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КРИВИЧНО ПРАВО

1. ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА
надлежен според член 101 од Уставот на Република Македонига за
обезбедуваьье единство во прим ена на законите од страна на судовите
на Општата седница одржана на ден 17.09.1993 година, врз основа
на членот 49 од Законот за редовните судови- пречистен текст, го
утврди следниот

НАЧЕЛЕН CfAВ

1.ВАЛОРИЗАЦИJА НА НЕОДРЕДЕНИ
ВРЕДНОСНИ ОБЕЛЕЖJА НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ОД

КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИJА- опmт и посебен дел (КЗРМ-ОПД):

1 . Кр.д.- САБОТАЖА - член 127 КЗРМ - опд:
- Обележjето: "...значителна штета ..."постои кога штетата е преку

седумдесет и пет илгади денари.

2Крд.-ВОЕНОЗЛОСЮPCIВOПЮ1ИВЦИВИЛНО НАCEЛEНI1E
- член 142 КЗРМ-опд:

- Обележjето: "... големи размери ..." (ст.l и 2) постои доколку
уништените или присвоени имоти односно оштетувагьето на природната
околнина што може да му штети на здравгето или на опстанокот на
населението, -се преку седуммилиони и петстотини ишадиденари.

3. Кр.д.- ВОЕНОТО ЗЛОСТОРСТВО ВРЗ РАНЕТИ И
БОЛНИ- член 143 КЗРМ - опд:

-Обележjето: "... големи размери ..." постои ако уништуваlЬето. .или присвогуван.ето на материгали, средства за санитетски транспорт
и залихи на санитетски установиили на единици што не е оправдано со
воените потреби, - е преку седум милиони и петстотини илjади денари.
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4.Кр.д.- МЕГУНАРОДЕН ТЕРОРИЗАМ- член 155 КЗРМ-
опд:

- Обележjето: "... имот од голема вредност ..." (ст.1, 2 и 3) постои
ако предизвиканата опасност за имотот е поголема од седум милиони
и петстотини илjади денари.

5.Крл-НЕОВЛАCIEНОПОСРЕДYIWЬЕИJIИЗАСТAПYRL\FЬЕ
ВО РАБОТИНАНАДВОРЕIШIО-ТРГОВСКИОТПРОМЕТ- член 166
КЗРМ - опд:

- Обележjето: "... значитеЛ!Iа имотна корист.,:" постои ако е
поголема од седумдесет и пет илгади денари.

6.Кр.д.-ПОВРЕДАНАСТРАЖАРСКА,ПАТРОJП-IA ИЛИНА
ДРУГА СЛИЧНА СЛУЖБА - член 209 КЗРМ - опд:

- Обележjето: "имотна штета од големи размери ..." (ст.3, 5 и 6),
постои ако е штетата преку седуммилионии петстотини ишададенари

7.Кр.д.-НЕПРЕЗЕМAIЬЕМЕРКИЗАЗАШТИТАНАВОЕНА
ЕДИНИЦА-член212 КЗРМ-опд:

- Обележjето: "... имот од голема вредност ..." (ст. 1-5), постои
ако имотот е преку седум милиони ипетстотини ишади денари.

8. Кр.д. -НЕОБЕЗБЕW&\JЬЕ ПРИ ВОЕНИВЕЖБИ - член 213
КЗРМ - опд:

- Обележjето: "... имот од голема вредност ..." (ст.1-5), постои
ако ИМОТ()т е со вредност преку седуммилиони ипетстотни илгадиденари.

9 . Кр.д. - НЕПРОПИСЕНИНЕВНИМA1EТIEН ОДНОССПРЕМА
ДОВЕРЕНО ОРУЖJЕ - член 221 КЗРМ -опд:

- Обележjето: "... штета од големи размери ..." (ст.3 и5), постои
ако штетата е преку седуммилиониипетстотини :илjадиденари.

1О. Кр.д. - НЕПОСТАПУВAIЬЕ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА
ОТСТРAНYJWЬЕНАБОЛECIИКAJЖИВОllIИIEИРАCIEНИJАТА
член 247 КЗРМ - опд:

- Обележjето: " '" значителна штета ..." (ст.3), постои ако е таа
поголема од седумдесет и пет илгади денари.

11. Кр.ц. - НЕОВЛАСТЕНО ПРИБАВУВАlЬЕ И
РАСПОЛАГAlЬЕ СО НУКЛЕАРНИ МАТЕРИИ - член 247-а.

- Обележjето: "... имот од поголем обем ..." (ст.2-5), постои ако
е поголем од двеста и педесет илjади денари.
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- Обележjето: "... штета од големи размери ... " (ст.3 и 5),
постои ако е штетата преку седум милиони и петстотини илгади
денари.

12. Кр.д. - 3AГP03YBAIЬE НА БЕЗБЕдноеТА СО
нмкпвхгни МАТЕРИИ - член 247-б К3РМ - опд:

-Обележjето: "... имот од големи размери ..." (ст.2) и" ... штета
од големи размери ..." (ст.3), постоjат ако и:мотот и штетата се во износ
преку седум милиони и петстотини илjади денари.

13. ДРУГИТЕ НЕОДРЕДЕНИ ВРЕДНОСНИ ОБЕЛЕЖJА
НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ОД К3РМ - опд и тоа: штетни последици
(кр.д. 129/5) 22811 и 234/1; други тешки последици (134 ст.3, 210/2 и
5); тешки последици (205/3, 20613, 211/2 и 3, 220/3 и 5, 229/2, 230/2,
231/2,233/3, 235/2, 236/2 и 4); тешки штетни последици (128/6); други
тrerнипослеДIЩИ(200/3);гютешкиштегнигюследициэа службатаилислужбата
била потешко загрозена (201/1-3, 204, 20911, 2, 4, 5, 6, 210/1. 2.
224/4); службата била потешко загрозена (211/1); оштетуван,е во
поголема мера (221/1); штета на борбената ситуациjа (кр.д. 233/2);
тешки последици за единицата (кр.д. 234/2); особено тешки последици
(246 ст.2); големи разурнуван.а (кр.д. 13911); големи страдан,а
(кр.д.144); како и сл.,

- не се утврдуваат однапред во денарски износ туку од случа]
до случа] притоа зематки ги во предвид не само противвредностите на
изразите пресметано во денари туку и другите елементи од важност. .согледани во секо] конкретен случа] како на пример: вредноста на
имотот во економски, одбранбен и сличен поглед како и потребата на
општеството да го сочува обjектот од напад во даденист момент
на чинен-е на кривичното дело.

11.ВАЛОРИЗАЦИJА НА НЕОДРЕДЕНИ
ВРЕДНОНИ ОБЕЛЕЖJА НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

ОДКРИВИЧНИОТЗАКОННАРЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИJА (КЗРМ)

I.Кр.д.-3АГАДУRAJЬЕНАЧОВЕКОВАТАОКОЛИНА-член
113/1. 2, 3

- Обележjето: "... поголеми размери ... " постои кога
противвредноста на уништениот животински или растителен свет
е преку износот од петстотини ИлjJ\ДИденари.
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2. Кр.д. - ОШТЕТУВAlЬЕ НА ДОВЕРИТЕЛИ - член 128/3
КЗРМ:

- Обележjето: "... штета од големи размери ..." постои кога
штетата е преку износат од седум милиони и петстотини илгади
денари.

3. Кр.д. - НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИJА- член 137/1КЗРМ:
- Обележjето: "... поголема вредност ... " постои кога е

вредноета на стоките или на другите предмети набавени заради
продажба е преку износат од селумдесет и пет илjади денари.

4. Кр.д. - НЕДОЗВОЛЕНО РАСПОЛАГ AlЬE СО СТАНОВИ
\ - член 140/1 КЗРМ:

- Обележjето: "... поголема имотна корист ..." постои кога
кориета е преку износат од двеста и педесет илгади денари.

5. Кр.д. -НЕСОВЕСНО УКАЖУВAlЬЕ НА ВЕТЕРИНАРНА
ПОМОШ - член 146/1.2/

- Обележj ето: "... поголема вредност ... " постои кога
противвредност на пцовисаниот добиток или живина е преку износат
од двеста и педесет илгади денари.

6. Кр.д. - ЗАГ AДYBAIЬE НА СТОЧНА ХРАНА ИЛИ ВОДА
- член 148/3 КЗРМ:

- Обележj ето: "... поголема вредност ... " постои кога
противвредноета на пцовисаните ЖИВОТНИ или риби е преку износат
од двеста и педесет илгади денари.

7. Кр.д. - УНИШТУВAlЬЕ НА НАСАДИ СО УПОТРЕБА
НА ШТЕТНА МАТЕРИJА - член 149/1 КЗРМ:

- Обележjето: "... поголеми размери ..." постои кога штетата е
преку износат од петстотини ипгади денари.

8. Кр.д. - УЧЕСТВО ВО ТОЛПА ШТО КЕ ИЗВРШИ
КРИВИЧНО ДЕЛО - член 219/1.2 КЗРМ:

- Обележjето: "... имот во поголем обем ... " постои кога
оштетуван.ето на имотот е преку износат од двеста и педесет илгади
денари.

9. Кр.д. - ДOBEДYBAIЬE ВО ОПАСНОСТ НА ЖИВОТ И
ИМОТ СО ОПШТО ОПАСНО ДЕJСТВО ИЛИ СРЕДСТВО - член
231/1-4 КЗРМ:

- Обележjето: "... имот од поголем обем ... " постои кога
предизвиканата опасност за имотот е преку износат од двеста и
педесет илгаци денари.
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10. Кр.д. - ОШТЕТУВAIЬЕ НА ЗАШТИТНИ УРЕДИ ВО
РАБОТА - член 23211-3 КЗРМ:

- Обележjето: "... имот од поголем обем ... " постои кога
предизвиканата опасност за и:мототе преку износот од двеста и педесет
илjадиденари.

11.Кр.д.-НЕпропиrnОИНЕПРАВИШIОИЗВРШУ&\IЬЕНА
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - член 233КЗРМ:

- Обележjето: "... имот од поголем обем ... " постои кога
загрозениот имот е со противвредност преку двеста и педесет ИЛJади
денари.

12.Кр.д.-ТЕШКИДЕЛАПРОТИВ оrnптАТА CИIYPНОcr - (шен
235/1,3 КЗРМ:

- Обележj ето:" ... штета од големи размери ..." постои кога е таа
преку износот од седуммилиони ипетстотини ИЛJадиденари.

13. Кр.д. - HEOTCTPAHYBAIЬE НА ОПАСНОСТ - член 238/
1,2 КЗРМ

- Обележjето: "... имот од поголем обем ..." постои кога е со
вредност преку двеста и педесет ИЛJади денари.

14. Кр.ц. - ЗАГРОЗУВАIЬЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА
СООБР AКAJOT - член 239/1-3 КЗРМ:

- Обележjето: "... имот од поголем обем ..." постои кога е
имотот со вредност преку двеста и педесет илгади денари.

15. Кр.д. - ЗАГРОЗУВАIЬЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА
СООБРАКАJОТПОРАДИЗАМАЕНОСТ-член240/1.2КЗРМ:

- Обележjето: " ... имот од поголем обем ..." постои кога е со
вредност преку двеста и педесет ИЛJади денари.

16. Кр.д. - ЗАГРОЗУВАIЬЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА
СООБРАКА10ТСООПАСНОДEJСТВОИШIСРЕДСТВО-LmеН241/
1,2 КЗРМ:

- Обележjето: "... имот од поголем обем ..." постои кога имот от
е со вредност преку двеста педесет илгади денари.

17. Кр.д. - НЕСОВЕСНО ВРШЕIЬЕ НАДЗОР НА
сооввхкхгот -член 242/1-3 КЗРМ:

- Обележjето: " ... имот од JJоголем обем ..."постои кога имотот
е со вредност преку двеста и педесет илjади денари.
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18. Кр.д. - ТЕШКИ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДноеТА НА
ЛУГЕТО И ИМОТОТВО соовгхкхют -член 243/1-3 КЗРМ:

- Обележjето: "... имотна штета од големи размери ..." постои
кога е таа преку седум милиони и петстотини илгади денари.

19. ДРУГИТЕ НЕОДРЕДЕНИ ВРЕДНОСНИ ОБЕЛЕЖJА
НА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ОД КЗРМ и тоа:

"други тешки последици (кр.д.53/4) "особено тешки последици за
обвинетиот во кривичната постапка" (кр.д.55/2), " тешки послеици за
оштетениот" (кр.д.84/3 и 86/3), "потешки штетни последици" (кр.д.131/
2, 3, 4), "нарушуваьье во стопанството" (кр.д.134/3), "поголем бро]"
(кр.д.145/2), "поголемо количество" и "поголем обем" (член 137/
1), "поголем броj" (кр.д.153 ст.1), "мала имотна корист" (кр.д.168/
1), "несразмерна имотна корист" (кр.д.172/1. 3), "поголема мера"
(кр.д.187/2), "поголемо количество" (кр.д.218/2).

- Не се утврдуваат однапред во денарски износ, туку од случаj
до случаj, притоа земагки ги во предвид не само противвредностите на
изразите пресметано во денари туку и другите елементи од важност што
ке бидат утврдени во секо] конкретен случаj како на пример: вредноста
на имотот во економски, оцбранбен и сличен поглед и потребата на
општеството да го сочува обjектот од напред во моментот на чинен.е
на кривичното дело.

ш.ПОCfАПУВAlЪЕ ПО НЕДОВРПIEНИ
КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПО ДOНECYВAIЬE НА

ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВAlЪЕ НА КЗРМ

"По нецовршените кривични предмети до цонесуван.ето на
Законот за изменуван-е на кривичниот закон на Република Македониjа
("Службен весник на Република Македонига броj 49 од 09.08.1993
година ко] стапил во сила на 17.08.1993 година) ке постапуваат
стварно надлежните судови според одредбите од Законат за кривичната
постапка - преземен како републички"

Образложение

Собранието на Република Македониjа донесе Закон за
изменуван,е на Кривичниот закон на Република Македониjа- општ и
посебен дел обjавен во "Службен весник на РМ" броj 32 од 25.'05.1993
година ко] е во сила од 02.06.1993 година, со ко], определените

14



вредносни величини во одделни членови и одделни кривични дела
се зголемени за 50 пати.

Собранието на Република Македониjа донесе и Закон за
измеНУВaIье на Кривичниот закон на Република Македонига (КЗРМ)
обjавен во "Службен весник на Република Македониjа" броj 49 ОД
09.08.1993 година ко] стапил во сила на 16.08.1993 година, со ко],
во оццелни членони -кривични дела определените вредносни величини се
зголемени за 50 пати освен ка] кр.д. 168 КЗРМ зголемуван.ето е за
10 пати.

Сообразно на овие измени беше потребно да се преозначат и
неодредените вредносни величини на одделни кривични дела во КЗРМ -
опд и КЗРМ со донесуван.е на начелни ставови на Општата седница
на Врховниот суд на Република Македонига надлежен според член
49 од Законот за редовните судови, со усвотуван,е на предлогот на
кривичното одделение на Врховниот суд на Република Македонига и
тоа на ден 17.09.1993 година како што е тоа и означено во
диспозитивниот дел.

На челниот став под 111 се донесе поради тоа што во донесениот
3аконза измени и дополнувагьа на КЗРМ немаше преодни и завршни
одредби, што пак предизвика броjни прашан-а од судовите. Со ово]
начелен став судовите се задолжуваат спорните случаи да ги
разрешуваат според одредбите од Законот за кривичната постапка
(член 36 и др.).

Врховен суд на Република Македониjа

2. Врховниот суд на Република Македониjа на Општата седница
во врска со настанатите тешкотии во работезъето на судовите поради
прекинот на рабагата од страна на адвокатите во Република Македони]а,
на ден 29.04.1994 година го усвои следното

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕIЬЕ

(1) во услови на прекинот на работата на адвокатите во
Република Македониjа, адвокатот ко] е уредно повикан, а не доjде
пред суцот повкувагки се на прекинот, се смета дека, во смисла на
процесните закони, изостанокот не го оправдал.

(2) во одрепбата "кога во седиштето на судот нема доволно
адвокати" од одделни членови на Законот за кривичната постапка
преземен како пропис на Република Македони] а, е содржана и
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состоjбата во кога адвокатите не ja вршат функциjата на одбраната
поради прекинот на работата на адвокатите.

(3) Се смета дека постапката на адвокатот, ко] како бранител
на малолетник не ja врши функциjата на одбраната поради прекинот на
работата на адвокатите, е очигледно насочен кон оцдолговлекуван,е
на кривичната постапка, во смисла на опредбите од Законот за
кривичната постапка.

Образложение

Врховниот суд на Република Македониjа, на Општата седница
одржана на 27 април 1994 година, на Koja присуствуваа и судиите на
Стопанскиот суд на Македони]а, како и претседателите на окружните
судови и претседателите на окружните стопански судови, Ja разгледа
состоjбата настаната во судовите по прекинот на рабагата на адвокатите
според Одлуката на Вонредното собрание на Адвокатската комора
на Република Македонига од 26.03.1994 година и Одлуката од
5.04.1994 година за начинот на спроведуван.е на таа одлука и притоа
констатира дека прекинот на работата на адвокатите се остварува на
начин што е прекината секаква непосредна комуникаци а со судовите,

, .така што адвокатите престанаа со даван-ето правна помош кога се
состои во эастапуваьье на странките и во одбрана на обвинетите лица.

Таквиот прекин на работата на адвокатите ко] почна на 6 април
1994 година и се уште трае, доведе до оцлаган,е на решаван.ето на
голем броj предмети во сите суцови, со што сериозно е доведено во
прашаьье нормалното одвиван,е на работата на судовите, особено што
прекинот доведе до апсолутна неможност граганите на Република
Македониjа пред судовите во Републиката да ги застапува одно сно
да ги брани адвокатот, затоа што прекинот се однесува на целата
териториjа на Република Македониjа и затоа што адвокатска деjност
не може да врши лице кое не е з апиш ано во именикот на
Адвокатската комора на Република Македониjа.

во услови кога адвокатите не ja извршуваат свогата уставна
обврска на даван-е правна помош, особено во одбраната на обвинетите
и притворените лица, што предизвикува опдолговлекуван,е на
судските постапки, а тоа сериозно го доведува во прашн,е
остваруван.ето на уставната обврска на судовите да ja обезбедуваат
заштитата на слободите и правата на граганите утврдени со Уставот,
Врховниот суд на Република Македониjа, на Општата седница
одржана на 28 и 29 април 1994 година оцени дека е неопходно
настанатата состоjба да се разреши во смисла на постоjните процесни
закони.
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------ ---------------------------------------

Заради тоа, а бидегки процесните закони предвидуваат
можност постапката да продолжи и кога полномошникот на
странката, односно бранителот на обвинетиот не го оправдал
HeдoaгalЬeTo пред судот, Општата седница го прифати начелното
правно мислен-е од став (1).

Со одредбите, пак, од член 67 став 5, член 70 став 5 и друго
од Законот за кривичната поетапка, е предвидена можност оцбранага
да се довери и на лице кое не е ацвокт, ако во седиштето на судот
нема доволно адвокати. Општата седница смета дека постоjната
ситуациjа настаната со прекинот на работта на адвокатите може да се
npирамни на состоjбата содржана во тие оцредби и зарадитоа го усвои
начелното правно мислен.е од став (2).

Со опредбите од член 455 став 4 од Законот за кривичната
постапка, е предвидено дека бранител на малолетник може да биде
само адвокат, па заради тоа не постои можност да се земе, одно сно
поставибранител послужбенадолжност одрецот надипломираниправници
кои се способни да му пружат на малолетникот правна помош во
одбраната. Од тие причини Општата седницасмета дека непочитувагьего
на таа одредба од страна на адвокат-бранител на малолетник треба да
се санкционира онака како што е тоа предвидено со одредбите од член
144 од Законот за кривичната постапка, сметатки дека таквото
постапуваьье очигледно е насочено кон одцолговлекуван-е на
кривичната постапка, поради што е усвоен ставот (3) од Начелното
правно мислеьье.

Од тие причини, а заради воецна чуваlЬе на посгапуван.ето на
судовите, усвоено е ова начелно правно мислен-е.

Врховен суд на Република Македониjа

3. ЗАКЛУЧОК ОД опmТАТА СЕДНИЦА НА
ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА

ВО ВРСКА СО ПРИТВОРОТ

Општата седница на Врховниот суд на Република Македониjа,
по спроведената расправа по повод Одлуката на Уставниот суд на
Република Македонига У.бр.156/93 од 28.12.1994 година ("Службен
весник на РМ" бр.9 од 23.02.1995 година), со ко]« се укинати
наведените во неа одрецби од Законот за кривичната постапка кои се
однесуваат на пишуван-ето од спобода и на притворот, на ден
8.03.1995 година, го заклучи следното:
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Со оглед на тоа што опредбите од Законот за кривичната
постапка кои се однесуваат на определуван-е и продолжуван.е на
притворот по изречуван.ето на првостепената пресуда не се укинати
со споменатата Одлука на Уставниот суд на Република Македониjа,
досегашната практика на Врховниот суд на Република Македониjа
во врска со применуваlЪето на тие одредби ост анува неизменета.

Врховен суд на Република Македониjа

ГРАГАНСКО ПРАВО

4. Врховниот суд на Република Македонига надлежен според
членот 101 од Уставот на Република Македониjа за обезбедуван.е
единство во примена на законите од страна на судовите, на Општата
седница одржана на Ден 18.03.1994 година, врз основа на член 49
од Законот за редовните судов-пречистен текст, го утврди следниот

НА ЧЕЛЕН СТАВ

Правосилното решение за наследуван-е не го спречува
учесникот во оставинската постапка во процесна постапка да
истакнува баралъа кои не произлегуваат од наследно-поравниот
однос, да се издвои дел, пооделни предмети или право од расправена
оставина.

Врховен суд на Република Македониjа

5. Врховниот суд на Република Македониjа надлежен според
членот 101 од Уставот на Република Македонига за обезбедуватье
единство во примена на законите од страна на судовите, на Општата
седница одржана на ден 11.04.1994 година, врз основа на член 49
од Законот за редовните судови-пречистен текст, го утврди следното

НА ЧЕЛЕН СТАВ

1. во вонпроцесната постапка, поведена од носителот на
станарското право или, со негова согласност од член на неговото
семешо домакинство, ко] е корисник на станот, во смисла на член 3
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став 2 од Законат за продажба на становите во општествена
сопственост, заради донесуван.е решение што ке го замени
договор от за купопродажба, судот може сам да го реши прашан-ето
далИ на носителот на станарското право му престанало тоа право
под условите од член 12 и 13 од Законот за станбените односи, како
I1ретходно праццье (член 27 од Законот за вонпроцесната постапка).

Ако се спорни фактите од член 12 и 13од Законот, Судот ке ja
npекине постапката и сопственикот (давателот на станот) ке го упати
да поведе проце за угврдуван,е дека престанало станарското право
(член 27 и 28 од Законот за вонпроцесната постапка).

2. во ..вонпроцесната постапка од точка 1 на ово] Начелен
став, судот не може сам да го решава претходното прашан-е дали
станарскотоправо престанало порадитоа што се иснолнетиусловитеза
дaBaIЬeотказ на договорот за користен-е за станот според Законот
за станбените односи.

Ако до завршуваььегона вонпроцеснатапостапка, сопственикот
(давателот на станот) достави доказ дека повел процес за отказ на
договорот за користен-е на станот, судот ке ja прекине постапката
додека процесот правосилно не заврши (член 28 од Законот за
вонпроцесната постапка).

Врховен суд на Република Македониjа

6. Врховниот суд на Република Македониjа, надлежен според
членот 101од Уставот на Република Македониjа за обезбедуван.е, -,
единство во примена на законите од страна на судовите, на Општата'
седница одржана на ден 26.12.1994 година, врз основа на член 49
од Законот на редовните судови-(пречистен текст), го утврди
следниот

НА.ЧЕЛЕН "СТАВ

На работницитекоиучествувалевопрекиннаработата,организиран
спротивнона Законот за штраjкот иПравилата за штрагкот, а сенаогале
наместото на собиран.ето на учесниците на прекинот, не може да им
престанеработниот однос порадинеоправданоизостануван,еодработа
непрекинато 5(пет) работни дена во смисла на член 75 став 2 точка 3
одЗаконот за основните права од работните односи.

Врховен суд на Република Македониjа

2* 19



7. Врз основа на член 35 став 1 алинеjа 1од Законен за судовите
("Службен весник на РМ" бр.36/95), Општата седница на Врховниот
суд на Република Македони]а, одржана на 17.06.1996 година, утврди

НАЧЕЛЕН СТАВ

Надомесг на штетата што работникот ja трпи поради
незаконитиот акт или незаконитото деjствие на работодавецот, со
кое е отстранет од работното место и работните задачи што ги
извршувал, се определува во височина на заработува чката што бй
ja остварил да не бил отстранет, поагагки од исплатените плати ка]
работодавецот на тоа или соодветно работно место и работни задачи.

Работникот има право да бара надоместот на штетата, определен
според претходниот став, да се зголеми за процентот на порастот на. .трошоците за живот, сметано од исплатата на секога месечна плата ка]
работодавецот до денот на поднесуван-ето на баразъето за надомест
наштетата.

Обврската за надомест на штетата втасува по правосилноета
на одлуката со ко]« се поништува незаконитиот акт, односно со KGja
се утврдува незаконитоста на деjствието на работодавецот и тоа од
денот кога работникот поднел баран.е за исплата на нацоместот. Од
то] ден работникот има право и на законска затезна камата.

Образложение

Законот за основните права од работен однос ("Службен лист
на СФРJ" бр.60/89), и Законот за работни односи ("Службен весник
на СРМ" бр.20/90), кои сеуште се применуваат во споровите настанати
во времето на нивното важен-е, во оцредбите за личните доходии нивните
надоместоци ги определуваат случаите во кои работникот има право на
надомест на личниот доход иако то] отсуствувал од работа. Мегутоа,
тие закони како и оние што им претходеа, не содржеа посебни одредби
за надоместот на заработува чката на работникот кога то] незаконито
бил отстранет од работното место, односно, незаконито бил спречен
да ja оствари заработувачката (незаконит престанок на работниот однос,
незаконито прераспоредуван.е во работата, незаконито упатуван,е на
присилен оцмор и слично). Надоместот на заработувачката во таквите
случаи не го уредува ниту новиот Закон за работни односи "Службен
весник на РМ" бр.80/93).
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Карактеристично за сите тие случаи етоа што работникот е
отстранет од работното место, односно то] делумно е спречен или
целосно да ja оствари заработувачкага, со акт или деjствие на
работодавецот и дека на секое баран.е на работникот за нацомест
на така неостварена заработувачка, му претходи посебна постапка
во ко]а таквиот акт односно деjство на работодавецот е поништен
како незаконит. Оттука произлеI:'ува единствениот став во
практиката дека ваквите бараIЬ(l·--~а·раБОТНикот претставуваат
бараIЬ3 за надомест на штета што работникот ja трпи поради
незаконитиот акт Или незаконитото деjствие на работодавецот, сокое- ·Ра~б·6ТНIIКОТ.бил. спречен да остваризаработува Чк:fL; Законски
осн6в- з-апресудув'аffiе по -такните бараIЬа претставувачлен _71.0Д
цитираниот Законза Q~ВQJ!I:!!!I~.права.одработен однос.Според оваа
одредба, ако работникот претрпи штета на работа или во врска со
работата, организациjата односно работодавецот се должни да му
ja надоместат штетата на работникот СПQl1~Д~QПJJJТИТ~~JI~чеда__за
ОД!:_Q~gЕНОСТза.ш!еТ!l. Идентична одредба сега содржи и новиот
З-акон за ~i)"аботiiIГОДНО~СИво член 104 став 1. Согласно оваа одредба
во вакви случаи се применуваат и соодветните одредби на Законот
за облигационите односи што се однесуваат на надоместот на
материгалнага штета.

Вопоглед на обемотивисината наоваа штета, ието така практиката
на судовите е единствена. На.раБОТНИКОТму се. досудува надомест
во висина на исплатенитемесечниплати ка] работодавецотза периодот
за ко] то] се бара, на соодветно односно на слично работно место.
Покра] тоа, му се признава и право на камата според Законот за
височината на стапката на затезната камата, на секо] поединечен
месечен износ, сметано од денот кога то] бил исплатен ка]
работодавецот, до денот кога то] износ на работникот му се
исплатува. Ваквата практика на судовите се спроведува повекс
години наназад,

Мегутоа, со !!'!!ЧJ:~.т.цтана цосудениге надоместоци се
остваруваат износи кои повехекратно ja надминунаат сум:аташто реално
биJа оствариле оштетените работницица останале на работните места за
истист период. Тоа не е во согласност со правната природа на ово]
правен институт - да ja воспостави нарушената имотна состоjба.

Според член 69 од Законот за работни односи, работникот има
право на плата. Платата на работникот му се обезбедува од средствата
наработодавецот сразмерно на извршената работа, како и на придонесот
на работникот во создаватьето на добивката. Кога работникот е
спречен со свогата работа да оствари таква плата, тогаш то] трпи штета.
Мегутоа, при утврдуваььето на -обемот и висината на штетата, во
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досегашната практика законот недоследно се применува. Така, при
определуван-е на надоместот погрешно се сметале дека се работи за
точно определени поединечни парични побаруван.а на работникот во
висина на месечниот износ на неостварената заработува чка, од носно
дека се работи за определени поединечни парични обврски на
работодавецот со чиjа исплата то] задоцнил.

Поради ова, се наметна потреба да се пристапи кон YTBpДYBalЬe
на правен став, ко] во целост ке ги одразува начелата од член 190 од
Законотзаоблигационитеодноси.Споредовааодредба,судотзем~Ки
ги предвид и околностиге кои настанале по предизвикуването на штетата,
ке досуди надомест во износ ко] е потребен материjалната положба
на оштетениот да се доведе во онаа состоjба во ко]а би се насгал да
не беше штетното деjствие илипропуштаььето.

во случаjов, се работи за надомест на материjална шгета кога
работникот има право да бара да му ja надомести работодавецот.
Според цитираниот член 190и член 185од Заканат за облигационите
односи, то] надомест може да изнесува само толку колку што
работникот реално ке остварел заработува чка ако за пернодот за ко]
бара надомест, останел наработното место иги извршувал своите работни
задачи.

Специфичноста на ово] вид штета ja прави фактот дека
заработувачката чиj надомест се бара, би се остварувала исклучиво
во парични износи и периодично-месечно, па оттука и произлегува
суштественото прашан.е: како таа да се определи и утврди согласно
цитираните законски прописи и кога стасува обврската на работодавецот
да J анадомести оваа штета.

При одговорот на поставените прашан.а, се имаше предвид
следното:

1. Надомест на штетата претставува единствен износ за то]
период за ко] се бара. Поради тоа, таа треба така и да се утврдува и
досуцува. Затоа, во утврдениот начелен став е прифатено дека таа се
определува во височина на вкупниот износ на заработувачката што би
jа остварил работникот да не бил отстранет за периодот за ко] го бара
надоместот, а се у~ва __!IQ_'lt<!jtи ОД исплатениге плати.ка]
работодавецот ~c:t_тоа илисоодветно работно место и работни зада чи.
во основа тоае. во согласност и со досегашната практика на судовите.

Мегутоа, парите како општо мерило за материjammте вредности
подлежат на влиjание на општите економски ипазарнипромени, па постои
опасност така досудените номинални износи на изгубената
заработувачка во мегувреме реално да _~e_обезвреднат па да не
претставуваат потполн надомест за стварно претрпената штета.
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З ар a_J!~~_!.Q.~,__~_Q~.~~~I,~!lИИQ_!~S:I~_Ве ПРI!Ф~.т~!IО.чр~вото на

работни~~,!д~_ ~C!P~:Г~Ц~&у:r:~РД~Н:ЦQ!_!!ад()ме<?тна штета ..да_с<узголеми
з1сп.Р<?Ц~!IТ2Т~J!~<Ч'?ЕCiЕ!ОТ. на ТJJОШОЦllте за ~~~9T CMeT_~!!9_.0ДисIIлаl'ата 1I~"..секога м~сечйап~а·Та'.за цел~от период за ко] се бара .
iiаiо~еС-~9Т.3а<ваквото"реiiiеййе, Општата седница се определи од
повеке причини:

а) Платата главно служи и се трошо заради задоволуватье на
я(Ивотнитепотреби на работникот и неговото семетство;

б) Сите мерки на државните органи и органите на Синдикатот,
социjалната политика и заштита на стандардот на вработените, главно
тргнуваат од реалните животни трошоци (утврдуван,е на натниска плата,
YTBpДYBalЬe на политика на движен-его на платите ит н.);

в) Стапката на пораст на трошоци за живот, реално ja следи иjа
обjавува Занодот за статистика на Република Македониjа, што го
олеснува утврдуван.ето на надоместот;

г) Извршениге пресметки покажуваат зависност на движенето на
платитеодпорастот на трошоците за живот, така што исплатенатапросечна
плата во претходниот период, ако се зголеми со процентот на порастот
на трошо ците за живот за определен период, приближно е на нивото на
последната исплатена просечна плата за ТО]период.

Со ваквиот начин на пресметуван,е на надоместот, работникот
седоведува во приближно иста положба како иостанатите работници ка]
истиот работодавец, односно во онаква положба во каква би бил во то]
период, ако не бил незаконито отстранет од работнаго место. Разликите
помегу исплатената плата и бараниот надомест, што се резултат на
разликите ка] работниците во поглед на минатиот труд и во способноста
воизвршуваььето на рабагните задачи, како ипрашаната за евенгуалниот
придонес на работникот во настануватьето на штета, односно неговата
должиост да ja намали штетата, би се разрешувале на ист начин
како и досега: со постапуватье по приговорите односно укажуван.ата
на странките во парницата по однос на висината на штетата по тие
основи.

2. Одредбите на Законот за работни односи го овластуваат
работодавецот да одлучува за правата, должностите и одговорностите
на работникот по основ на работниот однос. Законот има пропишано и
соодвегни средства за заштита на правата на работникот во постапката
пред органите на работодавецот. По конечноста на одлуката донесена
во таа постапка, работодавецот е овластен одлуката да ja спроведе.
Постапката поведена пред судот, од страна на работникот за заштита
на правата, не го одложува неjзиното извршуван,е. Се додека таа
одлука не биде поништена од страна на судот, работодавецот не може
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да се повика на одговорност за настанатите штетни последици од
неjзината примена. Со неjзиното правосилно поништувагье, односно
со правосилното утврдуван.е на незаконитоста на дегствието на
работодавецот, то] сознава за незаконитоста на свогот акт односно
за незаконитоста на своето деjствие и за обврските што од тоа за него
настануваат. Според член 124 од Законот за работни односи, ако по
баран-е на работникот судот утврди дека престанокот на работниот
однос е незаконит, ке го поништи решението за отказ и ке го задолжи
работодавецот да го врати работникот на работно место соодветно
на неговата стручна подготовка и да му ги обезбеди и другите права
од работниот однос.

Ако со тужбата за поништуван-е на незаконитиот акт на
работодавецот, односно за утврдуван,е на незаконитоста на неговото
деjствие, било поднесено и баран-е за нацомест на штета од страна на
работникот, со моментот на правосилното поништуван-е на актот,
односно правосилното утврдуватье на незаконитоста на детствието,
настанува и обврската ка] работодавецот да му ja надомести таа
штета. Ако такно барагье не е поднесено, тогаш работникот го стекнува
правото да бара надомест на штета со поднесуван-е на оштетното
побаруваьье директно пред работодавецот или пред судот. Се работи за
права чие остваруван-е зависи од диспозициjата на оштетениот. Со то]
момент работодавецот сознава за посгоен-ето и на оштетеното лице и
за штетата. Од тогаш за него настанува обврската на работникот да
му J анадомести претрпената штета.

Со исполнуван.ето на сите овие услови штетата веке станува
побаруваьье што може да се остварува, па тогаш втасува обврската
ка] работоцавецот таа штета да ja надомести, во смисла на член 186
од Законот за облигационите одиоси. Затоа, работодавецот од то]
момент е во задоцнуваьье во исплатата на веке настанатата штета и
согласно член 277 o~ Законот за облигационите одно си, должен е
на износот на утврцената штета да плака и законска затезна камата.
Тоа произлегува и од одредбите на член 232 од Законот за извршната
постапка, според кои работникот ко] поднеп предлог да биде вратен
на работа, може да предложи судот да донесе решение со кое ке го
задолжи работодавецот да му ги исплати месечните износи на платата,
втасани од правосилноста на пресудата додека не биде повторно вратен
на работа. Нацоместот на платата се определува во износот што
работникот би го остварил кога би бил на работа. Од оваа одредба и од
одрецбата на член 124од Законот за работни односи, недвосмислено
произлегува дека од то] момент за работодавецот постои со закон
определена парична обврска за исплата на втасаните износи на платата,
па според тоа, то] е должен да го исплати бараниот паричен износ,
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бидеjки во спротивно се изложува на ризик да плака и законска
затезна камата на то] износ од неговата втасаност па до исплатата.

Од тие причини е прифатено и стоjалиштето изразено во
ставот 3 од утврдениот Начелен став.

Општа седница на Врховниот суд на Република Македони] а во
Скопjе,

17.06.1996 година.

Врховен суд на Република Македониjа

8.Врховниот суд на Република Македониjа на Општата седница
одржана на ден 12.07.1996 година, врз основа на член 35 став 1
алинеjа 1од Законот за судовите, го утврди следното

НАЧЕЛНО ПРАВНО МИСЛЕlЬЕ

Купувазъето на стан во општествена сопственост според
Законот за продажба на становите во општествена сопственост, со
плакан-е на цената во рати, се смета како купуван-е на стан со
користен-е на заеми во смисла на член 12 од Законот за судските
такси.

Образложение

Со Законот за продажба на становите во општествена
сопственост ("Службен весник на Република Македониjа" бр.8/93)
се уредуваат условите, начинот и постапката за продажба на
становите во општествена сопственост, со тоа што согласно член 8
став 1 од ово] закон, плакав-ето на цената на станот се врши во
цел ост или во рати. Според ставот 3 од ово] член, долгот се
пресметува во годишни рати кои се отплакаат месечно.

Според член 12 од Законот за судските такси ("Службен
весник на Република Македониjа" бр.46/90, 11/91, 65/92 и 20/95) во
постапкатазауписнаинтабулациjавоинтабулационитекнигиослободени
сеодплакан-е такси граганите корисници назаеми за изградба, адаптациjа
или купуван.е на стан, ако го решаваат станбеното прашан-е на своето
семегство.

Министерството за правда на Република Макецони]а, укажа на
различната практика на основните судови во примената на член 12
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од Законот за судс:ките такси по однос на наплатуван-ето на судските
такси за интабулациjа при склучуван.е на договор за продажба на
стан во општествена сопственост во таа смисла што едни основни
судови наплатуваат ваква такса кога станот се купува со отплакан,е
на цената во рати,а други основни судови не наплатуваат таква такса.
Со оглед на тоа Министерството му предложи на Врховниот суд на
Република Македонига да утврди начелно правно мислен-е заради
единствена примена на законот од страна на судовите.

Според мислен-ето на Општата седница, законската можност
за купуван-е на стан според цитираниот Закон за продажба на становите
во општествена сопственост, со отплакан.е на цената во.рати, всушност
треба да се сфати како одобруван,е на заем од страна на општесгвеното
правно лице-продавач на станот, на траганинот-овластен купувач на
станот, заради купуваlЬе на станот, со тоа што отплатата на цената се
врши на рати, на ист начин, како што се врши и отплатата на заемот кога
то] се дава во готови пари. Суштествено во ово] случаj е тоа купуван-ето
на станот да се врши заради решаван-е на стан беното прашан-е на
семегетвото на гратанинот-купувач на станот, а околноста за тоа
дали заемот се дава во готови пари или се одобрува отплата на цената
за купениот стан во рати, е од еднакво значен.е и во двата случаи во
однос на примената на одредбата од член 12 од Законот за судските
такси во врска со ослободуван-ето од плакан.е такса.

Заради тоа, купуван-ето на стан во општествена сопственост
според цитираниот закон, со плакан-е на цената во рати, се смета како
купуваlЬе на стан со користен-е на заеми, во смисла на член 12 од
Законот за судските такси.

Со оглед на изнесеното, а со цел да се обезбеди единствена
примена на членот 12 од Законот за судските такси од страна на
судовите, судот го утврди ова начелно правно мислен-е.

Врховен суд на Република Македониjа

ПРЕКРШОЦИ

9. Општата седница на Врховниот суд на Република Македониjа,
по разгледуван-ето на прашаната во врска со работата на прекршочните
предмети по донееуван-ето на одлуките на Уставниот судна Република
Македонига обjавени во Службениот весник на РМ бр.40/96, со кои се
укинатиодредбитеодзаконитевокоиепропишанозаопределенивидови
на прекршоци да решаваат други видови органи (царински, девизни,
надворешно-трговски, даночни и други), врз основа на член 35 став
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1алинеjа 3 од Законот за судовите, на ден 21.10.1996 година го изрази
едногласно следното

МИСЛЕIЬЕ

1. По укинуватьето на одредбите од законите со кои беше
про~анозаопределенивидовинапрекршоцидарешаваатдругивидови
органи, (царински, девизни, надворешно-трговскв.даночни и други),
постапката по таквите предмети,вокои решението за прекршок не станало
правосипно, ке ja спроведат основните судови откако ке ги добиjат
списите по предметите од органите на управата, без оглед на тоа во
кога фаза од постапката тие се наогаат.

Судовите при донееуван.ето на одлуката по прекршоците ке ги
имаат предвид Одлуките на Уставниот суд на Република Македониjа и
правнитепоследици што тие гипроизведуваат.

2. Со оглед на укинуватьето реченица 2 од став 3 од член 30
од Законат за судовите, не постоjат правни пречкипретходно изразеното
мислев-е да се применува и за прекршоците во воздушната пловидба,
пако член 299 од соjузниот Закон за воздушна пловидба, презмен
како републички пропис, сеуште не е укинат.

Образложение

Уставниотсуд на Република Македониjа, со Одлука У. бр. 31/
96 ("Службен весник на РМ" бр. 40/96) ги укина одрецбите од член
30 став 3 од Законот за судовите ("Службен весник на РМ" бр. 38/
91) во делот ко] гласи: "доколку со закон не е определено за
определени видови прекршоци да решаваат други видови органи
(царински, девизни, надворешно-трговски, даночни и други)" и член
34 став 1 точка 3 од истиот закон, во делот ко] гласи: "и по конечни
решени] а донесени во прекршочна постапка".

Покраj ова, со Одлука У. бр. 43/96, У. бр. 42/96, У. бр. 294/95,
У. бр. 11/96, У. бр. 163/95, У. бр. 44/96, У. бр. 295/95, У. бр. 45/96, У.
бр. 296/95 и У. бр. 297/95, сите донесени на 10 jули 1996 година
(обjавени во "Службен весник на РМ" бр. 40/96), укинати се, како
следува:

1)Член 148 од Законот за персоналниот данок;
2)Член 122 од Законот за девизното работен.е;
3)Членовите 62, 305 и 307 од Законот за царините;
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4)Членовите 74-а и 74-б од Законот за иэ менув аи.е и
цополнуван.е на Законот за игри на срека и забавни игри на автомати
од 1991 година;

5)Член 89 од Законот за надворешно-трговско работен,е;
6)Член 4 од Законот за царинската управа;
7)Член 6 од Законот за кредитните одиоси со странство;
8)Член 5 и член 10 став 1 точка 6 од Законот за царинската

служба во целот што гласи: "во делокругот на царинарниците спага
воден.е на прекршочна постапка", како и член 15 од то] закон;

9)Член 58 став 9 од Деловникот за работа на Владата на
Република Македонига. .

Главно, во сите образложениjа на овие одлуки на Уставниот
суд на Република Македониjа е наведено дека овие одредби се
укинуваат поради тоа што од Устав от на Република Македониjа
произлегува дека органите на државната управа не се овластени да
водат одредена казнена постапка против граганите и да изрекуваат
санкции за сторените казниви дела, туку за тоа се овластени
судовите, па поради тоа то] суд оценил дека тие оцредби во кои се
предвидува формиран.е на органи за воден-е и изрекуван,е на казни
во прекршочна постапка во рамките на оцделни органи на управата,
односно во Владата на Република Македониjа, не се во согласност
со одредбите од членовите 13, 14, 88, 91 алинеjа 6 и член 96 од Уставот
на Република Македонига.

Со оглед на ваквата новонастаната правна состоjба, неопходно
е постапката по предметите во кои решениjата за прекршок не
станале правосилни, да ja спроведат основните судови откако ке ги
добиjат списите по предметите од органите на управата и тоа без
оглед во ко]« фаза на постапката тие се наоГаат.

Притоа, потребно е судовите при донесуватье на своите одлуки
по прекршоците да ги имаат предвид споменатите одлуки на
Уставниот суд и правните последици што тие ги произведуваат. Ова
заради тоа што со гласно член 112 став 3 од Уставот на Република
Македониjа, одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни, а
согласно член 79 од Деловникот на Уставниот суд на Република
Македониjа ("Службен весник на РМ" бр. 70/92), тие произведуваат
правно деjство од ценот на обгавуван-ето во "Службен весник на
Република Македониjа". Правното деjство, пак, на овие одлуки во
однос на неправосилните поединечни акти какви што се донесените
решениjа за прекршоци од страна на органите на управата, е во тоа
што тие, натаму не можат да произведуваат правни последици,
односно не можат да опстанат во правниот поредок и тоа од денот
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на обгавуван.ето на Одлуката на Уставниот суд во "Службен весник
на Република Македони] а".

