
КОМЕНТАРИ СУДСКИХ ОДЛУКА

др Зоран Ипошспићсудија Врховног суда Србијс
НАСЛЕДИВОСТ ПРАВА НА ОТКУП СТАНАКоментар решења Врховног суда Србије Рев. 4307/93 од 15.12.1993 годинеПраво својине ла откупљеном стапу je имовинско право које припада појединцу и зато јс наследиво, y с.мислу члана 2. Закона о наслеђиваљу (1). Али, да ли je наслсдиво и право откупа из којег ластајс својина?Врховни суд Србије y pcineiby Рев. 4.307/93 од 15.12.1993 године сматра даје право на откуп стала ненаследиво:’’Носилац станарског права подиелаје захтсв за откул стана 1. октобра 1991 године. Мсђутим, за њеног живота пијс зак/вучен уговор о откупу стана. Материјално право je правилпо приmcibciio, када je предлог пред- лагача да ce донесе решење којим би били оглашспи наследницима права на откуи, одбијен као псосновап. Иаимс... право на откун стана представља лично право установЈвеноу корист гачлоодређелог кругалица, лодусловом да cran који јс прсдмет откупа користе. Подносиоцу захтева јс услед смрти прссталосвојство носиоца стапарског права... кадасс и угасилои њено право na откул стана. После ibciic смрти овим правом би ce могла користити лица... која закључе уговор о коришћељу стана, али y том случају ова лица ce правом ла откуп стапа користс као личним правом, с обзиром на своје својство на стану, a не као ласлсднипи свог правлог претходиика” (2).Овај став лаводи на размишљаљс a опо ла критику.Одредбама члана 16. ст. 1. и 2. Закола о сталоваљу, одређело je да право ла откул стана имају носилац станарског права и закулац који je тај статус стекао до ступаи.а на слагу овог закона, a под одрсђсним условима и брачни друг, детерођело y браку, дсге рођело ван брака, усвојенИк и пасторче. Осим љих, ово право, но члану 31. став2. Закона о наслеђивању, има и закупацкоји је то лос гао после стулања па слагу овогзакола(З), што онда значида га, лод одређеним условима имају и брачни друг, дете рођеио y браку, дете рођено ванбрака, усвојеник и ласторче тог лица. Сви олизаиста чиле ’’одређен круг лица”, па ce ne може избећи закључак да je право на откуп стапа - лично право. Међутим, лична права могу бити чисто лична и лично-имовинска (4). Чисто лична права(као штосу: право на име, пребивалиште или боравиште,(1) "Службепи гласпик CI’C". бр. 52/74 и 1/80.(2) Билтсн судске праксе Врхоипогсуда Србије, бр. 1/94, стр. 46 и 47.(3) Види: 3. ИвошевиК. Три скрииспс манс зикона о становапу, "Зборник радопа о праниим одлосима y стамбеној области". Правпи <|>акул гет и институт за правна и друштисна истраживања y Иишу. 1995, стр. 15.(4) А. Гамс, Уиод y Грађанско прапо. 1967, стр. 141 и 142: Д. Стојаиовић, Увод y 

грађанскопраио, 1988, стр. 155-166; 0. Станкови11 и В. Водипелић, Увод y грађансконраво, 1992, стр. 139-161. 283



