овом пресудом Суд није прихватио тражењс- ту- жиоца да ce овај спор, на основу чл. 34, ст. 3, Одлуке р издавању станова, расправи по општим прописима који важе за утоворе. За овакво гледиште суд je изнео следеће разлоге: „Према схватању суда тужени не станује y предметној :соби искључиво на основу уговора о пазакупу са тужиоцем. Према прописима Закона о распо- лагању становима и .пословним просторијама туженик je био ду- жан да ce пријави ст'анбеним органима и од ових на основу чл. 3 поменутог закона да добије одобрење за усељење. Он.се, дакле, y предметној соби не налази само на основу пазакупног односа, него и на основу нарочитог одобрења станбених органа. Због тога ce престанком пазакупног односа -ио основу отказа туженик не може третирати као лице без стана. Тужилац je утовором о пазакупу пристао да y предметну собу прими туженика под условом да то- одсбре станбени органи. Потстанарском дозволом станбени орган je потврдио да туженик има право на стан-собу. Са ових разлога суд je усвојио приговор туженика, односно постављени услов да пристаје да ce исели из предметног стана ако му ce претходно обе- збеди одговарајућа соба, a то je као услов предвиђено и чл. 24 на- ведене Одлуке.“Против ове пресуде тужилац je подиео жалбу Окружном суду за град Београд. У поднетој жалби тужилац je углавном иста- као да je  ожалбеном пресудом као неспорно утврђено да je туже- ника добровољно примио y Део свога стана који ce no постојећим



СУДСКА ПРАКСА 345прописима не сматра вишком станбеног простора. Тиме су, наводи ce y жалби, испуњени услови да ce настали спор реши по општим прописима који важи за уговоре a на основу чл. 34, ст. 3, Одлуке о издавању станова. - ,По овој жалби Окружни суд за град. Београд донео je пресуду Гж бр. 2141/54 којом је.жалбу тужиоца одбацио као неосновану a ожалбену пресуду потврдио. Том пресудом Окружни суд је нашао да je правилно схватање првостепеног суда да ce на овај случај не може применити чл. 34, ст. 3, Одлуке о издавању станова. За овако гледиште Окружни суд je навео следеће разлоге: „По чл. 83 Уредбе о управљању станбеним зградама, лица која немају станбену до- зволу као сустанари сматрају ce као потстанари y поменуте Уредбе. По чл. 31 Одлуке о издавању станова досадашњи потстанари ду- жни су да y року од 60 дана од дана ступања ria снагу Одлуке за- кључе уговор о коришћењу стана сагласно са продисима ' Одлуке. Уговори ће ce закључити према пр.авном стању по досадашњим про- писима. Из напред наведеног прописа јасно ce види да ce као пот- станар приликом ступања. на снагу Уредбе о управљању станбеним зградама има сматрати свако лице које ce затекло као потстанар приликом ступања на снагу ове Уредбе без обзира на то да ли je дотично лице корисник стана примио y cb'om станбеном вишку или на &ВОМ станбеном минимуму. Примени чл. 34 Одлуке има места на утоворе о пазакупу који ce закључе по ступању на снагу Уредбе о управљању станбеаим зградама и поменуте Одлуке. У вези с тим правна расматрања жалбе ko ce има ематрати потстанаром y сми- слу Одлуке о издавању станова без утицаја су на одлучивање y овом спору јер cte овде ради о потстаиару који ce као такав зате- као на дан ступања на снагу Уредбе о управљању станбеним згра- дама и то својство задржава и по ступању на снагу поменуте Уредбе.“Сматрамо да правно становиште које су y овом спору заузели по питању. примене чл. 34, ст. 3, Одлуке о издавању станова, како П1 Срески суд за град Београд тако и Окружни суд за град Београд није на закону основано. Одмах да истакнемо да назив потстанар дрема постојећој терминологији" има како оно лице које корисник- добровољно прими y део свога стана који ce не сматра вишком ње- говог станбеног простора, тако и оно лице које je корисник примио по обавези због тога што има вишак станбеног проотора. Због тога ce y поменутом пропису чл, 83 Уредбе није ни могло друкчије да каже већ да.се лиЦа која немају сустанарску дозволу (код прав- љења разлике између потстанара .и сустанара) сматрају као потста- нарл. Али je y истом пропису дато ограничење да ce та лица сма- трају потстанарима y смислу ове Уредбе. A то значи по питањима коЈа y погледу потстанара регулише та Уредба. Напред смо пак истакли да y погледу односа између корисника стана и потстанара (где спада и питање отказа и исељења) Уредба не одржи ника- квих прописа већ y чл. 23, ст. 2, предвиђа овлашћење да народни 