Од друга страна, пак, бидезки со членот 299 од соjузниот Закон
за воздушна пловидба ("Службен лист на СФРJ" бр. 45/86), ко] се
применува како републички закон, е предвидено дека прекршочната
пост апк а во прв степен во воздухопловните прекршоци од ово] закон,
ja води и решение за прекршокот донесува Комисиjата за прекршоци
во возцушната пловидба, а то] член не е укинат од страна на
Уставнито суд на Република Македони]а, се изрази мислен-е дека
со укинувагьето на одредбата од членот 30 став 3, реченица 2 од
Законот за судовите, повекс таа одредба не ке може да се применува
и заради тоа не постогат правни пречки и за прекршоците во
воздушната пловидба постапката да ja водат и да изрекуваат казни
суцовите.

Поагагки од новонастанатата состоjба, а со цел да се премостат
веке согледаните правни пречки за преземагье на прекршочните
предмети кои се заведени ка] досега надлежните органи на управата
од страна на судовите, а имаjки ги предвид и писмените баран-а за
даван-е на мислен-е, доставени од страна на Министерството за
правда под броj 11-1715/2 од 19.09.1996 година и од Дирекцитата за
цивилна воздушна пловидба при Министерството за сообрака] и
врски бр. 03-1116/2 од 4.09.1996 година, Опшгата седница на
Врховниот суд на Република Македонига го изрази горенаведеното
мислен-е.

Врховеп суд па Република Македоииjа
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11. КРИВИЧНО ПРАВО



I.Кривичното одделение на Врховниот суд на Македониjа на
седницата одржана на 27.09.1991 година го донесе следното

ПРАВНО МИСЛЕIЬЕ

Под зборовите "некаква корист" и "некаква штета", - наведени
во оцредбите од член 26 (измена на членот 177 од КЗ на РМ) од
Законот за изменуватье и дополяуван-е на Кривичниот закон на
Република Македонига ("Службен весник на РМ" броj 28 од
14.06.1991 година), подразбира: неимотна и имотна корист,. .нематеригална и материгалва штета.

КРИВИЧНО ПРАВО
МАТЕРИJАЛНО И ПРОЦЕСНО ПРАВО

1.Незначителната општествена опасност (член 8 став 2 од
КЗJ) се процепува об'[ективно-субрективно, што значи и врз
утврдепите околности за личноста на обвипетиот и врз неговвот
односсирема делото.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баразъето е неосновано.
Наводот истакнат во баран.ето дека стореното дело не е кривично

дело, иако ги содржи сите обележjа на кривично дело од член 221 став 2
одКЗ на СРМ, бидеjm претставува незначителна општествена опасност
поради своето мало зна чен-е и отсутноста на штетни последици, е
неоснован поради следното:

Навоцот во баран-ето има поткрепа само во обjективна
околност. Имено, наградата од 20,00 динари што обвинетиот ja
добил за ставан-е на просторигата на располаган.е, иако во време на
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извршуван.ето на инкриминисаните деjствиjа не можела да се смета
како незначителна сума, од денешен аспект според неjзината реална
вредност обjективно може да се прифати како таква. Мегутоа, ова
би претставувало само обjективна подлога за проценуван.е на
категориjата-"општествена опасност". Како оваа категориjа треба
да се проценува и според утврдените субjективни околности на
случаjот тоа, незначителноста на сумата не би била доволна за
проценка. Како и во секо] друг случаj и во ово] проценката ке се
темели и врз субjективни околности, што значи врз утврдени
околности за личноста на обвинетиот и неговиот оцнос кон делото.
За да се прифати дека деjствиjата што ги сторил обвинетиот се од
мало значен-е, ке се земат предвид сите обjективни-субjективни
елементи утврдени во конкртниов случаj, како висината на
добиената награда за отстапуван.ето на своите простории за игран-е
на комар, исто така и склоноста на обвинетиот да врши вакви
кривични дела согледана преку неговата поранешна осудуваност.

Законската формулациjа (член 8 став 2 од КЗ на СФРJ)
предвидува дека не е ,-"кривично дело тоа дело кое, иако содржи
обележjа на кривично дело определено со закон, претставува
незначителна општествена опасност поради малото значетье и поради
незначигелноста или отсутноста на штетни последици", а споредмислен-е
на Врховниот суд, во конкртниов случаj, деjствиjата на обвинетиот не
само што неспорно ги содржат сите обележjа на кривичното дело за
кое е осуцен (член 221 став 2 од КЗ на СРМ), туку тие не можат да
се сметаат за дело од мало значен,е заради поранешната
осудуваност на обвинетиот со правосилна песудаза исто вакво кривично
дело. И покраj тоа што наградата што jадобил оддругилица за тоа што им
овозможил да играат комар во просториите од неговата кука, е
обj ективно мала ако се тоа проценува од денешно време, сепак,
делото не е од мало значен.е ако се земе предвид и фактот дека
обвинетиот и порано бил осудуван на парична казна за исто вакво
кривичнодело.ГIравилнопонискитесудовиоцениледекаобвинетиаткако
старител елице склонокон вршен,е на ваквикривичнидела, порадишто, би
било наполно неприфатливо, од него стореното дело да се смета за
дело со мало значен,е.

Во баран-ето на осудениот е истакнат навод за
нецелесообразноста од изрекуван.е на ефективна казна затвор за ово]
вид кривични дела предвид на распространетоста на игрите на срека.
Ваквиот навод е неоснован бидегки поднесуватьето на ово] вонрецен
правен лек по основ на одлука за казна, според опредбита на член
427 од ЗКЦ е недопуштено, односно не е предвидено, освен во
случаи кога постои пречекоруван.е на овластуван.ето што судот го
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има според законот, како што тоа е предвидено во член 265 точка 5
од ЗКЦ што пак овце не е случаj.

Од овие причини, баран-ето на осудениот беше оценето како
неосновано и како такво оцбиено, согласно оцредбите од член 427 и
429 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Квп.бр.19/91 од
11.04.1991 година.

2. Со тоа што обвинетиот по раеправиjата ео сногот син
оштегениот, од подрумот земал експлозив ео разорна еила што
го запалил на шпоретот и потоа ее упатил кон гаражата каде ее
наоfал оштетениот ео умиела да му го фрли,-сторил кривичво
дело-убиетво-член 37 етав 1 од КЗРМ во обид во врека ео член
19 КЗРМ-опmт и поеебен дел.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд,со цел даутврди како дошло до тоа обвинетиот
да се обице да посегне по животот на телото на оштетениот, ги извел
ситепотребни ирасположиви докази. Со нивнасестрана оценка и анализа,
правилно утврдил дека обвинетиот после расправигата кога настанала
помегу него и неговиот син-оштетениот, знаерси дека оштетениот се
наога во гаражата, отишол во подрумот од каде го зел експлозив от ,
го запалил од шпоретот ко] се наогал во куртата и после тоа се упатил
кон гаражата. Сите овиедеjствиjаm преземал соцел запалениот експлозив
да го фрли низ отворот на гаражата каде во моментот се наогал
оштетениот, заради што правилно еконстатирано дека ка] него постоеле
умисла оштетениот да го лиши од живот. Мегутоа, таквата намера не
успеал да ja реализира, бидегки во моментот кога сакал да се ослободи
од експлозивот , истиот му екплодирал во раката.

Постоегьетона у:мислакаjобвинетиот даголишиодживогоштетениот
произлегува од утврдената фактичка состоjба кога не се доведува
под било какво сомнение, бидеjки со сигурност произлегува од сите
изведени докази. На ваквиот заклучок упатува и околноста дека
обвинетиот бил упорен во преземан.ето на противправните деjствиjа.
Имено, доколку неговата намера не била да го убие оштетениот туку
само да го заплаши и да створи хаос ,како што самиот тврди во
жалбата, а врз што впрочем се засновала и неговата одбрана во
текот на постапката, тогаш, експолозивот ке го фрлел на друго
место кога го поминувал просторот од подрумот до гаражата. Заради
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тоа што знаел за разорното дегство на експлозивот, а сепак упорно
насгогувал со истиат експлозив да стаса до гараж.ата, како и заради
фактот што експолозивот сепак експлодирал но во неговата рака, се.. . .констатира дека то] сакал да]а реализира свО]ата намера до кра],односно
да го фрли експлозивот во гаражата и со таква умиела првенствено то] и
тргнал-оштетениаг да голишиод ЖИВСУГ, но,бlЩеj:Киексплозивагпретходно
му експлодирал во неговата рака, делото останало во обид.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Кж.бр.133/
92 од 16.12.1992 година.

3. Диспозитивот на пресудата е пеjасен докол:ку пе содржи
опис и за формата на вивата- небрежноста спрема потешката
смртната последица, според квалификациjата на кривичното дело
од член 43 став 3 од Крввичввот закон па Република Македовиjа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Врховниот судна Република Македонита испитувшкиja пресудата
и по службена должност, наjде дека е сторена суштествена повреда
од член 364 став 1 точка 11 од ЗКЦ ко]« повлекува укинуван-е на
пресуцата, а поради следното:

во случаjот првостепениот суд не дал одговор на прашан-ето. .дали последицата-смртта ка] сега покогниот е предизвикана од
небрежност. во диспозитивот на обжалената пресуда е констатирана
умиелата ка] обвинетиот за нанесуван-ето на тешката телесна повреда,
мегутоа изоставен е обликот на виност по одно с на последицата-. .смртта ка] сега поко] НИОТ.

Врховниот суд на Република Македониjа оценува дека формата
на виност по однос на тешката последица е неопходно да се опишува
во диспозитивот, бидеjки во отсуство на таков опис во значителна
мера се поставува прашан-е дали може да се зборува за посгоен-е
на кривично дело од член 43 став 3 во врека со став 1 од КЗ на РМ.
Поради тоа описот на формата на виност (небрежност) по однос на
по!ешката последица, е неопходен во диспозитивот на пресудата, за
ко]а законодавецот пропишал и потешка казна, а може да се изрече
само ако сторителот во однос на таа последица, постапувал од
небрежност.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Кж.бр.81/
95 од 27.09.1995 година.
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4. Со тоа што обвинетиот му се приближил на малолетното
дете од назад, го фатил за рака и го фрлил во каметьата, покраj
патот, кога на детето му се скршила раката, сторил умислено
кривично дело-тешка телесна повреда од член 43 став 1од КЗ на
РМ.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со правосилната пресуда правилно е разрешено прашан-ето за
умислата на обвинетиот при чинен-ето на делото. Како што произлегува
од фактичката положба, оштетениот носелхрана на место викано "Кодра"
во моментот кога се сретнал со обвинетиот, ко] што, му се приближил
од задната страна, го фатил за десната рака и го фрлил во камен-ата
покраj патот, со што, при паган-ето да ja искршиллевата рака, бидегкисе
задржал на двете раце. Камената биле на удолница а обвинетиот го
турнал во тие камен-а. Од оваа утврдена фактичка положба [асно
произлегува дека осудениот деjствувал умислено, бидезки то] секако
бил свесен кога го турнал детето во камен-ата по удолницата, дека
на то] начин тоа и ке се повреди.

Поради изнесеното Врховниот суд оцени дека нема сомнение
во утврдената фактичка положба а оттука и дека нема сомнение во. . .
правилната примена на материталното право, а имено дека во детствигага
на обвинетиот се содржани елементите одкривичното дело тешка телесна
повреда член 43/1 КЗРМ.

Поради изнесеното во смисла на член 379, 423, 427 од ЗКП
следуваше бараььето на осудениот да се одбие како неосновано.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Квп.бр.25/91 од
29.07.1991 година.

5. Естетските промени на челото и лицето од оштетениот
кои се од траен карахтер и лесно видливи за нацворешниот свет,
иако не предизвикуваат гаден-е и оцбиван,е, претставуваат тратно
нагрцуван,е на дел од телото на оштетениот, во смиела на член 43
став 2 од КЗ на РМ.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со правосилна пресуда е прифатено дека осудениот сторил
кривично дело - тешка телесна повреда од член 43 став 2 од КЗ на
РМ со тоа што на оштетениот му нанел повреди во вид на лузни на
челото и лицето, кои биле од траен карактер.
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Во бара~ето за вонредно преиспитува~е на таквата
правосилна пресуда, се тврди дека не се работи за таа квалификувана
форма на наведеното кривично дело, бидегки повредите не
предизвикувале гадеьье и оцбивност за надворешниот свет, па со
тоа бил повреден кривичниот закон на штета на осудениот.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Македонига го одби
таквото баран,е како неосновано поради следното:

Неспорно е утврдено и преку вештачен.е од Инстиryтот за судска
медицина, дека на оштетениот му се нанесени повреди во вид на лузни
на челото и лицето, како и на грбот, кои се од траен карактер, иако е
речено дека тие не предизвикувале гаден-е и одбивност за надворешниот
свет.

Ово] суд зазеде становиште дека естетските промени на челото
и лицето на оштетениот кои му ги нанел осудениот, а кои се од траен
карактер илесно видливиза надворешниот совет, иако не предизвикуваат
гаден-е и одбивност, претставуваат тратно нагрдувагье на дел од телото
на оштетениот во смиела на член 43 став 2 од КЗ на РМ, па затоа
согласно член 429 во врека со член 421 од ЗКП одлучи како е
изнесено понапред.

Вховен суд на Република Македониjа, Квп.бр.20/91 од
29.03.1991 година.

6. во елучаj кога ке се утврди непостоезье на намер а за
омаповажувазье во смиела на член 88во врека член 85 од КЗРМ,
деjетвиjата не прететавуваат кривично дело заради што би било
правилно да се донесе ослободигеява пресуда со Koja обвинетиот
се ослободува од обвинението еоглаено член 350етав 1точка 1од
ЗКЦ а не пресуда со Koja се оглаеува за виновен, а се ослободува
од казва.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Жалбата на обвинетиот е основана.
Со првостепената и второстепената пресуда. правните

проблеми за разрешуван.е кои биле истакнати со тужбата и со
одбраната на тужениот (на главниот претес и во жалбата против
првостепената пресуда) сосема добро се поставени за разрешуван,е.
И двата суда сосема правилно се задржале на анализиран,е на
посочените со тужбата зборови во смиела дали тие обjективно
претставуваат наврела, односно дали обвинетиот умислено го

38



- - ---

навредил тужениот и наjпосле, а во случаjов тоа е и наjбитно,-дали
од на чинот на изразуваэьето или од некои други околности
произлегувало дека обвинетиот нив ги употребил со намера за
омаловажуваlЪе на тужителот, или, пак таква намера да немал. При
тоа и двата суда во пресудата изнеле дека прифатиле за изразот
"болна фантазиjа" дека претстаува навреда, со што биле согласни,
мегутоа, по однос правното прашаlЪе дали тие биле изречени со
намера за омаловажуван-е на тужителот, прифатиле сосема
спротивни мислен.а, за кои, како што е погоре изнесено пресудите,
изнеле и соодветни образложениjа.

Врховниот суд на Република Македони] а раэгледувагки го
случаjот преку наводите во тужбата, преку изнесената одбрана на
обвинетиот на главниот претрес и во жалбата против второстепената
пресуда и откако во подробности се запозна со содржината на двата
написа од неделникот "21" ,- го прифати мислен-его на првостепениот
суд, а имено дека од начинот на изразуван-ето и земтаки ги предвид
сите околности во врска со обгавуването на написиге и нивната содржина,
произлетува дека обвинетиот воопшто немал намера за омаловажуван-е.
Ова судот го прифати како заради причините наведени во првостепената
пресуца, исто така и заради следното:

Зборот "фантазиjа" во себе содржи повеке значен-а, но главно
се употребува за да означи некаква способност на човекот да
комбинира претстави, да вообразува, да мечтае. во литературата и во
секоjдневниот живот на обичниот човек, понекогаш и во жаргон,
изразот неретко се употребува, а несомнено то] служи и како основа
врз него да се прават придевките што озна чуваат нешто вонредно,
многу добро (на пример: фантастичен роман, волшебен, прекрасен и
тн.), додека со зборот "фантаст" се означуваат луге со особини и
способности во многу позигивна смисла ( на пример: писател, уметник,
спортиста, научник и тн.). Заради ова зборот "фантазиjа" воопшто не
може да се оценува како непристоен или на друг начин како груб
израз што би се сметал сам за себе навредлив. Поинаква е сигуациjата
кога ово] збор или израз биде употребен заедно со придевката "болна"
како што тоа го употребил тужениот во своют напис. во ваков случаj
во зависност од ситуацигата тоа може да има призвук на нешто
навредливо. Приденката "болна" се однесува на фантазиjата, не и
на личноста кога што фантазира, мегутоа како фантазиран.ето не
може со реска да се раздвои од личноста ко]« фантазира, би било
логично да се прифати дека таквиот израз "болна" посредно се
однесува и на личноста, а под таква личност пак, помегу другото, се
подразбира и психофизички нездрава личност заради што повекс
или помалку изразот звучи навредливо. Заради ова, Врховниот суд
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се согласи со прифатеното мислен.е изнесено и во двете пресуди
дека употребениот израз "болна на фантазига" е навредлив, а бидепси
написот се подготвува подолго време и е продукт на интелектуална
сфера, би било разбирливо што со пресудите се прифака дека
изразот е умислено употребен.

Мегутоа, ово] всушност сложен израз во написот е употребен
како одговор на искажуван.ата на тужителот поместени во претходно
обjавениот напис "вртешка во властодржечки круг", па како таков, во
контекстот на содржината обjекти:вно недвосмислено претставува пред
се израз на негациjа искажана во еден вид на метафора, преку што,
составувачот на написот-во случагов тужениот, мотивирано сакал да. . . .
ja потенцира евогага негацига, всушност свотата несогласност СО, против
него изнесените искажуван.а, кои се исполнети со обj ективно грубо
упа:гребениизрази, изворно изречени од тужителот кои то] воопшто не ги
демантирал. Помегу другото тужителот за работата на тужениот во
написот изнел и следното:" ...започнува вистинска харса по сите оние
кои не им се по волjата и не го задоволуваат се попробирливиот вкус
на главниот општински газда -Н. г.,....се нижи вистински гердан од
"пресечени глави" а на списокот за "отстрел" главно место заземаат
непослушнитедиректори, инспектори,новинари.....методиге сенаjРазлични
но сите во основа безкрупулозни .... " и тн., за да на крагот од написот
се употребени и такви изрази со несомнена напага чка содржина спрема
личноста на обвинетиот, како што се изреките ..."бивши мокници'',
"крволочни креатури", "ситни души" и друго. Од ово] агол погледнато
написот состав ен преку искажуван.ата на тужителот, претставува
несомнен груб напад и на личноста на тужениот и на неговото
работетье како npетседател на ОК на СКМ итоа сотакви изразни средства
кои обj ективно многу се понавредливи од употребениот израз на
тужениот- "болна фантазиjа". Тужениот во своют напис со многу благ
тон се осврнал на таквите напади и само со употребениот израз "болна
фантазиjа" нешто повеке j а засилил интонациjата на своите негиран.а.
Правилно констатирал првостепениот суддека употребениот израз е само
еден мал дел од севкупната содржина со ко]а се негираат искажуван.ата
на тужителот. Оттука би било нарюгично да се констатира дека итаквиот
израз е во склопот на севкупната негациjа. Доколку тужениот би бил
мотивиран преку изразот да го омаловажи тужителот, односно ако
то] имал таква намера, според мислен.ето на Врховниот суд, би
употребил многу посилни поизраж ajни зборови за эадоволуван.е на
една таква потреба, нешто повеке, тоа би го повторил на повехе
места во написот. Употребениот израз во основа служи на
негациjата кога извира од текстот и тоа како сликовит приказ за да. .
Ja потенцира негацитата што е и основна и единствена цел на
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написот, а не да се нападне личноста на тужителот, или, негирагки
ги неговите искажуван,а, помегу другото да се нападне иличноста
на тужителот, како за тоа неправилно заклучува второстепениот
суц.Тужителот прв и со груби навредливи зборови го нападнал тужениот
и неговото работен-е, па на таков на чин тужениот бил доведен во
ситуациjа да се брани, а со своют напис то] тоа и го прави-се стреми да
се оцбрани од нападите на тужителот. Значи, неговата основна и
единствена цел била да се одбрани од нападите, но не и самиот да
нападне. Инкриминираните зборови во случаjов не можат да се
посматраат изолирано од севкупната содржина, зошто така тие ja губат
СВО]ата смисла и можат погрешно да се протолкуваат, впрочем како
тоа го сторил и второстепениот суд. Зборовите "болна фантазиjа" се
употребуваат и во секоjдневниот живот на обичниот човек, а поретко
како метафора се сретнува и во дневната штампа и во литературата.
Ниту од написот, ниту од одбраната на обвинетиот, произлегува дека е
изразот употребен со цел да се омаловажи тужителот. Ово] израз е
многу поблага форма на негациjа отколку што е изразот "лага" или
"лаже" ,каков тужениот не употребил за да ги негира искажуван.ата
на тужителот. Заради сето ова, констатациj ата на второстепениот суд
дека употребениот израз бил усмерен на личноста на тужителот и оттука
единствено се толкува дека тоа го сторил со намера за
омаловажуван.е, за Врховниот суд беше неприфатливо.

БидеjКи двата суда потполно правилно ja утврдиле фактичката
положба, но како второстепениот судпогрешно констатирал дека постои
намера за омаловажуватье ка] обвинетиот, бидегки од доказите
произлегува дека обвинетиот изразите гиупотребил во смисла како тоа
самиот го изнел и се бранел, а имено со цел да ги негира претходните
искажувана на тужителот и во одбрана на своите интереси, следуваше да
се уважи жалбата на тужениот, да се преиначи второстепената пресуда,
така што жалбата на тужителот против првостепената пресуда се одби
како неоснована и се потврди првостепената пресуда.

во врска со жалбените наводи во жалбата против npвостепената
пресуда на тужителот, Врховниот суд наjде за потребно посебно да
го изнесе и следното:

Првостепениот суд сосема правилно донел пресуда со ко]«
обвинетиот го ослободил од обвинението согласно член 350 став 1
точка 1 од ЗКЦ бидегки во смисла на одрецбите од член 88 став 1 од
КЗ на РМ, казнивоста сосема се исклучува поради што кога имаме
таков случа], да се утврди непосто ен.е на намер а за
омаловажуван.е.според Законот деjствиjето не претставува кривично
дело. Судот навистана би донел пресуда со ко]« би го огласил за виновен
а ослободил од казна обвинетиот, како што за тоа во случаjов се
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предлага во жалбата на тужителот, но во сосема други правни
ситуации, а имено во случаи кои недвосмислено се предвидени во
опредбите од кривичниот Закон (на пример член 17,21,45 и многу
други), според тоа не и во ваков случаj.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Кж.II. бр.1!
92 од 27.02.1992 година. '

7. Кривичното цело-Обзьуба или противприроден блуд со
малолетно лице од член 97 став 2 во врека со став 1 од КЗ на
СРМ, е свршено доколку сторителот откако не постигнал
ерекцв]а, со прст ja дефлорирал малолетната оштетена на возраст
од 1О години, држеjки го прстот 5-10 минути во вагината на
оштетена.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се и жал бените наводи за погрешна примена на
материjалното право на штета на обвинетиот.

Од доказите произлегува она што прифатил за угардено исудот,
а имено, дека, на 29.09.1988 година околу 16,00 часот обвинетиот
ja одвел малолетната М. с. родена на 29.03.1979 година на една
ливада во с.Д. па закануварси и се дека ка ja пушти дома откако ке ja
натепа, искористувшки ja немокга што ка] неа настанала со изречената
закана и неjзината сексуална а неинформираност, поради што не можела
да го сфати делото и однесуватьето на обвинетиот и не можела да даде
соодветен отпор, ja легнал на земjа и ги соблекол хулахопките, па
откако со фустанчето и го прекрил лицето, гисоблекол своите панталони,
легнал врз неа и почнал да j а фака по телото, при тоа зборуварёи и дека
ке ja убие, но како не постигнал ерекциjа, не извршил обзьуба врз неа,
после што и го ставил CBOJOT прст од раката во вагината и го држел
околу 5до 10минути, предизвикувшки дефлорациjа пропратена со обилно
крварегье, нарушувагки и го тешко здравjето во психосексуалниот и
емоционалниот неjзин развоj. Овие утврдуван.а произлегуваат од
изведените докази.

СО погоре опишаните деjствиjа обвинетиот навистина не ja
остварил докраj свогата умисла за обэьуба со оштетената. Оттука
констатациjата дека умислата за обтьуба со оштетената останала
во обид, би била правилна. Мегутоа, кривичното дело од член 97
став 2 во врска со тав 1 од КЗ на СРМ ке го изврши не само то] што
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ке изврши обл, уба, ту:куи противприроден блуд со малолетното лице
кое не наполнило 14 години. во конкретниов случаj првостепениот
суд прифатил дека обвинетиот откако не постигнал ерекци]а со прст
ja дефлорирал малолетната оштетена на возраст од неполни 1О
години, при тоа цржегки го прстот 5 до 10 минути во вагината на
оштетената. Последново пак логично усмерува на констатациjа дека
то] сепак го сторил делото преку вршен.е на противприроден блуд.
Според тоа, обвинението му ставило на товар поблага
инкриминаци] а од извршената, а имено дека делото го сторил во
обид во смиела на член 19 од КЗ на СФРJ. Првостепениот суд пак
според оцредбите од ЗКП не бил овластен да се движи вон од
предвидената во обвинението правна квалификациj а на штета на
обвинетиот, па така правилно постапил кога ja .прифатил
предложената со обвинението во напред наведената смиела. Освен
тоа, од доказите несомнено произлегува дека обвинетиот со. .
сторените пегствига и причинил на оштетената-тешка телесна
повреда од член 43 став 1 од КЗ на СРМ. Ваквата констатациjа на
првостепениот суд била правилна, поради тоа што оштетената е дете
со ненаполнети 10 години, обвинетиот со прст ja дефлорирал при
што и причинил обилно крварен,е, а со тоа и нарушуван,е на
здравjето во сферата на психосексуалниот и емоционалниот развоj.
Сека ко, со ваква фактичка и правна состоjба, со правилна примена
на материjалното право, обвинетиот требало да биде подведен под
обвинение за кривично дело според член 97 став 3 од КЗ на СРМ.Со
тоа што обвинетиот е подведен за други две кривични дела, првото
според член 97 став 2 во врека со став 1 од КЗ на СРМ, а второто од
член 43 став 1од КЗ на СРМ, и двете полесни од предвиденото дело
според член 97 став 3 од КЗ на СРМ, всушност бил повреден
кривичниот закон, но во полза на обвинетиот. Делото од член 97
став 3 во врека со став 2 од КЗ на СРМ, предвидува казна затвор
наjмалку 5 години до 15 , додека обвинетиот со двете кривични дела
за кои е подведен под обвинение, е доведен во поповолна положба,
кога е осуден за овие две кривични дела, па така на негова штета не
е погрешно применето материталното право.

Поради сето напред изложено следуваше жалбата на обвинетиот
да биде оцбиена како неоснована во смиела на член 384 од ЗКЦ и
првостепената пресуда да биде потврдена.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Кж.бр.103/90 од
25.10.1990 година.
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8. Обвинетиот како помагач го сторил кривичното дело од
член 155 став 1од КЗ на СРМ во врска со член 24 од КЗ на СФРJ
кога не ги извршил работните задачи на чувар-пожарвикар во. .стражарницата и не презел деJСТВИJада ги спречи останатите
обвинети да не го извршат кривичното дело.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во ово] кривичноправен настан во деjствиjата на обвинетите
се содржани сите битни одбележоци на сторените кривични дела и
тоа на првообвинетиот Г.Б. и второобвинетиот ПМ -,за кривичните
дела-кражба според член 155 став 1од КЗ на СРМ и -одзематье на
моторно возило- според член 164 од КЗ на СРМ, а за
третообвинетиот Р.И. кривичното дело кражба според член 155став
1 од КЗ на СРМ во врска со член 24 од КЗ на СФРJ.

вооднос на трегообвинетиот и. произлегува дека сепак истиот со
умисла им помогнал на прво и второобвинетиот во сторуван-е на
кривичното дело кражба според член 155став 1од КЗ на СРМ и тоа,
на тoj начин,што не ги извршил работните задачи како чувар-пожарникар.
Имено, стоеjКиво стражарницата иако бил должен да превземе деjствиjа
обвинетите да ги спречи во сторуван-ето на кривичното дело, тоа не го
сторил.На ово] начинтретообвинетиог и го сторилкривичното делоспоред
член 155 став 1 од КЗ на СРМ во врска со член 24 од КЗ на СФРJ.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Кж.бр.29/
90 од 15.03.1990 година.

9. Обвинетиот активно вклучен во поставувазъето на
барикадите и препреките на патот за да се спречат службените
лица од МВР да ja извршат свогата елужбена должност и
упатуваjК:и им ги зборовите: "....што барате во селото тука сте
непожелви ...." - сторил кривичао дело од член 206 став 2 во врека
со став 1 од КЗРМ.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во баран-его всушност се насгогува да се прикаже дека
осудениот во конкретниот настан не го повикувал народот на отпор,
нmyпак организиралcrpажиидавал стражизарадиспречуване нацржавнате
органи и службените лица да влезат во селото, туку дека случаjно се
нашол на местото на настанот на кое што биле собрани многу луге
од селото. Исто така, со баран-ето се насгогува да се пренебрегне
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суштината на зборовите со кои осудениот се обратил на органите
на полициjата, наведувагки дека тие немале карактер на повик на
непослушност спрема службените лиа во вршетьето на службеното
деjствие ниту пак карактер на повикуван,е на отпор, како што за тоа
утврдил судот.

Од содржината на ваквите наводи произлегува дека тие се
однесуваат на погрешно утврдена фактичка состоjба, Koja што пак
согласно член 427 од ЗКЦ преземен како републички закон, не може
да претставува основ за поднесуван,е на вакво баран-е. Мегутоа,
ово] суд, кориотетки се со овластуван.ата што се дадени во член 429 а
во врска со член 423 од ЗКЦ се впушти во испитувагье дали-се утврдени
решителните факти во пресудите што се напагаат, при што констатира
декане постоизначигелно сомнениево вистинитостана решителните факти
кои би придонеле пресудата да не може да се испита.

Првостепениот суд во текот на кривичната постапка, врз основа
на принципот на непосредност и материтална вистина и врз основа на
ситеизведенидокази, правилноивистинито гиутврдил фактите во врска со
улогата и однесуван.ето на осудениот на критичниот настан. Имено,
присутен е факгог дека биле поставени барикади ипрепреки на патат и со
НИЕ биле спречувани службените лица од МВР да ja извршуваат свогата
службена работа. Осудениот, пак, како член на "опборот" за
одржуван,е на редот, мирот и безбедноста во С.Р.активно се вклучил
во преземан.ето на сите вакви деjствиjа. Неговото активно учество
воопшто не се доведува под сомнение и предвид на зборовите кои што
им ги упатил на полициjата ("што барате во селото, ryKaне сте пожелни" ,
"зошто сега се повлекувате кога сте полициjа, зошто не сиjа вршите
работата" ), со сигурност се констатира дека то] активно и тоа како
водич на целата насобрана група, всушност изразил повик на отпор
и непослушност спрема државните органи и службените лица на
МВР.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Квп.бр.127/92 од 18.12.1992 година.

10. За постоен,е на кривичното дело - насилничко
оцнесуван,е - член 209/1 од КЗРМ, не е нужно насилието да е
применето наjмалку на 2 (две) лица ТУКУ, доволно е и кога е
сторено сирема едно лице.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Општинскиот суд во С.,на В.У. од С. му изрекол условна осуда
за кривично дело - насилничко однесуван.е - од член 209 став 1 од
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КЗ на РМ, а Окружниот суд, по жалба на Гавниот обвинител, ja
преина чил првостепената пресуда и го осудил на ефективна времена
казна.

Осудениот, со баран-ето за вонредно преиспитуваlЬе на
правосилна пресуда поради повреда на кривичниот закон на негова
штета кога бил огласен за виновен и осуден на тоа кривично дело, иако
неговото деjствие било изведено само према едно лице, смета дека
за посгоен-е на тоа дело деjствитето треба да биде сторено спрема
повеке лица.

Ваквото баран-е ово] суд го одби како неосновано, бидерси
стои на становиште дека тоа дело може да се стори и кога однесуван.ето
на обвинението било усмерено само према едно лице. Ова затоа што
во член 209 став 1 од КЗ на РМ се вели дека то] што со грубо
навредуваьье или малтретираlЬе на друг го загрозува спокоjството
на граганите или го нарушува jавниот ред и мир, а околностите под кои е
сторено укажуваат на изживуван,е на сторителот со таквото однесуван,е,
како што било во ово] случа].

Врховен суд на Република Македониjа Квп.бр.121/92 од
24.12.1992 година.

11. Со тоа што се здружиле заради вршетье на кривичви дела
- неовластено производство и пуштазье во промет на опоjни дроги
- член 245 КЗРМ7 сите обвивети го довршиле деЛОТО7иако некои
од нив не презеле ниту едно друго конкретно деJствие на
извршуван,е, бидеj:Ки сите тие деjствувале како соизвршители.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Окружниот суд во С. повекс обвинети како
соизвршители се огласени за виновни за кривично дело - недозволено
производство и пуштан.е во промет на опоjни дроги - од член 245
став 2 во врека со член 22 од КЗ на РМ - општ и посебен дел и се
осудени на временеки казни затвор.

Одлучувагки по жалбата на обвинетите и нивните бранители,
кривичниот совет на Врховниот суд на Република Македонига не го
прифати становиштето на некои од нивдека не биле сторители на делото,
бидегки освен договореното не презеле ниедно конкретно деjствие на
извршуван.е на кривичното дело. Ова затоа што од доказите е утврдено
дека итие седоговориле,эначи сездружиле со останатите соизвршигели за
извршуваlЬе на кривичното дело, со тоа што се здружиле заради вршеlЬе
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на наведеното кривично дело, сите обвинети го довршиле
кривичното дело, иако некои од нив не презеле ниту едно друго
конкретно деjствие на извршуван,е на делото бидегки сите. . .цетствувале како соизвршители, а тие пак дегствигата на останатите
ги сакаат и како свои.

Врховен суд на Република Македониjа Кж.бр.2/94 од
8.06.1994 година.

12.Кога од описот на деjствието произпегува дека се работи
за загрозуван,е на безбедноета на сообракают, не се нарушува
обjективниот вцентитет на обвинението ако врз основа на таквиот
опис судот оцени дека се работи за кривично дело - загрозуватье
на безбедноета на сообракают, наместо кривично дело - тетки
дела против општата сигурност.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општинскиот суд во Т. ослободен е од обвинение
Г.Г. од Т. за кривично дело - тешки дела против општата сигурност од
член 235 став 4 во врска со член 231 став 4 од КЗ на РМ, затоа што
нашол дека од описот на деjствието на обвинетиот не се работело за
тоа кривично дело, туку евентуално за кривично дело -тешки дела против
безбедноста на лугето и имотот во сообракагот од член 243 став 4
во врска со член 239 став 3 од КЗ на РМ, а судот неможел да го
менуваистиот во правец натоа дело, СУГИсотоа биго нарушилобjективниот
идентитет на обвинението што би било спротивно на член 346 од ЗКП

Окружниот судjа одбил жалбата наjавниот обвинител итаквата
пресудаJaпотврдил од иетите причини.

Кривичниот совет на Врховниот судна Република Македони]а го
уважи баран-ето за заштига на законитоста на Jавното обв:инителствона
Македонига и согласно член 422 став 3 од ЗКП утврди дека е повреден
законот и тоа одрецбите од членовите 346 и 350 точка 1 од ЗКЦ кога
обвинетиот е ослободен од обвинението иако е неспорно дека со
неправилното и непрописно управуван,е со моторното возило од
небрежност предизвикал смртна последица ка] едно лице, што
произлегува од целосниот опис на деjствието на обвинетиот.

Кога од описот на деjствието произлегува дека се работи за
загроэуван,е на безбедноста на сообракагот, не се нарушува
о~ективниотидентитетнаобвинениетоаковрзоснованатаквиотопис
судот оценил дека се работи эа кривично дело загрозуван.е на
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безбедноста на сообракают, наместо кривично дело - тешки дела
против општата сигурност. во конкретниот случаj судот без било
каква измена на описот на деjството на обвинетиот можел да
прифати дека се работи за друго кривично дела, а не за оноа кое е
наведено во обвинението. Судот е врзан за описот на деjствието, но
не е врзан за правната оценка на таквото деjствие.

Затоа ово] суд согласно член 422 став 3 во врска со член 346 и
350 точка 1 од ЗКП само ja утврди повредата сторена со
правосилната пресуда, оти, таквата повреда на законот е сторена
во корист на обвинетиот.

Врховен суд на Република Македониjа Кзз.бр.8/94 од 14.04.1994
година.

13.Кога од описот на деjствието на обвинетиот произлегува
дека во однос на ~MpTHaTaпоследица деjствувал од небрежност,
пресупата не е негасна само затоа што изрично не е речено дека
деjствувал од небрежност.

о д о бра зло ж .е н и е т о:

Окружниот суд во С. го огласил за виновен А.В. од С. за едно
кривично дело - Тешка телесна повреда од член 43 став 3 и за едно -
лесна телесна повреда - од член 44 став 2 од КЗ на РМ и го осудил
на единствена времена казна затвор.

во жалбената постапка пред Врховниот суд на Република
Македони]а, на седница по кога жалбата на обвинетиот е одбиена,
заменик Jавниот обвинител на Р .Македониj а предложи по службена
должност да се укине пресудата поради суштествена повреда на
постапката во смисла на член 364 став 1 точка 11 од ЗКЦ бицегки
во обжалената пресуда ниту во описот на деjанието во изреката,
ниту во образложението не било речено дека обвинетиот делувал
од небрежност по однос на смртната последица.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Македониjа
не го прифати таквото стоjалиште, бидегки застана на стоjалиште
дека кога од описот на деjствието на сторителот произлегува дека
во однос на смртната последица деjствувал од небрежност, пресудата
не е негасна само затоа што во неа изричито не е речено дека
деjствувал од небрежност. Тоа и затоа што, доколку би била укината
пресудата, YTBpДYBalЬeTo на то] факт, особено ако не се утврди
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небрежност, би било на штета на обвинетиот, а само то] има
поднесено жалба, па би се нарушил принципот за забрана на
пресудуван.е на построго.

Врховен суд на Република Македониjа Кж.бр.92/92 од
19.11.1992 година.

14. Мотивите не се конститутивен елемент од битието на
кривичното дело-убиство-член 37/1 од КЗРМ~ иако тие се нужни
за утврдуван,е на степенот на :кривично-правната оцговорност.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од искажувагьата наобвинетите даденипред истражниот судиjа
од кои многу малку отстапиле на главниот претрес и кои дури ги
надополнувале на истите околности, произпегува дека сега ПОКОJНИОТ
билистовремено тепан од сите обвинети.Го удиралесораце, клоци, со
кондура(чизма) со шилест врв-"каубоjки",по лицето, вратот, главата,
бубрезите .... по целото тело. Особено бил удиран по главата, но не
само со боксови и со клоци, туку Исо трескан-е на неговата глава од
бетонскатаподлогаиодивичницитена тротоарот.Гоудиралепоглавата,
го газеле, го шутирале, ко] како ке стигнел. Според нивното
самопризнание, тоа не било за гледан,е, не било човечки. Еден од
обвинетите извикувалдека ке го убие,па дуриотрчал домаидонел нож
ко] потоа другите му го одзепе. Ножот не бил употребен, но од
тепан-ето М. В.задобил смртоносниповреди, излив на крв во мозокот,
отоци на мозокот и белиот дроб, од кои набрзо настапила и смрт. По
однос цитираните околности сведочат броjниискази на сите обвинети.
Ситетие оценуваниодцелноиливо еднацелина,заеднои соисказите на
распитаните сведоци исо другите докази, Ja заокружуваат сликата на
кривичноправниот настан и служат со сигурност да се осветли
деютвуваььето на секо] од обвинетите.

Обвинениетосезаложувалодека обвинетигеумисленодеjствувале
да го лишат од живот сега покоjниот, мегутоа, првостепениот суд,
игнорирагки ги погоре наведените искажуван,а на обвинетите
констатирал дека немало ниту еден док аз изведен на главниот
претрес од ко] би се утврдило дека било ко] од обвинетите деjствувал
со евентуална умисла и дека било ко] имал намера, мотив или
причина да го лиши од живот сега покоjниот, второ, би се утврдило
ко] од обвинетите го имал удирано сега пок. Милан по главата каде
му биле нанесени смртоносните повреди, како резултат на што и
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настапила смртната последица, трето, не се знаело и не можело со
сигурност да се утврди ко] од обвинетите му ги нанел смртоносните
повреди'? Овие констатации на првостепениот суд се неточни и
произволни, бицегки се во спротивност со содржината на прогоре
посочените докази и со содржината на искажуваlЬата на обвинетите.

Кривичното дело "убиство" од член 371 од КЗ на РМ, се врши
со умисла (директна или евентуална во смисла на оцрецбите од член 13
од КЗ на РМ-општ и посебен дел). Значи, не е потребна намера,
како конститутивен елемент за ова кривично дело. Мотивите за
противправното деютвувагье на обвинетите, пак, исто така, не се
елементи од битието на делото, иако во случаjов се евиденгни и, според
мислен-ето на Врховниот суд, лесно утврдливи а и нужни заради
утврдуван.ето на степенот на кривично правната одговорност на
обвинетите и за одмеруван.ето на казните.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Кж.бр.43/
92 од 18.06.1992 година.

15. во деjствиjата на обвиветиот се содржави елементите
од кривичното дело-разбоjвиштво-член 258 став 1 од КЗРМ7

бидеj:К:иоткако лажво се претставил како полицаец, а потоа на
оштетениот му ставил лисици и попопна му удрил БОКС7

демонстрирал сила поради што предаваlЬето на парите кое
уследило од оштетениот на обвинетиот не се смета како
доброволно цавазье туку како оцземав,е.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд потполно и целосно ги утврдил сите правно
релевантни факти во врска со ово] кривично правен случаj. Тоа што се
изнесува како утврдено во диспозитивот на образложението од
пресудата, произлегува од доказите на кои судот поверувал.

Значи, од показите несомнено произлегува дека помегу
обвинетите постоел договор за да доjдат на противправен начин до
парични средства, за што мегу нив е соададен план второ и
третообвинетите да му пронатдат и доведат на првообвинетиот човек
што има при себе пари, каков потоа и пронашле. Тоа бил оштетениот А.
С., за кого истите претходно разбрале дека сака да размени 10.000
германски марки за ценари, го довеле на ул. "Самуилова" во близина
на зградата на "Рубин" влегле во возилото на Р. Н. -брат на
првообвинетиот, во кое веке бил братот на второобвинетиот JЬ. А., па
откако отпочнале разговор за размената вецнаш според договорот
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, се поjавил првообвинетиот, му се претставил на оштетениот дека
е полицаец, му Ja врзал раката со лисици за раката од
третообвинетиот, му наредил да му ги даде сите пари што ги има
при себе, па откако од него примил износ од 10.000германски марки
го удрил со бокс во лицето, след кое во близина на Француските
гробишта го ослободил од лисиците и го исфрлил од возилото, а
потоа троjцата со лицето А. германските марки мегусебно си ги
поделиле.

во циспозитивот на првостепената пресуда не е внесено дека
обвинетиот Д. "со употреба на сила-тупаница го удрил оштетениот"
значи, за разлика од обвинителниот акт во диспозитивот од
пресудата се испуштени зборовите "со употреба на сила", освен
тоа, иако е утврдено дека обвинетиот сепак го уцрил оштетениот,
наспроти обвинението кое прифатило дека до тоа дошло пред
оштетениот да му ги предаде парите, со пресудата е утврдено дека
удираlЬето уследило откако парите биле дадени.

во врска со пропуштан.ето во диспозитивниот дел на пресудата
да се внесат зборовите "со употреба на сила" какви содржи
обвинението, Врховниот суд оцени дека со тоа не е извршена
промена на идентитетот на обвинението, бидеjКи во образложението
е поjаснето дека била применета сила и сериозна закана со самото
ставан-е на лисиците на раката на оштетениот (стр.5, последен пасус
и стра.8 втор пасус). Мегутоа, утврдуван.ето дали удиран-ето со
бокс во лицето било пред или откако ошгетениот ги дал парите на
обвинетиот е всушност и небитно, бидегки оштетениот парите ги
предал откако врз него навистина била употребена сила со самото
ставагье на лисиците на неговата рака, со што всушност врз него
тие извршиле притисок да ги предаде парите.

Според мислен-ето на Врховниот суд, ставан-ето на лисиците
врз раката на оштетениот не може да се смета како дел од измамата.
Ако тоа така се смета, идентично би требало да се смета и ударот
со бокс, доколку условно само боксот а не и ставазъето на лисиците
се смета како "употреба на сила". Суштински погледано и со
ставан-ето на лисиците и со удиран-е на бокс на лицето од
оштетениот се демонстрира употреба на сила ко]« во исто време
служи да го доведе во заблуда нападнатото лице, во' случаjов
оштетениот, но и да го застраши, му го скрши отпорот, J а
оневозможи и скрши неговата волjа за да даде отпор, па така без
отпор да ги предаде парите.

во случа j, пак, каков бил и конкретниов, оштетениот да ги
извади парите и му ги предаде на обвинетиот Д., но откако врз него
била применета сила, со ставан-е на лисици врз неговата рака и со
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наредба да ги предаде парите, без оглед на тоа што сето тоа било
изведено во комбинациjа со лажно претставуван,е за свогствата и
личноста на обвинетиот Д., даван-его не може да се смета како
доброволно даван-е од оштетениот на обвинетиот.