АПФ. 3/1995 - Зорап ИвоиЈснић. Паследивост права на otkvii стана(стр. 2S3-2X6)прапо ла држављалство, право лалосгојанство, част и углед. ауторско право. право ла члалство y удружен.у и сл.) су увек исиаслсдива. Али, то ce нс може pehiI за сва личло-имовилска права. Она су, y прилиипу, леласлсдипа, тако ла има и наследивих личпо-имовинских права. Наследива су, на пример. ауторска имовииска права (уз ограничсп.а y поглсду rpajaiba), јер je то одређено чланом 82. Закопа о ауторско.м нрану (5). Наследлво je право па накнаду лема геријалле штстс, акоје призпато правиосиажиом одлуком или писмелим слоразумом, јер јс то одре1]ено чланом 204. став 1. Закола о облигапиоли.м одпосима (6). Паследивоje право прече куповллс па непок- ретлим стварима, уколико je ластало уговором, јсрто произлази из чл. 529. и 527. Закона о облигациоллм олноси.ма (7). Лично-имовинска прапа су, даклс, ласлсдива ако je то одређепо закоиом или ако то произлази из закона.Наследивост права ла откуп стала произлази из Закола о сталовању. Наравло, под одрсђслим условлма, бсз којих ласледивост личло-лмовил- ских права ликада лијс могућла.Пре.ма члалу 16. ст. 1. и 2. Закола о сталовању, лосилац права распо- лагал.а ла сталу y друштвслој својили, одлосло власлик стала y државлој својили, дужал je да лосиоцу сталарског права, или закуицу, одлосло одре- ђслом члалу до.маћллства ових лилаомогући откулстала ла iberoB писмели захтев. Пошто овај захтев може, алл и ле мора, бити подлст, овлашћело ллце лс стлчс право ла откуп сгала ла ослову самог закола. Заколом стиче само правлу Moh (8) да iiOAiioincibCM захтева ламетлс продавцу дужлост омогу- ћавал.а откупа. Кад то учили, правла Moh ce преображава y право па откул, лошто сс тек тада јавља обавсза друге страле да омогући откуп. Обавеза je и салклиоиисала. Јер, ако друга страла одбије захтев за откуп или ако ле закл.учи уговоро откуиу y року од.ЗО дала од под|lOiueiba захтсва, овлашћено лице може, y смислу члала 16. Закола о сталовал.у, тражити да ce y валпар- личлом лостулку долссс peiucibe којс за.мсљује уговор. Прсма члалу 20. Закола о сталоваљу стал сс откулљује под условима који су важили па дал лодлошсња лисмелог захтева за откуп.Закоп о сталовал.у je на овај лачил промовисао још јслло ласлсдиво личло имовилско право: право ла откуп стала. Закол пружа могућлост огкула сваком лицу које има правлу moIi да то захтева, али право на откул призлаје само оло.м ko je захтсв за откуп y писмелој форми подлео. Ол то призлање чилл ламетал.ем дужлости лосиоцу права располаплва, одлосло власлику да овлашћелом подлосиоцу захтсва омогући откуп стала y друштвслој, одлосло државлој својили. Ако јс право на лакладу лема- теријалне штсте ласледиво кад je прлзлато правлослажлом одлуком илл писмслим слоразумом, зашто лс бп било ласлсдиво п право ла откуп стала призлато самим заколом.Из речслог произлази да je лсласлсдиво апстрактло право ла откуп стала, које ce јавља као правла моћ, али да je ласледиво заколом призлато право ла откул, које ластајс полношсл.см лисмслогзахтева одстрале овлаш- ћеног лица. Пошто ce откуп врши под условима који су важили ла дал лодлошеша захтева (члал 20. став 1. ЗОС), уговором о откупу сгала, одлосло решен.ем валларллчлог суда којс тај уговор замел.ује, само ce реализује ралије ластало право ла откул. Отуда, ако овлашИсло ллие умре после ласталка тог права a пре л.сгове реализације, има ли шта природлије лсго да то право пређе ла л.егове ласлсдликс. ISaiu као што прслази л потра-(5) "Службени лист СФРЈ" бр. 19/78.(6) "Службсни лист C<I>PJ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 ц "Службени лист CI’J” бр. 31/93.(7) У том смислу - О. Станковић и М. Орлић. Стварно право. 1989, стр. 410.(8) Внди: Л. Гамс. Увод y грађанскоправо. 1967. стр. 87: О. Станковић и В. Водине- ли!1, Vdoji y rpaljancKO прапо, 1992. e rp. 135 и 136; Д. Cтојановић. Увод y грађанско право. 1988, стр. 150 и 151.284