346 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАодбори својим прописима ретулишу те односе. A како су на основу оваквог овлашћења ' ти односи регулисани Одлуком о издавању станова па и питање отказа односно исељење. потстанара, онда ce и питање које ce лице има сматрати потстанарем y тим односима има расправити по дрописима те Одлуке.Неосновано je и позивање Окружног суда y наведеној пре- Суди на чл. 31 Одлуке о издавању станова. У тој Одлуци заиста je предвиђено да су досадашњи закупци станова, сустанари и потста- нари дужни да y року од 60 дана од ступања на снагу ове одлуке закључе уговор према прописима ове Одлуке a према правном crafty по досадашњим прописима. Самим, пак; тим што je y овом про- цису речено да ce уговори имају закључити по прописима ове Од- луке јасно je. да ce no прописима исте Одлуке има ценити и питање ko ce има сматрати потстанарем. Одговор на то питање даје чл. 34 Одлуке по коме je потстанар y смислу. ове Одлуке лице које je са корисником стана закључило уговор за део стана на основу обавезе корисника стана, као што je исти пропис предвидео и ko ce y сми- слу прописа те Одлуке сматра корисником стана a ко сустанарем. Позивање Окружног суда на чл. 34, ст. 2, Одлуке по коме ое такви угсвори имају закључити према правном стању по постојећим дро- писима не мења уствари ништа, јер и према досадашњим пропи- сима није ce могао корисник стана Љбавезати да изда део стана који ce не сматра вишком његовог станбеног простора.Гледиште које je заузео Окружни суд y овој пресуди не само да ни]е основано на закону већ доводи и до потпуно нелогичних ситуација. Напр., корисник стана који je привремено, до повратка сипа са отслужења рока y војсци, издао део стана, који не престав- ља вишак станбеног простора, ,пре ступања Уредбе о управљању стапбеним зградама на снагу, према оваквом гледишту Окружног суда, не би могао да тражи исељење оваквог потстанара, сем под одређеним услсвима Одлуке и док му ce не осигура одговарајућа соба. A то значи да син корисника стана по повратку из војске не би могао да има собу y свом стану a потстанар који je y ту собу примљен добровољно и привремено, имао би то право.По питању пак примене чл. 3 Закона о располагању станови- ма и пословним просторијама, на који ce Срески суд y својој пре- суди позива истичући да туженик y предметној соби не станује исклаучиво на основу уговора о пазакупу већ и на основу одобрења станбеног органа .за усељење, датог на основу чл. 3 овог закона, на- вешЈ-емо пресуду Врховног суда НРС Убр. 1231/52 од 5 септембра 1952. По тој пресуди „законска забрана усељавања без дозволе над- лежног органа односи ce на”станове кбји су празни или недовбљио искоришћени. Из овога излази да таква забрана не важи за станове који нису празни и y којима нема вишка станбеног простора. У та- квим . становима станари би на свој рачун могли да приме трећа лица и без одобрења надлежног државног органа. Таква лица стан- бени органи нису дужни да исеЈвавају, јер ce њиховим присуством y односним становима не дира y право тих органа да располажу ви- 