Всушност од утврдената фактичка положба и произлегува
констатациjата предложена во обвинението, а имено, дека обвинетите
сториле кривично дело разбоjништво, мегутоа, не според став 2 туку
според став 1 од член 158 од КЗРМ, а второ и третообвинетите
бидетки деjствувале како помагачи и во врска со член 24 од КЗРМ
опд. Имено, врз оштетенниот несомнено е употребена сила со тоа
што бил врзан со лисици, а потоа иму било "наредено" да ги предаде
сите пари што ги имал при себе, со што е деjствувано на неговата
волjа и свест да постапи како што му е "наредено", а во ситуациjата
во ко]а се нашол, несомнено безизлезна и поради употребата на
силата врз него, то] ги предал 10.000 германски марки што биле ка]
него. Значи постоел претходен план од оштетениот да се одземат
пари на противправен начин и со истите се прибави противправна
имотна полза, употребена е сила (лисиците) со помош на кога а во
комбинациjа и со измама за свогствата на првообвинетиот,
оштетениот ги предал парите на обвинетите, со што се остварени
сите суштествени елементи на делото, за кое Врховниот суд наога
дека тие го сториле.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Кж.бр.13/
94 од 26.05.1994 година.

16. Доброто секавав-е на обвинетиот за се што се случувало
пред настанот и во врека со настанот, е потврда дека во моментот
на чинен-ето на кривичпото дело бил кривично правно одговорен,
иако поради степенот на алкохолисаноета то] бил очигледно
неспособен за безбедно возезье.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Окружниот суд во с. го огласил за виновен обвинетиот г.г. од
с. за кривично дело - тешки дела против безбедноста на лугето и
имотот во сообракают, член 243 став 2 во врска со член 240 став 1
од КЗ на РМ и го осудил на времена казна затвор.

Во жалбата преку бранителот на обвинетиот, покраj
останатото, се наведува дека фактичката состоjба за степенот на
неговата пресметливост и кривична одговорност не била целосно
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утврдена, кога иако било прифатено дека поради консумиран
алкохол бил очигледно неспособен за безбедно возен,е. Имено, дека
кога бил во таков степен на алкохолисаност, не можел суцот да
прифати дека бил пресметлив и кривично одговорен - без да се
изврши неуропсихигатриско вештачен,е за таа околност.

Кривичниот совет на Врховниот суд наога дека во конкретниот
случаj не било неопходно да се врши такво вештачен.е затоа што од
самата одбрана на обвинетиот се гледа дека то] добро се секава за
се што се случувало пред настанот. Доброто секаван-е на обвинетиот
за се што се случувало пред настанот и за време на настанот, значи
дека во моментот на сторуван-ето на кривичното дело обвинетиот
бил кривично одговорен, затоа што бил свесен дека .управува со
моторно возило, иако бил под деjство на алкохол и тоа до степен на
очигледно неспособен за безбедно возеIЬе. Очигледната
неспособност за возен.е поради замаеност од алкохол или други
средства не значи дека личноста кога управува со возилото е
непресметлива, кога се секава за се што се случувало пред самиот
настан и за време на настанот.

Од тие причини следуваше и за таа околност жалбата да се
одбие како неоснована.

Врховен суд на Република Македониjа Кж.бр.26/91 од 5.06.1991
година.

17. Кога обвинетиот едно деjствие сторил со едни обвинети. .како совэвршителв, додека другите детстввта ги сторил со други
обвинети, то] пе сторил посебпи кривични пела, туку ~ со сите
деjствиjа сторил едно продолжено кравично дело.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Окружниот суд во Б. го огласил за виновен и осудил на
времена казна затвор обвинетиот Н.М. од П за две кривични дела -
тешка кражба од член 156 став 1 точка 1 од КЗ на РМ затоа што
едни деjствиjа ги сторил со едни соизвршители, а другите со други
во еден краток временски период од десет дена.

По повод жалбата на обвинетиот, а по службена должност,
заради правилна примена на кривичниот закон, кривичниот совет
на Врховниот суд на Република Македониjа, ja преиначи
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првостепената пресуда во то] дел, така што утврди дека обвинетиот. .со сите тие де]стни]а сторил едно продолжено кривично дело - тешка
кражба и за тоа му изрече соодветна времена казна затвор.

Предното, затоа што ово] суд смета дека не треба да се смета
дека сторителот сторил повеке исти кривични дела само затоа што
едни деjствиjа ги сторил со едни, а други деjствиjа со други
соизвршители, сторени во краток временски период и дека содржат
битни одбележоци на едно исто кривично дело.

Врховен суд на Република Макецони]а, Кж.бр.15/92 од
19.03.1992 година.

18.Евентуалната неодговорност на некои од сообвинетите
H~ja исклучува кривичната одговорност на останатите
сообвинети, бидеjКисеко] е одговорен за тоа што го сторил.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општинскиот суд во Т. ги огласил за виновни
повекс лица, мегу кои и осудениот Д.М; од Т. за кривично дело -
тешки дела против општата сигурност од член 235 став 5 во врска
со член 231 став 4 од КЗ на РМ и ги осудил на времени казни затвор.

Окружниот суд во С. со пресуда, делумно уважувагки ja
жалбата на осудениот Д.М., ja преиначил првостепената пресуда во. .одно с на него само по ОДНОС на казната, кога му ]a намалил, а во
останатото за него пресудата ]a потврдил, додека со решение ги
уважил жалбата на останатите обвинети и за нив првостепената
пресуда ja укинал и во то] дел предметот го вратил на ново судетье.

во баран-его за нонредно преиспитувалье на правосилна
пресуда, осудениот ja напага правосилната пресуда и тврди дека е
повреден кривичниот закон кога то] е осуцен, а за останатите
обвинети уште не било расчистено дали ке бицат одговорни или не.
Неможело да се двои неговото деjствие од на останатите обвинети.

во конкретниот случа] се работи за сосема можно и успешно
оцвогув ан.е на пропуштшьата на едните од другите. Така,
невниманието на останатите обвинети не му давало за право на
осудениот да превзема недозволени деjствиjа какви што презел и
настанала тешката последица.

Ово] суд стои на стоjалиште дека евентуалната одговорност
или неодговорност на останалите обвинети, не ja исклучува
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одговорноста на осудениот, бидезки секо] е одговорен за тоа што. .сторил, а во случа] от успешно е разграничено ко] што пропуштил, а
ко] што сторил, па затоа го одби баран-ето како неосновано.

Пресуда на Врховен суд на Република Македонига Квп.бр.8/
92 од 20.03.1992 година.

19. Кога повехе квалификувани форми на исто кривично
дело се опфакаат во едно продолжено кравично дело?истото се
квалификува според наjтешката квалификувана -форма од
одделнитекривичнидела?макар што и само едноодделно деjствие
ja содржи наjтешката квалификациjа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со правосилната пресуда на Општинскиот судво С. бил огласен
за виновен Н.Н. од С. за 8 кривични дела - приман-е на поткуп од член
181 став 1 од КЗ на РМ и осуден на единствена временека каз на
затвор.

Таквата пресуда Окружниот суд во Б. ja преиначил така што
наместо за 8 - осум го осудил обвинетиот за едно продолжено кривично
дело - Приман-е на поткуп - од член 181 став 1 од КЗ на РМ и го
осудил на времена каз на затвор.

Осудениот со баран,е за вонредно преиспитуван.е на правосилна
пресуда, ja напага првостепената пресуда и за повреда на кривичниот
закон, со тоа што сите деjствиjа му биле квалификувани под наjтешката
квалификациона форма на ова кривичнодело,иако некоиодпоединечниге
деаниj а биле од поблага квалификациона форма - од член 181став 3 од
КЗ наРМ.

Кривичниот совет на Врховниот судна Република Македони]а го
одби ваквото баране како неосновано,порадитоа што стои настоjалиште
дека во случаи кога повеке квалификувани форми на ието кривично дело
се опфакаат во едно продолжено кривично дело, истото се квалификува
според наjтешката квалификувана форма, па макар и само едно од тие
деjствиjа да ja содржи наггешката квалификувана форма. Таквата осуда
есепак полесна за сторителот, отколку да биде огласен за виновен за
повеке дела од истото кривично дело, иако некои од нив би биле со
поблага квалификувана форма.

Врховен суд на Република Македониjа Квп.бр.92/92 од
30.10.1992 година.
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20. Доколку осудениот парите за поткуп му ги оставил во
скутот на службеното лице кога ово] сецеп во службеното возило?
фактички извршил предавав-е на парите? заради што делото не
останало во обнд туку било свршено.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Пониските судови на правилно и цел осно утврцена фактичка
положба правилно го примениле кривичниот закон кога обвинетиот
бил огласен за виновен и осуден за кривично дело-даван-е на поткуп,
по член 182 став 1 од КЗ на РМ. во ово] кривично-правен настан
остварен е општиот поим на кривичното дело-постоен-е на
општествена опасност во смисла на член 8 став 1 од КЗ на СФPJ,
преземен како републички пропис, а во деjствиj ата на обвинетиот
се консумирани сите битни опбележоци на наведеното кривично
дело. Осудениот му ги предал парите на службеното лице во скутот
кога ово] сецел во службеното возило и пишувал податоци за
прекршочно пригавуван,е. Со самиот факт што парите дошле во
допир со сведокот ко] е службено лице, извршено е фактички
предаван-е на истите. Поради тоа, постои свршено кривично дело, а
не деjствиjе во обид. Освен тоа, ова дело е свршено и со самото
ветуван,е подарок на службеното лице.

Според тоа, неосновани се наводите во баран-ето на осудениот
истакнати преку бранителот за повреда на кривичниот закон на негова
штета, а во смисла на член 427 точка 1 во врска со член 365 став 1
од ЗКЦ преземен како републички пропис, бидезки е сторено
свршено кривично дело кое се гони по службена должност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Квп.бр.29/
92 од 15.04.1992 година.

21. Кога обвинетиот ке преправи штедни книmки и по таков
начин ке ги доведе во заблуда одговорните лица кои наведени од
тоа на обвинетиот ке му исплатат одредеви парични износи? то]
не чипи само криввяно дело-изм ама-според член 161 од КЗ на
РМ туку во реален стек со него и фалсифвкувазье на исправа -
според член 222 од КЗ на РМ.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд прифатил дека обвинетиот А.П. со
деjствиjата го сторил кривичното дело-грабеж по член 162 став 1
во врска со член 161 став 2 од КЗ на СРМ, за кое дело го огласил за
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виновен и осудил на казна затвор во траен,е од 4-четири години и 6-
шест месеци.

Врховниот суд на Република Македониjа, делумно уважувагки
ja жалбата на Окружниот [авен обвинител, првостепената пресуда ja. .преиначи на то] начин што наще дека во продалжение го сторил и
кривичното дело-фалсификуватье на исправа по член 222 став 3 од КЗ
на СРМ, при што му утврди казна затвор во траен-е од шест месеци, па
на основа член 48 од КЗ на СФРJ го осудува на единствена казна
затвор во траен,е од 4-четири години и 9-девет месеци.

Бака одлучи второстепениот суд, оценувагки ги наводите во
жалбата на Окружниот [авен обвинител, а ко] што се однесуваат на
повредата на кривичниот закон, наогагки дека тие се основани. При тоа
се истакнува дека погрешно е наоган.ето на првостепениот суд дека
кривичното дело-измама ги консумира во себе кривичното дело
фалсификуван.е на исправа.Во овие рамки се истакнува дека е точно
неговото тврцен,е дека кривичните дела измама и фалсификуван,е на
исправа се посебни кривичнидела и со посебнизаштитни обjекти. Спрема
тоасе работи за дваразлични заштитни обjекти. Мегутоа, кога употребата
на преиначената штедна книшка е сторена со цел на извршуван,е на
кривичното дело измама, тогаш самата употреба е елемент на кривично
дело измама, а преиначуван-ето на правата исправа, ко]« е употребена,
егзистира како самостотно кривично дело фалсификуван,е на исправа по
член 222 став 3 од КЗ на СРМ. Поради тоа, стават дека сите овие
деjствиjа биле покриени со единствената умисла на обвинетиот за
извршуваьье на кривичното дело-измама, не може да го исклучи
применуван-ето на одредбата за стек на овие кривични дела. Од ова
произлегува дека ако преиначената исправа се употреби како средствао
за извршуван,е на некое друго кривично дело, како што тоа е во
конкретниот случаj со измамата извршена од обвинетиот, ке постои
стек на кривичното дело по член 222 став 3 и грабеж по член 162
став 1 во врска со член 161 став 2 од КЗ на СРМ.

Врховниот суд , при ваквата состоjба на работите и земагки ги
предвид утврдената казна затвор од шест месеци за продалженото
кривично дело по член 222 став 3 во врска со став 1 од КЗ на СРМ и
OHa~ како утврдена од првостепениот суд во висина од четири години
и шест месеци за кривичното дело по член 162став 1во врска со член
161 став 2 од КЗ на СРМ, со примена на член 48 од КЗ на СФРJ му
]а изрече единствената казна затвор во траеьье од четири години и
девет месеци.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Кж.бр.28/
91 од 23.05.1991 година.
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22. Потикнувагье ка] кривичао дело-Разбогништво од член
158 етав 1 од КЗ на РМ во врека ео член 23 од КЗ на РМ општ и
поеебен дел, поетои кога обвинетите ео умиела потикнуваат друг
обвинет ово] ео умиела на поттикне трет обвинет заедно да
извршат точно определено кривично дело-директно и поередно
ПОТИКПУВaJЪе

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Окружниот суд во Б. ги огласил за виновни првообвинетиот и
второобвинетиот Е.Х. и М.З. за кривично дело-Разбоjништво по
член 158став 1од КЗ на РМ во врска со член 23 од КЗ на РМ општ
и посебен дел, а третообвинетиот и четвртообвинетиот Н.С. и С.А,
за кривично дело-Разбоjништво по член 158став 1 од КЗ на РМ.

Првостепениот суд нашол дека прво и второ осудените, кои
се бугарски државj ани, критичниот ден со умисла го потикнале
тртообвинетиот при што второобвинетиот побарал од него, од други
дваjца бугарски државjани насила да одземе возило, а прво
обвинетиот го потикнал то] заедно со уште едно лице кое
дополнително ке го пронаjде, да го одземат возилото, за што му
ветил и парична награда од 1.000 ДМ за да ги поделат со другиот
соизвршител што то] ке го наjде. Од како третотообвинетиот се
согласил да го изврши делото, првообвинетиот му ги дал потребните
информации за оштетениот и возилото, па третообвинетиот со
умисла го потикнал четвртообвинетиот да му помогне во нападот
ветувагки му награда од 500 ДМ. во нападот врз дваjцата оштетени,
обвинетите делувале така што третообвинетиот физички го
нападнал едниот оштетен при што со рачката од пиштолот го удрил
по глава, од ко] удар оштетениот паднал, задобивагки лесна телесна
повреда, а пак четвртообвинетиот се стрчал кон другиот оштетен
ко] се обидел да бара помош, па откако го пристигнал, со употреба
на сила, од рацете му ja одзел рачната торба, после што дваjцата
го одзеле возилото и побегнале, а со чие присвогуван.е имале намера
да му прибават противправна имотна корист од првообвинетиот.

Второобвинетиот со жалбата поднесена преку неговиот
бранител, ja напага првостепената пресуда, мегу другото, и поради
погрешно и нецелосно утврцена фактичка положба затоа што
првостепениот суд погрешно утврдил дека мегу него и
првообвинетиот постоел договор за вршеJЬе на кривично дело и
дека то] го потикнал третообвинетиот да го изврши делото.

Врховниот суд на Република Макецони]а, наjде дека жалбата
на второобвинетиот е неоснована затоа што во целост ja IIрифати
фактичката положба утврдена од страна на првостепениот суд, а
кога се заснова на изведените докази посебно на категоричниот и
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jазен исказ на третообвинетиот ко] потврдува дека првообвинетиот,
а потоа и второообвинетиот, го потикнале да го сторат кривичното
дело што му се става на товар. Не може да се смета дека помегу
жалителот и првообвинетиот немало договор за вршеьье на кривично
дело и за потикнуван,е на третообвинетиот да го изврши делото,
кога од доказите е неспорно дека второ и првообвинетиот заедно
дошле во о. заедно биле кога е вршено потикнуван.ето од дваjцата,
второобвинетиот бил присатен кога првообвинетиот ги посочил
дваjцата бугареки државjани и возилото кое требало да го одземат,
заедно биле кога е ветена наградата од страна на првообвинетиот и
потикнув аььето да тртообвинетиот вклучи и други лица
(чтвртоосудениот) во нападат, а наградата да ja поделат, а заедно
биле со првообвинетиот и кога е договорено местото каде ке ги
чекаат трето и четвртообвинетиот за да им го донесат возилото.

Ваквото однесуван,е на второобвинетиот зборува за тоа дека
помегу прво и второобвинетиот поето ел договор за извршуван,е на
конкретно кривично дело и за конкретно потикнуватье на одрецен
сторител-тртообвинетиот да го стори кривичното дело, а преку него и
погикнуван.е на четвртообвинетиот, иако е неспорно дека претхоцно
планот го направил првообвинетиот,мегутоавгорообвинетиотгоприфатил
исмисленоприегапилконреализашяа наистиот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Кж.бр. 741
95 од 22.11.1995 година.

23. Оспободуватьето од казва е допуmтено ако во време на
подготвувазьето на делото или во време на сторувазъето на обидот,
обвинетиот се откажал од неговото цовршуван,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општинскиот суд во о. огласени се за виновни и
осудени Д.п, Р.Р. М.Т. сите од с.п за кривично дело - тешка кражба -
од член 156 став 1 точка 1 од КЗ·на РМ.

Таквата пресуда ja потврдил и Окружниот суд во Б.
Кривичниот совет на Врховниот судна Република Македонита не

го прифати стоjалишео во баран-ето на осудените за вонредно
преиспитуван,е на правосилната пресуда дека спрема нив требало да
се примени член 21 од КЗ на РМ - општ и посебен дел т.е. да бидат
осло бодени од казната, бидегки делото го сториле во пиjана состоjба,
а вецнаш по тоа се пригавиле во станицата, иако признаваат дека
одземените предмети ги однеле и сместиле во друга просторига.
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Ова стоjалиште ово] суд не го прифати затоа што според член
21 од КЗ на РМ - општ и посебен дел, сторителот може да се
осло боди од казна кога за време на подготовките или обидот,
доброволно се откаже од неговото извршуван.е. во ово] случаj не е
така и затоа не е погрешно применет кривичниот закон на нивна
штета кога со нападнатите пресуди не биле ослободени од казна.

Врховен суд на Република Македониjа Квп.бр.81/94 од
7.07.1994 година.

24. Кога по баран,е на обвиветиот е обновена правосилно
завршената кривична потапка, па наместо на казва затвор од 3
(три) месецв, на Koja бил осуден со првата правосилна пресуца,
му е изречена казва затвор во траен,е од 7(седум)месеци:)
повредено е начелото за забрана за преяначуван-е на полошо
(реформацио ив пеjус) - член 378 во врека со член 410 став 4 од
Заковот за кривячната постацка.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето е основано.
Врховниот суд наога за потребно по службена должност во

смисла на член 429 во врека со член 427 став 1 и член 423 став 1 од
ЗКП да укаже, при повторното суден.е првостепениот суд да ja цени
околноста што со првата пресуда на Општинскиот суд с.К.бр.1212/92
од 14.04.1993 година, за истото кривично дело осудениот А. Н. бил
осуден со казна затвор вотраеьье од 3 месеци.а по правосилноста на
таа пресуда, но по баратье на осудениот е допуштено повторував-е
на кривичната постапка и како последица на таквото негово баран.е
сепак е доведен во непосакувана состоjба одново да биде осуден,
место на казна затвор во траен-е од 3 месеци, на построга казна
затвор во траев-е од 7 месеци. во ово] случаj несомнено е повреден
принципот за забрана на реформацио ин пеjус во смисла на член 378
од ЗКЦ што се констатира од содржината на оцредбата за повторувагье
на кривична постапка- член 410 став 3 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.91/
95 од 28.09.1995 година.
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- - - --------------------------------------------------------------

25_ Ако за две сторени кривични дела на обвинетиот му се
изречени каз ни, од една година и од 20 дена, за единствено
изречената казва затвор во смиела на член 38 етав 4 и 48 етав 2
точка 3 од КЗРМ-опд:)не се примевува методот на аепирациjа туку
методот на апсорпцига, така што, единствената казва всушност
ке биде наjтешко утврдена казва затвор во траен-е од една година.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Окружниот суд с. К.бр.81/91 од 12.02.1992
година, обвинетиот е огласен за виновен за кривично дело според
обвинението -проневера -според член 178 став 3 од КЗ на РМ и му е
утврдена казна затвор од 1 година и за кривично дело-лажно
пригавуван.е според член 195 став 4 од КЗ на РМ и му е утврдена
казна затвор во траен,е од 20 дена, па со примена на член 48 од КЗ
на С'ФPJ, ко] пропис согласно член 5 од Уставниот закон за
спроведуваJЬе на уставот на РМ е преземен како републички пропис,
му е изречена единствена казна затвор во траен-е од 1 година и 15
дена. Наедно обвинетиот е задолжен да ги надомести грошоциге сторени
во текот на постапката и тоа на име судски паушал 1.000,00 динари, и
на име трошоци на постапката 8.190.00 динари, во рок од еден месец
од правосилноста на пресудата.

ПрСУГИВпресудата жалба изjавил Окружниот [авен обвинител од С.
само поради повреда на КЗ од член 365 став 5 од ЗКЦ со
образложеIПIедекапрвостепеIПIотсудгипречекорилсвоитеовластуваНх~
при оцмеруван.ето на единствената казна затвор, односно дека
недозволенота зголемил потешката од двете изречени казни, погрешно
применувагки го член 48 од КЗ на СФРJ со што погрешно го
применил методот на аспирацига при изрекуватье на единствената
казна затвор, спротивно на начелната одредба од член 38 став 4 од
КЗ на СФРJ, со предлог, Врховниот суд на Република Македони]а,
пресудата ца га преиначи само во делот од одлуката за единствената
казна затвор, на то] начин што при изрекуван.ето на единствената
казна затвор со примена на методот на апсорпциjа согласно член 38
став 4 во врска со член 48 од КЗ на СФРJ изрече единствена казна
затвор.

По одржаната седница, Врховниот суд на Република Македониjа
на негавного советуван.е го констатира следното:

Жалбениот навод за повреда на КЗ на член 365 став 5 од
ЗКЦ во врска со член 48 од КЗ на СФРJ истакнат во жалбата на
Окружниот [авен обвинител од С., е основан поради следното:

61



При изрекува~ето на единствената казна затвор за
кривичните дела-проневера според член 178 став 3 и лажно
притавунан,е, според член 195 став 4 од КЗ на РМ, за кои
првостепениот суд утврдил поединечни казни затвор од 1 година и
од 20 дена, погрешно ja применил опредбата од член 48 став 2 точка
3 од КЗ на СФРJ и методот на аспирациjа, ко] е отелотворен во
оваа одредба, а ко] метод по овотат-а содржина упатува на
задолжително зголемуван-е на на]високата од одделно утврдените
поединечни каз ни затвор за кривичните дела сторени во стек при
изрекуван.ето на единствената казна, но под услов единствената
казна да не го достигне збирот на поединечно утврдените ниту
законскиот максимум на казната затвор- од 15 години.

Оцредбата од член 48 став 2 точка 3 од КЗ на СФР] иметодот
на аспирацига како метод за утврцуван,е на единствена казна за
кривични дела сторени во стек, во конкретниот случа] не може да се
примени поради карактерот на начелната оцредба од член 38 став 4
од КЗ на СФРJ, според коjа,казната затвор се изрекува на полни години
и месеци, а до 6 месеци и на полни денови и ко]« се применува и при
изрекуватьето на единствената казна затвор за кривичните дела сторени
во стек.

Како воконкретниов случаjза кривичнитедела-проневера-и-лажно
пригавуван,е- се утврдени поединечни казни затвор од 1 година и од
20 дена, Врховниот суд на Република Македонига смета дека не
може да се примени методот на аспираци] а при одмерувагьето на
единствената казна затвор; туку, поради начелната одрецба од член
38 став 4 од КЗ на СФРJ со логично толкуван.е на таа оцредба,
само методот на апсорпциjа довата предвид за примена , така што. .во случатов наггешката од одделно утврдените казни, а тоа еизречената
казна -1 година затвор за кривичното дело-проневера-според член
178 став 3 од КЗ на РМ, ке ja апсорбира казната затвор од 20 дена
изречена за кривичното дело-лажно пригавуван.е според член 195
став 4 од КЗ на РМ, и ке се изрече единствена казна затвор во
траен-е од 1 година.

Врховниот суд на Република Македониjа освен заради погоре. .споменатите причини, смета дека методот на аспирацига во случагов
не може да се примени ипоради тоа што од криминално полигички аспект
според методот на аспирацига, потешката оддвете утврдени казни затвор,
имено, казната затвор во траен.е од 1 година, не може соодветно
да се поостри со казна затвор што е под 1 месец, во случаjов со
казна затвор во траен-е од 20 дена.

Од горните причини, согласно член 381 став 1и член 387 став 1
од ЗКЦ ко] се применува како републиочки согласно член 5 од
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у ставниот закон за спров едуван,е на Уставот на Република
Македониjа, првостепената пресуда ja преиначи само во делат од
одлуката за изречената единствена казна затвор на ТО] начин што
согласно член 48 став 1 во врека со член 38 став 4 од КЗ на СФРJ,
ко] согласно член 5 од Уставниот закон за спроведуван.е на Устават
на Република Македонша е преземенкако републичкипропис, обвинетиот
го осуди на единствена казна затвор во траен.е од 1 година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а Кж.бр.37/
92 од 26.03.1992 година.

26. Повреден е законот во полза на обвинетвот кога за
стореното кривичао дело за кое според кривичниот закон е
предвидена минимална казва затвор од една година, му е изречена
парична казна.

О Д о бра 3 л о Ж е н и е т о:

Баран.ето за заштита на законитоста е основано.
Основано во баран-ето за заштита на законитоста се наведува

дека со тоа што Окружниот суд во С.,на сега осудениот му изрекол
друг вид на казна, ги пречекорил овластуван.ата што според законот ги
има. Поточно, спрема баран-ето, повредени се опредбите од член 42
и 43 од КЗ на РМ -општ дел, кои се однесуваат за ублажуван,е на
казна.

Според член 43 став 1 точка 3 од КЗ на РМ-општ и посебен
дел, во ко] се дадени граници во кои може да се ублажи каз ната,
судот може да ja ублажи каз ната затвор до три месеци кога се работи
за кривично дело за кое е пропишана казна затвор до една година.
Како за кривичното дело од член 243 став 1од КЗ на РМ е пропишана
казна затвор од една до 1 О години, второстепениот суд немал
овластуван,е на сега осудениот да му изрече друг вид казна-парична
казна.

Основаноста на ваквите наводи произлегува од член 43 став 1
точка 3 од КЗ на РМ -општ дел, ко] гласи: "Ако за кривичното дело
како натмала мера на казна е пропишан затвор во траен-е од една
година-казната може да се ублажи до три месеци".

Како со пресудата, ко]« е предмет на баран-ето за заштита на
законитоста, се пробиени горните рамки, од овие причини, а со оглед
дека повредата е во полза на сега осудениот, следуваше само да се
утврди повредата, односно да се одлучи како во диспозитивот на
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оваа пресуда, согласно член 422 од ЗКЦ преземен како Републички
со уставниот закон за спроведуван.е на Уставот на РМ.

Пресуда на Врховниот судна Република Македонига Кзз.бр.12/
92 од 8.10.1992 година.

27. Нема закопски услови за изрекуван,е па условна осуда
за кривични дела за кои ниту со убпажуватьена казната не може
да се изрече казва помала од l-една година.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

соправосилната пресудаеутврдено дека обвинетата го сторила
кривичното дело-убиство од член 37 став 1 од КЗ на РМ во врска со
член 19 од КЗ на РМ -опд, поради што е осудена на казна затвор во
траев-е од 1-една година.

Незадоволна одваквата пресудаобвинетата вложила навремена
жалба, со предлог првостепената пресуда да се укине и предметот
вратина повторноодлучуван-е, илиистата да сепреправии казната да и
сеуслови.

Според мислен-его на ово] суд, нема законски узлови за
изрекуваlЬе на условна осуда, во смисла на член 52 и 53 од КЗ на
РМ-опд. Ова затоа што во став 3 на член 53 од КЗ на РМ-опд е
речено дека условна осуда не може да се изрече ниту за кривични
дела за кои ниту со ублажуватьето на казната не може да се изрече
казна помала од една година затвор, а за ова кривично дело неможе
да се изрече поблага казна од една година и со ублажуван,е.

Пресуда на Врховниот судна Република Македониjа Кж.бр.30/
95 од 8.06.1995 година.

28.Ако при изрекував.ето на казна затвор не бидат ценети
опеенителните и отежителпите околности за обвипетиот при
одмеруватьетона видот и висинатана казната, се сторува повреда
на чпенот 365точка 5 од ЗКN

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Општинскиот суд во С. Н. со свогата пресуда го огласил за
виновен обвинетиот Т.М. за две кривични дела -Неизвршуваьье на
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суцска одлука за вракан-е на работник на работа по член 83 од КЗ
на РМ и му утврдил поединечни парични казни за секое во износ од
по 7.000 денари, а пата го осудил на единствена казна во износ од
12.000 денар.

Окружниот суд во ш. со пресуда К.бр.523/93 од 11.01.1994
годинаja уважил жалбата на Општинскиот[авенобвинигел,па[апреиначил
првостепената пресуда само во делат за одлуката за изречената казна,
така што за двете кривични дела за кои бил огласен за виновен му
утврдил поединечни казни од по 4 месеци затвор, а со примена на член
48 од КЗ на РМ општ и посебен дел, го осудил на единствена казна
затвор во траен,е од б-шест месеци.

Второстепениот суд, како причини поради кои ja преина чил
првостепената пресуда и ja изменил казната од парична во казна
затвор, навел дека првостепениот суднедоволно ги ценел отежителните
околности, а ги преценил олеснителните околности, а од првостепената
пресуда се гледа дека првостепениот суд воопшто не ги утврдил и не ги
оценил отежигелниге иолеснигелнигеоколностишто стоеле наСУранатана
осудениот, па на ово] начинjа повредил опредбата од член 41 став 1
од КЗ на РМ -општ и посебен дел.

Осудениот Т.М. во рокот предвиден во член 425 став 2 од
ЗКЦ преку своите бранители, доВрховниогсуд на Република Македониjа
поднесе баратье за вонредно пренспитуван-е на правосилна пресуда
поради повреда на одредбата од член 427 став 1 точка 2 од ЗКП

Врховниот суд на Република Македониjа наога дека
поднесеното баран-е е основано, од следниве причини:

За кривичното дело од член 83од КЗ на РМ е пропишана казна
затвор до 3 години. Мегутоа првостепениот суд, кога обвинетиот
Т.М. го осудил на единствена парична казна во износ од 12.000,00
денари воопшто не постапил во смисла на член 41 став 1 од КЗ на
РМ општ и посебен дел, а бил должен тоа да го стори при
индивидуапиэ ацигага на казната, со тоа што не ги ценел
отежителните и олеснителните околности што стотаг на страната
на осудениот, за да може да донесе правилна одлука за видот и
висината на казната. Исто така првостепениот суд не постапил
согласно одредбиге од член 42 и 43 од истиот Закон и не утврдил
дали постоjат, на страната на осудениот, особено олеснителни
околности за да може да се ублажи казната согласно овие прописи.

Второстепениот судкако причинизошто ja приначил првостепната
пресуда и га изменил казната од парична во казна затвор, навел дека
првостепениот суд недоволно ги ценел отежителните околности, а ги
преценил олеснителните околности, а од првостепената пресуда се
гледа дека првостепениот суд воопшто не ги утврдил и не ги оценил
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отежителните околности и олеснителните околности што стоеле
на страната на осудениот, па и на ово] начин ja повредил опредбата
од член 41 став 1 од КЗ на РМ - општ и посебен дел.

Врховниот суд на Република Македониjа наога дека со ваквите
одлуки за казната првостепениот и второстепениот суд ги пречекориле
овластуваььта што ги :и:маатпо законот, на штета на осудениот, со што
е повредена опредбата од член 365 етап 1 точка 5 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Квп.бр.27/
94 од 17.03.1994 година.

29. Ако обвинетиот биде осуден на ефективна казва затвор,
може да му се изрече и мерка задолжително лекуван-е на
алкохоличари и наркомани.

о д о бра зло ж е н и е т о:

вожалбата бранителот наведува дека на обвинетиот за стореното
кривично дело согласно член 65 ета в 1 од КЗ на РМ-општ и посебен
дел, требало да му биде изречена мерка задолжително лекував-е на
алкохоличари и наркомани, а не да биде осуден на ефективна казна
затвор.Сето ова од причина што првостепениот суд прифатил дека се
работи за лице кое ужива опоjни дроги одно сно ко] едолгогодишен
наркоман.

Ваквите наводи ово] суд ги оцени во потполност како неосновани.
Точно е дека во член 65 од КЗ на РМ -општ и посебен дел е

предвидено изрекуватье на мерка задолжително лекуван-е, мегутоа. .не е предвидено дека во секо] случа] ваквата мерка задолжително
треба и да се изрече зошто, со оцрецбата е речено, дека, може да се
изрече, што пак значи дека на судот му е дадена можност по свое
слободно уверуваьье во секо] конкретен случаj да оценува дали има
или нема потреба од изрекуван,е на една ваква мерка, па во
согласност на оценката таквата мерка да се изрече или не изрече.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а Кж.бр.91/
95 од 28.09.1995 година.

30. Кога обвинетиот е возач од Б7 Ц И Д категора]а,
забраната за управувавье со моторно возило треба да содржи
одлука за видот и категориjата на Kojaсе однесува забраната.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општинскиот суд с. огласен е виновен Е.Т. од с.
за кривично дело - загрозуваlЬе на безбедноста на сообракалот - од
член 239 став 3 од К3 на РМ и покраj паричната каз на му е изречена
и мерка за безбедност - забрана на управуван,е со моторно возило
без да се определи категориjата.

Окружниот судво Скопjе ja потврдил таквата пресуда во целост.
Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Македони]а,

делумно уважувшки го баран-его за заштита на законитоста, ги преиначи
таквите правосилни пресуди во делот за изречената мерка за безбедност,
така што определи таа да се однесува на категоригата "Б". Ова затоа
што осудениот е возач од повекс категории: "Б", "Ц" и "Д", како и
затоа што во член 68 став 1 од КЗ на РМ - општ и посебен дел, е
речено дека на сторителот на кривичното дело со кое се загрозува
jавниот сообрака], судот може да му изрече з~брана на управуван,е
со моторно возило од определен вид и категорига.

Како во случаjот сторителот на делото е возач на повеке видови
возила и возачки категории, а со правосилната пресуда не е опредено
[асно за ко] вид и категориjа се однесува мерката, ово] суд одлучи
како во диспозитивот.

Врховен суд на Република Македониjа Кзз.бр.6/95 од
22.06.1995 година.

31. На лице кое немало положено возачки иепит може да
му ее изрече мерка за безбедпоет-забрана на управуватье ео
моторно возило.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на првостепениот суд, е огласен за виновен Р .Б.
за едно кривично дело од член 243 став 1 во врска со член 240 став
1 од КЗ на СРМ, па му било изречена условна осуда. На осудениот
му била изречена имерка за безбедност -забрана на управуван-е со
моторно возило во траен-е од шест месеци од член 68 од КЗ на СФРJ.

Оваа пресуда била преиначена само во делот за кривичната
санкциj а од страна на второстепениот суд, со тоа што бил осуден за
истото дело на казна затвор во траен.е од четири месеци.

во баран-ето за вонредно преиспитуван.е на правосилна
пресуда е истакнато дека со двете пресуди се сторени суштествени
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повреди на одрецбите од ЗКП и погрешна примена на КЗ на СРМ,
поради тоа што му е изречена мерка на безбедност-забрана на
управуван,е со моторно возило-, а то] нема дозвола за возен-е на
возило.

Врховниот суд на Република Македониj а утврдува дека не се
основани наводите во баран.ето дека со тоа што осудениот немал
возачка дозвола, не можело да му се изрече и мерка на безбедност
забрана на управуваьье со моторно возило-сбидезки во мегувреме то]
не положил возачки испит итогаш нема да може дауправува со моторно
возило за време од 6-шест месеци по издржуван.ето на казната.Ваквиот
заклучок произлегува и од опредбата на член 68 став 5 од КЗ на
СФРJ каде е предвидено дека при изрекуватьето на условна осуда
судот може да определи дека таа осуда ке се отповика ако сторителот
ja прекрши забраната на управуван,е со моторно возило.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.3/
91 од 14.02.1991 година.

32. Кога опоjната дрога е скриена во вентилациjата на
моторното возило, се смета дека патничкото возило е искористено
на невообичен начин, заради што се исполнети условите за
оцземав,е на моторното возило во смисла на член 69 став 2 од
Кривичвиот закон на Република Македониjа-општ и посебен дел.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со изречената мер ка за безбедност во смиела на член 69 став
2 од КЗ на РМ-општ и посебен цел-одземан,е на патничкото возило
со кое е пренесувана дрогата-со правосилната пресуда не е сторена
повреда на кривичниот закон во смиела на член 427 став 1точка 1 во
врека со член 365 став 1 точка 5 од ЗКП во конкретниов случаj
патничкото моторно возило "Опел Аскона", осудениот го искористил на
начин ко] не е вообичаен за користетье на патничко моторно возило
за пренос на стока и други предмети. Возилото е искористено така што
опоjната дрога била сместена на скриено место што служи за вентилацша
на моторното возило. Поради таквото користеlЬе на возилото за пренос
на опоjната дрога било потребно истото да биде одземено, а поради
интересите на општата без бедност .Тоа го предвидува и допушта член
69 став 2 од КЗ на РМ -општ и посебен дел.

Пресуда на Врховниот суд на Република македониjа Квп.бр.41/
95 од 18.05.1995 година.
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33. Кога автоматското оружjе и мунициjа се пренесуваат
с:криеви во просторот под задното седиште ОД моторното возило
ШТО не е наменето за багажен простор и за транспортот на
предмети, нарушени се интересите на општата безбедност, а со
тоа се исполнети условите за одземав,е на тоа моторно возило
во смисла на членот 69 став 2 од КЗРМ - опmт и посебен дел.

Самото набавуван,е на оружjе и мунициjа на териториjата
ва СР} и неговото превесуван,е во Република Македониjа не е
помагаlЬе, туку активно деjствува.Н>ево смисла ва член 218 став 1
од КЗРМ.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Во баран-етоза преиспитувагьенаправосилнатапресудаидващата. .осуденитврдатдекакопичинатанаоружгего имуницшаташтосепредмет
накривичнотоделонее одтаковобемштобипретставувалоквалификaциjа
од член 218 став 2 од КЗ, на РМ. Имено, за количината на оружjето
имунициjата предмет на кривичното дело не може да се прифати дека
претставува "поголемо количество". По наогагье на ово] суд,ваквото
тврдеьье е неосновано. Точно е дека со член 218 став 2 од КЗ на
РМ и со друг пропис од КЗ не е означено ко]« е таа количина на
оружjе и мунициjа што претставува "поголемо количество на огнено
аружjе, мунициjаили експлозивниматерии". Мегутоа, при примена на
ово]пропис (асо оглед на кривичноправната заштита што ja вршиово]
член), се прифака дека поголемото количество на огнено оружjе
претставува количина на оружjе повеке од 2 пушки, повекс од 2
автомати, пиштоли, автоматски пушкиитн.во случаjовколичината од
1250парчин-а мунициjа за пушка, што првоосудениот ja набавил иjа
дал на второосудениот, претставува мошне голема количество на
ОРУЖJе,поради што воопшто нема сомнение во тоа дека осудените го
сториле кривичното дело според член 218 став 2 од КЗ на РМ.

Нема повреда на Кривичниот закон во смисла на член 427став
1точка 1 во врска со член 365 став 1точка 5 од ЗКП со тоа што со
примена на член 69 став 2 од КЗ на РМ - општ и посебен дел е
изречена мерката за безбедност - одземан.е на предмети -во случаjот
одземан-е на моторното возило БМВ што не е сопственост на
сторителот, од причина што тоа го бараат интересите на општата
безбедност

во баран.ето на осудениот J. М. се истакнува дека возилото
воопшто не било приспособено со бункери или други скривалишта. .за транспорт на оруж]ето и муницигата, па затоа ова возило не
можело да се третира како предмет употребен при извршуван,е на
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кривичното дело, ниту пак со тоа да се нарушени интересите на
општата безбедност или причините на моралот.

Врховниот суд, при разгледуван.е на состоjбата за примената
на мерката безбедност - оцземан,е на моторното возило, наjде дека
со правосилнатапресуда правилно еприменет Кривичниаг закон во смиела
на член 427 став 1 точка 1 во врека со член 365 став 1 точка 5 од
ЗКП Со угврденитефакти иоколности со правосилната пресудаенеспорно
дека осудениот М. со одземеното возило автоматското оружj е и
муници]а ги пренел скриени во посебен омот во просторот под задното
седиште на возилото и со тоа возило поминал на граничниот премин
помегу еР Jугославиjа и Република Македониjа. Овластените органи. .поради така скриеното ОРУЖJеи муницига во возилото не можеле да го
откритат затоа што опредени скриени простори во возилото што не се
наменети за транспорт на предмети, осудениот ги употребил за криен-е
на оружjе и мунициjа. Со таквиот начин на користен-е на возилото
осудениот ги нарушил интересиге на општата безбедност. Порадитоаовоj
суд наога дека се исполнети сите услови за одземан-е на моторното
возило согласно опредбата од член 69 од КЗ на РМ - општ и посебен
дел. Со одземан-ето на возилото, биде.ки тоа не е сопственост на
осудениот, со примената на мерката за безбедност, не се навлегува
во правото на сопственикот на возилото да се обештети спрема
осудениот М. J. .

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.116/
94 од 16.09.1994 година.

34. Ако дрогата е скриена под седиштето во патпичкото
моторно возило тоа може да се одземе како предмет ваменет за
извршуван,е на кривичното дело.

Како предмети ваменети за извршуан,е на кривичвото дело
се сметат и парите пронаjдени ка] обвиветиот кои му биле дадени
како подарок и како трошоци за патуван,е околу извршувазьето
на кривячното дело.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Фактичката состоjба, што првостепениот судjа утврдил, а Kojaво
целост ja прифатил ивторостепениотсуд, е правилно и потполно утврдена
и за Врховниот суд не се доведува под сомнение. Имено, од
признанието на цващата осудени дадено во претходната постапка,
кое е поткрепено и со пронашената и оцэемена дрога во количина
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од 19 кгр. кога била пронашена во колата скриена под седиштето во
владение на првоосудениот, правилно утврдил првостепениот суд, а тоа
го прифатил и второстепениот суд, дека дваjцата осудени го сториле
предметното кривично дело. Инаку, ова кривично дело се чини и со
пренесувагье на дрога истоветно како што тоа го сториле и дващата
осудени.

Не се основани наводите во баран-ето на осудениот з. дека
двата пониски суда неправилно го примениле член 69 од кз на РМ
општ и посебен дел, со тоа што му била изречена мерката за безбедност
одземан,е на предмети, бидезки во оваа одредба изречно е предвидено
дека предметите што се употребени или биле наменети за извршуваIЬе на
кривично дело можат да се одземат, ако се сопетвеноет на сторителот.
во ово] елучаj одземените пари кои биле пронаjдени ка] осудениот З.,
биле наменети во врека со негоото патуваьье ,како награда и како
трошоци за пренесуван-е на дрогата, а му биле дадени од непознато
лицеприприемотнадрогата. Заетапникот наОrnnтинскиот[авенобв:ин:ител
во завршниот збор предложил да се одземат овие пари од осудениот,
заради што правилно постапил еудот кога ово] предлог го уважил врз
основа на член 69 од кз.

Пресуда на Врховниот еудна Република Македониjа Квп.бр.117/
92 од 27.11.1992 година.

35. Со правосилната пресуда спрема осудениот е повредена
одредбата од член 378 од ЗКП кога му е изречена построга мерка
за безбедност од онаа изречена со одлуката Koja била укивата
само по жалба на осудениот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Општинскиот еуд во С.со пресуда го огласил за виновен С.к. од
е.М. за кривично дело - тешки дела против безбедноста на лугето и
имотот во сообракагот од член 243 етав 1 во врека со член 240 став
1од кз на РМ и покраj еанкциjата, му одредил мерка за без бедност
- забрана на управувалье со моторно возило од "Б" категориjа, но по
негова жалба прееудата била укината, па при повторноо суден,е,
наместо истата мерка, еудот му изрекол забрана на управуван-е со
моторно возило од "Д" категориjа, а Окружниот еуд во С. со пресуда,
по жалба на оеудениот,jа преиначил првоетепената пресуда во делот
за изречената кривична санкцига, а во оетанатиот дел, што значи и
за мерката за безбедност, ja потврдил.
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Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Македониjа
го уважи баран-ето за заштита на законитоста, бидеjки нагде дека
со правосилната пресуда е повреден КРИВИЧНИОТзакон со тоа што е
потврдена пресуда со кога на осудениот при повторното судеьье му
е изречена построга мерка за безбедност од онаа што му била изречена
со пресупата Koja по жалба на осудениот била укината и предметот
вратен на повторно суцегье, а првостепениот суд тогаш Ja повредил
законската забрана, на штета на осудениот, за преиначуван-е на погоре
од член 378 од ЗКП

Врховен суд на Република Македони]а Кзз.бр.2/92 од 27.02.1992
година.

36. со одрецбите од ЗКП не е предвидена можвоета да ее
прифака гаранциjа заради враказье на одвемева патна неправа.