АПФ, 3/1995 - Зоран Ивошевић, Наследивост права на откуп стана(стр. 283-286)живање лакладе нематеријалне штете признато правноснажном одлуком одлосло писменим споразумом.Али, наслсдивост права на откуп стана тражи да ce савлада још једна препрека. Њу поставља члаи34. Закопа о становаљу. Према његовим одред- бама, y случају смрти закупца стана (9) y друштвеној или државној својини, закупац постаје члан породичлог домаћилства који je наставио да користи стан по следећем редоследу: брачни друг, дете рођено y браку, дете рођено ван брака, усвојеник и пасторак. Ако ових лица нема, закупац постаје роди- тељ закупца, родитељ његовог брачног друга или лице које јс закупацдужан да издржава, уколико je стаповао y сталу или нема решену стамбену пот- ребу. Ако ни ових лица лема, закупац постаје лице које je престало да буде члан породичногдомаћипства или лице које je било члан породичног дома- ћинства ралијег закупца, уколико je наставило да користи стан a нема на други начип решену стамбену потребу. Кад je y стану остало два или више лица истог степена сродства, закупац постаје лице које они споразумно одреде, a ако ce споразум пе постигнс закупац постаје лице које одреди власлик стала (односно, лосилац права располагаља).Одрсдба Закона о сталовању о преласку закупа на новог закупца y случају смрти ранијег, спречавају ласледивост права наоткупстана, јер, као посебни прописи, имају јачу правну снагу од општих прописа Закона о ласлеђиваљу. Зато о наследивости права на откуп стана не може битиречи док постоји могућлостсукцесије закупа по Закону о становању. Могућност овс сукцесије онемогућава ласледивост права на откуп и кад лови закупац, y смислу члапа 16. став 2. Закона о сталовању, право на откуп препусти брачлом другу, детету рођслом y браку, дстету рођеном ван брака, усвоје- нику или пасторку.Према томе, право ла откуп стана je наследиво ако лема услова за примену конкуреитских одредби члана 34. Закола о сталовању. Другим речима, ако нема сукцесора који y случају смрти закупца, по прописима о становаи.у, постајс нови закупац или ако постоји a не жели да постале закупац.Сада кад зламо под којим je условимаправо иа откуп стананаследиво, остаје да размотримо ситуације y којима оло може постати актуелно.Ако овлашћело лице умре прс подлошења захтева, право на откуп стана ce гаси и ле може бити предмет наслсђивања.Ако овлашћсио лицс умре после подлошсња захтева, a пре његовог прихватаЈва, продавац je дужал да откуп стана омогући наследнику под- носиоца захтева. Уколико то ле учини, наследник може, после истека рока од 30 дана од подношеља захтева за откуп стана, y валпарничлом поступку тражити доношен.с решења које замеи.ује уговор о откупу стана.Ако овлашћено лице умре после одбијаља захтева за откуп, његов ласлсдлик може y валпарличлом ноступку тражитидоноше|верешења које замељује уговор о откупу.Ако овлашћеио лице умре после покретаљавалпарличног поступкада ce долесе peineibe које замел.ује уговор о откупу стана, његов наследник може преузети започсти поступак.Ако овлашћело лице умре после доношења првостепеног решеља које замењује уговор о откупу стала, ласледник постаје власник стана кадре- lueibe постале правноснажпо.Ако овлашћено лицс у.мре послс околчања првостепеног поступка y коме je одбијел захтев да ce донесе решење којс замсљујс уговор о откупу стала, наследник можс да подлссс жалбу акојерокјошотворена подлосилац предлога није изјавио да ce одриче тог правлог лека.(9) A to, по члану 31. Закона о станонан.у, значи и ранијег носиоца станарског права. 285



АПФ, 3/1995 - Зоран Ивошевић. Наследивост права на откуп стана(стр. 283-286)Ако овлашћено липе умре после правиосиажног окончаља ванпар- ничног поступка y коме je донето peineibe које замењује уговор о откупу, наследник постаје власник откупљепог стана.Ако овлашћено липс умре после закључења уговора о откупу a пре Јвегове овере, наслсдник може датражи конвалидацију закљученог уговора како би стекао својину на откупљепом стапу.Ако овлашћено лице умрс после закључеља и овере уговора о откупу стана, наслсђује ce право својине a нс право откупа, без обзира да ли je извршена укљижба права својине y земљишиим књига.ма (10).

(10) Члан25. став1.3аконаостанован.у препоссвојииевезујсза закључен.еуговора о откупу стаиа, чиме ce искл.учује примеиа члана 33. Закона о осповним својинско- правним односима ио коме ce право својине na нспокретности стиче уписом y јавну књигу.286