СУДСКА ПРАКСА 347шковима станбених просторија. Однос станара који 'држи стан пот- пуно искоришћен, према лицу које je такав сталар примио на свој рачун a без дозволе станбеног органа, јесте грађанскодравни однос, a станбени органи нису надлежни да расправљају односе између закупца и таквих лица, нити су дужни да врше исељавање таквих уз неспходно обезбеђење истима одговарајућих просторија. Па како ce заинтересовани не налази y предметном стану по одлуци стан- бених органа, нити ce ради о стану са чијим би вишком тај орган могао располагати, y питању je један приватноправни однос који има да реши надлежан редован суд a не станбени орган као управ- ни. Према томе тужени орган оспореним решењем. није ce кретао y границама своје надлежности дате му Законом о располагању -ста- новима и пословним просторијама те ce оспорено решење ваљало поништити no чл. 37 Закона о управним споровима.“Према схватању наведеног чл. 3 Закона о располагању ста- новима и пословним просторијама, израженом y овој пресуди Вр- ховног суда, одобрење за усељење које je туженик y овом случају добис, иакс за такво одобрење није постојала законска обавеза јер није било станбеног вишка са којим би станбени орган могао да располаже, туженик je могао добити само на основу претходног при- станка тужиоца да пристаје да прими туженика иако не располаже вишком станбеног простора. Туженик без овог пристанка не би ни могао добити одобрење за усељеже, јер станбени орган не би имао чиме да располаже пошто нема станбеног вишка. Према томе y конкретном случају одобрење туженику станбени орган није издао да би принудио корисника стана да изда собу, јер га по постојећим прописима није ни могао принудити пошто je то његов станбени минимум, већ je одобрење могао издати само као формални услов за његово усељење по пристанку тужиоца, какав услов, као што, je наведено, по закону није ни био нужан. Туженик, према томе, нема својство потстанара y смислу чл. 34 Одлуке о издавању ста- нова. .Потстанар je y смислу чл. 34, ст. 2, Одлуке лице које je са корисником стана закључило уговор на основу обавезе корисника стана да извесне просторије изда потстанару, док y овом случају корисник стана није имао никакву обавезу на издавање дела стана, нити га je ко на то могао обавезати, већ je добровољно примио y део свога стана туженика. Тај део стана припадао je тужиоцу пре- ма броју чланова његове породице,-а према чл. 34, ст. 3, Одлуке о издавању. станова дрописи те Одлуке не односе ce на лица која корисник стана добровољно прими y своје станбене просторије које му према броју чланова породице и другим околноетима из те Од- луке припадају. Према истом пропису односи између корисника стана и таквог лица регулишу ce споразумом њиховим, a настали спорови расправљају ce no општим прописима који важе за споро- ве из утовора. По отпптим, пак, прописима који важе за утоворе о пазакупу, о каквом je уговору овде реч, такав уговор престаје, ако друкчије није утоворено, кад једна страна другој откаже y року од



348 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА.' 14 дана (§ 701 Српског грађанског законика) и то без икаквих дру- гих услова како y погледу отказа тако и исељења.Ово гледиште да ce на односе између. корисника стана и лица које je он добровољно примио y део стана, који ce не сматра ви- шком његовог станбеног прострра, не примењују прописи Одлуке о издавању станова, већ да ce ти односи регулишу њихрвим cnopa- зумом a настали спорови расправљају по општим прорисима који важе за спорове из утовора, заузео je Врховни суд НРС и y пре- суди Гзз 3855 од 4 фебруара 1955. За овакво гледиште Врховни суд je y овој пресуди, коју' je донео no захтеву за заштиту законитости. дао следеће образложење: . Ако je. спорни стан тужиочев стан- бени минимум, a пошто je тужилац дсбровољно уступио .туженику један део свога стана, онда се овај спор има расправити по чл. 34 Одлуке о издавању станова. Према овоме пропису одно-си тужиоца и туженика регулишу ce једино њиховим споразумом, а- настали сдорови између њих не расправљају ce no прописима Уредбе о управљању станбеним зградама, већ по општим прописима који ва- же за опорове из уговора.“ 
Александар Давинић

ТЕШКО И ЛАКО КРИВИЧНО ДЕЛО — ОТЕЖАВАЈУЋЕ И ОЛАКШАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИОкружни суд за град Београд својом пресудом Кбр.-593/54 прогласио je кривом Р. П. за извршење кривичног дела пшијунаже из чл. 105/11 Кривичног законика и осудио ју je на казну строгбг затвора y трајањуод пет година и на споредну казну ограничења грађанских права y трајању од две године. При одмеравању казне суд je узео y обзир како олакшавајуће тако и отежавајуће окол- ности, за које je нашао да су ce стекле код оптужене као кривца. Уз то, суд je као посебну отежавајућу околност- узео и то што суд сматра да je- кривично дело за које je оптужену прогласио кривом „врло тешке природе. .По жалби оптужене Врховни суд Народне републике Србије пресудом својом Кж.-2015/54 преиначио je пресуду првостепеног суда y одлуци о казни и оптужену осудио na казну строгог затвора y трајању од три године и на казну ограничења грађанских права y трајању од једне године. У погледу посебне отежавајуће окол- ности, да je извршено кривично дело „врло  тешке природе“, коју je околност пресуда првостепеног суда ставила на терет оптуже- ној, Врховни суд je стао на супротно гледиште и зато дао овакве разлоге: „Међутим Врховни суд налази да je жалба браниоца оптужене y односу на одлуку о казни основана. Окружни суд je погрешно узео y конкретном случају као отежавајућу окол- ност и то да je дело y питању врло тешкб, пошто je то свој- ство предметног кривичног дела већ било од утицаја на пред- 