Од." о бра зло ж е н и е т о:

Со решение на истражниот судиjа на Основниот суд во С. е
прифатена понудената гаранциjа од 10.000 - десет илjади шваjцарски
франци за на обвинетиот Ф.Л. од С.К. да му се врати одземената патна
исправа - пасош и по правосилноста на решението патната исправа му
била вратена.

Кривичниот совет на Врховниот судна Република Македониjа го
уважи баран.ето за заштита на законитоста за повреда на одредбите од
член 186 од ЗКП во кога е речено дека обвинетиот ко] треба да се
стави во привтор или веке е ставен во притвор само поради страв од
бегство, може да се остави на спобода ако биде дадена гаранциjа и
ако самиот обвинет вети дека нема да се крие и дека без одобрение
нема да го напушти своето преСТОJувaлmnте.

Значи, гаранциjа се прифака само ако станува збор за ставагье
во притвор или пуштатье од притвор под наведените услови, а не и за
вракан,е на привремено одземената патна исправа - пасош.

Врховен суд на Р-епублика Македониjа Кзз.бр.14/92 од
26.11.1992 година.
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37. Кривичното дело - блудни деjетвиjа од член 99 од
Кривичниот закон на Република Македониjа може да се изврши
само во врека со кривичните дела од член 94 до член 98 од то]
захов, поради што нема кривично дело од член 99 од то] закон
ако тоа се доведува и во врека со кривичното дело _
противприроден блуд од член 101 етав 1 од то] закон.

о д о бра зло ж е н и е т о: .

Со уважуван.е на жалбите а и по службена должност се
констатира дека со првостепената пресуда се сторени суштествени
повреди на одредбите од член 364 став 1 точка 9 и 11 од ЗКЦ
преземен како републички пропис. Ова се констатира заради
следното:

Троjцата обвинети се огласени за виновни затоа што на 26.02.1994
година, околу 20 часот, од клубот с. првообвинетиот со силаjа зел
оштетенатаА. Под E.,ja одвел во дворот на Стопанското училиште
Е., од каде по договор заедно со останатите дваjца обвинети, а со
возилото на обвинетиот Н. А. ja одвеле на индустрискиот пат, каде со
употреба на сила и сериозна закана за неjзиниот живот, со намера да
го задоволат свогот полов нагон и троjцата еден по друг на особено
понижувачки начин Ja принудиле да им го лапа пенисот, - со што
троjцата да го сториле кривичното дело - блуднидеjствиjа од член 99 од
КЗРМ.

Мегутоа, описот во диспозитивниот дел е потполно негасен, зошто,
не содржи детален опис на деjствиjата сторени од обвинетите, не содржи
и опис на умислата на обвинетите за чинен-е на едно од основните
кривичнидела во чиирамки наводнотие гнсгориле блуднитедеjствиjаниry
пак, со цигираььето на утврдената правна квалификациjа таа се поврзува
со основното дело што обвинетите навистина не го сториле,но во рамките
на истото сепак да го сториле делото - блудни деjствиjа - од член 99
КЗРМ.

Диспозитивот не содржи детален опис за употребената "сила" од
обвинетиот г.Н., за направениот "договор" помегу троjцата обвинети,
за употребената "сила и закана" од троjцата обвинети и за "особено
понижувачкиот начин" со ко] ja принудиле оштетената да им го лапа
пенисот".

Кривичното дело - блудни деjствиjа од член 99 од КЗРМ може
да се изврши во случаите од член 94 до 98 од КЗРМ, поради што нема
кривично дело од член 99 од КЗРМ ако тоа се доведува во врска со
член 101 став 1 од КЗРМ.
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Обвинението било поднесено за делото од член 97 став 3 во
врска со став 1 од КЗРМ_ Мегутоа, претставникот на обвинението
во завршниот збор на главниот претрес, откако констатирал, дека
од доказите не произлегувало дека, обвинетите знаеле за
малолетната оштетена дека е на возраст помала од 14 години,
извршил определено цотеруван.е на описот и од него ги исфрлил
зборовите и цифрите "родена на 12.05_1980 година и помлада од 14
години" како и "претходен", па од вака подобрениот текст делото
го квалификувал како - противприроден блуд од член 101/1 од КЗРМ_
Ова пак дело не е и основно дело во рамките на кое може да се
стори и делото - блудни деjствиjа од член 99 од КЗРМ_

Значи, со преквалификациjата од страна на претставникот на
обвинението, од потешко дело (член 97 став 3 во врска со став 1 од
КЗРМ, за кое е предвидена казна затвор наjмалку 5-пет години), на
полесно дело (член 101 став 1 од КЗРМ за кое е предвидена казна
затвор во траен-е од една до 1О години), од причини што обвинетите
незнаеле за оштетената дека е на возраст испод 14 години, основано
се поставува прашан.ето: каква била умислата на обвинетите, какво
дело сакале да сторат, за што се договориле, или за какво дело се
договориле, па нечинеjКиго тоа дело, дали навиетинасториле дело-блудни
деjствиjа од член 99 КЗРМ_ во оваа смисла и образложението не
содржи доволно jасни и логично прифатливи причини заради што
пресудата целосно е негасна и неразбирлива, покраj тоа што и
обвинението е пречекорено.

Поради овие пропуштаlЬа, Врховниот суд, со уважуватье на
жалбите на обвинетите а ипо службенадолжност,jа уюrnа првостепената
пресуда и предметот го врати на првостепениот суд на повторно
разгледуван-е и одлучуван.е.

Решение на Врховниот суд на Република Макецони]а Кж.бр.26/
95 од 18.05.1995 година.

I

\

38. Пронаjдепите ка] обвинетиот детонаторски каПИСЛИ7

запалки, фитили за активиран-е на еКСПЛОЗИВ7гp~HaTa со
експлозив и разни опаковки со еКСПЛОЗИВ7се матервгали кои
обвинетиот ги набавил и држел во своют стан без дозвола за нивна
набавка, заради што во неговите деjствиjа се содржани еле~ентите
на кривичвото дело-недозволено пржен-е на ОРУЖJе или
распрскувачки материи од член 218став 1од КЗРМ.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

По однос на наводите на осудениот за кривично дело. .недозоволено држен,е на ОРУЖJеили распрскувачки материгал според
член 218 став 1 од КЗ РМ, Врховниот суд наога дека се точни
наводите во диспозитивниот дел под точка 3 од правосилната пресуда.
спрема ко] првостепениот и второстепениот суд прифатиле и за дел од. .оружгето и муницшата дека се предмет на иэвршуван.е на кривичното
дело, иако за нивното набавуван,е може да се добие дозвола.
Мегутоа, ваквиот пропуст во правосилната пресуда не е од таков
карахтер што би влиjаел врз донесуван.ето на подруга одлука,- член
427 точка 3 од ЗКП Според тоа, навистина ловечките пушки,
малокалибарската пушка, неисправните пиштоли, разна муници]а и така
натака, можело да се набават со посебна дозвола што се издава од
овластените органи на МВР, мегутоа, наjдените ка] осудениот
детонаторски каписли, запалките, фитилите за активиран,е на експлозив,
гранатата со експлозив и опаковките со експлозив,-се материjали што
осудениот ги набавил идржел во неговиот стан а за иетите воопшто не
можело да се добие дозвола за набавка. Ваквите негови деjствиjа
токму и ги чинат елементите на кривичното дело од член 218 став 1од
КЗ наРМ.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Квп.бр.19/
94 од 25.03.1994 година.

39. За постоетье на кривичното дело-Несовесна работа во
стопанството-член 126став 2 од КЗРМ, имотната штета треба да
настапи за организациjата во Kojaодговорното лице е вработено.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Општинскиот судво Пврз основа на изведените цокази, подробно
наведени и анализирани во пресудата, натал дека обвинетиот М.К. како
одговорно лице-воза ч на тетко товарно возило со цистерна на АД "М",
со кое што превезувал 29.383 дизел гориво Д-1 сопственост на АД
"Н" од Скопjе, на ден 9.09.1992 година очигледно несовесно
постапил во работен.ето, корисген.его и грижата со општествениот имот
на начин што истиот денja оставил цистерната на патот Градско-Прилеп,
на паркинг-плацот ка] С.Големо Радобил заедно со товарот-дизел
горивото во истата, необезбедена од евенутални кражби, без надзор и
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контрола, иако бил свесен дека поради тоа за организациj ата може
да настапи имотна штета, па таква штета и настапила во износ од
2.169.090 денари, со тоа што од цистерната на неутврден начин
истекле 6.573 литри дизел гориво. Истовремено, оштетениот АД
"Н" за предjавеното побаруватье е упатен на редовна граганска
парница.

Со горе опишаното деjание, првостепениот суд нашол дека
овинетиот го сторил кривичното дело - Несовесно работен-е во
стопанството од член 126 став 2 од КЗ на РМ.

Окружниот суд во Бигола, ваквата пресуда во целост ja потврдил.
Незадоволен од ваквите пресуди останал осудениот М.К., ко]

преку неговиот бранител поднел баран-е за нонредно преиспитуван,е
на правосилна пресуда. во баран-ето се наведува дека пониските
судови го повредиле кривичниот закон на негова штета, со тоа што бил
огласен за виновен и осуден за кривично дело од член 126 став 2 од
КЗ на РМ, бидезки то] бил работник-возач на цистерна воАД "М", а
таму не причинил штета, ами таква има за АД "Н", каде не работи и
нема свогство на одговорно лице.

Врховниот суд на Република Македониjа смета дека баран-ето
за вонредно преиспитуваьье на правосилна пресуда е основано и дека
стои повреда на кривичниот закон на штета на осудениот мк кога се
согледа во тоа што истиот бил одговорно лице-возач на цистерна во АД
"М", додека пак штетата настанала за АД "Н" чиjа сопственост било
дизел горивото Д-1, а каде обвинетиот не бил вработен и со тоа не
можел да биде ни одговорно лице.

За да постои кривично дело -Несовесно работен-е во стопанство
од член 126 став 2 од КЗ на РМ, имотната штета треба да постои за
организациjата на здружен труд, одно сно за општественото правно
лице во кое одговорното лице е вработено. Доколку со сигурност биде
утврдено дека со инкриминираните деjаlШjана обвинетиот М. имотната
штета е на АД "Н" тогаш нема да е сторено наведеното кривично
дело, но може да постои некое друго кривично дело.

Порадиизнесеното, Врховниот судна Република Македонша наjде
дека баран-ето на осудениот М.К. е основано и го уважи согласно
член 429 во врска со член 422 став 1 од ЗКП и двете пресуди на
пониските судови ги укина.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Квп.бр.95/
93 од 10.08.1993 година.
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40. Под набавуватье на стоки и предмети во смиспа на член
137/1 од КЗРМ треба да се подразбираат сите деjствиjа сторени
за набавка на стоки и предмети преку некога правна работа како
што се: купуван.е, размена. позараував.е и слично.

Од образложение:

Утврденитерешителни факти соправосилнатапресуданепобудуваат
значително сомнение во нивната вистинитост.

Според утврдените факти: обвинетиот во септембар 1989година
купил автомобил "Пежо 405" во Скопjе за 27.000 ДМ или за
противредност од 53.190,00 динари, но истиот месец го препродал на
лицето с. А. од с. Н. за износ од 18.000 ДМ и за трампен автомобил
"Голф". Трампениот "Голф" уште вецнаш го препродал налицето С. Н.
од с.Н. за износ од 6.000 ДМ и за трампен автомобил "Рено 4" ко]
веднаш го препродал на лицето М. Н. од с. Д. за износ од 3000 ДМ,
во септембар 1990 година во Белград купил автомобил "Ауди 80" за
31.ООО ДМ, но ко] по неколку дена го препродал на лицето с. А. од
с. Н. за 21.500 ДМ и за трампен автомобил "Голф" ко] веднаш го
препродал на лицето С. Л. од с. Д. Пза 8.500 ДМ.

Овие од него преземени и несомнено сторени деjствиjа се
сигурна потврда дека автомобилите не ги купувал за свога лична
употреба и за возен-е, туку заради нивна препродажба. Само
автомобилот купен во септембар 1984 година го задржал ка] себе
околу еден месец до препродаван.ето, додека сите останати
наброени автомобили ги препродал веднаш или по неколку денови.
Значи, констатациjата на првостепениот суд дека то] без. .овластуван,е се занимавал со недозволена трговига за кога немал
соответно одобрение, се темели и врз овие неспорно утврдени
факти. Од нив се констатира дека автомобилите ги набави~ и потоа
продал во релативно краток временски интервал, секо] од нив
поединечно а и сите тие заедно се со поголема вредност, ги набавил
заради продажба, поради што, правилна е констатациjата во
правосилната пресуда дека со таквите деjствиjа обвинетиот сторил
кривично делоНедозволена трговиjа" од член 137 став 1 од КЗ на
РМ.

Оцбраната на обвинетиот и сега изнесена во баран.ето, дека то]
автомобилите ги набавувал заради негови потреби, а не заради
препродажба, се оспорува токму со овие утврдени факти, кои впрочем
ни самиот обвинет не ги оспорува. Наводот во баран-ето дека тоа
биле стари употребувани возила, не е од решително зна чен-е за
постоеььето или непостоен.ето "на делото во конкретниов случа],
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бидеjки и половни автомобили се стока ко]« како таква во случаjов
била во промет и со нив се тргувало. Наводот во баран-ето дека то]
од трансакциите не заработил и дури изгубил, не е основа за
констатацига дека делото не е сторено.

Под набавуван.е на стоки и предмети во смиела на законскиот
текст од член 137 став 1 од КЗ на РМ треба секогаш да се
подразбираят сите оние стореlШ деjствиjа усмереlШ за набавка на стоки
и предмети преку неко]а правна работа како што се купуван-е, трампа,. .позаJмуваlЬе и слично, кога сторителот насготувал уште во моментот
на набавката да ги препродаде, што значи и да ги набавил со таква
цел. Обвинетиот несомнено имал таква намер а, заради што следи и
констатациjата дека несомнено и сторил дело за кое бил осуден.

Според тоа не се прифатливи наводите во баран-ето дека со
правосилната пресуда била сторена повреда на КЗ.

Пресуда на Врховниот суд на република Македониjа Квп.бр.79/
92 од 17.10.1992 година.

41. Ако при сторував-е на разбоjпиmтво бидат одземепи
бланко потпишани чекови, нема да биде погрешно утврден
износот - вредностана одзсмевите чекови, доколку е земен како
утврден максималпиотизнос на KOJ може да гласи чекот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Окружниот суд во Ш. со пресуда го огласил виновен K.J. за
кривично дело - Разбоjништво - од член 158 став 1 од КЗ на РМ, а
обвинетите А.Р. и С.А. за истото дело само во врека со член 24 од КЗ
на РМ - општ и посебен дел и ги осудил на временеки казни.

Решавазки по жалбите, кривичниот совет на Врховниот суд на
Република Македониjа, не го прифати наводот во жалбата на обвинетиот
K.J. дека не била целосно утврдена фактичката состоjба, кога со
обжалената пресуда била утврдена вредност на одземените бланко
потпишани чекови од оштетениот, така што судот ги зел вредностите на
максималните износи кои според прописите можеле да се подигнат со
таквите чекови.

Ово] суд застана на становиште дека правилно првостепениот
суд постапил кога на то] начин ja утврдил вредноета.

Врховен суд на Република Македониjа Кж.бр.50/94. од
15.09.1994 година.
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42. Непроверуватьето од страна на банката дали обвинетиот
има покритие на свогата тековна сметка, не претставува деjствие
на поттикнуван,е спрема обвинетиот за издаване на чек без
покритие во смисла на член 172 став 2 од КЗ на СФРJ.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со правосилна пресуда осудениот С.Н. од Т.В. е огласен за
виновен за кривично дело - изцаван,е чек без покритие - од член 172
став 2 од К3 на СФРl и осуден на времена казна.

во баран-ето за вонредно преиспитуван,е на правосилна пресуда
се истакнува дека е повреден кривичниот закон на штета на осудениот
ко] е огласен за виновен и осуден, затоа што наводно банката со
своето работен-е не проверувала дали :имапокритие, го поттикнала така
да стори, па затоа неговото такво де]ствие не претставувало кривично
дело.

Оно] суд смета дека начинот на работеи-ето на банката -
непроверуван.ето дали осудениот имал покритие на сво]ата тековна
сметка - не претставува де]ствие на поттикнуван,е за сторувазъето на
кривично дело кое го сторил осудениот. Воопшто, несоодветното
однесуван.е на банката никому, па ниту на осудениот, не му дава за
право да сторува кривично дело, ниту пак сторителот го ослободува
од кривична одговорност.

Од тие причини следуваше да се оцбие баран-ето за вонредно
преиспитуван,е на правосилна пресуда како неосновано.

Врховен суд на Република Македониjа Квп.бр.32/91 од
10.05.1991 година.

43. Самото пренесуван,е на дрога претставува извршуван,е
на кривичното дело-неовластено производство и пуштан,е во
промет на опоjни дроги од член 245 став 1 од КЗРМ-оnmт и
посебен дел.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во баран.ето за вонредно преиспитуван,е на правосилната
пресуда како основно прашан-е се поставува следното-за да се
прифати дека осудениот М. Р. учествувал во иэвршуван.ето на
кривичното дело-неовластено производство и пуштан,е во промет
на опоjни дроги предвидени во член 245 став 1 од К3 на РМ - општ
и посебен дел, дали тогаш треба да се утврди дека неговите деjствиjа
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во наjнеповолна ситуациjа за осудениот, не треба да се прифатат
како помаган.е а имено, дали со тоа што осудениот му дал возило
на првоосудениот с. Ц. то] не помогнал во извршуван.ето на
КРИВИЧНОТО дело, токму со такво деjствие, кое треба да се третира
во смисла на член 24 од КЗ на РМ- општ И посебен дел.

Врховниот суд на Република Македониjа, по ОДНОС на ово] дел
од баран-ето на осудениот, наше дека извршените деjствиjа од страна
на осудениотМ. Р. имаат карактер на соизвршителство иво смисла на
член22одКЗ наPM-оIШIТипосебендел,бидеjКитоатojнебилограничен
само да помага со цаван.ето на ВОЗИЛО да се пренесе дрогата. Од
утврдените факти во првостепената пресуда кои произлегуваат од
изведените докази на главниот претрес стои да осудениот М. прво се
договорил со лицето К. Т. за да осудениот го ангажира с. Ц. за да тие
дваjцата заедно одат во Истамбул, да донесат дрога а ко]« потоа
гребалона илегаленначиндасепренесезаРепубликаИталиjа.Осудениот
М. мегувремено, откако го ангажирал првоосудениот с., со него
се договориле дека ке добие награда 1.000 германски марки, потоа,
му го одземал пасошот и направил ПОЛНОМОШНО кое е преведено на
турски jазик за да може осудениот с. да го управува возилото во
Република Турциjа. Осудениот М. заедно со осудениот с. патувале
со возилото што е сопственост на осудениот М. за Истанбул. Тие
цващата заедно и со другиот учесник во извршувалье на овие
недозволени деjствиjа-К. Т. контактирале мегу себе И во тоа време,
дрогата е складирана на скриено место во возилото. Осудениот М.
иако имал сопствено возило во Истанбул за да се врати во Скопjе
не тргнал со сопственото возило кое го управувал второосудениот
с., туку ангажирал такси возило и тоа прво возило до турско
бугарската граница, второ возило до бугарско-македонската
граница и трето такси возило од бугарско-македонската граница до
Скопjе. Ваквото негово бегатье од сопственото ВОЗИЛО не може на
друг начин да се обjасни освен со логичниот заклучок дека то] не
сакал да биде присутен во возилото при евентуално откриван-е на
дрогата во возилото.

Осудениот М. на записник составен од истражниот судиjа на
30.08.1993 година по однос на неговото ангажиран-е за набавка И
преносна дрогатапокраjостаналотокажал:"Околу7-ми или8-ми август
оваа година К. ми се jави мене дома и ме праща дали имам патничко
возило,во разговор ми кажа дека треба да се пренесе дрога одИстан-
бул во Скопjе а потоа за Италиjа " Од друга страна не е спорно
дека осудениот М. имал возило, го ангажирал како возач осудениот
с.итака заедноотишле за Истанбул.Тоаседеjствиjатаодкои ВСУШНОСТ
Ипроизлегува дека осудениот М. организирал да се пренесе дрогата
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за Скопjе. Самото пренесуван,е на дрогата пак прететавува
извршуваlЬе на кривичното дело неовластено производствено и
пуштаьье во промет на опоjна дрога според член 245 став 1 од КЗ на
РМ -општ и посебен дел. Поради овие околности и од останатите
факти утврдени со правосилната пресуда, ово] суд наога дека
осудениот М. делувал како соизвршител во извршуван.е на
кривичното дело, а не како помагач.

Од напред изложеното очигледно произлегува дека осудениот
М. не делувал во заблуда. во случаjов со товарените автоделови во
возилаго (како што е прифатено во правосилната пресуда) се преземени
деjствиjа за да се изврши побезбедно пренесуван.е на дрог?та односно
при пренесуван-ето да се сврти вниманието на царинеките органи во
друг правец. .

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.56/
94 од 2.06.1994 година.

44. Кривичното дело од член 245/1 од КЗРМ - општ и
посебен дел, се врши и кога се пренесува тута дрога, ако
сторителот знаел дека дрогата се пренесува заради продажба.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општинскиот суд ВО С. ко] а е потврд ена со
пресуда на Окружниот суд во С.,осудениот Д.Г. од Т.В. е огласен за
виновен и осуден на времена казна затвор за кривично дело -
неовластено производство и пуштан,е во промет на ОПОJНИ дроги - од
член 245 став 1 од КЗ на РМ - општ и посебен дел, за тоа што е фа тен
дека преку граница во Република Македонига пренел дрога кор била
на други лица, иако знаел дека била нам енета за продажба.

во барането за вонредно преиспитуван,е на правосилна пресуда
осудениот наведува дека со правосилната пресуда бил повреден
кривичниот закон на негова штета, бидезки смета дека не го сторил
делото оти дрогата била на други лица, а не негова.

Кривичниот совет на Врховниот судна Република Македони]а го
одби неговото баран,е како неосновано, бидегки смета дека не е
бигно дали сторителаг пренесува тута дрога, туку е бигно даja пренесува
заради продажба.

Врховен суд на Република Мак ецони] а Квп.бр.123/92 од
10.12.1992 година.
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45. Осудениот го сторил кривичното дело-тетко дело
против општата сигурност од член 235 став 4 во врска со член
231 став 1 од Кривичниот закон на Република Макецопига, со тоа
што товарното возило го оставил на стрмно место од кое самото
започнало да се движи.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот судутврдилдека обвинетиот сторил кр:ивичнодело
тешко дело против безбедноста на лугето и имотот во сообракагот по
член 243 став 4 во врска со член 239 став 3 во врска СО став 1 од
К3 на РМ, за кое дело и го осудил на каз на затвор во траен-е од 1-
една година .Второстепениот суд, уважува'ки]а делумно жалбата на
обвинетиот, првостепената пресуда ja преиначил само во целот за
одлуката за казната и му изрекол казна затвор во траен-е од 1О-десет
месеци.

Врховниот суд на Република Макецони]а, делумно уважувагки
го баран-ето за нонредно преиспитуван.е на правосилна пресуда, ja
преиначил пресуцата на второстепениот суд во делот на правната
оцена на делото, така што утврдува дека во конкретниот случа]
осудениот с.с. го сторил кривичното дело-тешки дела против
општата сигурност-предвидени во член 235 став 4 во врска со член
231 став 1 од К3 на РМ, бидеj ки товарното возило претставува
општо опасно средство ако е паркирано на непогодно и непрописно
место, а осуцениот, со тоа што не ги презел потребните деjствиjа за
обеэбецуван.е на товарното возило (неисправна рачна кочница-не
поцигната, не ставав-е во брзина и не ставан-е на клински потпирачи
на возилото, како што утврдува од изведените докази првостепениот
суд), со општоопасно деjство предизвикал опасност за животот на
луfето или имот от од поголем обем, предвидено во член 231 став 1
од К3 на РМ.

Според погоре изнесеното, ово] суд наога дека пониските
судови даваат погрешно правна оцена на делото кое му се става на
товар на обвинетиот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а Квп.бр.50/
95 од 29. Об.1996 година.

46. Неовластеното изработуван,е, продаван-е, набавуван.е
или размена на секо] вид огнено оруж]е, мунициjаили експлозивни
материи за чие набавуватье граганите можат да добиjат цозвола,
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прететавува кривично дело од член 218 став 1од КЗРМ:;>но такно
дело од истиот член прететавува и самото вивно цржен,е за чие
набавуван.е граганите воопшто не можат да добиjат цозвола.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со правосилна пресуда на Општинскиот суд во С., В.Д. е
огласен за виновен и осуден на времена казна затвор за кривично
дело - недозволено држен.е на оруж]е и распрскувачки материи од
член 218 став 1 од КЗ на РМ.

во баран-ето на осудениот се наведува дека во неговото
деjствие нема елементи на кривичното дело за кое е осуден, бидезки
тоа дело би постоело само ако станува збор за такво оруж]е, муници:jа
идруги распрскувачки материjали за кои граганите воопшто не можат по
закон да добиjат дозвола за нивна набавка и носен-е, а во неговиот
случаj се работело за такви за чиjа набавка и носегье граганите
можеле да добиваат дозволи, па тоа негово деjствие претставувало
само прекршок.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Македонига
го олбил таквото баран-е и не го прифати во него изразеното
становиште.

Содржината на членот 218 став 1од КЗ на РМ гласи: "Toj што
неовластено изработува, продава, набавува или врши размена со огнено. . .ОрУЖJе,муницига или експлозивниматерии, илито]што неовластено држи
огнено оружj е, муници:jаили експлозивни материjали чие набавуван,е на
граганите воопшто не им е дозволено, ке се казни ..."

Од ваквиот тек произлегува дека се инкриминираат две форми на
ова кривично дело. Едната е ко] а го опфака изработуван.ето,
набавуван.ето, продаван-его или размената со огнено оружjе, муници:jа
или распрскувачки матери] али воопшто, а другата е самото држеIЬе на
такви материгали чие набавуван.е на граганите воопшто не им е
дозволено. Тоа значи дека неовластеното изработуван,е, набавуван,е,. "продаваIЬе или размена на секо] вид огнено ОРУЖ.1е,муницига или
експлозивни материи, било да е нивното набавувагье на граганите
дозволено или воопшто не им едозволено, претставувакривично дело,
но и смото цржен,е на такви оружjа, муници:jаили експлозивни материи
чие набавуван,е на граганите не им едозволено, претставува кривично
дело по член 218 став 1 од КЗ на РМ.

Врховен суд на Република Македонига Квп.бр.128/92 од
24.12.1992 година.
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47. Количество ОД 200 куршуми прететавува големо
количество во смиела на членот 218 став 2 КЗРМ.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во баран-ето подносителот наведува дека со правосилната
пресуда е повреден кривичниот закон на негова штета, затоа што во. . .конкретниот случа] во детстви]ата преземени од страната на осудениот
со соцржани елементите на кривичното дело од член 218 став 1 а не
од став 2 од КЗ на РМ, како што прифатиле пониските судови. Со оглед
на дадената квалификациjа од став 2 од ово] член, се наведува дека
погрешно е применет кривичниот закон.

Ово] суд, ваквите наводи истакнати во баран-ето, ги оцени како
неосновани, констатираjКи дека квалиф икациjата на кривичното дело е
правилно извршена, односно дека во деjствиjата преземени од страната
на осудениот се содржаниелементитеодкривичното дело според член
218 став 2 од КЗ на РМ. Имено, од утврденото во фактичката
состоjба, ко]а со ништо не се доведува под сомнение, се констатира
дека осудениот неовластено набавил поголемо количество на
мунициjа - 200 куршуми кратка деветка калибар 9 мм.мПритоа,
констатациjата на првостепениот суд дека се работи за поголемо
количество на муницига е правилна.

По оцнос на ваквата околност, постапувагки по жалбата на
обвинетиот, сепроизнел ивторостепениот суд,при што дадените причини
од негова страна се во потполност прифатливи и за Врховниот суд.Имено,
врз основа на фактот дека годишно може со одобрение на лицата да
им бидат дадени до 50куршуми, правилно е прифатено дека четири пати
поголемо количество, односно 200 куршуми колку што се во прашан-е
во конкретниот случа], претставуваат навистина големо количество,
кое што фактичкиjаоправцуваИrqJифатената квалификaциjанакривичното
дело. Покраj тоа, во законското битие на означеното кривично дело
како предмет е наведена и муницитата. поради што, навистина е
ирелевантно дали со мунициjата е неовластено набавено и одрецено
соодветно оружjе. Поради тоа во конкретниот случаj, навистина е
ирелевантна околноста дека осудениот неовластено набавил само. .муницига, а не и оруж]е.

Поради изнесените причини,а СОогледнаугарденото во фактичката
состоjба, правилно е утврдено дека во деjствиjата на обвинетиот се
соцржани елементите на кривичното дело недозволено држеьье на оруж]е
и распрскувачки материи по член 218 став 2 од КЗ на РМ, за кое
осудениот е огласен за виновен и осуден.
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Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.43/
94 од 7.04.1994 година.

48_ Региетареките таблици на моторното возило. .прететавуваат JaBHa иеправа СОкога се утврдува идентитетот на
моторното возило идозволеноста тоа да се вклучи во jавниот и
патен еообраtаj -Со употреба на регистарски таблички на возило
на кое тис не му припагаат, се сторува кривичао дело _
фалсифвкував,е на иеправа од член 222 етав 1 од КЗРМ_

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази во текот на главниот претрес пред
првостепениот суд е утврдена неспорна фактичка состоjба од ко]«. .произлегува дека во детствигага на осудениот се консумирани сите
елементи за постоен.е на кривичното дело фалсификував,е на
исправа предвидено во член 222 став 3 од К3 на РМ. Имено,
осудениот Р. М., иако знаел дека регистарските таблици со бр.ОХ-
737-73 припагаат на друго возило, на 30.06.1993 година ги ставил на
друго возило, - претставуваjки ги како вистински и тоа дека се на
патничкото возило - марка "опел кадет" кое пак претходно имало
на себе австриски регистарски таблици и така истото го употребил
во jавниот сообрака].

Во одбраната на осудениот пред првостепениот и второстепениот
суд и во барането за вонредно преиспитуван.е на правосилната пресуда
сеповторува прашан.ето далирегистарската таблица на магорнаго возило
претставува JaBHa исправа и дали со менуван.ето на истите од едно на
друго возило, без спровепуван.е на соодветна постапка пред
овлаcreнигеоргани, претсгавувакривичнодело -фалсификуван,енаисправа
според член 222 од К3 на РМ.

Врховниот суд на Република Македони] а при разгледуван,е на
ова прашан-е наjде дека регистарската таблица на моторно возило
претставува [авна исправа. Имено, за да се добие регистарска таблица
за соодветно моторно возило пред овластените органи е потребно да
се спроведе постапка со кога се утврдува потеклото на возилото,
неговиот сопственик и неговиге технички карактеристики, се со цел да се
утврди дали истото може да се вклучи во jавниот сообраКаj. Врз основа
на сета тоа се добива исправа за сопственикот на возилото - сообракаша
дозвола, а дел од истата се регистарските таблици кои се прикачуваат на
возилото. Регистарските таблици служат за утврцуван,е на
идентитетот на моторното возило во jавниот и правниот сообрака].
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Со евентуалното неовластено менуван-е на регистарските таблици
од едно на друго возило, се нарушува идентитетот на возилото од
кое се земени табличките, а исто така и на возилото на кое
неовластено се приклучени иетите. Поради тоа, фалсификуван.е на
исправа прететавува не само менув ан.е на податаците за
регистарскиот броj на соодветно возило но и менуван,е на I
регистарските таблици од едно на друго возило, се со цел да истото I
се стави во jавниот сообрака],

Неприфатливи се навадите во баразъето на осудениот дека то] 1,1

ништо не менувал во содржината на регистарските таблици и дека не
сторил кривично дело - фалсификуван,е на исправа. Согласно член 222
став 1од К3 на РМ - кривичното дело фалсификуван,е на исправа се
извршува итогаш когаизвршигелот ке употребиюrn:преправинесоодветна
[авна исправа. во конкретниов случаj, самата упгреба на регистарските
таблици на возило кои не му припагаат, прететавува всушност употреба
на лажна исправа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони] а Квп.бр.62/
94 од 2.05.1994 година.

49_Кривичпо цело-фалсвфвкував,е на пари-член 168 став 1
КЗРМ - општ и посебен цел, се сторува со ставазъето во оптек на
лажпи пари без оглед дали е тоа една или повехе банкноти.

Со тоа што е пропуштено да се издвоjат службепите
белеmки во посебеп плик од останатите кривичви СПИСИ7е
постапено спротивпо па одредбите од членот 83 од ЗКЦ но
доколку тие ве се земени како доказ за утврдувазье ва фаКТИ7со
првостепевата пресуда ве е сторена суштествева повреда на
одредбите од член 364 став 1 точка 8 и став 2 во врека со член 39
одЗКП

о д о бра зло Ж е н и е т о:

Дека американските долари биле фалсификовани, со
сигурност се констатира од спроведеното вештачен.е надвете
банкноти во апоени од по 100 УСА $, за кои, сведскот ш. А.
посведочил дека му ги продал обвинетиот ш..Дека и другите 400
УСА $ што му биле понудени на сведскот од обвинетиот Ф., биле
фалсификувани произлегува од фактот што тие банкноти
обвинетиот Ф. ги иекинал, како и од фактот дека се добиени од исти
личности, а тоа се обвинетите и.и Ц., кои биле присутни и кои му
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го посочиле човекот на кого треба да бидат продадени, а тоа е
свецокот А. ш.

Дека сите обвинети биле свесни дека поседуваат лажни пари
и дека ги пуштаат во оптек, произлегува од анализата на
искажувагьата на обвинетите ш. и Ф., од нивното однесуваьье пред
сведскот А. и од неспорниот факт дека првите 200 УСА $ биле
фалсификувани, односно дека откако биле скриени, сите побегнале,
а обвинетиот Ф. банкнотите што ги поседувал ги искинал. Според
мислен.ето на Врховниот суд, ако не бил свесен дека поседува
фалсификовани долари, ако сметал дека се тоа вистински долари
па дури и ако само се сомневал поради изjавата на свецокот А. во
нивната вистинитост, не би ги искинал. Ги искинал затоа што бил
сигурен дека се тоа фалсификовни пари и дека немаат ниаква
вредност и за да не биде фатен со истите.

Од диспозитивот на пресудата иод образложението на пресудата,
со сигурност се констатира дека обвинетиот и. и. иМ. Ц.се подведени
подобвинениеза пуштагьево опгек насите шест банкнотифалсификовани
амеркански долари, дека обвинетиот ш. е огласен за виновен за 200
УСА $ односно за 2 банкноти од по 100 УСА $ фалсфикувани, кои
ги пуштил во оптек, а обвинетиот Ф. е подведен под обвинение и е
огласен за виновен за четири банкноти од по 100 УСА $
фалисификувани.

Кривичното дело според член 168став 1од КЗРМ-оIШIТИпосебен
дел, се чини кога се ставаат во оптек лажни пари, без оглед дали е тоа
една или повеке банкноти. Според сето ова произлегува дека обвинението
не е пречекорено, ниту спрема обвинетиот и.И., ниту спрема обвинетиот
М. Ц., ниту спрема обвинетиот К. Ш., ниту спрема обвинетиот Е. Ф.
Обвинението не се темелело врз претпоставки, а првостепениот суд. ..пресуцата ja донел врз докази на кои можел даJa темели евотата одлука.
Утврдените решителни факти во првостепената пресудапроизлегуваат од
доказите на кои суцот поверувал, а такви се и самопризнаншата на
обвинетите Ф. иш. даденипред истражниот судиjа.

Обвинетиот Е. Ф. своют исказ го давал пред суцски толкувач.
Од записникот не може да се види дека еден дел од исказот е
забележуван во отсуство на судскиот толкувач, а уште помалку дека
порадитоа невиегинито билзабележан.

Врховниот суд на Република Македониjа оценува дека
првостепениотсудгиизвелситепотребнидоказизаправилнодасеутврди
фактичката положба идека со ништо не е повредено правото на одбрана
на обвинетите. Искажуван.ата на обвинетите на главниот претрес не
укажува на некаква потреба од нивно соочуваьье, односно на
потреба од распит на некои други_сведоци.
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Навистина основани се наводите на jавниот обвинител дека
првостепениот суд пропуштил да ги издвои И во посебен коверт
изолира изjавата на обвинетиот Ф. Е. и службената белешка за
обавен разговор со обвинетиот Ш., со што е повредена оцредбата
од член 83 од ЗКП Мегутоа, оваа изjава и службена белешка не се
земени како основа за утврдените факти во првостепената пресуда,
заради што Врховниот суд оцени дека истите, сепак, не биле од
влиjание да се донесе првостепената пресуда. дотолку повекс што,
како што е погоре изложено, фактичката положба произлегува и
од доказите на кои судот поверувал , така што не стои навоцот дека
со неиздвогуватьето на службената белешка во одделен коверт, била
сторена суштествена повреда на член 364 став 1 точка 8 и став 2 од
ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Кж.бр.1/
94 од 24.03.1994 година.

50. Не е повредена оцрецбата од член 99/1 и член 108/3од
ЗКП ако судот, со решението со кое се запира криввчната
постапка, реши и за имотно правното побаруватье цоколку
претходно обвиветиот и оштетевиот за тоа и се спогодат.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-его е неосновано.
Кога во текат на кривичната постапка ке биде истакнато имотно

правно побаруван,е, при цонесуван.ето на одлуката судот треба да ги
земе предвидида гипримени и материjалноправните одредби одзаконите
во важност, па дурииприфатениге ставовии принципишто се применуваат
во процесната постапка.

Врховниот судна Република Македониjа, во ово] кривичноправен
случаj во врека со ко] е поднесено баран-ето за заштита на законитоста,
констатира дека имаистакнато имотно-правно побаруваьье од оштетените
и дека судот такво им досудил, по претходно постигнатата спогодба
за тоа помеfy оштетените и обвинетиот.

Од кривичните списиможе неспорно да се утврди дека оштетениге
против обвинетиот поднеле писмена кривична приjава со Kojaприложиле
две лекарски уверенига за над нив извршен лекарски преглед, со
констатирана диjагноза за карактерот итежината на здобиените повреди
шго им гинанеп обвинетиотво кривичноправниотнасган. Кривичнатаприjава
и лекарските уверениjа за суцот биле несомнен цоказ дека оштетените
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имале трошоци. во кривичната приjава побарале обвинетиот да биде
задолжен да ги плати трошоците, додека на рочиштето за главен
претрес, но пред почетокот откако изнеле дека со обвинетиот се
смириле, изнеле и тоа дека то] им ветил невознемирувалье и
надоместуваьье на кривичните трошоци и трошоците за лекувалье,
во вкупен износ од 4.000,00 динари. Обвинетиот пак, од сво]а страна
ja потврдил нивната изjава и свогата согласност да им го исплати
таквиот износ од 4.000,00 динари на име трошоци за лекарските
уверенига и за нивното лекуван.е. Со овие нивни изjави всушност во
целост се оформиле физиономиjата на имотно правното побаруван,е
и постоетьето на спогодба тоа да се надомести.

Според тоа, од наведените цитираниписмени и неспорни изjави на
оштетениге иобвинетиот, СОсигурносгсеконстатирадека оштетениге биле
повредени во кривично - правниот настан, во врска со во него
задобиените повреди имале трошоци за цаван,е налекарски уверениjа иза
лекуван.ето и со обвинетиот постигнале спогодба таквите трошоци,
назначени во висина од 4.000,00 динари, да им ги исплати обвинетиот.
Оштетенигеи обвинетистнеизнелепоnpeцизниспецификациинатрошоците
за лекарските уверениjа и за лекуван-его. Овие "трошоци" во врска со
издадените им лекарски уверениjа, секако можат да бидат означени
како "кривични трошо ци" што се спомнуваат во одредбите од член
95 став 2 од ЗКЦ мегутоа, за лекуван-ето секако можат да се означат
и со поимот "штета" што би се состоела во смалуван-е на имотот на
оштетените (обичнаштета) иливо нанссуване надруг физички бол истрав
(нематериjа.лнаштета)!

Во текот на кривичната постап:ка оштетените и обвинетиот не го
употребиле поимот "штета", каков во свотата одлука употребил судот.
Мегутоа, судот поимот "штета" сепак правилно го употребил, иако со
решението не направил разграничуван-е на сумата во кога висина таа
изнесува, односно што би требало да се подразбере под то] поим.
Под ово] поим пак би можело да се подразберат трошоците што ги
имале оштетените и по двата основа. Побаруван.ето на трошоците по
двата основа сепак претставува имотно-правно побаруван,е.

Од напред наведеното произлегува дека оштетените спрема
обвинетиот, во врска со кривично-правниот настан, имал е определено
имотноправно побаруван.е кое обвинетиот воопшто не го оспорил, а
пред судот дал согласност да им ja вадомести сумата од 4.000,00
динари наjдоцна до 1.07.1991 година. Според тоа, констатациjата
дека за надоместуватье на ова имотно-правно побаруван,е помегу
оштетените и обвинетиот несомнено била постигната спогодба во
согласност со ко]« судот само го констатирал тоа, е неизбежна. Дека
ова било така, наjсигурна потарда -е фактот што решението на судот
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не било оспорено со жалба, па така тоа станало правосилно и
извршно!!!

:За имотноправноо побарувагье оцлучува судот. во ваков
случа], во кривична постапка, кога се исполнети условите за
запиран,е на кривичната постапка, правилно е за имотно-правното
побаруваьье оштетените да бидат упатени на граганска парница
(член 108/3 од ЗКП). Мегутоа, доколку оштетените и обвинетиот
пред судот се спогодат за имотноправното побаруван.е, не е во
спротивност со оцредбиге од ЗКП ако со решението за запиран-е
на постапката се реши и за имотноправното побаруван,е, така како
што за тоа тие се спогодиле, зошто во таков случаj не се работи за
суден,е, туку за мегусебно постигнатата спогодба за имотноправно
побаруван.е со кое странките слободно располагаат, адекватно како
е тоа применето во граганското процесно право.

во конкретниов кривично правен случаj токму така постапил
Општинскиот суд: на оштетените им го досудил износот од 4.000,00
динари за ко] со обвинетиот се спогодиле то] да им го плати наjдоцна
до 1.07.1991 година.

Навистина со решенито се употребува поимот "штета" каков
оштетените и обвинетиот не употребиле, а покраj тоа судот не ги
специфицирал и раздвоил трошоците од штетата, мегутоа, како
што е погоре наведено, во суштина овце се работи за имотноправно
побаруван.е, за кое нешто постигнале спогодба оштетените и
обвинетиот,-заради што, употребата на ово] поим и донесената
оцлука воопшто не можат да се доведат во врека со некаква повреда
на одредбите од членот 99 став 1 од ЗКП

Заради изнесеното, баран-ето на Jавното обвинителство на
Република Македониjа беше оценето како неосновано, па во
сголасност со опредбата од член 421 од ЗКЦ како такво и беше
одбиено.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Кзз.бр.1/
92 од 22.01.1992 година.

51. Соизвршителите на кривичното дело според чпенот 158
од Кривичниот закон на Република Македони]а, солидарно му
оцговараат на оmтетениот за надоиест на штетата, без оглед на
тоа ко] од нив колкава противправна имотна корист оствария.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Окружниот суд во с. повеке обвинети лица се
огласени за виновни како соизвршители на кривично дело -
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разбоjништво - од член 158 став 1 од КЗ на РМ и покраj изречените
им кривични санкции, ги задолжил солидарно да му ]а вадоместат
штетата на оштетениот од ко], за време на cTopYBalЬeTO на делото,
одзеле утврдена количина на германски мерки.

Кривич:ни:отсовет на Врхов:ни:отсудна Република Македониjа не
го уважи жалбениот навод на еден од обвинетите, ко] смета дека била
неправилна одлуката на првостепениот суд, кога сите ги задолжип. .солидарно да Ja надоместат штетата на оштетениот, иако то] му го
вратил делот што го зел по извршувагьето на кривичното дело.

Предното затоа што сеработи за соизвршители на кривичното дело
кои солидарно одговараат за штетата,без оглед на тоа ко] од нивколкава
противправна имотна корист остварил и без оглед на тоа што неко] од
нив вратил дел од штетата. Солидарната одговорност за штетата значи
целосно обештетуван,е од сите, не на рамни делови, туку може и само
од еден. Важно е оштетениот цел осно да се намири.

Врховенсуд на Република МакедониjаКж.бр.8/95 од 23.03.1995
година.

52_Ако обвипетиот не бил затекнат дома" а поканата за
- -негово присуство на JaBHaTa седница пред второстепениот суд Ja

примила неговата марса, се смета дека известуван-ето е уредно
извршено.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Не е повредено правото на опбрана во постапката пред
второстепениот судсо тоа што осудениот не присуствувал на седницата.
Jавната седница пред второстепениот суд е одржана во присуство на
бра:ни:телотна осудениот ко] изjавил дека "обвинетиот поради болест бил
спречен да присуствува на седницата". Од наводите во баран-ето на
осудениот произлегува дека то] бил известен дека на 30.03.1995
година ке се ОдРЖИ седница пред Окружниот судБ.Имено, во баратьето
се наведува дека магката на осудениот ангажирала нов бранител за
да се jави на [авната седница пред Окружниот суд во Б. Спрема тоа,
очигледно е дека во семегетвото на осудениот имало пристигнато
покана за одржуван.е на [авна седница. во случаjов, осудениот со
ништо не го поткрепил своето тврден,е дека на 30.03.1995 година
бил на лекуван,е и дека бил спречен да присуствува на [авната седница.
Согласно на член 122 од ЗКЦ сите достави што треба лично да се
примат, ако лицето што треба да ги прими не се затекне во станот,

"1 <,
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тогаш доставата може да се изврши на неко] возрасен член од
домакинството, на ко] начин се смета за доставував-ето дека е уредно
извршено. Фактот што магката на осудениот ангажирала друг
бранител за да присуствува на [авната сецница, укажува дека за
[ввната седница на 30.03.1995 година било уредно извршено
досгавувагьето во смисла на член 122 од ЗКП Спрема тоа, по
наогаьье на ово] суд, не е сторено повреда на правото на одбрана на
осудениот во смисла на член 427 став 1точка 3 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Квп.бр.85/
95 од 28.09.1995 година.

53. Повредено е правото ва оцбрана ва обвиентиот кога ве
му била врачева првостепевата пресуда, како и жалбата ва
Jаввиот обвинител изjавена против првостепевата пресуда.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општинскиот судво Б. обвинетиот Р.Н. бил огласен
за виновен за кривичното депо-тешка телесна повреда по член 43 став
1од КЗ на РМ и му била изречена условна осуца, при што му била
одмерена казна затвор во траен.е од 4-четири месеци, чие што
извршуваьье го одложил за време од 2-две години под услов да не
стори друго кривично дело.

По жалба на Општинскиот jавниот обвинител наБ., Окружниотсуд
во Б., ja преина чил ваквата прсуда иго осудил сега барателот , на казна
затвор во траен-е од 4-четири месеци.

Осудениот, од ваквите одлуки на првостепениот ивторостепениот
суд, останал незадоволен и поднел баран-е за вопредно преиспитуван-е
на правосилна пресуда, во кое наведува дека со истите е погрешно
применет законот на негова штета.

Врховниот суд на Макецони]а, по разгледуван-е на баран-его
за вонредно преиспитуватье со правосилна пресуда, а имагки го во
предвид и одговорот на Jавниот обвинител на Македони] а со ко] се
предлага баран-ето да се уважи, наjде дека истото е основано од
следнивепрwrnни:

Основани се наводите во баран-ето затоа што навистина на
осудениот не му бил врачен примерок од првоетепената пресуда, а
ието така не му била врачена нижалба на Општинскиот [авен обвинител
од Б., вложена против првоетепената пресуда.

Поточно, првоетепената пресуда била иепратена на
осудениот, но иетиот не ja примил лично, туку ja примило друго лице
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кое се потпишало на повратницата, што е спротивно на член 121 и
123 став 2 од ЗКП Примерок од жалбата на Jавниот обвинител како
што е погоре наведено, воопшто не му бил доставен на осудениот
што е пак спротивно на член 369 од ЗКП На ваков начин, со
постапка та на првостепениот суд и со одлуката на второстепениот
суд, всушност е повредено правото на оцбрана на осудениот, поточно,
повреден е членот 427 став 3 од ЗКП

Поконкретно кажано, повредено е неговото право на одбрана,
бидезки. доколку на осудениот му била врачена првостепена пресуда,
истиот би можел да ja обжали и да бара [авна седница. Доколку пак
добил копие од жалбата на Jавниот обвинител, можел на неjзе да даде
одговор и во одговорот да побара и одржуван.е на [авна седница.

Како со недоставуван.ето на првостепената пресуда и на копие
од жалбата на Jавниот обвинител е повредено правото на одбрана на
осудениот и како второстепениот суд првостепената пресуда Ja
потврдил, на ваков начин со второстепената пресуда е повреден
законот на штета на осудениот од причина што сторените повреди
биле од влиj ание за донесувагье на правична одлука, со што пак е
повреден членот 427 став 3 од ЗКП Поради тоа следуваше баразъето
да се уважи второстепената пресуда да се укине и предметат да се
врати на второстепениот суд на повторно супен,е, како во
повторната постапка би се согледале пропуштазьата сторени на
штета на одбраната и истите на соодветен начин да се отстранат и
потоа биде донесена соодветна одлука.

Пресуда на Врховниот суд на Македони]а Квп.бр.54/91 од
25.06.1991 година.

54_ Тоа што во решението за исплата на наградата на
бранителот оцреден по службена должност стои дека тие се
исплатуваат од буцетсквте средства на суцот, од обвинетиот не е
отстранета обврската, меГуостанатите, да ги плати и тие трошоци
согласно член 98/1 во врека член 95/4 и член 100/1 од ЗКП

о д о бра зло ж е н и е т о:

Окружниот суд во с. согласно член 95 во врска со член 98 од
зкп, го задояжил обвинетиот да плати судски паушал во износ од 5.000
денари, на име трошоци во кривична постапка износ од 2.000 денари,
додека пак на име трошоци во постапката за бранител по службена
должност го задолжил да плати износ од 53.1ОО денари, се во рок од
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15 дена по правосилноета на пресуцата, а под етрав на присилно
извршуван,е.

Обвинетиот, преку неговиот бранител, покраj другото,
прееудата со жалба ja напага и во целот за трошоците на кривичната
постапка.

Врховниот суд на Република Макецони]а со сво[ата пресуда
нагде дека првоетепениот суд не погрешил кога обвинетиот M.J. го
задолжил да ги плати трошоците на кривичната постапка,во износнаведен
во првоетепената пресуда. Судот наога дека тоа се виетинеки сторени
трошоци и дека обвинетиот е должен да ги надомести на судот во смиела
на член 98 етав 1 од ЗКП

Тоа што во решението за иеплата на бранителот по елужбена
должиост стои дека тие трошоци пагаат на товар на буцетските средства
на СУДОТ,неja симнува од обвинетиот обврската да ги надомести
трошоците во целост. Сите трошоци сторени во текот на кривичната
постапка пагаат и се иеплатуваат однапред од буцетските средства
на еудот, а потоа се надоместуваат од оеудените лица, како што е
случаj со обвинетиот, во смиела на член 98 став 1 во врека со член
95 став 4 член 71 и член 100 етав 1 од ЗКП

Од списите на прецметот се гледа дека обвинетиот не е во
така тешка материjална соетоjба за да не може да ги надомести
трошоците во кривичната постапка, бидегки повеке од очигледно е
дека то] во повекс наврати донгал и престоjувал во Скопj е.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Кж.бр.142/
92 од 17.02.1993 година.

55.Не прететавува суштествена повреда на член 357 став 7
во врека со член 364 став 2 од Заковот за кривичната постапкв,
ако на главвиот претрес оmтетевиот не биденепосреднораепитан
како свецок. иако на таков распит насгогувал и предлагал
обвиветиот, доколку судот го прочитаи неговиот исказ даденпред
истражвиот судига поради поетоев-е на услови во смиела на член
333 став 1точка 1од ЗКП

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со жалбата на обвинетите, покраj другото, првостепената пресуда
се побива и поради еуштествени повреди на ЗКП - член 364 став 1
точка 3 и став 2 во врека со член 333 етав 2 и 5 и во врска со член
357 точка 7.
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Врховниот суд на Република Македони]а, разгледувагки ги
таквите жалбени наводи наjде дека тие се неосновани, поради
следното:

Лицата чие присуство е неопходно на главниот претрес се
оцредени во член 299, 300 и 301 од ЗКП во оно] круг на лица спага
и оштетениот со кривичното дело, кога е предложен во свогство на
свецок. Во конкретниот случаj, оштетениот не е распитан на
главниот претрес, туку на претресот е прочитан неговиот исказ
даден во истрагата.

Врховниот суд на Република Македонига оценува дека
првостепениот суд имал законски претпоставки така да поста пи,
затоа што согласно со член 282 став 2 од ЗКП во текот на постапката
сторил доволно напори на оштетениот да му се достави известие
за покана за главниот претрес. Дури, бил даден и налог за стражарно
приведуваIЬе. Како пак присуството на оштетениот не е апсолутно
задалжително, туку факултативно, првостепениот суд не сторил
повреда од член 364 став 1 точка 3 од ЗКЦ кога и без согласност на
обвинетите и нивните бранители, го прочитал исказот на
оштетениот даден во истрагата. Исто така, Врховниот суд на
Република Македонига оценува дека суштествено во ово] случа] е
тоа што не се повредени правата на оштетениот, а тоа не е сторено
затоа што првостепениот суд расправал и одлучил и по неговото
отштетно побарувалье истакнато во истрагата.

Од изнесеното следува и заклучок дека не е сторена повреда
и на член 363 став 2 од ЗКП Тоа од причина што согласно со член
333 став 1 точка 1 од ЗКЦ записниците со исказите на сведоците
можат да се прочитаат ако испитаното лице умрело, душевно се
раз болело или не може да се пронаше. во случаjов, неспорно е дека
оштетениот е иселен од местото на живеен,е и во време на главниот
претрес се наогал во странство со непозната адреса на живеен-е.
Таквите податоци се констатирани на записникот за главен претрес,
после кое судот цонел одлука исказот на, оштетениот даден во
истрагата, да се прочита.

При таква состоjба на работите неосновани се наводите во
жалбата за сторена суштествена повреда и од член 357 став 7 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони]а Кж.бр.87/
95 од 4.10.1995 година.
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56. Обвинетите лица против кои кривичната постацка
правосилно завршвла, можат да бицат исnитyвани како сведоци
во постацка против соизврmителите за истиот кривичво-правен
настан. Н07 дококу место нивно испитуван,е, како показ биде
изведена правосилпата пресуда со Koja тие биле осудеВИ7 не се
чини суштествена повреда на поетапката од член 364 став 1и2 од
Заковот за кривичната поетапка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се и жалбените наводи за непотполно или
погрешно утврдена фактичка положба.

Првостепениот суд фактичката положба ja темели врз исказот
на оштетениот и доказите од списите во кривичниот предмет
К.бр_123/93. Утврдената фактичка положба произлегува од овие
докази. Со обвинението се предлагало да бидат распитани во свогство
на сведоци обвинетите, а сега осудените по предмето К.бр.123/93,
што според мислев.ето на Врховниот суд не било во спртоивност со
одредбите од ЗКП во то] предмет тие биле распитани како обвинети
со сите права и должности во постапката, а бидеjКи постапката по
то] предмет правосилно завршила, во ово] предмет би биле
распитани како сведоци, со сите права и должности на сведоци што
им ги гарантираат и признаваат оредбите од ЗКЦ во постапка
против соизвршителите за истиот кривично правен настан, што пак
не е во спротивност со опредбите од ЗКП

Мегутоа, на записник за главен претрес, кога истиот бил
одложен од 18.04.1995 година, претставникот на обвинението,
заменикот на Окружниот [авен обвинител го повлекол предлогот
во обвинението за распитот на сега осудените како сведоци и на
место нив предложил увид во списите по кривичниот предмет
К.бр.123/93. На то] ден ангажираните бранители од обвинетиот не
се jавиле пред суцот, од кои едниот не бил и уредно викан, но за
нарецниот претрес истиот одбил да прими покана, потпишуважи
свога изjава дека му било откажано полномошното, а место нив за
обвинетиот се jавил друг бранител во чие присуство и бил одржан
претресот. На претресот, пак, ниту бил ставен приговор при
врцпьето на увид во доказите од списите по предметот К.бр.123/93,
ниту биле предложени други цокази, посебно не било предложено
претходно да се распитаат како сведоци сега осудените по то]
предмет. Заради ова, со фактот што не биле непосредно распитани
како сведоци сега осудените, Врховниот суд не наjде дека е
суштествено повредена некога одредба од ЗКЦ дотолку повекс што
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по то] предмет е доставена правосилна пресуда кога била прочитана
на претресот против соизвршителите и како таква прететавува исто
така показ во постапка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а Кж.бр.79/
95 од 28.09.1995

57. Полицаецот не се ис:клучувакако сведок - да сведочи за
околности во врека со понудениот му подкуп.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со правосилна пресуда на Општинскиот суд во Г. ко] а е
потврд ена од страна на Окружниот суд во С., осуден е Р .А. од К. за
кривично дело-даван,е на поткуп-од член 182 став 1 од КЗ на РМ на
времена казна затвор.

во баразъето на осудениот за вопредно преиспитуван,е на
правосилна пресуда се наведува дека е сторена суштествена повреда
во смиела на член 364 став 1точка 8 од ЗКЦ со тоа што како доказ,
на ко] е заснована пресудата, бил исказот на полицаецот како
службено лице.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Македонига
го одби баран-ето како неосновано, поради следното:

во член 83 став 3 од ЗКЦ каде се зборува за оцвогуван,е на
записниците од останатите списи, се вели дека така ке се постапи и
со сите известувагьа кои на органите за внатрешни работи ги цале
обвинетите. Тоа значи известуван-ата кои ги дале обвинетите во
врека со стореното кривично дело.

во конкретниот случаj не се работи за такво известуван,е, туку
за самото де]ствие на извршуван.е на кривичното дело - даван,е на
поткуп. Затоа, ово] суд стои на стоjалиште дека полицаецот, иако
поетапувал како службено лице во контролата во сообракагот, не
се исклучува како сведок да сведочи за околноста во врска со
понудениот му поткуп.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.32/
92 од 28.05.1992 година.

58. Со тоа што првостепената пресуда се темели само врз
исказот на оштетевиот, не е повреден Заковот за кривичвата
постацка на штета на осудениот. -
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Врховниот суд на Република Македониjа наога дека се
неосновани наводите во бара~ето на осудениот дека при
донесуван.ето на правосилната пресуда е сторена битна повреда на
постапката по член 364став 1точка 8во врска со член 347 и член 15
од ЗКЦ со тоа што правосилната пресуда се заснива само на
еднострано кажуван-е на оштетениот, додека други материгални
докази не постогат.

Неоснованоста на изнесените наводи се состаи во тоа, како
што тоа правилно е изнесено во предлогот на Jавниот обвинител
на Македониj а, дека согласно член 225 став 2 од ЗКЦ оштетениот
може да биде сослушан во свогство на сведител, така што
темелен-ето на правосилната пресуда на исказот на оштетениот
и.пдека осудениот му го одземал портмонето со парите и личните
документи, не е спротивна на законот - член 16 од ЗКП Како што
се гледа од списите во прецмет от, оштетениот во текот на. .постапката на три пати има дадено сво] исказ и на сите три пати то]
е категоричен дека осудениот е то] ко] му го одземал новчаникот.
Такви изjави, има како во истрагата од 5.11.1992 година, така и на
главните претреси од 12.01.1993година и 15.10.1993 гоина, а исто
така оштетениот бил категоричен и при препознаван.ето на
осудениот во Полициската станица од 18.09.1992 година, кога го
препознал осудениот мегу 6 други лица. На главниот претрес од
15.10.1993година, пак оштетениот сослушан како сведок. подробно
обjаснува како осудениот му го одземал новчаникот, така што при
една таква состо] ба на работите, немало причини пониските суцови
да не поклонат верба на оштетениот и како е погоре наведено, не е
повреден законот на штета на осудениот со тоа што првосилната
пресуда се темели на ово] доказ.

Од изнесените причини и фактичката состоjба утврцена со
правосилната пресуда не се доведува под значително сомнение, а. ..
кога оценка ово] суд Ja дава по увидот во правосилната пресуда и
другите списи по прецметот.

Пресуда на Врховниот судна Република Македонига Квп.бр.55/
94 од 5.05.1994 година.

59. Пако сведскот бил со заостапат душевев разво], ако ги
перцепирал поjавите од обjективниот свет и вив може успешно
да ги препесува (репродуцира), на таков доказ може да се засвива
одлуката според одредбите од ЗКП
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о д о' бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се наводите во бара~ето за вонредно
преиспитува~е на правосилната пресуда на осудениот К.К., дека
со пресудите на пониските судови била повредена опредбата од член
364 став 1 точка 8 од ЗКЦ бицегкисвидетелот Б.К. бил со заостанат
душевен разво], и дека на неговиот исказ не можеле да се засниваат
пресудите на пониските судови.

Видно од списите на предметот, првостепениот суд, свидетелот
Б.К. и оштетениот Н.С. непосредно ги сослушал на главниот претрес
од 4.10.1990 година, а на нивните искази не ставил никаква
забелешка осудениот, ниту пак таква забелешка ставил неговиот
бранител на главниот претрес од 25.02.1991 година.

во оваа смисла се произнеле пониските судови и од никаде не
произлегува дека свидетелот Б.К. бил со заостанат душевен развоj.
Мегутоа исказот на то] свидетел, ко] и да бил со заостанат душевен
развоj, а ги перцепирал поjавите од обjективниот свет и можел
успешно да ги пренесува (репродуцира), може да претставува доказ
на ко] може да се заснива пресуда според одредбите на член 364
став 1 точка 8 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Махедонига Квп.бр.77/
91 од 25.10.1991 година.

60. Не претставуа повреда од член 427 став 1точка 2 во врека
со член 364 став 1 точка 8 од Законот за кривичната постапка,
доколку пресупата се заснова само врз исказите на оштетените.

Од образложение:

Изнесените наводи во баразъето на осудениот за погрешно и
нецелосно утврдена фактичка состоjба, се неосновани. Согласно
член 427 од 3КЦ не е допуштена можност да се бара вонредно
преиспитуван,е на правосилна пресуда поради погрешно и нецелосно
утврдена фактичка состоjба. Мегутоа, ово] суд согласно член 429
во врска со член 423 од 3КЦ по службена должност, испита дали
решавачките факти, утврдени со правосилната пресуда. се под
сериозно сомнение. Од изведените докази во текот на главниот
претрес произлегува дека решава чките факти врз основа на кои е
донесена правосилната пресуда се утврдени од доказите што
првостепениот суд ги извел во текот на главниот претрес. Спрема
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тоа, не постои сериозно сомнение во решавачките факти врз основа
на кои е донесена правосилната пресуда .. Неосновани се наводите
дека со правосилната пресуда е сторено повреда на член 427 став 1
точка 1 во врска со член 365 став 1 точка 1 од ЗКЦ односно, дека
деjствиjата што осудениот ги сторил спрема осудените биле сторени
во состоjба на нужна оцбрана. Ово] cyд~при разгледуваIЬе на овие. .наводи, наще дека во случагот кога се извршени кривичните дела,
во нужна оцбрана во смисла на член 9 од КЗ на РМ-општ и посебен
дел-делувал токму оштетениот, ко], пак, бил нападната од
осудениот. Од утврдените решавачки акти во правосилната пресуца,
што произлегуваат од изведените цокази, не постогат основи за
примена на член 9 од КЗ на РМ-општ и посебен дел и за осудениот.
Тоа се поткрепува и од исказите на распитаните сведоци пред
првостепениот суд.

Не е точно тврцен.ето дека врз основа на исказите на
оштетените не може да се заснова пресуда . Оштетените се
сослушани во свотство на сведоци и тоа не претставува повреда во
смисла на член 427 став 1точка 2 во врска со член 364 став 1точка
8 од ЗКП Овие покази, исказите на оштетените , не се докази
предвидени во членовите - 218 став 1О ~228 и 244од ЗКП врз кои не
може да се засновува една пресуда . Затоа, неосновани се наводите
дека врз основа на овие докази не може да се темели пресуда.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Квп.бр.103/95 од 26.10.1995година.

61_Не се повредува правото на оцбрана на обвинетиот со
тоа што пе се изведени сите докази предложени од страна на
обвинетиот, доколку од изведените докази весомиено е утврдена
фактичката поло:жба за сторителот на делото.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општнскиот суд во К. огласен е за виновен
Л.Н. од с.п за кривично дело - кражба - од член 155став 1 од КЗ на
РМ и осуден на времена казна затвор. Таквата пресуда ja потврдил
Окружниот суд во Б.

Осудениот во баран-ето за вонредно преиспитуван.е на
правосилна пресуда наведува дека му било повредено правото на
оцбрана во смисла на член 427 точка 3 од ЗКП со тоа што не биле
прифатени и изведени и другите докази кои ги предложил во свога ..
одбрана, односно сите предложени сведоци од негова страна.

I
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Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Макецони]а,
таквото баратье го одби како неосновано, бидезки стои на стоjалиште
дека судот не е должен да ги изведува сите предложени докази од
странките, доколку од изведените докази несомнено е утврдена
фактичката состоjба за сторено кривично дело и сторителот, како
што е во конкретниот случа] и затоа одлучи како во диспозитивот
согласно член 429 во врека со член 427 точка 3 од ЗКП

Врховен суд на Република Македонига Квп.бр.98/95 од
4.10.1995 година.

62. Доколку првостепениот суд по предлог за извршувазье
на мерката за безбедност-задолижително псиxиjатриско лекуван,е
и чуван-е во здравствена установа, одржал претрее во отсуство
на обвинетиот, без претходно да прибави мислев-е од вештото
лице или надлежна здравствена установа за здраветвената
состоjба на обвинетиот заради Koja то] не можел да присуствува
на претресоТ;t се повредува одредбата од член 494 став 2 од Законот
за кривичната постацка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд немал услови да го одржи претресот според
предлогот за изрекуватье мерка за без бедност -задолжигелно
психиjатриско лекуваIЬе и чуван-е во здравствена установа, бицегки
не бил присустен обвинетиот, а немало извештаj од болницата за
нервни и душевни болни Демир Хисар, ниту пак изjава на присутниот
вештак на претресот, дека обвинетиот е во таква состоjба поради
кога да не може да присуствува на претресот (член 494 став 2
реченица втора од ЗКП). Заради ова, според мислен-ето на
Врховниот суд.немало услови претресот да се одржи, истиот требало
да се одложи и новиот да се одржи во присуство на обвинетиот .
Претресот можело да се одржи во отсуство на обвинетиот само
доколку се прибавела изjава или мислен-е за таква состоjба на
обвинетиот поради ко]« то] да не може да присаствува на претресот.
во случаjов така не е постапено, првостепениот суд не прибрал таква
изjава, ко]« треба да биде несомнена, за тешката состоjба на
обвинетиот и за неможноста, поради неа, да присуствува на
претресот, заради што е повредена одредбата од член 494 став 2
реченица втора од Законот за кривичната постапка.

Во оваа смиела жалбата на обвинетиот се [авува како
основана, заради што беше уважена, решението укинато и предметог
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вратен на првостепениот суд на повторно постапува~е и
оплучуван,е.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Кж.бр.51/
95 од 20.09.1995 година.

63. Битпиот елемепт-очигледна неспособност за безбедно
возетье не го утврдува вештакот-неуропсвхшатар, туку судот од
сите докази (од вачинот на одвесуван-ето на обвинетиот, од
управуван-ето со моторното ВОЗИЛ07 од концентрацвгата на
апкохопот во крвта и свично).

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд, на правилно и целосно утврдена фактичка
положба, правилно го применил кривичниот закон кога обвинетиот
з. го огласил за виновен и осудил за кривичното дело-тешко дело
против безбедноста на лугето и имотот во сообракагот од член 243
став 2 во врска со член 240 став 1 од КЗ на СРМ. Според исказот на
обвинетиот даден во истрагата, дадените обjаснува~а за настанот
во поединости, неговото однесуван,е, цржен.ето на дупликат
клучевите од возилото во себе, присуството на алкохол во крвта
над 1,50 грам промили, начинот на возен-ето, брзината со ко]« го
управувал патничкото возило, баран.ето на оштетениот Н. и сега
покоjниот С. тие да управуваат со возилото, произлегува дека
обвинетиот во време на сторуван-ето на делото, односно кога го
управувал моторното возило под деjство на алкохол, бил очигледно
неспособен за без бедно возен-е; и покраj тоа што бил свесен дека
поради алкохолисаноста може да настапи забранетата последица,
сепак се согласил со неjзиното настапуван.е и управувагки со
возилото го загрозил j авниот сообрака] на патиштата, а по ударот
на возилото во дрво, И неговото превртуван.е, го изгубил животот
неговиот сопатник С.К. , а сопатникот Н. Пзадобил лесни телесни
повреди, додека на возилата "Лада" и "Фолксфаген" е причинета
матерИJ ална штета.

И според неуропсихиjатриското вештачен,е, обвинетиот во
време на сторуван-ето на кривичното дело бил пресметлив. Мегутоа,
постоен.ето на елементот "очигледно неспособен за безбедно
возен.е" на основното дело од членот 240 став 1 од КЗ на СРМ се
утврдува од судот а се заклучува од однесуван.ето на обвинетиот
пред да го земе возилото, за време на управуван.ето и после тоа.
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Според тоа, ово] суштествен елемент како фактичка околност и
како правна констатацига, Ja утврдува судот, а не вештакот, од
изведените докази заради што вештакот немал обврска да се
произнесува за иети от .

Пресуда на Врховниот еуд на Македониjа Кж.бр.41/91 од
29.05.1991 година.

64. Повредено е правото на оцбрана на обвинетвот, докол:ку
претседателот на советот без одлука на советот и без да ги покани
странките заради ПРИСУСТВО:1 изврши увид И состави записник за. .то] УВИД:1ко] потоа на претресот го користи како доказ и врз него
]а заснова пресупата.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Решителните факти за постоезье на целосен мрак во време
на незгодата, се доведуваат под сомнение и заради тоа што се
утврдени и врз доказ ко] не бил изведен на главниот претрес од
страна на судот. Увидот извршен од претсецателот на советот на
1.09.1991 година, за што бил сочинет и запиеник, не само да бил
направен во спротивност со опредбите од ЗКП (без присуство на
странките, без претходна одлука на судскиот совет и тн.) туку,
иетиот записник, иако не бил прочитан на главниот претрее и не
бил изведен како доказ, и бил користен за утврцуван,е на фактите.
На то] начин било повредено правото на одбрана на обвинетиот
било повредено начелото на контрадикторност во поетапката (во
стадиум на главниот претрее и во жалбената поетапка), а тоа било
од влиjание и правилно да бицат утврдени фактите.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.31/
92 од 27.05.1992 година.

65. Изменетите искази на обвипетите и на сведоците што
се дадени во претходната постапка, а што им се предочени на
главниот претрес:1 претставуваат докази кои се изведени на главен
претрее и врз основа на нив може да се заснова пресудата.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Врховниот суд на Република Македони]а оценува дека секогаш
судот е должен совесно да ги оценува секо] доказ поединечно и во
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врска со другите докази и врз основа на таква оцена да изведе
заклучок дали неко] факт е докажан. во ово] случаj првостепениот
суд така и постапил и ги оценил совесно сите докази поединечно и
вкупно и заклучил дека малолетниот во претходната постапка, кога
го опишал целиот настан како се одвивал, од почетокот до кра]от,
j а зборувал вистината. Со самото предочуван-е на исказот на
малолетниот на главниот претрес, што го дал во претходната
постапка, значи дека и то] цоказ е изведен на главниот претрес и
врз то] цоказ може да се заснова пресуда, како што сторил и
првостепениот суд. За тоа како се десил предметниот настан,

. .малолетниот кажал во претходната поетапка пред истражниот суди]а
и во присуство на неговиот бранител, опишувагки подробно како се
дошло до идеj а и како таа идеj а заедно со обвинетиот Е. j а
реализирале, а тоа се случило за време на првомаjските празници,
кога оштетените не биле дома и дома немало никоj, а знаеле каде
се наога нивниот стан.

Врховниот суд оценува дека правилно постапил првостепениот
суд што му поклонил верба на исказот на малолетникот , даден во
претходната поетапка, од причини што дел од неговиот исказ се
поткрепува и со материгален доказ, а тоа е записникот за извршен
увид на лице место, во ко] е констатирано на каков начин била
отворена вратата од странот на оштетените и притоа е констатирано
дека отворан-его е извршено онака како што кажал ималолетникот. .во претходната постапка и се нашени иетите оштетуван.а, што то]
ги кажал, на самата врата. Исто така, има сличности на исказот на
малолетникот со исказот на оштетениот за количината на
одземените пари. Тоа што го кажал малолетниот во претходната
постапка пред истражниот суцита, го кажал и пред органите на
Центарот за социjални работи во Е., каде малолетниот признал дека
го сториле делото.

Поради погоре изнесеното, Врховниот суд оценува дека
изменетите искази на обвинетите и на сведоците, што се дадени во
претхоцната постапка што им се предочени на главниот претрес,
претставуваат докази кои се изведени на главен претрес и врз основа
на нив може да се заснова пресудата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Кж.бр.51/
93 од 13.05.1993 година.
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66. Трошоците на кривичната постапка што настанале по
подигнато обвинение на оштетевиот како тужитеп, а за кривичво
дело што се гони по службена ДОЛЖНОСТ::о во случаj на
ослобоцителва пресуда паfаат на товар па бупетските средства
на судот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Наводите во баран-ето за заштита на законитоста дека
Општинскиот суд во Д. и Окружниот суД во Ш. сториле повреда на
законот од член 99 став 1 од ЗКЦ е основано, поради следново:

Општинскиот суд д. одлучувагки по супсидиjарниот
обвинител предлог на оштетената В.Н, поднесен против Н.Г_ за
кривично дело - иеиввршуван,е на судска одлука за вракан,е на
работник на ра/бота од член 83 од КЗ на РМ, донел пресуда со ко]«
обвинетиот ПГ. го ослободил од обвинение врз основа на член 350
став 1точка 2 од ЗКЦ а суспидиjарната тужителка В.Н. ja задолжил
на име трошоци во постапкатата му плати на обвинетиот сума од
1.365,00денари.

Окружниот суд во Ш., постапувагки по жалбата на
супсидиjарниот тужител, истата ja одбил како неоснована и
првостепената пресуда Ja потврдил во целост.

Врховниот судна Република Македонига наога дека согласно
член 99 став 1од ЗКЦ кога обвинетиот ке се ослободи од обвинение,
тогаш трошоците на кривичната постапка пагаат на товар на
буцетските средства , освен во случаите кои се одредени во
останатите спорови од цитираната одредба. Притоа, тие останати. .случаи не се однесуваат на супсици] арниот тужител туку на
приватниот тужител, освен ДОКОЛКУ станува збор за лажно поднесена
приjава, во ко] случа] лицето што поднело таква приjава ке ги сноси
и трошоците на кривичната постапка.

во конкретниов случаj, со правосилната пресуда не се
утврдило дека станува збор за лажна приjава, во ко] случаj би
можело да се врши эадолжуван,е со трошоци на кривичната
постапка, туку оштетената како супоидигарна тужителка е
задолжена да му ги надомести на обвинетиот трошоците на
кривичната постапка само поради тоа што била донесена
ослободителна пресуда.

Констатирагки ja ваквата повреда на законот на ко]« се
укажува во баран.ето за заштита на законитоста, Врховниот суд на
Република Македони]а, постапувагки во смисла на член 422 од ЗКП
, истото го уважи и пресудите на пониските судови ги преиначи во
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делот од одлуката за трошоците на кривичната постапка,
констатиралки дека ваквите трошоци во износот даден во изреката
на првостепената пресуда треба да паднат на товар на буцетските
средства на судот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Кзз.бр.10/94 од 27.04.1994 година.

67. Доколку по доставував.ето на жалбата од Jавниот
обвини.......Тел на осудевиот поминал рокот за одговор на жалба, не е
сторена суштествена повреда во смисла на член 364/2 во врека со
123/4 од ЗКЦ иако примеров од жалбата на Jавпиот обвинител
не е доставена и на брапителот на осудевиот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Окружниот суд во Ш. уважувагви ]а жалбата на надлежниот
[авен обвинител ja преиначил првостепената пресуда и на сите
осуцени им изрекол времени казни затвор, наместо изречената им
условна осуда, иако примерок од жалбата на jавниот обвинител не
бил доставен и на бранителот на осуцените.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Макецони]а
го одби како неосновано баразъето на Jавниот обвинител на
Македонига за заштита на законитоста, поради следното:

Навистина жалбениот суд го превидел фактот дека примерок
од жалбата од Jавниот обвинител не му бил доставен и на бранителот
на осудениот, со што не инсистирал на примена на член 123 став 4
од ЗКЦ во ко] е кажано дека покраj на обвинетите, примерок од
жалбата на тужителот се доставува и на бранителот на обвинетиот.

Ово] суд наjде дека со тоа не е сторена суштествена повреда
во смиела на член 364 став 2 од ЗКП со неправилната примена
оцредбите од член 123став 4од ЗКП Ова затоа што рокот за одговор
на жалбата тече од денот на приемот на жалбата од страна на
обвинетиот, а не на бранителот, па во конкретниот случаj. .направениот пропуст не влигае и неможел никако да влигае за
правилно и законито пресудуваьье, како се бара во член 364 став 2
одЗКП

Врховен суд на Република Македониjа Кзз.бр.20/92 од
24.12.1992 година.
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68_ Оштетениот со изjавената жалба може да ja напага
пресудата само поради одлуката за трошоците на кривичната
постапка, а не и за имотноправното баратье.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Жалбата е недозоволена
во конкретниот случаj Окружниот суд во С. со пресудата

одлучил и за имотноправното баран-е, односно, согласно член 108
од ЗКЦ ги задолжил обвинетите во оваа кривична постапка на
оштетениот да му надомести штетата за украдените предмети кои
не му биле вратени во износ од 930.884,00 денари. Со сега
обжаленото решение, а со оглед на извршената деноминациjа,
извршена е исправка на пресудата, па наместо 930.884,00 денари е
утврдено дека на оштетениот треба да му се надомести штетата во
износ од 9.308,00 денари.

Согласно член 360 од ЗКЦ преземен како републички пропис,
оштетениот може да ja побива пресудата само поради одлуката на
судот за трошоците на кривичната постапка.

Од наведеното во жалбата, видно е дека оштетениот ja побива
пресудата поради досуденото имотноправно побаруван.е по ко] основ
не може да изjавува жалба, асогласно горенаведената законска
оцредба.

Поради изнесените причини следуваше жалбата на
оштетениот да биде отфрлена како недозволена.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Кр.бр.22/
94 од 1.03.1994 година.

69_ Факгот што второстепениот суд (во второстепената
пресуда) не се произнел по сите жал бени наводи за погрешно
утврдена фактичка попожба и за постоезье на конрацикторности
во првостепепата пресуца, како и за констатациите во нводот од
вештото лице, а имено дека биле во спротивност со содржипата
на то] наод, не се предвидени основи за поднесуван-ена баратье за
нонредно преиспитуван-е на правосилпа пресуда.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето е неосновано.
Наведеното во баран-ето, а имено дека второстепениот суд

не се произнел по сите жалбени основи, не се произнел по жал бената
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основа за погрешно утврцена фактичка положба, не се произнел за
полно контрадикторности во првостепената пресуда и дека
констатациите во пресудите на Општинскиот суд и Окружниот суд
биле во спротивност со наодот на вештото лице, дека не обjасниле
за соизвршителството на осудените, не се предвидени основи за
поцнесуватье на баран-е за вонрецно преиспитувагье на правосилна
пресуда во смисла на оцредбите од член 427 од ЗКП Сите погоре
наброjани околности во баран-ето, а имено разни недостатоци во
пресудите на пониските судови, би можеле евентуално да се означат
и оценат како суштествени повреди на одредбите од член 364 став 1
точка 11 од ЗКЦ мегутоа, ако како такви навистина постоjат, би
можеле да се отстрануваат со друго вонредно правно средство
баран-е за заштита на законитоста но не и со баран-е за вонредно
преиспитуван,е на правосилна пресуда.

Непотполната или погрешна утврдената фактичка положба
исто така не е предвидена основа во смисла на одрецбите од член
427 од ЗКП, за попнесуван-е на вакво бар ан.е за вонрецно
преиспитуван.е на правосилна пресуда. Мегутоа, со користен-е на
овластувагьата што произлегуваат од оцредбите на член 429 во врска
со член 423 од ЗКП Врховниот суд се задржа и на ово] дел од
пресудите, при што констатира дека утврдената фактичка положба
се темели врз содржината на цоказите и таа со ништо не се доведува
под значително сомение. во пресудите на пониските суцови се
изнесени во доволна мера причини за утврдуваните решителни
факти, кои, и според мислен-ето на Врховниот суд се темелни и како
такви прифатливи.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Квп.бр.,13/91 од
2.03.1991 година.

70.Бидеjm во второстепената пресудаеудотвоопштоне се
произнел за жалбенвот основ имотно-правното побаруватье,
второстепената пресуда е под значително сомнение и е со
еуmтеетвениповредиво смиела на член 364/1точка 11од ЗКП

о д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од првостепената пресуда. обвинетиот е огласен за ви
новен и му е изречена условна осуда за кривичното дело од член 234
став 2 во врска со став 1од КЗ на РМ, како и задолжен на оштетената
страна да Ja надомести штетата во утврден определен износ.
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Второстепениот суд со пресуда j а оц бил жалбата на
обвинетиот, изjавена преку неговиот бранител, како неоснована, а
ja потврдил првостепената пресуда. Видно од жалбата и
второстепената пресуда, иако првостепената пресуда се напага и
поради досуденото имотно-правно побаруван.е, второстепениот суд
не се произнел и по ово] основ. Не дал причини, ниту пак се изведени
докази од кои со сигурност била утврдена причинетата штета.

Врховниот суд на Република Македониjа по повод баран-ето
за заштита на законитоста против правосилната пресуда наога дека
постои сериозно сомнение за вистинито<?та на решавачките факти,
утврдени во второстепената пресуда против кога баран.его е
поднесено во поглед на одлуката за досуденото имотно-правно
побаруван.е. Поради тоа не е возможно да се одлучи по баран-ето
за заштита на законитоста како што е поставено, бидегки
второстепениот суд не го испитал основот за досуденото имотно
правно побаруваьье, што е под серозно сомнение.

Од сите наведени причини, по повод баран-ето за заштита на
законитоста, против второстепената пресуда, следуваше истата да
се .укине и предметот врати на второстепениот суд на повторно
одлучуван,е, а во смисла на член 423 став 1 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита Кзз.бр.23/
91 од 30.10.1991 година.

71. Суштествева повреда ва оцредбата од чпенот 364 став 1
точка 8од ЗКП постои доколку второстепевата пресуда се засвова
врз докази кои ве биле изведени на главниот претрес од
првостепениот суд:)а биле приложени во предметот, во со жалбата
против првостепевата пресуда.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Второстепениот суд постапил спротивно од опредбите од член
347 став 1 а во врска со член 427 став 1 точка 2 од ЗКП Имено, во
член 347 став 1 е предвидено дека судот ja заснива пресудата само
врз фактите и доказите што се изнесени на главниот претрес. во
ово] случаj второстепениот суд ги ценел како докази и факти
спогодбите што биле постигнати помегу оштетените и АД "Месна
индустриjа" за вракан,е на работа на оштетените и решениjата што
потоа биле донесени за нивна суспензиjа од работа. Видно од списите
по предметот, тие докази не биле изведени на главниот претрес, а и
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Окружниот суд во С. со решение ja отфрлил жалбата на
Jавното обвинителство како недозволена, затоа што била насловена
како жалба за каз ната, иако во случаjот била изречена кривичната
саНКЦИJа- условна осуда.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Македонига го уважи
баразъето за заштита на законитоста против таквото решение, од
следните причини:

Нападнатото решение судот го донел врз основа на член 383
од ЗКЦ според ко] жалбата ке се отфрли како недозволена ако е I
поднесена од неовластено лице или од лице кое се откажало од t

правото на жалба или ако се утврди откажувен-е од жалба или ако 1,11

повторно е изjавена жалба или ако по законот не е дозволена. во
ово] конкретен случаj не се работи за ниеден од тие услови. i

Нема во ЗКП оцр епб а к о[а предвидува можност за !
отфрлуван.е на жалбата како недозволена ако е насловена како
жалба за одлуката за каз на, иако станува збор за изречена кривична
саНКЦИJа- условна осуда.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Македониj а смета дека
не е битно како со зборови е насловен основот на жалбата. Битно е

не можеле да бидат изведени, бицегки биле состав ени после
завршуваььето на главниот претрес. Така, спогодбите биле донесени
на 26.10.1993 година, решениjа за суспензиjа биле донесени на
3.11.1993 година, а главниот претрес бил завршен на 6.10.1993
година. На то] начин е направена повреда на оцредбата од член 364
став 1точка 8 кога повреда согласно член 427 став 1точка 2 од ЗКП
е основ за поцнесуван,е на баран,е за нонредно приспитуваlЬе на
правосилна пресуда, бидезки второстепената пресуда се заснива на
докази и факти врз кои не може да се заснива пресуда.

На ваков начин е направена повреда на оцредбата од член 364
став 1 точка 8 од ЗКП

Пресуда на Врховниот суд на Република Мак ецони] а
Квп.бр.27/94 од 17.03.1994 година.

72. Дозволена е жалбата со Koja првостепената пресуда се
напага поради оцяуката за казната, иако со обжалената пресуда е
изречена условна осуца, ако од содржината на жалбата се гледа
дека се напага поради одлуката за кривичната сапкциjа.

о д о бра зло ж е н и е т о:
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каква е содржината на жалбата. во конкретниот случаj жалбата на
jавниот обвинител е против изречена условна осуда и се бара на
осудениот да му се изрече казна, кога спага во кривичните санкции.
Ништо суштествено не може да се промени од содржината и желбата
изразена во жалбата, ако во истата беше ставен како осно в "за
кривичната санкциjа".

Затоа ово] суд оцени дека жалбата во ваков случаj едозволена
и согласно член 422 став 3 од ЗКП самота утврди повредата на член
383 од ЗКЦ бидезки баран-ето за заштита на законитоста е на штета
на осудениот.

Врховен суд на Република Македони]а Кзз.бр.8/90 од .18.04.1990
година.

13. Со нецоставуватьето на примеров од жалбата на
опгтетениот, во смиела на член 443 етав 8 од Заковот за
криввчната постапка, на оеудениот му е повредено правото на
одговор на жалба во смиела на член 369 од Заковот за кривична
постапна.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со тоа што првостепениот суд не доставил примерок од
жалбата на оштетениот до осудениот, за да може во законскиот рок
осудениот да го користи правото на одговор на жалбата, на истиот
му е повредено правото на одговор на жалба предвидено во член
369 од ЗКП

Второстепениот суд погрешил кога допуштил да решава по
жалбата на оштетениот, иако благовремено уочил дека не е
доставено примерок од решението на обвинетиот од 17.02.1993
година, а испуштил да види дека на обвинетиот не му е доставен и
примерок од жалбата на оштетениот, изjавена согласно член 443
став 8 од ЗКЦ за користен-е на правото на одговор на жалбата на
оштетениот. Со ваквото постапуван.е на второстепениот суд се
повредени опредбите на кривичната постапка во жалбена постапка,
за кое нешто, по мислен-е на ово] суд, второстепениот суд бил должен
да води сметка по службена должност-согласно член 376 став 1точка
1 во врска со член 365 став 1 точка 4 од ЗКП

Врховниот суд на Република Македониjа наога дека пониските
судови со ваквото посгапуван.е ги повредиле одредбите на
кривичната постапка во жалбена постапка, на штета на осудениот,
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а истите биле ДОЛЖНИ за тоа да водат сметка и по службена
должност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а Квп. бр.83/
95 од 4.10.1995 година.

74. во постапката за неправо повторуватье на кривичната
постапка, во случа] на преивачуван-е на правосилна пресуда и
изрекнував,е на единствена казва заТВОР7судот не се впушта во
процепка на околностите кои биле од влиjание поецинечно
утврдевите казни (по правосилната пресуда) да бицат погопемни
или помали и дали тие казни правилно биле утврдепи и изречени,
ниту пак судот е овластен нив одново да ги утврДУва.

Околноста дека се променил односот на осудепиот сирема
одделно сторените дела по правосилноста на пресуцата, е без
значение зошто по свотата суштина тоа е нова околност настаната
по правосилноста на пресудата и се одвесува на личните своютва
на осуценвот, а такни и на неа слични околности не се земаат
предвид при оцмерував.ето на новата казва во постапката за
неправо повторував-е на кравичната постапка, кога се взречува
само врз основа на опие утврдеви околности кои веке биле земени
предвид во редовната кривична постапка одделно по секо]
кривичен предмет и оценувани во смисла на одредбите од член
401 од ЗКД како и оние што се однесуваат на изрекувазье
единствена казва според член 48 и 49 од КЗ на СФРJ.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Жалбата е неоснована.
Наводите, истакнати во жалбата дека првостепениот суд

неправилно ги оценил околностите кои се од влигание за висината
на казната, како и дека тие околности се механички пренесени од
порано донесените правосилни пресуди без нова оценка на тие
околности, се целосно неосновани.

Суцот при преиначуван.ето на правосилната пресуда и
изрекуван.е осуда на единствена казна затвор во смисла на член 401
став 1 точка 1 од ЗКЦ не се впушта во оценка на околностите кои
биле од влиjание поединечно утврдените казни по правосилните
пресуди да бицат поголеми или помали и дали тие биле правилно
утврдени и судот не е овластен нив повторно да ги утврдува. При
оцлучувазьето во оваа постапка, судот ги применува опредбите за
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изрекуван.е на единствена казна за кривични дела сторени во стек и
тоа согласно член 48 и 49 од КЗ на СФРJ, при тоа, во пресулата се
наведува поради што дошло до изрекуван.е на новата пресуда и на. .ко] начин, односно според ко]а основа е утврдена казната со новата
пресуда.

Наводите дека се променил односот на осудениот спрема
сторените дела по правосилноста на пресудата, во оваа постапка е
без значен.е, затоа што тоа е по евогага суштина повикуван-е на
нова околност настаната по правосилноста на осудителните пресуди,. .ко]а се однесува на личните свогетава на осудениот, а таква и слични
на неа околности не се земаат предвид при одмеруван.ето на новата
казна, затоа што новата казна се изрекнува само врз основа на оние
околности кои биле веке земени предвид во редовната кривична
постапка, одделно по секо] кривичен предмет, и ценети во смисла
на член 401 од ЗКЦ односно според одредбите за стек на кривични
дела., во случаjов, токму така е и постапено па, според тоа, ваквата
околност, наведена во жалбата, не може да биде предмет на оцена. .и одлучуван,е на судот ко] врши спотуван.е на правосилно изречените
казни, туку, евентауално, од судот ко] по баран-е на осудениот би
оцлучувал по неко] нонреден правен лек.

Врз основа на изнесеното, Врховниот суд на Македониjа,
наоfаjки дека жал бените наводи се неосновани и дека со
првостепената пресуда правилно му е одмерена казната во смисла
на опредбага од член 48 и 49 од КЗ на СФРJ и член 40] од ЗКЦ
жалбатаjа одби како неоснована иjа потврди првостепената пресуда.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Кж.бр.7/91 од
17.01.1991 година.

75. Според содржината на член 425 од ЗКП питу еден
тужитеп, според тоа и оштетениот како тужител, не е овластен
да поднесува баразье за вояредно превспитуван,е на правосилна
пресуда.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со правосилна пресуда на Општинскиот суд во С. ко]а е
потврдена и од страна на Окружниот суд во Ш. ослободен е од
обвинение Р.К. од С. согласно член 350 точка 3 од ЗКЦ оти не било
докажано да го сторил делото за кое бил обвинет и кое било
застапувано од оштетениот како супсидиjарен тужител.

8 Збирка на судски оцлуки 113



Супеидиjарниот тужител, против таквата правосилна пресуда.
поднеп бараьье за вонредно преиспигуван.е со предлог правосилната
пресуда да се укине и предметот врати на ново суцен.е.

Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Макецони] а
согласно член 428 став 3 во врека со член 425 став 1 од ЗКЦ го
отфрли баран-ето како недопуштено од следните причини:

во член 425 став 1 од ЗКП е речено дека осудениот на казна
затвор или малолетнички затвор може да поднесе баран-е за
вонредно преиспитуватье на правосилна пресуда поради повреди
предвидени во ЗКП

Од ова произлегува дека ова нонредно правно средство му е
дозволено само на осудениот и на неговиот бранител, но не и на
други учесници во постапката, па така не и на супсици] арниот
тужител.

Врховен суд на Република Македониjа Квп.бр.56/92 од
18.06.1992 година.

76. Во постапката за вонредно преиспитуваае на
правосилната пресуца, одлуката за каз ната може да се преисцита
само во случаи кога со правосилната пресуда судот го пречекорил
овпастуван-ето, што го имал според заковот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Наводите во баран.ето на осудениот дека е сторена повреда
на кривичниот закон на штета на осудениот, при одмеруван.е на
висината на казната, се неосновани.

Согласно член 427 став 1 точка 1 од ЗКЦ првостепената
пресуда може да се преиспитува поради повреда на кривичниот закон
на штета на осудениот ако се работи за повреда од член 365 точка 1
до 5 од ЗКП. Одлуката за казната во постапката за вонредно
преиспитуван,е на правосилна пресуда може да се преиспита само
во случаевите кога со правосилната пресуда судот го пречекорил
овпастуваььето кое го има по законот, а на штета на осудениот, а
имено ако му одмерил повисока казна од онаа предвидена за
конкретното кривично дело.

Со правосилната пресуда првостепениот суд согласно член 41
од КЗ на РМ-општ и посебен дел, ги имал предвид сите олеснителни
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околности при одмеруватье на висината на казната и извршил
ублажуван,е на предвидената казна за кривичните дела- тешка
кражба. 130 конкретниот случаj единственената казна за двете
кривични дела-казна затвор во траен,е од 5(пет) месеци е под
предвиденист максимум казна затвор за кривичното дело-тешка
кражба од член 156 став 1 од КЗ на РМ.

Од тие причини, нема повреда на кривичниот закон на штета
на осудениот и неприфатливи се наводите во жалбата на осудениот
дека се работи за мошне строга казна.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Квп.бр.99/
95 од 25.10.1995 година.

77. Доколку не се прифати предлогот на осудените за
реконструкцига со увид на местото на кривично-праввиот настан,
не е повредено правото на оцбрана ако судот имал доволно докази
правилно да ja утврди фактичката попожба.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со неприфакан-ето на предлогот на одбраната на осудените,
да се иврши увид со реконструкцига на самото место, не е сторена
повреда на правата на одбрана на осудените во смисла на член 427
точка 3 од ЗКП Осудените не порекнуваат дека во текот на
критичната нок го нападнале оштетениот и дека телесните повреди
му ги нанеле тие. Имагки ги предвид ваквите нивни искази и другите
докази изведени на главниот претрес, произлегува дека нема
сериозно сомнение во решавачките факти утврдени со правосилната
пресуда. А судот кога веке извел доволно докази од кои несомнено
биле утврдени правно релевантните факти, не бил должен да го
прифати предлогот да се изврши увид и реконструкциjа на самото
место.

Ово] суд по службена должност во смисла на член 429 во врска
со член 423 од ЗКП ценеше дали постои основано сомнение во
решавачките факти утврдени со правосилната пресуда. па наjде дека
не постои такво сомнение.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Квп.бр.67/95 од 11.07.1995 година.
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78. Супсидиjарниот тужител не е овластен да поднесува
баран.е за нонредно преиспитуван.е на правосилна опбивателна
пресуда.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Врховниот суд со решение го отфрлил баран-ето за вонредно
пр еиспит-ув ан,е на правосилна пресуда како поднесено од
неволастено лице.

во член 428 став 1 од ЗКЦ се истакнува дека-баран-ето за
вонредно преиспитуваlЬе на првосилна пресуда мажат да поднесат
осудениот и неговиот бранител, а согласно член 428 став 3 од истиот
закон, екажано дека-баран.ето кое е поднесено неправовремено или
кое го поднело неовластно лице ке го отфрли со решение
претседателот на советот на првостепениот суд или судот надлежен
за оцлучуван,е по баран-ето.

Како во случаjов вакво вонредно правно средство не е
овластен да поднесува СУПСИДИJарентужител, туку тоа може да го
поднесе само обвинетиот и неговиот бранител и тоа само кога се
работи за ефективна казна затвор, следуваше барав-ето да се
отфрли како недопуштено, па со оглед што тоа го нема сторено
претсецателот на советот на првостепениот суд, следуваше да тоа
го стори Врховниот суд согласно член 428 од ЗКП

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Квп.бр.18/91 од 25.03.1991 година.

79. Кога жалбите изjавени од осудепите и од лицата кои
имаат право да подпесат жалби во нивва корист, се отфрлепи како

.ненавремени, ке се смета дека осудените воопшто не користеле
редовен правен лек и во таков случаj поднесените баразъа за
вонредно преиспитуван,е на правосилна пресуда се нецоэволеви,
во смиела на член 428 став 3 во врека со член 425 став 3 од ЗКП

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Откако Окружниот суд во с. со решение ги отфрлил како
ненавремени жалбите на осудените Р.Ф. и Е.Ф., поднесени од
бранителот и од магката на Е. Ф. против пресуда со ко]« се огласени
за виновни и осудени на времени казни, дваjцата осуцени поднесоа
до ово] суд баран-а за вонредно пренспитуван-е на правосилна
пресуда.
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Кривичниот совет на Врховниот суд на Република Македониjа,
согласно член 428 ета в 3 во врека со член 425 став 3 од ЗКЦ таквите
баран-а ги отфрли како недопуштени, поради следното:

во член 425 став 3 од ЗКП е речено дека осудениот ко] не
кориетел редовен правен лек против пресудата, не може да поднесе
баран-е за вонредно преиспитуван.е на правосилна пресуда. освен
ако со пресулата на второстепниот суд наместо ослобоцуван,е од
казна, судска опомена, условна осуда или парична казна, е изречена
казна затвор, односно воспитноправна мерка малолетнички затвор.

во конкретниот случа], бидегки жалбите биле правосилно
отфрлени како ненавремени, ово] суд смета дека во ваков случаj
треба да се смета дека осудените не користеле редовен правен лек,
а како не се работи за исклучокот предвиден во член 425 став 3 од
ЗКЦ следуваше согласно член 428 став 3 од ЗКП баран-ата да се
отфрлат како недопуштени.

Врховен суд на Република Македонига Квп.бр.109/90 од
20.08.1990 година.

80. Баразъето за вонредно преиспвтуватье на правосилна
пресуда се поднесуваво рок од еден месец, а не во рок од 30дена,
а рокот истехува оно]ден од последниот месец ко] по своют броj
одговара на броjот од оно] ден кога рокот почнал да тече, без
оглед колку дена имал месецот ко] влегува во рокот (28, 29, 30
или 31).

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето е ненавремено.
Имено, од увидот во доставницата се утврдува дека

второстепената пресуда на ден 4.12.1989 година ja примила сопругата
на осудениот- Т. И., потпишувагки се лично на означеното место
потпие на примачот. Преку увидот во полномошното на кое не е
означен датумот, се констатира дека осудениот Б. И. го
ополномоштил како адвокат В. Н. во негово име да ja прими
второстепената пресуда и да го застапува понатаму во постапката
по вонредните правни лекови, потпишуватки се со сво] параф на
местото на властодавецот. Освен тоа , од доставницата се гледа дека
бранителот В. Н. на ден 1.02.1990 годинаjа примил второстепената
пресуда и приемот го потврдил со ево] потпие на местото потпие на
приемачот. Инаку писмената за кои станува збор се приложени во
списите на к.ривичниот предмет.

117



Врховниот суд, постапуватки според одредбата од член 425
став 2 од ЗКП со кога е предвидено дека баран-ето за вонредно
преиспитуван.е се поднесува во рок од еден месец од денот кога
обвинетиот ja примил правосилната пресуда,jа испита навременоста
на поднесеното баран-е од осудениот, преку свогот бранител, за
вонредно пренспитуван-е на правосилна пресуда при што Jа имаше
во предвид и оцредбата од член 91 од ЗКП Сет о ова при положба
што баратьето од осудениот, преку неговиот бранител, непосредно
е поднесено на ден 3.03.1990 година до првостепениот суд, потврдено
со судски штембил и со потпис на овластениот суцски работник.

Според тоа, бидезки за поднесуватье на барагье за вонредно
пренспитуван-е на правосилната пресуда е пропишан рок од еден
месец од денот кога обвинетиот ja примил правосилнта пресуца,
(член 425 став 2 од ЗКП) и како наведениот рок завршил со протекот
на оно] ден од последниот месец ко] што по сво[от броj одговара на
денот од кога рокот е отпочнат (член 91 став 2 од ЗКП), а имагки
предвид дека бранителот по добиеното овластуван.е правосилната
пресуда ja примил на ден 1.02.1990 година а баран-ето го поднел на
ден 3.03.1990 година, тогаш -е[асно дека баран-ето е поднесено со
пречекорувазье на пропишаниот рок и се JaBYBaкако ненавремено.
Притоа, дури да се земе пресметуван-ето на рокот од наредниот ден
по денот кога бранителот ja примил правосилната пресуда, заради
тоа што месец февруари има 28 дена, а поднесуван-е на баран-е е
пропишано во рок од еден месец, а не во рок од 30 дена, рокот
истекнал на ден 1.03.1990 година, по истекиуван-его на пропишаниот
рок од еден месец во член 425 став 2 од ЗКП

Врховниот суд, наогагки дека поднесеното баран-е е
ненавремено донесе решение за неговото отфрлуван-е, согласно
член 428 став 3 од ЗКП

Решение на Врховниот суд на Македони]а Квп.бр.58/89 од
28.03.1990 година.

81.во врека со определував-ето на мерки за безбедност во
кривичната постапка7 здраветвената установа не е овластена
странка, да користи правви лекови противодлуката на судот7 виту
пак има право да означува здравствена установа во Koja такните
мерки ке се спровелат итогаш кога постапката е цокрената според
негзин предлог.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

По повод предлогот на Болницата за душевни болести
Демир Хисар за замена на здраветвената установа во кога ке се
спроведува мерката за безбедност-задолжително лекувагье и
чуван.е во здравствена установа спрема Н.Н., така што намесо
определената за таа намена Болница Демир Хисар, да се определи
друга установа во Републиката, Окружниот суд со решение го
одбил предлогот како неоснован, мериторно оценувагки дека
предметната здравствена установа е погодна определената мерка
за безбедност да се спроведе. Жалбата на здраветвената установа
чиj предлог за замена на здраветвената установа -е опбиен.
Врховниот суд на Република Македонига ja отфрли жалбата како
изj авена од неовластено лице, а поради следното:

Согласно член 498 од ЗКЦ судот по службена должност
или по предлог на здравствена установа одлучува за мерките за
безбедност и ja определува установата каде тие ке се
спроведуваат. Следователно, здраветвената установа не е
овластена странка во таква официjална постапка на судот, туку
согласно оваа законска одредба здраветвената установа е
овластена само да дава предлог за измена на мерката за
без бедност и дали ке се спроведува во определена установа или
таквата мерка ке се спроведува спрема лицето на слобода. Оттука,
по мислен.е на Врховниот суд на Република Македониjа,
здраветвената установа не е овластена да предлага соодветна
установа каде ке се спроведува мерката за безбедност, туку
надлежноета на здраветвената установа е определена со Законат
за извршуван.е на санкциите за кривичните дела и стопанските
престапи.

Сходно на кажаното, во случаjов, Болницата за душевни
болести Демир Хисар, нема право да изjавува жалба, иако
решението за определуван,е на здравствена установа каде ке се
спровеле мерката за безбедност е донесено по неjзин предлог,
поради што Врховниот суд на Република Македониjа така
изjавената жалба ja отфрли поради тоа што е изгавена од
неовластено лице.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Кж.бр.l05/95 од 15.09.1995 година.
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82. Со иэцавав.ето па потерница се преюmyваат роковите
за настапував-е па релативната застарепост за извршувазье на
казната. по пе се прекинуват и роковите за настапуватье па
апсолутвата застаревост за извршував.ето на казната.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето за заштита на законитоста е неосновано.
Не се основани наводите во баран.ето на заштита на

законитоста поднесено од JaBHoTo обвинителство на Република
Македониjа, дека на ден 7.06.1992 година настапила ре.лативна
застаренот за извршуван,е на казната на осудениот. Ова од причина
што потерницата претставува посебен акт, Koja по своют карактер
на издаван-ето и деjстуваlЬето има трагнс деjство во однос на
пронащуватьето на осуденото лице. Потерницата има неограничено
цегство во времето и просторот, така што со истата може да се
пронаjде осудениот во секое време и на секо] простор. Со неа не е
ограничено времето до кога треба да се пронаше осуденото лице,
ниту пак е ограничен просторот каде истиот треба да се пронаjде.
Со неа се наредува истиот да биде пронаjаден и приведен до
надлежниот орган и се додека не биде пронаjден и приведен до. .надлежниот орган, истата има дегство, па таквото нетзино делуван-е
и ja чини да биде со траен карактер. Потерницата нема потреба да
се обновува кога веке е издадена, но ако нема потреба од истата,
треба да се повлече. во ово] случаj не е спорно дека е издадена
потерница за пронащуван,е на осудениот Р. А. од Скопjе, и истата
не е повлечена. Така, со неjзиното издаван,е е прекинат рокот за
настапуваьье на релативната застареност, но не се прекинува рокот
за настапуван.е на апсолутната застареност ко]« во ово] случаj сепак
не настапила. Од овие причини баран-ето за заштита на законитоста
е неосновано, па како такво е одбиено,

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Кзз. бр.15/
94 од 15.09.1994 година.
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- - ----------- - - -

1.ПРЕСМЕТКА НА КАМАТА
Член 279од Закнот за облигационитеодноси

Граганекото одделение на Врховниот еуд на Република
Македониjа, по повод забележаните нецостатоци во постацките пред
еудовите во врека со примената на конформната метода при
пресметката на затезната камата, а по советуван-ето со еудиите во
извршните одделениjа одржано на 21.12.1995 година, на седницата
одржана на 26.02.1996 година, усвои

ПРАВНО МИСЛЕIЪЕ
ЗА

IIPИМЕНА НА КОНФОРМНАТА МЕТОДА ПРИ
ПРЕСМЕТКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА

При пресметуван-ето ва затезвата камата, кое според
одредбите на Заковот за височината на стапката ва затезната
камата, се врши месечно со примена ва конформната метода, за
да се избегне эасметував,е камата на камата, кога пресметката
се врши за период подолг од една година, пресметавата затезна
камата за првата годинаодзадоцнував-етосо ппаказьена главвиот
долг (главницата), ве се додава ва износот на главвиот долг, туку
ната:му пресметуван.ето ва затезвата камата се врши само ва
износот ва главвиот долг. На крагот на втората година
пресметаната затезва камата не се додава на износот ва главниот
долг, туку и за третата и ватамошната година, пресметуван.ето
на затезната камата се врши како и за втората година. На крают
сите извоси ва пресметаната затезна камата, за целиот период
на зацоцнуван,е со плакан,е ва главниот долг, се собираат и то]
збир претставува извос што должни:котго доmки како затезна
камата.

Пресметувазьето на затезната камата ва означениот начин
ке се врши и во постапките за язвршував,е кои се во тек.
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Образложение

во членот 1 од Законот за висината на стапката на затезната
камата ("Службен весник на РМ" бр.65/92 и 70/93) е пропишано дека
должникот ко] ке задоцни со исполнуван.ето на парична обврска
плака затезна камата на износот на долгот до моментот на исплатата,
во висина на есконтната стапка што ja утврдува Народната банка
на Република Македони]а, зголемена за 4000/0(до 27.09.1993 година),
односно 200% (од 27.09.1993 година наваму). Пресметката на затезна
камата се врши месечно со примена на конформната метода.

Треба да се напомене дека пред донесуватье на Законот за
висината на стапката на затезната камата беше во сила Законот за
височината на стапката на затезната камата ("Службен лист на
СФРJ" бр.57/89) со скоро исти оцрецби, со тоа што процентот на
зголемуван-ето на есконтната стапка беше помал (200/0).

Утврцуван.ето на стапката на затезната камата во овие закони
тргнува од одрецбите на член 277 став 1од Заканат за облигационите
одиоси.според кои должникот ко] ке задоцни со исполнуван.ето на
парична обврска долгува, покраj главниот долг (главницата) и
затезна камата по стапката утврдена со закон.

во примената на конформната метода според одредбите на
Законот за висината на стапката на затезната камата се забележани
определени недостатоци, кои укажуваат на тоа дека конформната
метода се применува така што се крши забраната пропишана со
член 279 став 1 од Законот за облигационите односи, според ко]а,
на втасаната, а неисплатена договорна и затезна камата, како и на
други втасани повремени парични даван-а, не тече затезна камата,
освен кога тоа е определено со закон.

По извршените проучуван.а и консултации со определени
финансиски институции и установи за финансиско вещтачен.е, е
утврдено дека конформната метода претставува метод според ко]
се врши пресметка на каматата во пократки периоди од периодот
за ко] е утврдена каматната стапка. Впрочем, и со одрецбата од
член 71 став 3 од Законот за сметководството ("Службен весник на
РМ" бр.42/93) е пропишано дека пресметката на каматите во покуси
периоди од пернодот за ко] е утврдена каматната стапка, се врши
по конформната метода.

Со оглед на ови прописи, според наоган.ето на Граганското
одделение на Врховниот суд на,Република Македониjа, во врска со
прашан-ето за тоа дали примената на конформната метода .за
пресметуваlЬе на каматата за периоди подолги од една година,
односно за полни години, претставува правно прашан-е или прашан-е ..
од финансиската струка, се эазеце сто]алиште дека тоа е правно
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прашаьье, бидезки со законски прописи е регулирано во кои случаи
се применува конформната метода.

Во смисла на оцрецбите на Законот за висината на стапката
на затезната камата, Народната банка на Република Македонита
донесува и обjавува одлука во "Службен весник на РМ",со кои за
есконтната стапка се определува во проценти годишно, т.е. на
годишно ниво, какви што одлуки се обjавени во "Службен весник
на РМ" бр.25/95, 45/95, 98/95, 9/96 и така со ред наназад. Од тоа
произлегува дека пресметката на затезната камата со примена на
конформната метода се врши само во рамките на годината доколку
се задопни со исполнуван.е на паричната обврска, додека при
пресметуван-е на каматата, кога се навлегува во втората или
наредните години, со пресметаната камата за претходната година
не може да се зголеми износот на главниот долг (главницата),
бидезки ако тоа се направи тогаш и врз претходно пресметаната
затезна камата се врши пресметка на затезна камата, што понатаму
значи дека на неисплатената втасана затезна камата тече затезна
камата (анатоцизам во правото), со што директно се крши забраната
пропишана со одредбата од член 279 став 1 од Законат за
облигационите одно си.

Заради тоа, бидетки се работи за правно прашан-е во врска со
примената на законските прописи, а не за метод за пресметка на
затезната камата, Граганското одделение на Врховниот суд на
Република Македониjа го усвои горното правно мислен,е, согласно
оцрецбите од член 83 став 3 од Законат за судовите,СО кои е
пропишано дека на седницата на судските олдели се разгледуваат
прашан-а од интерес за работата на сите совети, односно судии што
се во состав на оцделот, особено во однос на примената на законите
во соодветни области и воедначуван,е на судската практика како и
за унапредуван.е на методот на работа.

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА
ГРЛГАНСКО ОДДЕЛЕНИЕ

11. НАПЛАТА НА КАМАТА ПРИ ПРИСИЛНО
ИЗВРШУВАIЬЕ

Член 47 и 194 од Законот за извршната постапка
Одлука за методологиj ата на утврдуван,е на каматните стапки

на депонираното девизно штеден,е спрема каматите во земjата на
домиципните валути ("Службен весник на РМ" бр.83/92, 81/93 и 2/96)
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Граганското оццеление на Врховниот суд на Република
Македони]а, по повод забележаните недостатоци во постапуваььето
на странките и судовите при присилното извршуван.е врз паричните
средства што се водат на жиро-сметката ка] Занодот за платен
промет, а по одржаното советуваьье со судиите во извршните
одделениjа на ден 21.12.1995 година, на сецницата оцржана на ден
26.02.1996 година, усвои

ПРАВНО МИСЛЕIЬЕ
ЗА

НАПЛАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА
ПРИ ПРИСИЛНО ИЗВРШУВAlЬЕ

1) При спровецував.е на извршував.е заради наплата на
парично побаруван,е врз паричните средства на должникот што
се водат на жиро-сметката на должпикот ка] Заводот за платен
промет (член 194 и натаму од ЗИП), се смета дека предлогот за
присилво извршувавье е доволно определен во врска со наплатата
на затезната камата, ако во него е соцржан главниот долг на ко]
треба да се пресмета затезна камата, означувазье дека се бара
затезна камата според Закопот за висината на стапката на
затезната камата, со означувазье на датумот од кога тече
затезната камата до наплатата.

2) Постапувагкв по решениjата за извршувазье кои се
издадени врз основа на претходната точка, Завоцот за платен
промет, по спровеценото иэвршувазье со наплата на жиро
сметката на должпикот, на страпките: доверителот и цопжникот,
ке им достави и каматен лист од ко] може да се утврди на ко]
начин (по ко] метод) и во кои износи е пресметана затезната
камата соцржава во извештаjот за задопжуватье-одобруватье.

3) Преносот на средствата од страна на Завоцот за платен
промет од сметка на должпикот на сметка на доверителот, е
деjствие на извршуватье и страпките можат по цобиватьето па
извештаjот за задолжувазье-оцобрував.е со каматната листа, со
подаесок да бараат од судот да се отстрани пеправилноста што ja
сторило службепо лице од Заводот за спровецуван,е на
извршуван.ето (член 47 од ЗИП)

4) Доколку со извршната исправа е досудена домицилна
камата па странски средства за ппакав,е (девизни средства), судот
со решение за извршувалье ке j а определи стапката па
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домицилната камата на односните девизни средства врз основа
па Одлуката за методологиjата па утврцував.е па каматаите
ставки па депонираното девизво штедев-е сирема каматите во
земjата на домицилвите валути ("Службен весвик ва РМ" бр.83/
92781/93 и 2/96)7и тоа по видуван,е ИЛИ7ако е досудена домицилна
камата како ва орочено штецен,е, тогаш според стапката
содржана во одлуката, за пернодот од орочено штедев,е.

Ако со извршната исправа е·досудена затезна домицилна
камата, судот со решението за извршуван.е ке ja означи стапката
на затезната домипална камата за односните девизни средства
содржани во прописите на односната цржава, за што ке побара
известуван,е преку Министер~твото за правда, доколку страняите
непосредно не поднесат JaBHa исправа за содржината на
странското право-член 13од Заковот за решаван-е на судири на
законите со пропясите на други земjи во определени опиоси
("Службен лист на СФРJ" бр.43/82):) ко] согласно член 5 од
Уставниот закон за спроведувавье на Уставот на Република
Македониjа е преземен како републвчкв.

Образложение

во практиката на судовите, при донесуван,е на решениjата за
извршувагье заради наплата на паричното побаруван.е врз
паричните средства на должникот што се водат на неговата жиро
сметка ка] Занодот за платен промет (член 194и натаму од ЗИП) и
ка] други исплатувачи, во решението за извршуваIЬе се наведува
само сумата на главното баран-е и трошоците на постапката, а за
затезната камата не се определува колку изнесува таа, туку
пресметката ja врши Заводот за платен промет или друг исплатувач,
ко] пресметката на затезната камата ja врши на денот кога од
сметката на должникот се симнувадолжниот износ и му се цозначува
на доверителот . На таков начин должникот и доверителот на ценот
на спровецуван-е на иэвршуван.ето сознаваат во ко] обем е
спроведено извршуватьето за наплата на затезната камата, така
што настануваат проблеми околу тоа дали е правилно или погрешно
извршена пресметката на затезната камата. При тоа се цени дека
конкретно Законот за извршната постапка не предвидел правни
средства со кои можат да се послужат доверителот или должникот
заради повторно пресметуваьье височината на затезната камата и
за корекции на извршеното пресметувагье и наплата.

Заради тоа, Врховниот суд на Република Македониjа во
одлуките донесени по баран.е за заштита на законитоста зазема
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правен став дека доследно треба да се применуваат опредбите од
член 4 и член 95 став 1 од Заканат за извршната постапка со кои е
пропишано дека извршуватьето ке се спровеле во обем што е
потребен за намируван-е на побаруван.ето, а тоа значи дека во
решението за извршувагье треба да се определи и износот на
затезната камата што треба да ja плати должникот.

На Советувазъето што се одржа на ден 21.12.1995 година со
судиите на извршните одделенига во судовите и со претставниците на
Заводат за платен промет, е заклучено дека кога извршуваььето заради
наплата на парично побаруван,е врз парични средства на должникот
што се водат на негова жиро-сметка ка] Зяводот за платен- промет
(член 194 и натаму од ЗИП), се смета дека предлогот за присилно
извршуваlЬе е доволно определен ако е составен така како што е
содржано во точка 1од ова правно мислен.е, а извршуван-ето законито
се спровецува ако се постапува така како што е содржано во точките
2 и 3 од ова правно мислен-е. Имено, во судеката практика е прифатено
дека, кога Заводот за платен промет учествува во извршната поетапка,
то] има функциjа на помошен орган на судот, па во врека со неговите
постапуван.а се применуваат одрецбите од член 47 од Законот за
извршната поетапка. Со овие одредби е пропишано дека странката или
учесникот во постапката можат со поднесок да бараат од суцот да
се отстрани неправилноета што j а сторило службеното лице во
спроведуван.ето на извршуваььето.

Судот по тоа баратье ке донесе решение, ако подносителот на
баран-ето го барал тоа.

Правното мислен-е изразено во точката 4 се сметаше дека е
целосообразно да се заземе, за да се отстранат дилемите за тоа како
се определуа стапката на домицилната камата во наведените случаи.

Ова Правно мислен-е од точките 1 до 3 се однесува само за
спроведуватье на извршуван.е преку Заводот за платен промет.

Граганското одделение на Врховниот суд на Република
Македониjа го усвои горното правно мислеьье, согласно оцредбите
од член 38 став 3 од Законот за судовите, каде е пропишано дека на
седницата на судските оддели се разгледуваат прашаlЬа од интерес за
работата на сите совети, односно судии што се во состав на одделот,
особено во однос на примената на законите во соодветни области и
воедначуваьье на судската практика како и за увапредуван-е на
методот на работа.

j

\

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА ..
ГРАГАНСКО ОДДЕЛЕНИЕ
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ГРАГАНСКО ПРАВО

МАТЕРИJАЛНО И ПРОЦЕСНО ПРАВО

1.Привидната противречпост меГуодрецбитеод член 263и
член 60 од Заковот за сеиеютвото, за опфатеноста ва MajKaTa
како странка во спорот за утврдувавьева татковството, во случаj
кога таа ja подвесува тужбата во име на детето додека го врши
родителското право, се разрешува ва то] начин што ке се смета
дека MajKaTa, во смисла на одредбата од член 263од Заковот за
сенеютвото, е учесвик во споротдоколкуту:жбатаja подвела како
законски эастапник на детето.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно со одредбите од член 60 од Законот за семетсгвото,
детето родено надвородбрак, тужба зарадиутврдуван,ена татковство
може да поднесе до навршувазьето на 21 година од живот. Ако
детето е малолетно или е деловно неспособно, тужба во негово име
може да поднесе марсага. додека го врши родителското право.
Старателот, со одобрение на Центарот за социjална работа, може.да
поднесе тужба за утврцув ан,е на татков ство додека трае
старателството, но наjдоцна до навршена 21 година од животот на
детето. Центарот за социjална работа, може по службена должиост
да покрене постапка за утврдуван,е на татковство, цоколку магката
вршегки го родителското право ги занемарува интересите на детето
и не покренала постапка за утврдуван.е на татковство.

Согласно со одредбите од член 263од Законот за семегството,
како странки во спорот за утврдуван,е на татковство се лицето чие
татковство се утврдува, детето и марсата на детото, а Центарот за
социjална работа само кога согласно со оцрецбите на ово] закон е
овластен да поведе постапка за утврдуваьье на татковство.

Видноод горните оцредби значи, марсата на малолетното дете
не е овластена, односно нема активна легитимациjа да поднесе тужба
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за утврдуван.е на татковство ниту сама ниту пак заедно сс .:
малолетното дете или пак со старателот на детето. Значи, магкат.
согласно со одрецбите од член 263 став 1од Законот за семегсгвот ,
може да биде странка во спорот за утврдуваьье па татковство с. мо
како тужена т.е. тогаш кога тужба, во смисла на член 58 од Закэнот
за семетството, поднесува лицето кое го признало детето за свое а. ..магката не се согласува со таквата из]ава, а и во случа] кога детето,
преку посебен старател или како полнолетно, поднесува тужба за
утврдуван,е на татковство, односно тоа го чини Центарот за
социjална работа во смисла на одрецбите од член 60 од Законат за
семе]ството .

.' Привидната противречност мегу оцредбата од член 263 од ЗС
и член 60 од ЗС за опфатеност на матката како странка во спор от за
утврдуван,е на татковство, во случаj кога таа ja поднесува тужбата
во име на детето додека го врши родителското право, по наогатьето
на Врховниот суд на Македони]а, треба да се разреши на то] начин што
ке се смета дека магката во смисла на оцредбата од член 263 од
ЗС, е учесник во спорот доколку тужбата j а поднела како законски
застапник на детето. Значи, не постои непотполна активна легитимациjа
цоколку марсата како законски застапник на детето, во смисла на
опредбите од член 60 од Заканот за семетството, поднесе тужба
против лицето за кое смета дека е татко на детето, и таквата тужба се
смета за уредна и по неа судот треба да постапува како со уредна
тужба.

"Гоашто во ово] случаj и двата суда j а прифатиле и законската
застапничка на малолетната тужителка, како тужителка, иака таа дала
поднесок за вмешуван-е во спорот, не значи дека е сторена
суштествена повреда на оцредбите од процесната постапка, бидезки
тоа не е од значегье за законито и правилно одлучуван.е на спорот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.122/
94 од 22.02.1994 година.

2. Барав-е за продолжувшье на рокот за поднесуван-е на
тужба за оспорувавье на таТКОВСТВОТ07од член 14 од 3аконот за
односите на родителите и децата може да се поднесе само кога
детето е родено во брак, а не и кога е родено вон брак.

о д о бра зло ж е н и е т о: f
Согласно член 13 од Законот за односите на родителите и

децата, сопругот може да го оспорува татков ството на цетото што
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го родила неговата жена во бракот или пред истекот на 300 дена од
престанокот на бракот, ако смета дека не му е биолошки татко. во
став 2 од истиот член е предвидено дека тужба за оспоруван,е на
татковството се поднесува во рок од 6 месеци од денот на
дознаван.ето на рагазъето. во член 14 од цитираниот Закон е
предвидено дека ако по истекот на рокот за поднесуван,е на тужба
од претходниот член се откритат несомнени докази дека сопругот
не е биолошки татко на детето, што го родила неговата сопруга, на
негово баран,е Врховниот суд на Република Македониjа може да
одлучи рокот за оспоруван.е на татков ството да се продолжи.

воконкретниот случаj предлагачот Н.Н. бара, во смиела на член
14 од погоре цитираниот закон, продолжуван,е на рокот за оспоруван,е
на татковоството на малолетната Н.Н. кога, спрема 'наводите во
баран-ето, била родена во вонбрачна заедница помегу предлагачот
илицетоН.Н.

Со оглед дека Законот за односите на родителите и децата
предвидува можност да се продолжи рокот за оспоруван.е на
татков ството само на дете кое е родено во брак, а не предвидува и
друга алтернатива, тоа баран.ето на Н.Н. за продолжувагье на рокот
за оспоруван.е на татковството на малолетната Н.Н., родена во
вонбрачна заедница се [авува како недозволено.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Р.бр.14/
90 од 15.03.1990 година.

3. За утврдено или признато воябрачно татковство. не може
да се бара продояжувазье на рокот за оспорувшье на татковет-во
согласно опредбате од член 65 од Заковот за семеjството.

Од о бра зло ж е н и е то:

Б аран.ето за продолжуватье на рокот за оспоруватье на
татков ство е недозволено.

Согласно член 64 став 1 од Законот за семетството, брачниот
другар може да оспорува татков ство на дете кое го родила неговата
брачна другарка за време на траен-е на бракот или пред истекот на
триста дена од престанокот на бракот, ако смета дека не му е татко
на детето. во став 2 од истиот член се вели - тужбата за оспоруван.е
на татков ство се поднесува во рок од три месеци од денот на
цознаван.ето на рагазъето. Согласно член 65 од истиот закон, ако по
ист екот на рокот за поднесуван-е на тужба од став 2 на член 64 од
ово] закон се откриjат факти и докази од кои произлегува дека
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брачниот другар не е татко на детето кое го родила неговата брачна
другарка, на негово бараьье Врховниот суд на Република Македониjа,
со решение може да определи нов рок за поднесуван-е тужба за
оспоруваfЬе на татковство. Баран-ето од став 1 на ово] член не може
да се поднесе по полнолетството на детето.

во конкретниов случа] предлагачот бара продолжуван.е на
рокот за оспоруван.е на татковство на малолетниот ко] е роден во
вонбрачна эаедница помегу предлагачот и лицето ж.

Со оглед дека Законат за семегството, а како е погоре
наведено, предвидува можност да се продолжи рокот за оспорувагье
на татков ство само на дете родено во брак, тоа баран-ето за
продолжуваьье на рокот за оспоруван.е на татков ството на малолетниот
,роден во вонбрачна заедница, се [авува како недозволено, поради
што следуваше, барав-ето да се отфрли.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Р.бр.83/
94 од 22.11.1994 година.

4. При опредеяуван-ева издршка за цете, судоттреба да ги
има предвиди обврските ва родителот за изцржував,е ва другите
вегови цеца, со тоа што висината ва издршката ке се определи
имаjки ja предвид одредбата од член 93 став 1 од Заковот за
извршвата поетапка дека извршуватьето врз пичвиот доход И
другите примазъаможе да се спровеле само до износот од едва
половина за ваплата ва побаруван-етоза издршка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според наоган.ето на ово] суд, пониските суцови погрешно ги
примениле оцредбигеод материjалнаго право кога го задолжиле тужениот
да плака вака зголемена издршка. Според опредбите на членот 179
став 1од Законот за семеютвото, родигелите се цолжнида ги издржуваат
своиге малолетни деца, а според '(шен201,заинтересираното лице може
да бара судот да го зголеми, да го намали или да го укине издржував.ето
досудено со поранешна правосилна пресуда ако се измениле околностиге
врз основа на кои е донесена пресудата.

Навистина, после цонесуваььето на правосилната пресуда се
измениле околностиге во смисла што ка] тужителот постоеле зголемени
расходи за изцржуваььето, а ка] тужениот бил зголеменличниот доход.
Мегутоа, при оцлучуван.ето за опрецелував-е висина на постоjаната
издршка, пониските судови не го зеле предвид фактот дека според
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член 93 став 1 од Законот за извршната постапка, извршуван.ето на
личниот доход и други приман,а може да се спроведе само до износот
од една половина, а за другите извршуван.а-по друг основ, до една
третина. во случаjаг се работи за побаруван,е од ИЗДРЖУВaIЬе,а тужениот
е во обврска како родител да плака издршка и за двете деца од вториот
брак. Вкупните давачки што тужениот треба да ги дава на име законско
издржуван,е за сите лица кои треба да ги издржува, не може да надмине
повекс од половината од личниот доход-платата. При состоjба кога е
цосуден износот од 25% месечно од личниот доход, преостанува
дека за другие две деца тужениот треба да плака само 25%, одно сно
за секое дете по 12,5%. Пониските судови цонеле погрешен заклучок
дека обврска та на тужениот спрема малолетниот тужител треба.да
изнесува кол ку што е досудено, бидеjки не се водело сметка за
потребите на другите деца. Од горните причини ово] суд смета дека
тужениот треба да плака издршка од 20% од личниот доход (платата)
месечно спрема тужителот од причина што истиот е повозрасен, оди во
средно школо и неговите потреби се поголеми, а остатокот од неговата
законска обврска за плакан,е на алиментациjа да се однесува за
останатите малолетни деца.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1246/93 од 11.01.1994 година.

5_во баразъето да се укиве издршката што е определена со
правосилна пресуда. е содржано и баран.е за неjзино намалуван,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите по предметот, мегу странките не било спорно
дека тужената, родена 1987 година, е родена во бракот мегу
тужителот ко] брак е разведен со правосилната пресуда,с? Koj.a е
одлучено тужената да остане на чуван-е и воспитуван-е ка] сво] ата
магка а тужителот, ко] ~огаш се насгал на времена рабага воАвстралиjа,
е задолжен на име сво] придонес на издршката на тужената месечно
да плака по 150 австралиски долари почнувагки од 1.01.1989 година,
ко]износ тoj Иго плакал додека билвоАвстрaлиjа. Мегутоа, по вракан-его
му во Македони]а то] побарал одлуката за издршка да се измени, од
причина што не е во можност и понатаму да го плака погоре наведенвот
износ во странска валута, а предложил во иднина да плака по 10,00
динари, за да на последното рочиште за главна расправа, во
завршниот збор, предложи издршката во целост да се укине Т.е. да
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биде ослободен од сво]ата обврска за изцржуван,е на малолетната
тужителка. Причини за вакво поставено баран-е то] изложил во
текот на редовната постапка, но како законскиот застапник на
тужената т .е. полномошникот, истите ги оспорил, како и самото
тужбено баран-е, пред првостепениот суд се изведувани докази со
цел да се утврдат сите околности кои се од решавачко значен,е за
оплучуван,е по поставеното Т.е. прецизираното тужбено баран.е.
Откако тоа е сторено, и доказите се оценувани, утврдено е од страна
на то] суд, а тоа го прифатил и Окружниот суд, дека тужителот ко]
што сега живее во О. е млад (роден 1962година), способен за работа,
но дека не е вработен и дека нема никакви приходи од било каде, па
ни од странство и дека тужената и неjзината марса, Koja е исто така
млада и способна за работа, се издржуваат од приходите на магката
на тужената кои таа ги остварува со повремена работа. Исто така е
утврдено дека во времето кога тужителот е зацопжен со пресуда да
плака по 150 австралиски долари на име издршка на тужената, то]
примал од Австралиjа социjална помош во износ од 350 австралиски
долари.

Притаква утврдена фактичка cocrojба, понискигесудовизаклучиле
дека се исполнети законските услови по член 57 од Законот за бракот,
тужителот и натаму да дава сво] придонес за издржуватье на тужената,
но наместо во австралиски долари тоа да го чини во динари, а во месечен
износ од 500,00 динари, почнувагки од 4.05.1989 година, кога
тужбата е поднесена. Причината за ваквото одлучуватье тие ja нашле
во утврдената околност дека тужителот е способен за работа и поради
тоа, без оглед што и самиот не е вработен, е должен да обезбеди
средства со кои ке придонесува за издржуваIЬе на снотата керка,
тужената, посебно што и магката на тужената не обезбедува
достаточни средства за свое издржувагье и издржуваьье на тужената.
Наводите на тужителот дека то] не е способен за работа, поради
оштетуван.е на рацете и неман-е на едно око, првостепениот суд не
ги прифатил со образложение дека тие не се поткрепени и со докази.
Навоците на тужителот вожалбата дека во поглед на евотата здравствена
состоjба и способностите да стопанисува приложил медицинска
документациjа, второстепениот суд не ги оценувал. Како тие се од
решавачко эначетье заради правилното оцлучуван.е, то] суд сторил
суштествена повреда на опредбите од процесната постапка, поради
што и потребно беше неговата пресуда да се укине. Мегутоа, како и
првостепениот суд не ги ценел приложените од тужителот докази (кои се
наогаат во списите) и то] суд сторил иста таква повреда, па затоа беше
потребно да се укине и неговата пресуда.
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При повторното суцен.е, ке треба да се острани споменатата
повреда на постапката и тоа на начин што судовите ке дадат оценка
на изведените докази кои се однесуваат на здравствената, што ке
значи и работната способност на тужителот, но и да се утврцат
околности кои досега не се утврдувани. Така, ке треба да се утврди
на ко] начин тужителот обезбедува средства за своето издржуван,е
и дали воопшто сега е во состо] ба да придонесува за изцржуван,е
на тужената. ке треба да се надополни фактичката состоjба и со
утврдуван.е на околностите по оцнос на материjалната состоjба на
магката на тужената т.е. каде таа живее, што работи и колку
заработува, па во склоп на сите околности што ке се утврцат, да се
донесе одлука по поставеното тужбено баран-е-дали се исполнети
условите издршката да се укине. Доколку се утврди дека тужителот
сепак е во можност да обезбедува средства за изцржуван,е на
тужената тогаш, без оглед на поставеното тужбено бараьье
издршката да се укине, нема пречка да се задолжи тужителот да
дава издршка за тужената, сразмерно на своите можности, зошто
на то] начин не би се одлучило вон поставеното тужбено баран,е,
како што неправилно е наведено во ревизигата, затоа што кога е во
прашан-е издржуван,е на дете судот не е врзан со предлогот на
странките, а од друга страна во баран-ето да се укине изцршка
определана со правосилна пресуда, е содржано и баран-е за неjзино
изменуван.е т .е. намалуван.ето на издршката.

Решение на Врховниот суд на Македониjа Рев.бр.225/91 од
21.03.1991 година.

5-А. Обврската на родителите за издржував,е на децата по
пивното попнолетство до редовното завршуван,е на школувшьето,
подразбира издржував,е и на децата-вопредни студенти, доколку
со статусот на вопредни студенти се стекнале поради болест.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано во ревизиjата се укажува на погрешна примена на
материjалното право-погрешна примена на член 179став 2 од Законот
за семегство, заради кое од страна на судовите непотполно е утврдена
фактичкатаположба.

во член 179 став 2 од Законот за семетството е пропишано
дека, ако школуван.ето и стручното образование на децата продолжува
и по полнолетството, родителите се должни, понатаму да ги
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издржуваат децата до редовното завршуваьье на школуван.ето, но
наjдоцна до навршуван,е на 26 години возраст. Спорот се води за
издршка од тужителот ко] е син на тужениот. Тужителот ко] е
полнолетен е вонрецен студент на прва година на Економскиот
факултет при Универзитетот "Кирил и Методиj"-Скопjе. Судовите
со побиваните пресуди зазеле стоjалиште, со оглед да тужителот е
полнолетен а притоа вонрецен студент, дека то] не спага во кругот
на лицата кои треба да бидат издржувани од страна на своите
родители по член 179 став 2 и 3 од Законот за семетсгвото.

По насган-е на Врховниот суд на Република Македониjа, под
поимот "редовно завршувагье на школуван.ето" во смиспа на член
179 став 2 од Законот за семетството, не се подразбира школуватье
и стручно образование на децата и по полнопетството само како редовни
студенти. Друго е прашан.е, доколку тие преку врабогуване или вршеьье
на деJНОСТсамите со сопствен труд се издржуваат, заради што се
стекнале со статус на нонреден студент. во таков случаj престанува
должноста на родигелите за нивноиздржувагьепо полнопегството. Инаку,
статусот на нонреден студент се стекнува по разни основи, па доколку
тужителот се стекнал со тоа свогство поради болест, обврската на
родителите за негово издржуваIЬе ке престане по завршуваььего на
школуван-ето, а наjдоцна до навршуван.е на 26 години возраст, под
услов да не подпадне под катеГОрИJата на полнолетно лице од член
179 став 3 од Законот за семегетвото.

Решение на Врховниот судна Република Македониj а Рев.бр.124/
95 од 5.11.1996 година.

6. Предметите или непвижностите купени во текот на
траен-ето на брачната заецвица, со средства, кои на игра на срека
ги добил еден од брачните другарв, претставуваат заеднички имот
на брачните другаРИ7 доколку меГу нив не е изречно издвоена
определена сума на пари за личните потреби на секо] од нив, па
од тие паРИ7со игри на срека, еДИВИотод брачните другари добил
поголема сума на пари од ко] прибавил определен имот.

о д о бра зло ж е н и е т о:
-1

Согласно со оцредбите од член 31 од Законот за бракот, ко]
бил во сила во време на стекнувагьето на имотот, имотот ко] брачните
другари ке го стекнат во текот на бракот , претставува нивни заеднички
имот. Согласно со одрецбите од став 1 од член 37 од то] Закон, при
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престанок на бракот, на брачните другари им припага еднакон дел
од заедничкиот имот, а согласно со став 2 од то] член, по бараьье на
еден од брачните другари, судот може да му определи поголем дел
од заедничкиот имот, ако докаже дека неговиот придонее во
заедничкиот имот очигледно и значително е поголем од придонесот
на другиот брачен другар. во врека со ова, по наоган.ето на ово]
суд, предмети или недвижности купени во текат на траен-ето на
бра чната заедница со средства кои на игри на срека ги добил еден
од брачните другари, претставуваат заеднички имот на брачните
другари, доколку мегу нив не е изрично издвоена определена сума
на пари за нивните посебни лични потреби, па од тие средства, со
игра на срека едниот од брачните другари добил поголема сума на
пари од кои прибавил определен имот. во ово] случа], тужениот
оспоруватки го правото на тужителката на овие недвижности,
односно тужбеното баран.е, не ни наведува дека средствата со кои
играл на играта на срека биле строго издвоени негови лични
средства, односно средства за неговите лични потреби, па заради
тоа се смета дека добиената сума од играта на срека, со кои наводно
се купени овие недвижности, претставува нивни заеднички имот,
што значи дека и недвижностите купени со тие пари, се заеднички
имот на брачните другари од ко], согласно со одредбите на член 37
став 1 од Законот за бракот, една половина и припага на
тужителката.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1222/93 од 16.11.1993 година.

6-А_Паричните износидадени во врека со эасновавьетона
брачната эаедняца, односно на другиот брачен другар при
стапуван.ето во брак, доколку според висината не отстапувааат
одвообичаенитеподароциво одреденасрединаивреме,се сметаат
како имот стекнат во брак, а опие подароци кои според свогата
вредност отстапуваат од тоа или пак според намерата на
цароцавачот очигледно се сврзани со личноста на едниот од
брачните другари, може да претставуваат негов посебен имот.

о д о бра зло ж е и е т о:

Првостепениот суд УТВРДИЛ, а второстепениот судприфатил дека
странките живееле во вонбрачна заедница од месец jануари 1994
година, а на 08.05.1994 година кога склучиле брак, направиле-свадба
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на ко]« што присуствувале околу 1ОО до 130 гости, додека брачната
заецница ja раскинале во месец jуни 1994 година. На свадбата биле
поканети гости од двете страни и во таа пригода добивале подараци
како во предмети така и во пари од блиските роднини. Родина на
тужителката како подарок дала пари во коверт од 3.000,00 денари
со тоа што на ковертот го напишала само своето име. Роднина на
тужениот дал подарок во износ од 4.000,00 денари, а исто така и
вугиата на тужениот дала подарок во износ од 3.000,00 денари. Со
овие пари и со парите собрани од бацирака, странките на свадбата
собрале пари во износ од 20.350,00 денари. Спорно е прашан-ето дали
примените подараци во пари треба да се третираат како. посебен
имот на брачните другари со оглед на тоа од чии роднини се дадени
тие пари ли пак како имот ко] што брачните другари ке го стекнат
во текат на бракот, односно заеднички имот.

По наоган,е на Врховниот суд на Република Македониjа,
применитепар~mиизносиодроднининастранкитецитиранипогорепри
нивното стапуван,е во брак според висината и времето кога биле
примени, не отстапуваат од вообичаените подароци кои се даваат во
таква и слична пригода при што поводт е стапуван.е во брак на странкиге,
намерата да се чествуваат младенците и да им се помогне на младите
на стартат од брачното живеен,е, заради кое правилно е стоjалиштето
искажано во побиваните пресуди, дека на овие подараци не може да
им се даде третман на посебен имот на брачните другари во зависност
од тоа чии роднини паричните подароци ги дале, без оглед на ковертот
дали било ставено името на дваjцата сопружници, на ецниот од нив, или
пак без насловуван,е.

Според тоа, правилно постапиле судовите кога прифатиле дека
примените подараци во пари или предмети по повод и во врска со
стапувагье во брак на брачните другари, кои се вообичаени во времето
и местото на стапуван.е во брак и по свогата вредност не отстапуваат
од вообичаеното прифатено во односната средина, дека се сметаат
како имот стекнат во брак во смисла на член 205 од Заканат за
семететвото. Едино оние податаци (парични или предмети) дадени
од роднини на брачните другари по повод на нивното стапуваьье во
брак кои по евотата вредност отстапуваат од вообичаените подараци
во определено време и средина, или пак според намерата на
цародавецот очигледно се сврзани со личноста на еден од брачните
другари, може да претставуваат посебен имот во смисла на член
204 став 2 од Заканат за семегсгвото.

Пресупа на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1140/95 од 05.11.1996 година.
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7. Се смета дека брачниот Apyrap:J ко] усмено се согласип
другиот ~рачен другар да подари недвижност, и договорот за
подарок е изиршен така ШТО откако недвижнста му е предадена
на даР-ОIipймателоти поделго време не се спротиставил на тоа,
С)_{ЛУЧИЛ полноважен договор за подарок и за CBOJOT дел од
подарениот имот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд со првостепената пресуда го уважил
тужбеното баран.е на тужителката од кога извел заклучок од
изведените докази, дека таа не се согласила со подаруван-ето на
имотот, бидерсипри составував-ето на договор за подарок не дала
никаков одговор да се подари на тужениот и негзиниот дел од имотот
што го имала стекнато во бракот со покоjниот Н. Така то] суд
резонирал, земагки за точно дека таа не можела тоа гласно да го
искаже тоа свое несогласуван.е, со оглед на "незгодниот" карактер
на сега покоjниот Н. и дека делот од тужителката не може да биде
подарен на тужениот со оглед на тоа што таа не се согласила иако
била присутна, а не реагирала при составуван-е на договорот со
оглед на карактерот на сега покоjниот Н. Второстепениот суд, со
побиваната пресуда, од кога утврдил дека првостепениот суд
погрешно го применил материjалното право, ja одбил жалбата на
тужителката, ja уважил жалбата на тужениот и првостепената
пресуда ja преиначил така што го одбил тужбеното баран-е на
тужителката како неосновано во целост. изведувагки заклучок дека
во случагов спорниот имот е подарен на тужениот во согласност на
тужителката, што било нотирано и во самиот договор . Според
наогатьето на второстепениот суд, тужителката и сега ПОКОJНИОТ
Н. во 1985година решиле да одат да живеат ка] тужениот и то] да
се грижи за нив, ги гледа а по смртта и ги погребе. Договорите за
подарок биле направени во присуство на тужителката, таа се
согласила и не реагирала, подолго, живееле заедно ка] тужениот, а
и по СМР1Та,во 1987година, на Н. продолжила да живее ка] тужениот
се до почетокот на 1989година, кога го напуштила неговиот дом и
отишла да живее ка] сипот С.во договорите за подарок тужителката
и не можела да фигурира зошто имотот не се водел на неjзино име,
туку се водел на име на сега покоjниот Н., па сите овие околности
оделе во прилог на заклучокот дека спорниот имот сега ПОКОJНИОТ

Н., со согласност на тужителката, го подарил на тужениот.
По наоган.е на Врховниот суд на Република Македонига

второстепениот суд со побивената пресуда правилно го применил
материjалното право. во случаjот од изведените докази произлегува

139



дека спорниот имот е подарен на тужениот со израз на волга како
на сега покоjниот Н., така и на тужителката, што се потврдува и со
фактот дека таане само што не реагирала при составуван-его ~a
договорите, туку како присутна се согласила да се подари имотот,
а сногага со гласност ja изразила и подопна по смртта на Н., -
продолжувагки да живее ка] тужениот се до почетокот на 1989
година? кога без оправдани причини преминала да живее ка] другиот
син с. За сето ова време таа не реагирала поинаку , не ~скажала
протест или слично манифестиран-е во смисла дека таа не го
подарила свогот дел од имотот, а тоа се потврдува и софактот
што таа продолжила да живее ка] тужениот и по смртта ка] Н. ,
живеезки скоро две години со него и неговото семеютно. Од ова
понатаму ово] суд наога дека второстепенист суд извел правилни
заклучоци од изведените докази за неоснованоста на баран-ето
на тужителката и во побиваната пресуда дал доволно образложени
причини од кои се раководел при одлучуван.ето, што ги прифака и
ово] суд.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1028/92 од 8.04.1993 година.

8. Имотот сте:кнатврз освова ва договорот за доживотна
изцршка, ко] договор бил исполвував за време ва траен-ето ва
брачната заедница ва давателот ва издршката, претставува
заедвички имот ва брачните цругари. без оглед на тоа што во
договорот на страна на давателот ва издршката фигурира само
едниотод брачните другари.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Пониските судовиправилного применилематериjалнaro право кога
го уважиле тужбеното баран-е иутврдиле дека сега покоjната Б. имала
идеална половина од имотот стекнат во бракот со тужениот, а подробно
наведен во побиваните пресуди. Пониските судови правилно заклучиле
дека иако договорот за доживотна издршка гласел на име на тужениот,
како давател на издршката, сепак извршуван.ето на договорот за
доживотна издршка, спрема примателот на издршката, сега поко]ната
П,бил извршуван од дваjцата брачни другари, односно и од покоjната

. Б., и се смета дека вака стекнатиот имот врз основа на ваков договор
е заеднички имот на брачните другари, во смисла на одредбите од член
31 и 37 од Законот за бракот. Исто така, правилно е заклучено дека
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двата цукани, деловните простории биле купени од средства стекнати
во брачна заедница и тие претставуваат заеднички имот, а не
посебен имот на тужениот.

Пресуда на Врховниот судна република Македони]аРев.бр.623/
92 од 25.02.1993 година.

9. Законската претпоставка дека при престанок на бракот
на брачните другари им припага едвакон дел од заедпичкиот имот
треба да се толкува така што таа важи и во случаjот кога бракет
престанал со смртта на еден од бра чните другари. во таков случаj
правото да ja оспоруваат таа законска претпоставка им припага
на наследниците на умрепиот брачен другар.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Не постои погрешна примена на материjалното право, ако се
имапредвидутврдената фактичка сого]ба.Првостепениотсудутврдил,
а второстепениогсудприфатилдека:

Тужителката со сега покоjниот ,синнатужените, склучиле брак
на 17.09.1976година. Сопругот на тужителката, а син на тужените,
умрел на 21.03.1983 година. За време на траен.ето на брачната
заедница сопрузиге стекнувале, покра] друг имот, и пари, било динари
било девизни, но сега покоjниот имал и свои девизни средства, сво]
посебен имот, зошто се стекнати пред склучуван.ето на бракот со
тужителката. Динарскитеидевизнитештедни влогови се внесуваниво
разни банки,подробноопишанивоцелотнаизреката на првостепениот
суд, со кога е уважено, делумно, тужбеното баран.е на тужителката.
во текот на траен-ето на брачната заедница обата брачни другари
биле вработени и откако е направена пресметка ко] колку примил
на име на личен доход за времето на траен-ето на брачната заедница,
е утврдено дека сега покоjниот двапати повеке примил по то] основ.
Брачните другари, покра] овие заштедени средства за времето на
траен-его на брачната заедница биле помагани и од родителите на
тужителката на то] начин што добивале одредени земjоделски,
градинарски и месни производи, како што биле помагани и од
родителите на сега покоjниот, посебно првите две години од
склучуватьего на бракот, на то] начин што тие им обезбедувале
исхрана, им ги подмирувале домашните трошоци и слично.
Тужителката не само што била. вработена, туку и се грижела за
домакинството, готвела, одржувала хигиена и слично.
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При таква фактичка сотоjба, Врховниот суд на Македониjа
оценува пониските судови правилно го примениле материгалвото право
член 37 од ЗЕ, кога УТВРДI:Iледека од эаштедените динари и девизи
придонесот на сега покогниот е поголем и кога и признале на
тужителката право на сопетвеност на иетите во висина од 1/3, а утврдиле
дека сега покоjниот е сопственик на 2/3 идеален дел и кога на
тужителката и досудиле и 1/2 идален дел, по основ на наследство од
своют сопруг, од неговите 2/3 идеален дел.

Ревизискиот навод дека овластувагьето од член 37 став 2 од
ЗЕ дека "по баран.е на еден од брачните другари, судот може да му
определи поголем дел од заедничкиот имот, ако докаже цека.неговиот
придонее во заедничкиот имот очигледно и значително е поголем од
придонесот на другиот брачен другар" е само за брачните другари, а
не и овластувагье за НИЕнитенаследници- во случагов родителите на
умрениот брачен другар на тужителката, ово] суд ги оцени како
неоснован. Имено, законската претпоставка по член 37 став 1 од
ЗЕ, "при престанок на бракот, на брачните другари им припага еднаков
дел од заедничкиот имот" треба да се толкува така што таа важи и во
случаj кога бракот ке престане со смрт на еден од брачните другари,
и во то] случаj правото од став 2 се протега на неговите наследници.
Значи, ако бракот престане со развод на бракот или поништуватье на
бракот правото од став 2 на член 37 му припага на брачниот другар
, а доколку бракот престане со смрт на еден од брачните другари,
правото да j а оспоруваат законската претпоставка им припага на
наследниците на то] брачен другар.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Рев.бр.21/90 од
20.02.1990 година.

10.Не може да се смета дека купениот општествен стан е
стекнат со еднаков придонее на брачните другари, доколку е
откупен по бенифициранацена по основ на правото на откуп на
едниот од брачните другари што му го отстапил неговиот татко,
како носител на станареко право.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените доказипрвостепениотсудутврдил, а второстепениот
судприфатил, меГудругото, дека странките биле во брак од 1988година
до 1993година кога бракот бил разведен. На родителите на тужителот
им било експроприрана барака во тек от на 1989 година и за тоа тие
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добиле нацомест во пари, право на користен,е на еднособен стан и
право на откуп на стан. Од неговиат татко правото на откуп на стан
му било пренесено на тужителот. Врз основа на тоа, странките на
31.03.1989 година заедно го купиле спорниот стан, при што склучиле
и договор за купопродажба. Цената на станат од вкупно
152.396.600тогашни динариjа исплатиле главно со пари на тужената и
на неjзините родители, освен 30.000.000 тогашни динари обез бедени
од страна на странките по основ на подигнат кредит. Инаку, просечната
цена на становите, по ценовник за општествени станави кои се проданале
преку СИЗ за станован.е, во тоа време изнесувала 3.671.000 динари
за метар квадратен станбена површина. Цената на станат што странкиге
го купиле по наведениот основ била пониска. .

При таква утврдена фактичка состоjба, пониските судовиделумно
го уважиле тужбеното баран.е за една идеална десеттина и
противтужбеното баран-е за девет идеални десеттини од спорниот стан,
одбивагки го тужбеното бараьье за разликата до идеална половина,
односно противтужбеното баран,е за цел осно право на сопственост
на тужената. При одлучуван.ето судовите тргнале од тоа што наогаат
за утврдено дека тужената имала значително поголем придонес во
стекнуван.ето на станот, а што одговарал на девет идеални десеттини.
Заради тоа, согласно опредбите од член 212 став 3 од Законот за
семегството, во то] обем било уважено противтужбеното баран.е, а
за разликата било уважено тужбеното баран-е на тужителаг.

Мегутоа, ово] суд наога дека пониските судови со побиваната
и првостепената пресуда, поради погрешна примена на матери] алното
право, нецелосно ja утврдиле фактичката состоjба што била причина по
поставените баран-а на странките да одлучат на наведениот начин,
иако за таквото одлучуван.е немало доволно прифатливи причини.

Иако неспорно тужителката, со од неа обезбедените пари и
со парите што ги добила од неjзините родители, имала поголем
придонес за купуван.е на станат, деловите за кои се уважени двете
баран-а од пониските судови во оспорените пресуди, не оцговараат
на стварниот придонес на странките. Имено, прифакан-ето како
придонес на тужителот само тоа што то] со тужителката обезбедил
пари по осно в на заеднички искористен кредит, не одговара на
фактичката соото] ба. По наоган,е на ово] суд, бидерси со сигурност
преку изведените докази е утврдено дека користезки се со правото
на откуп што тужителот го обезбедил преку неговиат татко,
спорниот стан странките го купиле за пониска цена од цената на
становите што тогаш инаку се продавале,на ово] начин исплатената
пониска купопродажна цена за станот претставува исклучив
придонес на тужителот. Ово] факт не е спорен, а утврден е од
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содржината на писменото известуван-е од 8.10.1993 година изведено
како доказ. Очигледно, таа околност пониските судови не ja имале
предвид, а морале да ja ценат при нивната определ ба за големината на
деловите по поставените баран-а на странките, односно при нивната
одлука ко] од нив колкав дел ке добие од заедничкиот имот. Ова особено
и поради тоа што купопродажната цена што е платена, е значително
помала од онаа што би j а платиле, ако станот се купувал без попуст,
што како право го имал тужителот,

Поради изнесеното, а како не постоjатуслови за преиначуван-е
на побиваните пресуди, согласно член 395 став 2 од ЗПЦ следуваше
пресудите да се укинат и предметот да се врати на повторно судеьье.

При повторното суден,е првостепениот суц, имагки ги предвид
наводите на странките изнесени во досегашниот тек на постапката, ке
треба особено да ги има предвид и иснесените укажуватьа во ова
решение, при што со точност ке треба да ja утврди купопродажната цена
што ja исплатиле странките. Остварената разлика во цената поповолна за
странките, ке треба да се цени како исклучив придонес на тужителот. На
основа тоа и на основа сите докази што повторно ке треба да се изведат,
првостепениот суд откако ке ja утврди целосно фактичката состоjба,
ке одлучи по поставените баран-а со тужбата и противтужбата.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.448/95 од 21.03.1996 година.

10-А.Со живеезьево вонбрачназаедницаподолгоод една
година, вонбрачниот другар како лице кое има право на
изцржував-е од другиот вонбрачен другар-спаfа во кругот на
лицата кои можат да се стекнат со свп[ство на носител на
станарекоправо.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во спор от во редовната постапка неспорно е утврдено дека
сега покоjната Пбила носител на станарско право на општествен стан,
дека сега тужениот подолго од една година живеел со неа во
вонбра чна заедница и дека по неjзината смрт то] продолжил да живее
во станот, плакагки ги давачките за истиот (станарина, нацомест за
потрошена cтpyja, вода и сл.).

Пониските судови го усвоиле тужбеното баран-е на давателот на
станот на користен-е како тужител за поништуван-е на договор от за
користен-е на станот што то] во мегувреме го склучил со сега тужениот
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и бараlЬето да го ослободи станот од луге и предмети и врати на
тужителот. Бака тие судови одлучиле поради тоа што тужениот, како
вонбрачен сопруг на сега покоjната П. не бил корисник на
предметниот стан поради што по смртта на сега покогнатаП и не
можел да се стекне со своютно на носител на станарското право на
то] стан, а со свогството на вонбрачен другар тужениот бил
изедначен со правата на брачен другар само во однос на мегусебно
изцржуваэье и имот стекнат во брачна заедница.

По наоган,е на наjвисокиот суд во Република Македонига
пописките судовипогрешно гопримениле материjалнaro право.Восмисол
на член 9 став 1 од Законот за станбени односи-пречистен текст
("Службен весник на СРМ" бр.48/88),како корисници на станот, покраj
носителот на станарско право, се и членовите на семетното домаКинство,
а во смисол на член 2 од истиот член како член на семетно домакинство
се и лицата KOJ носителот на станарското право според законот е должен
да ги издржава а со него заедно живеат. Според член 13 од Законот
за семегството, вонбрачната заедница ко]« траела наjмалку една
година е изедначена со брачната заедница во поглед на правото на
мегусебно изцржуватье и имотот стекнат за време на траен-ето на
таа заедница. Од ова понатаму следува заклучок дека тужениот е во
кругот на лицата од член 9 став 2 од Законот за станбените одиоси
пречистен текст, и е изедначен со корисниците на станарското право на
предметниот стан, а со тоа и со правото, согласно одредбите од то]
закон, да се здобие со своютао на носител на станареко право, со
оглед на тоа што по смртта на сега покоjната П, со Koja живеел
поцолго во предметниот стан, продолжил тоа да го чини и понатаму.
Од ова понатаму произлегува дека е неосновано и баран-ето за
поништуван,е на оспорениот договор за користен-е на станот и
задолжението на тужениот да го врати то] стан на тужителот од
причини на кои се повикува тужителот во поставеното тужбено
баран-е.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа, Гзз бр.39/
96 од 2.10.1996 година.

11. Постои злоупотреба на правото на сопственост кога
сопствевикот на стан како посебен дел во зградата, со вршевье
на надграцба или доградба, не остави отвори и не овозможува
приетап до таванот и покривот на зграцата на другите
сопственицв на посебнв делови од зградата.
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о д о бра зло ж е н и е т о:

Врховниот суд на Република Македонига ги ценеше наводите
од баран-ето за заштита на законитоста дека тужените, на основа
добиено одобрение за градба, ja извршиле градбата и поради тоа може
да се смета дека не го зпоупотребиле правото, но наjде дека во
суштина таа злоупотреба не се гледа преку градбата. туку во
пропустот направен во таа градба во смиела на неоставан-е на отвори
за приетап до заедничките делови на зградата - таванат и покривот.
Бака гледано, тужените на индиректен начин го злоупотребиле
правото спречувагки го користен.ето на тие заеднички делови од
зградата на станарите или поточно на тужителите како станари во
зградата. Поради тоа тужените се во обврска да ги изведат
градежните работи т.е. да направат скала, врата и две баци заради
овозможуван,е тужителите да се користат со таванот, односно
покривот или поточно да им овозможи пристап на таванот, односно
покриват како заеднички делови на зградата, се разбира на начин
тужените да не бидат спречувани во нивното користен,е, како на
тие простории така и на нивните станбени простории.

Пресуда на Врховнит суд на Република Македониjа Гзз.бр.128/
94 од 16.02.1995 година. .

12. Градеjки обjект без градежна дозвола и на непрописво
растоjапие од куката на тужитепот, причипуваjки притоа стварна
штета и опасност од идна штета на куката на тужителот, своето
право на сопственост ту.жениот не ГО остварувал во склад со
природата и намената, туку напротив сопствепичкото право го
злоупотребил на штета на ту.жителот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Во случаjов градеjки обjект без дозвола за градба и на
непрописно растогание од куката на тужителот, правилно наогаат
пониските судови дека тужениот правото на сопственост не го
остварувал во склад со природата и намената. Напротив, сопственичкото
право го злоупагребил на штета на тужителот создавajки веке штета како
и опасност од штета на куката на тужителот, како е тоа утврдено во
фактичката состоjба. Според тоа, по мислен-ето на Врховниот суд на
Македони]а, правилно конкретниот спорен однос е разрешен со примена
на член 4 од Законот за основните сопственосноправни односи, ·ане
со примена на член 5 од истиот Закон, на ко] упатува баран-ето за
заштита на законитоста.
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Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Гзз.бр.87/90 од
23.08.1990 година.

13. Стварноправните овпастувазьа на сопственикот на
зградата го вклучуваат во себе и правото на користен-е на
земраштето на кое е изградена вградата како и дворното место
додека таа зграда постои.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Судот смета дека пониските судови погрешно го примениле
материjалнотоправокога гоодбиле баран.ето натужителотда сеутврди. .дека то] има право на користен-е на дворното место и земшштето под
куката, бидезки во смисла на правното правило на имотното право,
прифатено во член 12од Законот за основните сопственосноправни
односи, стварноправните овпастуван.а на сопственикот на зградата
го вклучуваат во себе и правото на користен.е на земjиштето на кое
зградата е изградена и земjиштето што служи за редовна употреба на
таа зграда, додека таа постои.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1437/93 од 15.02.1994 година.

14. Со пресудата со Koja се утврдува дека тужителот има
право на сопственост на определен идален дел од изпесен предмет
(подвижен или недвижност), судот ке го задолжи тужениот
предметот да му го предаде на тужителот во совладение за да
може да го користи заедно со другите сосопственици сраз:мерно
со своют дел. во таков случаj извршувавьето на пресудата ке се
состои во тоа што тужениот сосопственик -држател на предметот ,
KOJ е задолжен да го предаде предметот во совладение на
тужитепот, ке биде принуден да му овозможи на тужителот
совладение на встиот, така што понатаму заеднички ке вршат
совладение и ке го користат предиегот не повредувагки си го
правото еден на дург.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Правилно е применето материjалното право кога е уважено
тужбеното баран.е и е утврдено дека тужителот е сопственик на
една идеална третина од предметната парцела, иако недоволно
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коректно во изреката на пресудата е наложено на тужениот да ja
предаде во владение на тужителот таа идеална третина. Имено, во
ово] случа] се работи за право на сосопственост, односите од ко]
правен однос се уредени со опредбите од член 13-17 од Законот за
основните сопственосноправни односи. Согласно со опредбите од
член 13 од ЗОСПО, повекс лица имаат право на сосопственост на
неподелен предмет кога делот на секо] од нив е определен сразмерно
на целината (идеален дел). Согласно со оцредбите од член 14,
сосопственикот има право предметот да го држи ~ да го користи
заедно со другите сосопственици сразмерно со сногот дел,
неповредувагки го правото на другите сосопственици. Со оглед на
овие одрецби, коректно би било со пресудата на суцот, кога судот
ке утврди дека тужителот има право на сосопственост на оцреден
идеален дел од одреден предмет, да се задолжи тужениот предметот
(подвижен или недвижност), да му го предаде на тужителот во
совладение за да тужителот може да го користи заедно со другите
сосопственици сразмерно со сногот дел. Во таков случаj,
извршуван.ето на таквата пресуда ке се состои во тоа што
сосопственикот-држателот на предметот, ко] е задолжен да го предаде
предметот во совладение на тужителот, ке биде принуден да му
овозможи на тужигелот исовладение на предметот ипонатака заеднички
да го вршат совладението и да го користат предметот не повредувазки
си го правото еден на друг. При таква состоjба вршетьето на правото
на сопственоста, односно остваруван-ето на содржината на правото
на сосопственост понатаму ке се одвива согласно со нивните волjи,
соо бразно со оцредбата од член 15 од заспа, а доколку не доjде
до согласност, тогаш начинот на користен.ето ке се уреди сообразно
со Законот за вонпроцесната постапка.

Мегутоа, иако во конкретниот случаj, недоволно коректно е
изразено ова во изреката на пресудата, се подразбира дека тужителот
има право на сосопственост на една идеална третина и дека во таа
смисла, во натамошното ypeДYBalЬe на односите мегу странките, и во
извршуваььето на таа пресуда ке се постапи сообразно со она што е
понапред укажано, согласно со цитираните одредби од заспа ..

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.746/
93 од 23.·09.1993 година.

15. Не постои пречекорував-е на правото на сопственост на.сметка на другиот сопствевик: ако то] всекол дрвна маса изразена
во просторни метри сразмерно нивната големина на
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сопственичкото право, а притоа останало поголема количина
просторни метри непресечена дрвна маса. За сечезье дрва во
заедничка шума сразмерно со сосопственичкиот дел не е потребна
согласност од другиот сосопственик.

о д о бра зло ж е н и е т о:
Понискиге судови правилногоприменилематершалното правокога

го оцбиле тужбеното баран.е. Утврдената фактичка состоjба дека
тужените исекле дрвна маса изразена во просторни метри сразмерно
нивната големина на сопственичкото право, а останала поголема
количина просторни метри непресечена дрвна маса, па тужителката,
доколку сакала, можела да пресече соодветен дел за задонолуван,е
на свои потреби, покажува дека тужените не го пречекориле своето
право како сосопственици за сметка на тужителката. Со одредбите на
член 14 став 1 од ЗОСПО е предвидено дека сосопственикот има
право предметот да го држи и да го користи задно со другите
сосопственици сразмерно со своют дел, неповредуватки ги правата на
другите сосопственици. Од ова законска одредба произлегува дека
тужените имале право сразмерно нивниот сосопственички дел да го
користат, односно да вршат сеча во заедничката шума, а со тоа не ги
повредат правата на тужителката како еден од сопствениците. во оваа
смиела се дадени причини во побиваната пресуда од страна на пониските
судови, а кои ги прифака и ово] суд.

При одлучуватьето се ценеше ревизиониот навод дека погрешно
е применето материjалното право, дека тужителката барала целосна
заштита на предметот, дека тужените ]а изиграле и го повредиле
неjзиното право, требало да се бара неjзина согласност, па наjде
дека сите овие околности биле оценети при одлучуван.ето од страна
на пониските судови. Во случаjов се работи за користен-е на
заедничкиот предмет, односно експлоатацига на заедничката шума,. .а според природата на истата, секо] сосопственик има право да]а
користи со сечен-е на дрвна маса сразмерно со своют дел. Тужените
така историле. Мегутоа, како е утврдено во текот на постапката,
не ги повредиле и правата на другите сосопственици. Според тоа,
при вакво користетье на свогот дел тужените не биле должни да ja
известуваат тужителката и да бараат неjзина согласност. Поинаква
би била ситуациjата ако тужените сакале на друг начин да располагат
со предметот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.816/
93 од 5.05.1994 година.
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16. Не може да стекне право на заедничка сопственост
станар или закупец со извршени градежни интервенции во
обjектот што го има земено под закуп.

Со спогуван,е или мешав-е на предмети не може да се отекне
право на сопственост врз неДВИ:ЖНОСТИ7бидеjm одредбата од член
23 од Заковот за основните сопственосноправни ОДНОСИ7го има
предвид мешазьето или спотуван,е на подвижни предмети.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази утврдено е дека таткото на тужителот,
како носител на стана рекото прво добил согласност само да изврши
доградба на мокар чвор во габаритот на постоjниот обjект со тоа што
потрошените средства ке паднат на негов товар, без право да бара да
му се надоместат од давателот на станат. Според тоа, не постои
согласност на давателот на станат на користен-е, таткото на тужителот
со извршените инвестициида стекне право на сопственост на дограденист
обj ект, а со тоа право и на сосопственост врз целиот стан. Не е ни
утврдено дека вршеjКи ваква дограцба, татко на тужителот имал волjа
за стекнуван,е на сопственост со доградба.

во ово] случаj не може да се применат опредбите од член 22
од Законот за основните сопственосноправни односи (ЗОСПО), бидеjКи
тие одредби се однесуваат на изработка на нов предмет, како подвижен
предмет, а не и во случаj кога се работи за изградба, цограцба или
друга интервенциj а врз недвижност. во таков случаj се применуваат
одрецбите од член 24 од ЗОСПО, а во секо] случаj за да се стекне
право на сопственост со градба, доградба и сл., потребно е градителот
да е совесен, што во себе ja опфака и вотпата со градбата. цоградбата
и сл. да се гради за себе. во ово] случаj, таткото на тужителот ниту
манифестирал такваволjа ниту пак имал согласност од сопственикот на
станат за такво нешто, туку во рамките на добиената согласност од
сопственикот на станот, очигледно интервенирал само заради
подобруван.ето на условите на станован.ето.

во ово] случаj не мажат да се применат ни одрецбите од член
18 од ЗОСПО, според ко] во случаите и под услови определени со
закон може да постои право на заедничка сопственост. во нашиот
правен систем право на заедничка сопственост е предвидено во случаj
на стекнуван.е во брачна заедница, во семеша заедница и во некои
други случаеви, но не постои пропис според ко] право на заедничка
сопственост може да стекне стан ар или закупец со извршени градежни
интервенции во обjектот што го има земено под закуп. Не може да се
примени ни оцредбата од член 23 од ЗОСПО, на кога исто така се
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повикува подносителот на ревизиjата, бидегки се однесува на
стекнуван.е на сопственост при спогуватье или помешуван.е на
предмети на различни сопственици. Мегутоа, очигледно е дека таа
оцредба го има предвид помешуван.ето или спогувагьето на подвижни
предмети, а во случаjов се работи за доградба, на ко] однос се
применуваат, како што е порано истакнато, опредбите од член 24 до
260ДЗОСПО.

Самата вредност на вложените средства, без оглед на тоа што
тие ja надминуваат вредноста на до тогаш постоjниот обjект, не е од
никакво эначетье во однос на ст екнуван.ето на правото на
сопственост по пат на градба. Евентуално тужителот, доколку е
огласен за наследник на своют татко, може да бара, ако не продолжи
со користен-е на ово] стан како носител на станарското право, да му
се надоместат трошоците за дограпбата согласно со одредбите од
член 38 до 40 од ЗОСПО, или пак согласно со одредбите од член 210
до 219 од Законот за облигационите односи, кои се однесуваат на
стекнуватьето без основ.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев .. бр.1546/94 од 28.02.1995 година.

16-А. Одредбите од член 24 и 25 од Заковот за основните
сопственосноправпи односи за стекнуван,е право на сопственост
по пат на градба, сооцветно се примепуваат и при грапба врз
градежно земjиmте кое е во општествена, односно државна
сопственост, но само за односите меГулицата кои се спорат меГу
себе во врска со стеквувазьето на право врз земjиштето ио основ
на грацба, а не и во случаj кога градителот врз такното земjиmте
истакиува некакво право сирема државата, како носител на
правата врз градежвото эеираште.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Утврдено е дека тужениот изградил градба пред околу 12години
на место врз кое право на користен-е, како врз градежно эемгиште,
имал тужителот. Не е утврдено дека тужителот на каков и да е начин се
спротивставил на таквата градба.

Првостепениот и второстепениот суд наогаат дека е основано
тужбеното бараьье на тужителот, и го задолжиле тужениот да го сруши
градежниот обjект и земjиштето да му го предаде на тужителот,
при што утврдиле дека тужителот има право на користен-е на
градежното земгиште.

;'151



--------------------------------------------------------- - -------------

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониjа, во
ово]случаj судовитепогрешно го при:менилематериjалното право_Имено,
двата суда пропуштиле да ценат дали во ово] случаj спорат не треба да
се разреши со примена на опредбите од член 24 и 25 од Законат за
основните сопственоснопрвни односи, со кои се регулираат односите
кои настануваат со градба врз туто земjиште, и тоа како во случаj
кога градителот е совесен, така и во случа] кога градителот е несовесен,
односно знаел дека гради врз туто семjиште. При тоа не се имала
посебен предвид одредбата од член 25 CT~B 5 од то] Закон, дека
сопственикот на земгиштето, после истекот на рокот од три години од
ценот на завршуваэьето на градбата на обjектот, има право да бара
само исплата на пазарната цена на земjиштето, а не и да бара вракав-е
на земjиштето и рушеlЬе на обjектот, односно нему да му припадне
обjектот.

Врховниот судна Република Македониjа смета дека овие одредби
соодветно се применуваат и во случаи кога се врши градба врз. .градежно земгиште кое е во општествена сопственост, односно сега
во државна сопственост, но само во односите мегу лицата кои се
спорат мегу себе во врска со стекнуаан-ето на право врз земjиштето
по основ на градба, а не и кога градителот врз таквото земjиште
истакнува некакво право спрема државата, како носител на правата
врз градежнС1ГОзем]иште. .

Со оглед на тоа што во првостепената постапка не се
утврдувани факти од кои зависи правилната примена на
материгапното право како што е погоре изнесено, следуваше,
согласно член 385 став 2 од З аконот за процесната постапка и двете
пресуди да се укинат и предметот да се врати на повторно судетье,
за да се одлуч по тужбеното баран-е: имшки ги предвид и оцредбите
од член 2~ став 2 од ЗОСПО, за тоа дали е целесообразно рушеlЬето
на обjектот со оглед на околностите на случаjов што треба исто
така да се утврдат.

Решение на Врховниот суд на Република Макепони] а
Рев.бр.1269/95 од 6.11.1996 година.

17_Се сметаат за законити држители на недвижност лицата
КОИ таа ведвижност ja држат по основ на договор за доживотна
издршка И::О доколку совесно ja впадеат ведвижноста повекс од
10(десет) години по смртта на примателот на изцршката, тве се
стеквале со право на сопственост на таа недввжност.
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О Д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се инанодите во ревизиjата за погрешна применана
материгаляото право. Имено, од изведените докази по делото
првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил дека
недвижноста, содржана во догонорот за доживотна издршка, ко]»
прилагаланасегапокоjниоткако примателнаиздршката,имприпаднала
на тужените како даватели на издршката, со денот на смртта на сега
покоjниот т.е. на ден 1.03.1974 година.

Со огледна горното,одбиеное тужбеното бараььенатужителите
согласно со одредбата од член 28 став 2 од Законот за основните
сопственосноправни односи. Со таа одредба е пропишано дека
совесниот и законит држател на недвижен предмет, на ко] друг има
право на сопсгвеност, стекнува право на сопственост на то] предмет
со одршка, по протекот на време од 1О години.воово] случаjтужените
какозакошrrидржатеJШ-бидеjmземjиштетогодржатпоосновнадоговор
за доживотнаиздршка,совесноговладеатпредметнотоземjиштеповекс
од 10 години, бидезки тужбата е поднесена на 13.05.1993 година.
Со оглед на тоа тие стекнале право на сопственост на тоа земjиште
врз основа на цитираната законска одредба и заради тоа правилно е
применето материjалното право кога е одбиено тужбеното баран.е
како неосновано.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1293/94 од 18.04.1995 година.

18.Не може да се сте:кне право на сопственост на подвижен
предмет со купуван,е од несопствевик, иако куnyвачот бил совесен
, со оглед на правното правило на имотното право дека пико] не
може да пренесе врз друг повехе права од колку самиот има ,
освен докол:ку не се работи за случаj во член 31 од Заковот за
основните сопственосноправни односи.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази, мегудругото,понискитесудовиутврдиле
дека предметното возило билосопственостнатужителот идека истото
нокта мегу 4 и 5 ноември 1992година било противправно одземено
од лица , а потоа од тие лица како извршители на кражбата било
продадено на лицето Н. J. од Н~Ш,ко] пак го пренесол во Охрид и
го продал на првотужениот Т. Спорното возило потоа било одземено
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од првотужениот Т. и оставен на чуван-е во МВР како орган на
второтужената Република Македони]а, по налог на првостепениот
суд со.кривична пресупа. Неспорно е дека возилото сеуште се наога
при то] орган што значи и по правосилноста на кривичната пресуда,
и по правосилноста на побивената пресуда во ово] конкретен спор.

На вака утврдената фактичка состоjба со побиваната и
првостепената пресуда, со ко]« е уважено тужбеното баран-е на
тужителот, и е утврдено дека то] е сопственик на патничкото возило,
па се задолжени тужените на тужителот да му го признаат ова право и
возилото предадат во владение - не се сторени суштествени повреди на
одрецбите од ЗПЦ а правилно е применето материjалното право.

Неосновани се наводиге на тужените од ревизиите дека на страна
на тужителот не постои активна легитимациjа (како што се тврди во
ревизиjата на првотужениот), односно дека не пости на страна на
тужените пасивна легитимациjа, (како што се тврди во ревизиjата на
првотужениот иво ревизиjата на второтужената Република Македониjа),
а со тоа и неосновани се нивните наводи, со тоа што пониските судови
зеле дека тие и тужителот се легитимирани во спорот, дека е сторена
суштествена повреда на одредбите од член 354 став 2 точка 10 од
ЗПЦ во случаjов се работи за сопственичка тужба со ко]«
сопственикот бара и вракан-е на спорното возило. Ист ата е вперена
спрема првотужениот Т. ко] без правна основа се смета за
сопственик на возилото, но и спрема второтужената Република
Македониjа кога го држи возилото без правна основа, иако тоа го
чини без волjа да го земе за себе, а што е наjбитно, тоа го чини
второтужената Република Македониjа врз основа на налог од ор
ган ( првостепениот суд), и ка] орган МВР, за ко] таа одговара.
Според ова и неосновани се наводите во ревизиите на тужените
дека првотужениот и второтужената Република Македонига не се
легитимирани во спорот . Истото важи и за наводите во ревизиите
(ревизиjата на првотужениот) во однос на оспорена активна
легитимaциjана тужителот, како странски државjанин,одпрwnrnишто и
то] како таков, како сопственик на спорното возило, има право на
правна заштига на териroриjата на РМ.

И материjалнaro право еправилно применето.Вослучаjов правилно
пониските судови во првостепената и побиваната пресуда се повикале
на оцредбата од член 31 од ЗОСПО, кога по исклучок предвидува
сгекнуван,е право на сопственост и од несопственик но под
определени услови предвидени во таа одрецба. Правилно тие судови во
случаjов заклучиле дека тужениот Т. не може да се смета за
сопственик на предметното возило, иако при купуван-ето на возилото
бил совесен, бидезки во смисла на цитираната законска одрецба, не
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исполнува ни еден од посебниге услови за сгекнуван.е со право на
сопственост од несопственик. Според цитираната законска одредба
едно лице да стекне право на сопственост од несопственик, покраj
општите услови-стекнува чот да е сов есен , предметот да е подвижен
и стекнувазьето да е извршено со надоместуван.е, потребно е да
постоjат и посебни услови - предметот да е стекнат од несопственик. . .ко] во рамките на сво]та редовна дерюст пушта во промет вакви
предмети, од несопственик кому сопственикот му го предал
предметот во владение врз основа на правна работа што не еоснов
за прибавуван-е на правото на сопственост, како и на [авна продажба
, а ваков посебен услов во конкретниот случаj одсуствува .

Тужителот како сопственик на возилото има право на заштига
спрема секо], а тоа значи спрема првотужениот Т. , ко] со правна
работа го купил возилото но од трето лице, а не од вистинскиат
сопственик. Такво право на заштита тужителот има и спрема лицето кэ]
кого се наога предметот на чуван,е, а во случаjов второтужената
РМ со оглед да возилото по налог на орган за ко] таа одговара се
наога ка] друг орган за ко] исто така таа одговара, а во услови кога
привременото земан,е на возилото на чуван-е е условено до
правосилноста на пресудата донесена во кривична постапка, односно
до правосилноста на побивана пресудата во конкретниот спор. Ова
понатаму наведува на заклучок дека основано тужигелот како
сопственик на возилото барал од тужените признаван.е право на
сопственост и предаван-е на возилото во владение. При ова околноста
што првотужениот Т. со правна работа го стекнал возилото од трето
лице за кое подоцна се утврдило дека не е сопственик на возилото, во
конкретниот спор е без влиjание за одлучуван,е , зошго првотужениот
Т. во поглед на штетата што ja има за земеното возило, е во однос со
тоа трето лице од кое го купил возилото, па од истото може да бара
обештетуваьье.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита Рев.бр.772/
94 од 18.10.1994 година.

18-А. Договорот за замена на недвижноетKoja ее наога на
териториjата на Република Македониjа, ео недввжност во друга
држава, заклучен во другата држава и заверен од надлежен ор
ган на таа држава ке има иета доказва енага како домашна jaBHa
иеправа, ако ее иеполнети уеловите предвидени во член 3 од
Законот за легализациjа на иеправитево меfyнародниотпромет.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

во редовна постапка во спорот е утврдено дека тужителите
со договор за замена на нецвиж ен имот-делов ен простор, со
недвижен имот, стан, во друга држава, заверен во Општина Осиjек,
во Општинска управа за општествени приходи, се стекнале со право
на сопственост на по една идеална поливина од деловниот простор,
и го задолжил тужениот да изврши пренос на сопственоста од свое
име на име на тужителот во jавните книги, во спротивно пресудата
да им послужи на тужителите за таа цел.

Суцот го признал ДOГOB~POT заверен во друга др)_Кавакако
странска правна исправа, со кога е извршен пренос на правото на
сопственост.

Jавниот обвинител на Република Македонига поднесе баран-е
за заштита на законитоста поради повреда на законот.

Спорно е дали договорот за замена на недвижност како jавна
исправа издадена и оверена во странство има иста доказна снага
како и домашна гавва исправа.

По наоган,е на Врховниот суд на Република Македони]а
баран-ето за заштита на законитоста е основано.

Согласно член 21 од Законот за решаваIЪе на судирите на
законите со прописите на други земги во определени односи
("Службен лист на СФPJ" бр.43/82), што во согласност со член 5 од
Уставниот закон за спровецуван-е на Уставот на Република
Македони]а, е преземен како републички, за договорите што се
однесуваат на недвижности, исклучително е меродавно правото на
државата на чиjа териториjа се наога недвижноста.

Согласно член 231 од ЗПЦ [авната исправа издадена во
странство Koja е заверена од надлежен орган, ако со мегунароцен
договор не е нешто друго одредено, под услови на заемност, има
иста доказна сига како и домашната jaBHaисправа.

Оттаму, договорот за замена на недвижност, а ко]« се наога
на териториjата на Република Македониjа, со недвижност во друга
држава , склучен во друга држава и з~верен од надлежен орган, ке
има иста цоказна снага како и домашна jaBHaисправа ако се исполнат
условите од член 3 од Законат за легализациjа на исправите во
мегунароцниот промет ("Службен лист на СФРJ" бр.6/77), ко] во
согласност со член 5 од Уставниот закон за спроведувагьена Уставот
на Република Македониjа е преземен како републички пропис.

во член 3 од Законот е предвидено, jавни исправи издадени во
странство да можат да се употребат во Република Македониjа само
ако ги заверил надлежен орган за надворешни работи односно
дипломатско или конзуларно претставништво во странство.
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Странекиjавни иеправи не подлежат на заверуван.е во емиела
на ово] член ако по оенов на заемноет ниту jавните иеправи на
Република Македониjа не подлежат на заверуван,е во државата чиjа
иеправа е во прашан.е. Како jавни иеправи ее подразбираат
иеправите што во државата во кога ее издадени ее еметаат како jавни
иеправи и кои ее издадени во форма на начин пропишани ео законат
на одноената држава.

Врз оенова на изнеееното, правостепениот суд при цонесуван,е
на првобитната пресуда не постапил во согласност со погоре
наведените законски одредби со што го повредил законот.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.33/
96 од 19.09.1996 година.

19. Околноста што решението за раэграничуван,е на
општествените шуми е донесено пред сиртта на оставителот, не
е одвлиjаниеправата што бигиималто],данеможатда преминат
на васледникот, при неспорнифакти дека то] со важечко правно
дело го примил во сопственост и владение имотот (шумата).
Одредбата од член 102од Заковот за шумите не го ограничува
круroт на лицата кои имаат право по судскипат да го докажуваат
правото на сопственост, туку овозможуваат заштита на правото
на секое лице кое смета дека тоа му е повредено.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во елучаjот неепорно било дека предметниот имот (шума)
преставувал сопственоет на таткото на тужителот ко] починал 1975
година. Имотот секогаш бил во владение на таткото на тужителот, а
после неговата емрт во исклучиво владение на тужителот, што значи
тужителот и неговите претходници го владееле имотот и се однесувале
како сопственици, Предметниот имот,иако бил евидентиранво решението
за разграничуване на општесгвените шуми, фактичкисе наjдувалнаднор
од тие граници, Тужителот го стекнал имотот од неговиот татко по основ
на договор за доживотна издршка и нееметано го владел до пред 4-
5 години, кога од страна на тужените му биле оспорени неговите права
на сопственост.

Според член 102 од Законот за шумите лицето што смета дека
со решението за утврдуван.е на границите на шумите во општествена
сопственост му е повредно пр_авото на сопственост може пред
надлежниот суд да покрене спор за сопственост. Следователно,

157



оцредбата од член 102од Законат за шумите не го ограничува кругот
на лицата кои имаат право по судски пат да го докажуваат правото на
сопственост, туку прокламира дека тоа право го има лице кое смета
дека му е повредено таквото право. во случаjов неспорно е дека
таткото бил сопственик и него го наследил тужителот, на кого му е
загрозено сопственичкото право. Врховниот суд на Република
Македони]а, наога дека тужителот е лице на кое одрецбата од член .
102 му овозможува да биде субjект во постапката за заштита на
сопственоста на спорниот имот. Околноста што решението за
разграничуван.е на општествените шуми е донесено пред смртта на
таткото на тужителот, не значи дека правата кои би ги имал то], да не
можат да преминат на сега тужителот, кога е неспорно дека со правен
акт (договор за доживотна издршка) тужигелот го примил во сопственост
ивладение спорниот имот, Таткото на тужигелот не повел спор за заштита
на своите права за време на животот, затоа што неспорно се утврди
дека то] никогаш и од никого не бил загрозен во остваруван.е на тие
права.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.34/
92 од 28.05.1992 година.

20. Правото на еопетвеноет на визбената проеториjа што
била предмет на истата продажба како припаден дел на станот,
го стек:нувакупувачот со стекнувшьето на правото на сопственост
врз станот, па таа не мора поеебно да му е предадена за да може
да бара затштита на тоа право спрема трети лица.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд утврдува дека тужителот и второтужената
заедно со уште две други лица се сопственици на посебни станови во
станбена зграда, по основ на продажба како носители на станарско
право по основ на свогот работен однос со првотужениот . По то]
основ на сите иим им бил поделен подрумскиот дел на еднакви
делови. При продажбата на становите на тужителот ивторотужената во
цената им била пресметана и половината од подрумската просториjа
што се наога под нивните станови. По то] основ дваjцата станале
сопственици на по половина од таа подрмуска просторита. поради што
то] суд Иго уважил тужбеното баран,е.

Второстепениот суд констатира дека фактичката состоjба е,
целосно и правилно утврдена, но прифака за утврдено дека
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тужителот при купуван-ето на станот од првотужениот, не го добил
и подрумот, поради што го оцбива тужбеното баран-е, без да даде
оценка на неспорниот факт дека според договорите за продажба,
на странките им е продадена и засметана по 1/2 од подрумската
прос горига , ное нешто го тврди во текот на постапката и
првотужениот како продавач.

Според мислен-ето на ово] суд, визбената просторига како
припацок на станот и предмет на истата продажба, не мора посебно
да е предадена за да на неа го стекне правото на сопственост
носителот на правото на сопственост на станот и за да може да бара
заштита на таквото право спрема трети лица.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1671/94 од 26.05.1994 година.

/

21. Докол:кусо правосилна пресуда е утврдено право на
сопственост на стан на купувачот против продавачот со
задолжение продавачот да му го предаде станот во владение,
купувачот непосредно може да го остварува своето право на
сопственост спрема секое лице кое го држи станот и во случа]
кога предходноне му бил предаденво владениепоради тоа што
не бил во владениена процавачот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Неоснован е нанодот од ревизиjата за погрешна примена на
материгаяното право. во ово] спорсудовитеутврдиле дека второтужениот
со одлука од 20.09.1991 година, му го доделил спорниот стан на
првотужениот во ко] стан то] се вселил насилио и сеуште го владее. Ово]
стан второтужениот требал да го купи од третотужениот но до
планиранатакупопродажбанедошло, БидеjКистанотбилна третотужениог,
го] со договор за купопродажба на ден 7.02.1992 година,
предметниот стан го продал на тужителот за купопродажна цена од
295.444 тогашни динари, Kojaцена тужителот веднаш ja платил но не го
добил станот во владение, бидеjКиво него насипно влегол првотужениот
.Третотужениот завел спор за сопственост и владение против прво и
второтужениет но ваквото тужбено баран,е со пресуда Пбр.339/92
од 21.01.1993 година било оцбиено поради неман,е на активна
легитимациjа, бидезки било утврдено дека станот го имал продадено на
тужителот .

Врз основа на вака утврдена фактичка состо] ба првостепениот
суд го уважил тужбеното бараьье заради тоа што сметал дека

159



· - - -----------------

тужителот стекнал право на сопственост на предметниот стан, а
бидетки првотужениот бесправно го користи станот сопственост на
тужителот, го задолжил првотужениот да го испразни станот и му
го предаде во владение на тужителот.

Второстепениот суд j а потврдил првостепената пресуда,
прифакагни ги причините од првостепената пресуда.

По наогагьето на Врховниот суд на Република Макецони]а,
првостепениоти второстепениотсудправилного применилематериja.тrn:aro
право, кога го уважиле тужбеното баран,е на тужителот и правилно
наогаат дека тужителот е активно легитимиран за воден.е на ово] спор,
а првотужениот е пасивно легитимиран во ово] спор.

Имено, пасивната легитимациjа на тужениот произлегува оттаму
што то] го држи станот и не сака да го ослободи.

Активната легитимaциjа на тужителот, призлегува оттаму што тoj
во ово] спор бара да се утврди дека тужителот се стекнал со право на
сопственост на станот, а третотужениот тоа право не му го оспорил,
така што пресудата во делот со ко] третотужениот, како претхоцен
сопственик на предметниот стан, е задолжен тоа право да му го
признае на тужителот, станала правосилна.

Според тоа, тужителот во ово] спор стапува на местото на
поранешниот сопственик со сите права кои од тоа право на сопственост
произлегуваат за сопственикот, па и правото да го бара владението од
секое лице кое станот го држи согласно одредбите од член 37 и член
41 од Законот за основните сопственосноправни односи.

Не може да биде уважен притоворот на првотужениот за недостиг
на активна легигимaциjа натужителот, бидеjtи тoj приговорби билоснован
ако спрема третотужениот како поранешен сопственик, не би било
утврдено правото на сопственост на тужитепот. Значи, во ово] случаj
основно е што прашан-ето за сопственост е правосилно разрешено мегу
поранешниот сопственик итужителот итоа во користна тужителот, така
што то] натаму во правните односи, може тоа свое право на
сопственост да го истакнува спрема секое трето лице, кое тоа право
му го оспорува или не му го предава владението на станот. Пр:иговорот
за непосгоен-е на активна легитимациjа на тужителот, поради
непредаван-ето на станот во владение, во ваков случа] спрема
тужителот како купувач, можел да го истакнува само продавачот, а
не и трето лице, бидегки е тоа однос од ко] зависи одлуката по спорот во
односите помегу процавачот и купувачот.Ако то] однос е разрешен
со правосилна судска одлука во корист на купувачот, третите лица не
можат со успех да го истакнуваат таквиот пр:иговор,спрема купувачот
како што е тужигелот во ово] спор,уште повеке што поради бесправното
цржен,е на станот од страна на првотужениот не било можно
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владението на станот: да му .биде предадено непосредно од страна
на продавачот во ово] случа] третотужениот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.419/95 од 6.03.1996 година.

22_Република Македониjа не е пасивно легитимирана во
спор во ко] сопственикот на оБJект изграден без градежна
документациjа, бара да му се утврди правото на сопственост на
така изграденяот обрект .

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Второстепениот суд, одлучувшки во жалбена постапка, нашол
дека тужбеното баратье на тужителот спрема Република Македониjа
да се утврди дека то] има право на сопственост на обjектот изграден
без легитимна градежна документациjа, е неосновано, од причина
што не можело да се смета дека тужителот бил совесен градител и
не можел да се стекне со право на сопственост по пат на одршка.
Застанал на мислев-е дека тужителот има право на правна заштита
од воэнемируван,е од трети лица врз изграденото, а спрема
Република Макецони] а не може да бара утврдуван,е право аа
сопственост.

И по наоган.ето на Врховниот суд на Република Макецони] а,
во случаjов тужената Република Мак ецони] а, не е пасивно
легитимирана странка во ово] спор. Таа би била стварно
легитимирана во определен имотен спор доколку е учесник во. .материгално-правниот однос од KOJ настанал процесот, односно ако
спрема неа се остварува соодветна обврска, или пак ако загрозува
нечие имотно право.Како што е утврдено во текот на постапката,
тужената Република Македониjа не претендира на било какво право
во имотно-правна смиела врз предметната кука и на изграденото
од страна на тужителот врз општественото земjиште без одобрение
од надлежен орган. Од тие причини против тужената не може да се
води спор, како што е поставено тужбеното баран-е. Тужителот би
имал право на правна заштита против тужената во случагот само
доколку таа претендира на некакво имотно право. Органите на
Републиката во случаjов при цонесуван,е на управните решениjа
вршеле само jавни свластуван-а ,како управни органи, заради
утврдуваьье на факти околу узурпациjата на земjиштето, но со тоа
не задирале и во имотното право на тужителот врз изграденото. Од
овие причини второстепениот суд правилно заклучил дека
тужбеното баран.е на тужителот спрема тужената да се утврди право
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на сопственост, а кое право и не било загрозено во имотноправна
смиела, е неосновано.

Пресуда на Врховниот суд на Република Мак е дони] а
Рев.бр.429/92 од 13.05.1993 година.

23. По правило, за вракан,е на привремено одземените
предмети се одлучува во постапката по повод Koja се одземени.
Мегутоа, доколку кривичната, прекршочната и друга поетапка
не биде по:к:репата во разумен рок, тогаш сопственикот има право
да поведе процесна постапка за вракатье на оцземените предмети.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната постапка не било спорно дека овластен орган на
МВР управа за внатрешниработи, одделениеза внатрешниработи, Станица
на милициjа врз основа на член 211 став 5 а во врска со член 151,
152, 154, 184,196 и 210 од ЗКЦ односно член 47 од ЗЦ од тужителот
на ден 29.04.1994 година одземало 24.000 денари, затоа што оценил
дека истите се предмет на кривично дело или прекршок, за што на
тужителот му е издадена потврда за привремено одземени предмети.
Неспорно било и тоа дека до покренуван.ето на ово] спор, па и до
денес парите не се вратени на тужителот, ниту е покрената кривична или
прекршочна постапка.

Врз основа на таквата фактичка состоjба, Окружниот стопански
суд во Скопjе со снотата пресуда го оцбил тужбеното баран,е на
тужигелот, да се задолжат тужената Република Македо:ни:jаи Народната
Банка на Република Македони]а, привремено одземените пари да ги
вратат на тужигелог, эаземшкипригоа правностоjалиште дека имало основ
за одземан-е на парите, според споменатата потврда за привремено
одземени предмети, па според тоа дека тужените не се неосновано
збогатиле на сметка на тужителот.

Тужигелот незадоволен одпресудата :изjавилжалба до Сгопанскиот
суд на Македониjа ко] по повод жалбата, а по службена должност,
пресудата на Окружниот стопанскисудjа преправил итужбата ja отфрлил,
эаземгаки правно стоjалиште дека парите се оцземени во постапка
проnишана со закон и за нивната судбина, дали ке бидат повратени на
тужигелогилиодземени, требада серешава вокривичнагаилипрекршочна
постапка а не пред судот, што значи дека застанал на правно стогалиште
за ненадлежност на судовите да решаваат во оваа правна работа.

Мегутоа, Врховниот суд на Република Макецони]а, оценува
дека Стопанскиот суд на Македонига сторил суштествена повреда
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на одредбите на процесната постапка на кога се укажува во
ревизиjата. Пред се, согласно член 369 став 2 од ЗПЦ на ко]« оцредба
се повикува Стопанскиот суд на Македонига. не можела пресудата
на првостепениот суд да се преправи туку требало да се у:кине и
тужбата да се отфрли, а од друга страна ово] суд оценува дека во
конкретната правна работа судовите можатлга одлучуваат.
Навистина, по правило, за тоа дали привремено одземените
предмети ке бицат вратени на обвинетиот или на оштетениот или
нема да бидат вратени, се одлучува во постапката по повод кога се
одземени. Мегутоа, доколку постапката не бидепокрената во еден
разумен рок, тогаш оно] од кого предметите се одземени нема друг
пат за повраток на истите, освен да ги бара во постапката пред судот.
Како во случаjов е неспорно дека предметите се одземени а
кривична или прекршочна постапка не е покрената повеке од две
години, произлегува дека за суцбината на истите треба да се решава
во процесна постапка.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а Рев.бр.931/
94 од 20.12.1994 година.

24. Секо] со сопственик и секо] заеднички сопственик има
право ва тужба за заmтита ва правото ва сопствевост ва целиот
предмет, во оцнос ва трети лица и ва правата кои произлегуваат
од такната сопствевост, како и ва другите права.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Нужното сопарничарство може да постои само во оние случаеви
во кои законот предвидува дека во опреден процес мора да бидат
опфатени сите лица од одрецен правен однос, били на страната на
тужителите, било на страната на тужените. Со оцредбата од член 201од
ЗПЦ според тоа не е регулирано нужното сопарничарство, кое
вообичаено се регулира во оцредбите од материjалното право. Со
одредбата од член 201 од ЗПП пропишано е дека ако според законот
или поради природата на правниот однос, спорот може да се реши само
на еднакон начин спрема сите сопарничари (единствени сопарничари),
тие се сметаат како една процесна странка. Мегутоа, од оваа оцредба
не произлегува дека сите лица, кои на некаков начин се во правна
заедница, мораат заеднички да поднесат една тужба кога штитат
опрецено право од таа пра~на заедница, спрема трети лица.
Напротив, од оцредбата од член 209 од ЗПП произлегува дека секое
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лице од правната заедница регулирана со член 201 од ЗПП може
самостотно да поднесува тужби, и без учество и согласност на
другите лица од таа правна заедница, а другите лица од таа правна
заедница евентуално можат да му се приклучат како замешува чи.
Имено, со опредбата од член 209 став 1 од ЗПП е предвидено дека,
ако правното деjство на пресудата треба да се однесува и на
замешувачот, то] има положба на единствен сопарничар (член 201
од ЗПП). Значи од волjата на некое друго лице од таа правна
заедница зав~си дали то] ке се приклучи на тужбата што неко] од
таа заедница Ja поднел против трето лице, но ако не се приклучи,
не значи дека оно] што ja поднел тужбата треба да биде одбиен со
тужёеното баран-е поради недостиг на потполна легитимациj а.
Напротив, судот во рамките на утврденото, ке одлучи дали таквото
тужбено баран,е е основано, одно сно дали е основано во целост и
дали од материjалното право произлегува можност на тоа лице да
му се досуди цел ото тужбено баран.е или само оно] дел на ко] има
право, ценегки ги и односите во таа правна заедница.

Конечно по аналогиjа со одредбата од член 43 од Законот за
основните сопственосно-правни односи, произлегува дека секо]
сосопственик, односно заеднички сопственик има право на тужба за
заштита на правото на сопственост на целиот предмет, што значи во
однос на трети лица, и на правата кои произлегуваат од стекнуван.ето
во една таква заедница-сосопственичка односно од заедничка
сопственост.

во конкретниов случа], со оглед на тоа што не ерасправена
оставината на родителите на тужената-прcrгивтужителката, ниту пак има
навестуватье дека таа би се расправала со оглед на тоа што не оставиле
имот, не може да се оспори правото на тужената-поротивтужителката
да го поднесе тужбеното бар ан.е за надом естувагье на
подобруван.ата на станот, кои се сторени во време кога таа живеела
во заедница со своите родители. Доколку неjзината сестра евентуално
смета дека со она што таа би го добила од тужителот-противтужениот,
има идел што припагаи нанеjзинитеродители,неjзината сестра биможела
со тужба за стекнуван,е без основ да бара од свогата сестра тоа да
игоплати.

Според горното, поради оваа суштествена повреда на опредбите
од процесната постапка следуваше и двете пресуди да се укинат и
предметот да се врати на повторно суцен,е на првостепениот суд,
согласно со опредбите од член 394 од ЗПП и да се прифати
активната легитимациjа на тужената-противтужителката за воден.е
на ово] спор, независно од тоа што во ово] спор не учествува и
негзината сестра како тужителка.
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Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.544/93 од 22.06.1993 година.

25. Дури кога сопствевикот на несомнен начин ке ja изрази
волjата дека повекс не сака да го држи прецметот, предметот
станува државна сопственост, а не и кога сопственикот
привремено не го користи прецметот.

а д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно член 46 став 1 од заспа правото на сопственост
престанува со напуштан,е на предметот. Спрема став 2 од истиот
член прецметот се смета за напуштен кога неговиот сопственик на
несомнен начин ке изрази волjа дека не сака повеке да го држи.
Дури тогаш кога на таков несомнен начин ке се изрази волjа дека
сопственикот не сака повекс да го држи прецметот, то] станува
општествена сопственост како што тоа е предвидено во став 3 на
циmpaниorlUIен

Согласно пак член 268 од Законот за здружен труд, за да
предметот стане општествена сопственост, нужен предуслов е покраj
останатото поранешниот сопственик да го изгуби и владението и истото. .да го има општествено правно лице, ко] услов во конкретниов случа]
не е исполнет, бидеjки прдметната КП никогаш не била во владение на
тужената општина.

во конкретниот случаj не може да стане збор за напуштаьье
на предметната парцела за да општината биде сов есен држател на
недвижноста врз основа на напуштатьето или врз основа на член 268
одЗЗТ.

Врховниот суд на Република Македонига оценува дека особено
вториот услов во никоj случаj не е исполнет за да може да стане збор
за напуштена недвижност. во случаjот тужителот во ниеден момент
не го напуштил владението, ниту на несомнен начин манифестирал волjа
или други деjствиjа од кои би можело да се заклучи дека ja напуштил
недвижноста.

Исто така не може да стане збор и за примена на член 47 од
заспа затоа што тужителот, а и неговите претходници секогаш
кога парцелата била поплавувана, а потоа водата се повлекувала,
манифестирал сопственички деjствиjа одно сно земjиштето го имал
во владение и на еоодветен начин истото го обработувал икористел.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.260/93 од 1.04.1993 година.
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25-А_Независно од одредбата на член 268 од ЗЗТ;, правните
лица можат да стекнуваат право на сопственост, односно право
на користеlЪе и по основ на грацетье на земjmптето на кое е
изграден градеживот об[ект, како и на земjиштето што е
неовходно за редовна употреба на то] градежен обгект.

о д о бра з лже н и е т о:

Првостепениот суд го уважил тужбеното баран,е иутврдил дека
тужигелите сепоранешни сопственици, а сега траjни корисници ПО основ
на наследство на соодветни делови од спорните парцели и ги
задолжил тужените тоа право да им го признаат.

Второстепениот суд ja уважи жалбата на тужениот така што
пресудата на првостепениот суд ja преиначи и го одби тужбеното
баран-е.

Одлучувагки по ревизиjата на тужителот, Врховниот суд на
Република Македониjа наjде дека таа е неоснована. По наоган.ето
на ово] суд, при неоспорно утврдената фактичка состоjба, истакнатите
приговори во ревизиjата за погрешна примена на материjалното право,
се неосновани. во случаjот суштествен е неоспорниот: факт дека
спорното земjиште уште од 1961 година се наога во владение и
користене непрекинато и исклучивонаправнигепретходници натужените,
кои на него изградиле градежни обjекти-прво кула, па станбена зграда
и базен за вода, кои тужениот и денес ги користат за своите потреби, а
тужителот 30 години до поднесуван.ето на предметната тужба не
превзеле ништо правно релевантно за заштита на своите права на тоа
земjиште. Според член 24 став 1 од Законат за основните
сопственосно-правни односи, ко] се применува како републички на
основа член 5 од Уставниот закон за примена на Уставот на
РепубликаМакедониja,лицето што ке изrpадиrpадеженобjект наземjиште
на кое друг има право на сопственост, стекнува право на сопственост
и на земjипrгето на кое е изграден обjектот, како и на земjиштето што е
неопходно потребно за редовна употреба на то] обjект, ако не знаело
ниту можело да знае дека гради на туто земjиште, а сопственикот на
земjиштето знаел за изградбата и не се спротивставил веднаш.
Според членот 28 став 2, совесниот и законит држател на недвижен
предмет на ко] друг има право на сопственост стекнува право на
сопственост на то] предмет со одршка, по протекот на време од 1О
години, а според став 4 од истиот член, совесниот држател на
недвижен предмет на ко] друг има право на сопственост стекнува
право на сопственост на то] предмет со одршка по протекот на време
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од 20 години. Според член 30 од истиот закон, времето потребно за
одршка почнува да тече оно] ден кога држателот стапил во владение
на предметот, а завршува со истекот на последниот ден од времето
потребно за одршка. во времето потребно за одршка се засметува и
времето за кое претходниците на сегашниот држател го држел
предметот како совесни и законити држатели, односно како совесни
држатели.

На основа изнесеното, ово] суд наога дека второстепениот. .суд правилно го применил материгалвото право кога ]а преиначил
пресудата на првостепениот суд и го одбил тужбеното баран-е како
неосновано. Врз основа на цитираните законски одредби и правните
правила на имотното право што се применувале пред неговото
донесуван,е, тужениот го стекнал правото на сопственост одно сно
на кор ист ен.е на предметното з емгиште, сега неоспорно
национализирано, а тоа право го изгубиле тужителиге, па немаат законски
основ за ваквото тужбено баран.е. Се работи за примена на
материjалното право на што судовите внимаваат по службена должност,
па не е од суштествено значен-е што второстепениот суд се повикал
на опредбите од член 268 од Законот за здружен труд; а не на
цитираните законски одредби, вослучаjот се работи за стварноправни
побаруван,а, а не облигационо побаруваьье, па не може да стане
збор за застареност на побаруван.ето како погрешно зема
првостепениот суд, ами за одршка односно cTeKНYBaIЬe на правото
врз предметното земjmпте по основ на изградба на обjектите од страна
на тужените. Со оглед на протекот на времето досега и односот на .
тужителите кон заштитата на своите права, нивната совеснот се
претпоставува во однос на претходниците на тужените, додека пак
совесноста на тужените неоспорно произлегува од изведените докази
иутврдената фактичка состоjба.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а Рев.бр.513/
95 од 5.12.1996 година

26. Кога тужителот за излегуван,е па jавеп пат од свогата
парцела, па Koja има изградепо пова кука, може да поминува преку
сво[ата друга парцела, па Koja има изградепо стара кука, делумво
руипирапа и му служи за чував-е па стока, пе е оправдапо
воспосгавуван,е па службепост преку парцелата па тужевиот само
затоа што за цоаган,е до jаввиот пат требало да срути дел од
старата кука.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Основна причина од кога се раководеле пониските судови при
одлучуван.ето, била околноста дека со воспосгавувшьето на
службеноста значително помалку се оптоварувала недвижноста на
тужителот а имено дека за доаган,е на КП 838 преку неговата КП
837 од општинскиот пат се jавувала потреба од делумно уриван-е на
стариот обjект на тужителот, па дека е економски оправдано
воспоставуван.ето на службеноста npеку имотот на тужениот, кп 831/
1 и 832/2.

Со член 49 од Законот за основните сопственосноправни
односи ("Службен лист на СФРl" бр.6/80) е предвидено дека стварна
службеност е право на сопственикот на една недвижност за потребите
на таа недвижност да врши определени деjствиjа на недвижноста на
друг сопственик. Службеноста според член 50 од истиот закон треба
да се врши на начин на ко] што наjмалку ке се оптоварува послужното
добро.

вослучаj кога тужителот за излегуван-е на општинскиот пат од
свогата парцела КП 838, на ко]« има изградено нова кука, може да
поминува преку сво[ата парцела КП 837, на ко]« то] има стара кука
делумно руинирана и му служи за чуван,е на стока, не е оправдано
воспоставуван,е на службеност преку парцелата на тужениот КП 831/
1и 831/2, само затоа што тужителот за доаган,е до општинсккиот пат
требало да сруши дел од старата кука. во спротивно, со воспоставуватье
на службеноста се заштитува имотот на тужителот, за сметка на имотот
на тужениот, што е во спротивност со цитираните законски одредби, кога
е неспорно утврдено дека тужителот има можност за излегуван,е на
општинскиот пат преку евотата парцела.

Пресуда на Врховниот суд на Македонн]а Гзз.бр.20/90 од
1.02.1990 година.

27. Определеввот вадомест за земjиmтето кое е заземено
за службеност на пат е реален, ако се има предвид дека ово]
надоиест не прететавува целосно обештетуван,е, туку еоодветен
надоиест ВО вид на изгубена добивка поради исвористувазьето на
эеиршгтето, кое И понатаму останува сопственост ва тужената.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во ревизиjата неосновано се тврди дека во конкретниот случаj
не биле изведени докази во смиела на член 53 од Законот за
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основните сопственосноправни односи, заради правилно утврдуван.е
на надоместот. Оно] надомест не се определува за целосно
обешт~туваIЬе, затоа ш!о тужената и понатаму останува сопственик
на эемгиштето, туку то] претставува соодветен надомест во вид на
изгубена добивка поради некористен-е на земjиштето. Колку изнесува
ово] надомест е утврдено во конкретниот случаj, при тоа имаjки ги
предвид сите релевантни околности. Имено, утврдено е дека се работи
за земjиште во непосредна близина на градежната зона, со можност
за пристапуван,е и можност за наводнуван,е , вредноста на
земj иштето се смалува со отваран.е на полската службеност.
Извршен е увид во договори за купопродажба на земjоделско и
градежно земjиште во реонот каде се наога предметното земjиште,
па судот ja прифатил наjвисоката цена на земjиштето од сите цени
содржани во изведените докази во времето на пресудуван.ето, имаjки
ги предвид интересите на тужената, така што по наоган,е на ово]
суд надоместот е правилно определен.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.49/
90 и Рев.бр.227/90 од 3.04.1990 година.

28. При воспоставувазье право па службепост па премии пе
може да се определи надоиест во земраште па кое титуларот па
послужпото добро ке има право па сопственост, бидеji.и во таков
случаj би се работело за размена па земjиmте, а такна разиена
пе може да се прифати ако пе пости согласпост па двете странки.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Пониските судовиго одбиле баран-его на тужителот да се задолжи
тужениот да му признае право на сопственост и да му предаде во
владение дел од неговата парцела во површина од 159метри:квадратни.

По наоган.ето на OBOjсудпониските судовиправилно го примениле
материjалното право. во конкретниов случаj се работи за посгоен-е
право на службеност, а за установуван-е правото на службеност не
може да се одреди нацомест во друго земгиште во сопственост.
Надоместот може да се одреди во пари, натура или само користеьье на
друго земjиште. Правото на службеност во случаjов е право на тужениот
во определен обем и на определен начин даja користи нецвижноста што
е во сопственост на тужителот. Со оглед дека тужителот е
сопственик на недвижноста-послужното добро, спротивно е на
правните правила на имотното право за установуван,е правото на
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службеност да се оцреди надомест во земjиште на кое титуларот на
послужното добро ке има право на сопственост. во то] случаj би се
работело за размена на земjиште, а таква размена не може да се
прифати.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.456/
93 од 16.09.1993 година.

29. Вработените во претприjатието вклучува[кв го и
директорот, на просторииите (канцелариите и сп.) и предметите
што ги користат при работа (печати, штембилии сл.) како лица
во работен одпоссопретприjатнето, иако вршат фактичка власт
врз предметите, немаат владение над нив, Поради тоа, ако тие
бидатспречениво вршетьетона фактичката власт напредметите
што ги користат нли употребуваат, немват право на заштита
поради смекаватьена поседот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази пониските судови примиле за утврдено
дека тужителот е директор на претприjатието каде работеле тужените. Во
раните утрински часови на ден 21.11.1994 година од страна на
тужените му било оневозможено на тужителотда влезе во ево]ата
службена просториjа-канцелариjа и да започне да ги врши своите
секощневниработи изадолжениjа, при што му биле одземени штембилите
ипечатите.

При изнесената фактичка состоjба по наоган,е на Врховниот
суд на Република Македониjа , пониските судови со побиваната и
првостепеното решение, од изведените докази и утврдената фактичка
состоjба ,-извеле погрешни заклучоци за основаноста на тужбеното
баран,е поради што ипогрешно го примениле материjалнаго право.

Тужителот како итужените неспорно е дека биле во работен однос
со споменатото претприjатие и дека тужителот во рамките на работниот
однос и работното место како директор, мегу другото располагал
со штембилиге и печатите на тоа претприjатие. Toj,како што основано се
укажува и во баран-ето за заштита на законитоста, во работниот однос,
восмислана член71 од3ОСПО, врши фактичка власт на предметите на
претпригатието, должен е да постапува според правилата, упатставата и
пропишаниот ред на работене и функциониране на претприjатието каде
што работи, од што потоа следи заклучок дека не може да се смета
дека има и владение врз средствата и предметите за работа на
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претпри] атието, како што се деловните простории, канцелариите,
штембилите , печатите и слично. Значи, во случаjов се работи за
фактичко користен.е и држен.е на предмети на детентор, ко] ги
има во употреба и чуван-е тие предмети, на, и за лицето по чии
правила и упатство постапува, во случаjов лицето персонифицирано
преку споменатото претприjатие во кое тужителот е во работен
однос. Ова понатаму упатува на заклучок дека не станува збор за
владение, за потаму и да може да се смета дека тоа може да биде
нарушено односно спречено. Попречуван.ето во вршен.ето на
работата и работните задачи во однос на користен.ето на средствата
за работа и предметот на работа на лице кое што е во работен
однос, по евогага соцржина не претставува смекавав-е на владение
, за да потоа тоа лице во смисла на член 75 од ЗОСПО, може да
бара заштита од вознемирувазье или одземан-е од владение. Таквото
лице може да остварува заштита во работен спор за повреда на права
и обврски од работен однос, во ко] соодветна заштита би можел да
добие и преку определуван.е на привремена мерка согласно член
435 од ЗПП

Од изнесените причини следуваше Врховниот суд на Република
Македониjа да го уважи изjавеното баран-е за заштита на законитоста
од Jавниот обвинител на Република Македони]а, и побиваното и
првостепеното решение со кое што беше уважено тужбеното баран.е
на тужителот за смекаван,е на посед и воспоставуватье на првобитна
положба - да ги преиначи ,така што го одби тужбеното баратье на
тужителот како неосновано, согласно оцредбата од член 408 став 2
а во врска со член 395 ств 1 и член 400 став 4 од ЗПП

Решение на Врховниот суд на Република Македони]а Гзз.бр.61/
95 од 17.01.1996 година.

30. со добивазье одобрение за градба од падлежниот управеп
орган, градителот не се стекнува и со владение, односно право на
сопственост врз недвижвоста на Kojaтреба да се изведат градежни
раБОТИ7 односно со тоа не престанува владението на лицето што
цотогаш го владеело предметното земршгге, па тоа лице може да
остварува заштита на владението во постапката за смекаватье на
посец.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителот имал фактичко владение на спорното место на кое
тужениот започнал со градба _на гаража, па со самиот чин на
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оневозможуван.е користен.е на истиот, е извршено смекаван,е и
треба да се воспостави поранешна состоjба. Побившьето на
одобрение за градба е оценка на надлежните управни органи, а во
ово] спор треба да се пружи правна заштита во рамките на заштитата
на последниот фактички посед. Со добиван-ето одобрение за градба
од страна на надлежниот управен орган, лицето не се стекнува и со
владение, ниту со сопственост над недвижноста на ко]а треба да се
изведат градежни работи, односно не престанало владението на
тужителот врз земjиштето што служи за редовна употреба на
семегиата станбена зграда.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.130/
94 од 7.03.1995 година.

31. Околноста што со правосилнасудскаодлука е утврдено
дека и корисницитена премипот немаат право на спужбеност,не
значи дека сопственикот на эемршггето не го нарушил пивното
мирно несметано владение кога на недвижноста ископа пат.
Заштитата што ja дава судот во смиспа на член 78од ЗОСПО се
однесува на последната состоjба на владението и настанатото
смекаван,е, при што не влиjае правото на влацение, правната
основа на владението и совесноста на држателот.

О Д о б ра зло ж е н и е т о:

Во конкретниот правен спор по тужбеното баран-е е утврдуван,е
смекаван,е на посед. во таа смисла е утврдено дека тужителите имале
фактичка власт на предметниот пат, па со прекопуваььето на истиот,
тужениаг сторилсмекаван-енапоселотнатужигелиге, порадишто едолжен
да го врати патот во поранешната состоjба.

Околноста дека по тужбата на сега тужениот било утврдено
дека тужителите немаат службеност на спорниот пат не може да биде
основ, како што погрешно примаат пониските судови, да се одбие
тужбеното баран-е на ту~ителите за YTBpДYBalЬe на смекаватье на
пос ед.

И во случаj кога тужениот би имал пресуда кон сите тужители со
кога е утврдено непостоеьье на службеност ка] тужителите на спорниот
пат, то] има можност во извршна постапка пред судот да бара неjзино
спровецуван,е. Со самовласното прекопуван,е на патот, то] сам го
чини смекавазъето на поседот на тужителите, што е во спротивност со
општествените норми и прописи.
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Како во постапката за нарушено владение судот дава заштита
според последната состоjба на владението и настанатото смекаван,е,
при што не вли]ае правото на владение, правната основа на владението и
совесноста на држателот-член 78 од Законот за основните
сопственосноправни односи, Врховниот суд на Република Македониjа
наога дека на тужителите им е смекавано владението на предмениот
пат со прекопуваььето извршено од страна на тужениот, поради
што го задолжил да ja воспостави поранешната состоjба на патот.

Решение на Врховниот суд на Република Македони]а Гзз.бр.29/
91 од 6.06.1991 година.

32. Постои смекавав,е на поседот кога совладетелот 7 без
согласност на останатите совлацетели, дел од ливадата изорал за
да га претвори во нива.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази ~утврдено е дека предметната парцела -
ливада е сосопственост на странките и другите лица, од кое странките
во спорот на по една идеална деветина, дека тие се совладетели; дека
истите ja влацееле на начин што договорено ja коселе, бидегки не им
била физички поделена. Утврдено е дека накригичниот дентрактористот
М. изорал дел од ливадата во присуство, кажуван-е и согласност на
тужениот од што следи заклучок дека тужениот, го нарушил мирното
владение на тужителот.

Според член 75 од Законот за основните сопственосноправни
односи (ЗОСПО), ко] согласно член 5 од Уставниот закон за
спроведуваьье на Устав от на РМ е важечки пропис, секо] држател на
предмет и на право (член 70) има право на заштита од вознемируван,е
или одземан,е на владението (смекаван.е на владението), а според
член 80одистиот Закон -содржателите (совладетелите), уживаат заштита
според оцредбата од член 75 во однос на трети лица, како и во
мегусебните односи со другите содржатели (совладетели), ако еден од
нив го вознемирува другиот во дотогашниот начин на вршегье на
фактичката власт на предметот што е во нивно владение.

Воконкретниов случаj токму тужениот л. е тoj што го вознемирил
тужителот во начинот на користене на фактичката власт над ливадата
Kojaстранките идругитесосопствениции другитесолржатели ja користеле
на начин преку косен-е, а тужениот дозволил и определил оран-е
преку сведокот М. во понапред цитираниот дел од ливадата
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критичниот ден, што зна чи го вознемирил тужителот во
дотогашниот начин на користен-е односно во мирното владение на
парцелата. Значи, се работи за совладение. а нарушуван,е на
совладението постои секогаш кога еден совладетел ке npеземе
деjствие со кое ja менува дотогашната состоjба на владението.

Од изнесеното следуваше Врховниот суд на Република
Македониjа да го уважи баразъето за заштита на законитоста на
Jавниот обвинител на Република Македониjа па согласно член 408
став 2 а во врска со член 395 став 1 и член 400 став 4 од ЗПП да
донесе решение за уважуван,е на тужбеното баран,е.

Решение на Врховниотсудна Република Македонита Гзз.бр.89/
95 од 17.01.1996 година.

33. Доколку заедничка просториjа во станбена зграца од
станбениот фонд на бившата JHA:) уште пред цонесуватьето на
уставот на РМ и пред продажбата на становите во таква зграда
на посителите на стапарското право, била претворена во деловна
просториjа на начин што траjпо го изгубила каракторот и
памената на эаецнвчка просториjа па зградата, а при продажбата
па стаповите па носителите па станарекото право неjзипата
вредност не им е засметана во цената на становите, купувачите
па стаповите не стекнуваат право па эаедничка и нецепвва
сопствепост врз таа прОСТОрИJа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во предметниот спор утврцено е дека предметната станбена
зграда, од вкупно 49 станови кои биле одвоени од фонд на бившата
JНA, 48 стана се откупени во готово од носителите на станарското
право, а еден стан е оцкупен во рати, така што сите станови во оваа
станбена зграда сега се сопственост на лицата кои што живеат во нив.
Од увидот во договорите за откуп на становите се гледа дека тие
договори се склучени затоа што купувачите, односно купувачот на
секо] етанла прифатил цената на недвижноста одчлен 1на договорот,
утврдена со листата на процена од продавачот, како и останатите
услови од купопродажниот договор. Првостепениот судутврдил дека
никадевоовие договориине стоидека тужителите, соцената настанот
платиле и дел одцената на заедничката просгорита предмет на спорот,
ко]« била трансформирана во деловна просториjа и издадена со
предметниот договор, содржан во изреката на пресудата на ден
20.10.1986 година, под закуп на второтужениот. Спрема тоа,
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првостепениот суд заклучува дека тужителот-собирот на станарите
на предметната зграда, по ниеден основ не се стекнал со правото на
сопственост на предметната деловна просторига. на кое нешто се
повикувал во текот на постапката. Заради тоа првостепениот суц,
наогагки дека тужителот не е активно легитимиран да управува со
предметната просториjа, не е и не може да биде договорна страна во
предметниот договор за закуп, односно дека со предметната делов на
просториjа надлежно е да управува Министерството за одбрана на
Република Македонига. .

Ваквото правно стогалиште на првостепениот суд го прифатил и
второстепениот суд, кога ja одбил како неоснована жалбата на
тужителот против првостепената пресуда со Kojaе одбиено тужбеното
баратье на тужителот, да се изврши измена на договорот за закуп на
заедничката просториjа во приземjето на предметната станбена зграда,
ко] договор е од 20.10.1986 година, така што наместо Државата
СФРJ -ССМО-ВУ за управуватье со станбениот фонд на JHA
,закуподавач на просториjата да биде тужителот.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македониjа, и
со двете пресуди погрешно е применето материjалното право. Имено,
при цонесуван.ето и на двете пресуди двата суда не ги имале предвид
и не ги ценеле опредбите од Законот за сопственост на делови од
згради ("Службен весник на СРМ" бр.20/74 и 14/75). Ово] закон,
како позитивен закон се применува сеуште , па според тоа, во врека
со правата врз заедничките делови на повекестанбена зграда , можат
сега да се применуваат само одредбите од то] закон, а не и одредбите
од поранешните сотузни закони за средствата на JHA, со оглед на тоа
што бившата JНA престанала да има било какви функции во Република
Македониjа уште со донесуван.ето на Уставот на Република
Македонига од 1991 година.

Со член 6 од Законот за сопственост на делови од згради,
пропишано е дека на заедничките делови од повекестанбена зграда
што служат на зградата како целина, мегу кои е и ходникот, сите
сопственици на посебните делови имаат трajно право на користен-е. Со
влегуван.ето во сила на Уставот на Република Македони]а, ко] повехе
не ja познава општествената сопственост, по наогаььето на Врховниот
суд на Република Македониjа, оваа одредба од став 1 од член 6 од
спомнатиот закон, треба да се прифати како што гласи и одредбата од
став 3 од член 6 од то] Закон, а имено деко деловите од семешата
станбена зграда што и служат на зградата како целина, или само на
некои неjзини посебни делови, се заедничка и неделива сопственост
на сите сопственици на посебните делови, односно на сопствениците
на чии посебни делови им служат.
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Со оглед на тоа што и двата суда не ги имале предвид овие
одрецби од Законот за сопственост на делови од згради кога
одлучувале, тие не утврдувале и определени факти кои што се од
одлучно значетье за решаван-ето на ово] спор. Имено, по наогатьето
на ово] суд, требало да се утврди точно што претставувала оваа
деловна просториjа ко]» сега е предмет на спорот, односно што
претставувала во време пред да биде претворена во делов на
просториjа, и дали неjзиното претворатье во деловна просториjа е
со траен или од некаков привремен карактер. Доколку,. .претвораььето на оваа заедничка просторига во деловна просторига
е од траен карактер, во то] случаj првостепениот суд требало да
оцени дали со тоа таа простори] а тратно го изгубила карактерот на. . .заедничка ПрОСТОрИJаи е претворена во деловна просторига чига
правна судбина е независна од правната судбвина на сопственоста
на другите посебни делови од зградата-становите, односно дали
правото на сопственост врз оваа деловна просториjа повехе не може
да биде врзано со правото на сопственост на посебните делови на
зградата, односно дали врз неа и натаму може да остане правото на
заедничка и неделива сопственост на сите сопственици на становите
во предметната зграда.

Со оглед на горното, следуваше, согласно со опредбите од
член 395 став 2 од ЗПЦ и двете пресуди да се укинат и предметот да
се врати на повторно суцен.е на првостепениот суд за да се утврдат
фактите ирасправат прашан-ага на кои е погоре укажано.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.505/
95 од 15.02.1996 година.

34. Сопственик на заедпичките делови од вградата кои и
служат на зграцата како целина, има право самостошо, и без
согласност на сопотвениците на другите делови од зградата, да
остварува право на заштита; спротивно то] не би можел да ги
реализира овластувазьата кои произлегуваат од правото на
заедничка сопственост што ги има врз заедпичките делови на
повеКестанбенатазграда.

Поголемите преправяи на повекестанбена зграда, кои
имаат за цел промена на намената на заедпичките делови кои и
служат на зградата како цеяина,како и преземан,ена работи кои
ги надмипуваатрамките на редовното управуван-е(отугуван,ена
целиот предмет~променана намената на предметот~иэцававьена
целиот предмет под эакуп, засновазье на хиnотека на целиот
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предмет ~эаснован,е предметна службеност ~поголеми поправки и
сп.) можат да се вршат само со согласност на сите сопственици
на посебните делови од зградата, доколку тоа не е поинаку
пропишано со посебен закон.

Со влегуватьето во сила на Уставот на Република
Македонига, ко] повекс не ja познава категориjата општествена
сопственост ~и на заеднич:ките делови на повекестанбена зграпа,
што и служат на зграцата како целина, сите сопственици на
посебните делови имаат право на заедничка сопственост, како што
тоа е пропишано и за деловите на семе[ва станбена зграда што и
служат на зградата како целина. Ова, поради тоа што трашото
право на користев,е, пропишано со одредбите од член 61 од
Заковот за сопственост на делови од згради, како категорвра од
општествената сопственост, повехе не егзвстира во новвот правен
систем на Република Македониjа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониjа,
правилноодлучилвторостепениотсудкога гоуважилтужбенотобаран,е
натужигелкатаиго задолжилтужениотдагиодстраниградежнитеработи
преземени без согласност на тужителката во заедничкиот влез на
зградата во ко]« и тужителката има право на сопственост на еден
стан. во случаjов, се работи за односи мегу сопственици на посебни
деловиодзграда,така штоворазрешуван-етонаспоровитеодтие односи
се применуваат одредбите од Законот за основните
сопственосноправни односи,коj согласно Уставниот закон за
спроведуван,е на Уставот на Република Македони]а, се применува
како републички закон, и Законот за сопственостнаделови одзгради.
Согласно со оредбата од член 18 од заспа во случаите и под
условите определени со закон, може да постои право на заедничка
сопственост кое е сопственост на повекс лица на неподелен предмет,
кога нивните делови се одредливи, но не се однапред определени.
Согласносо член 19одзаспа, во случаитеипод условитеопределени
со закон може да постои право на сопственост на стан иделовна
просториjа како посебен дел од зграда.

Со Законот за сопственост на делови од згради, посебниделови
одзграда можат да бидатво сопственостна граганииливоопштествена
сопственост (етажна сопственост). Со член 6 став 10Д то] Закон
предвидено е дека на заедничките делови од повекестанбена зграда
што и служат на зградата како целина (темели, главни зИДови,таван,
фасади, скали, ходници, станот наменет за настоjникот на зградата,---_.-'---------,.~----------._ .._._--- --_.-.--~----"-_.._-'---- ...-----------_. ---_.-._---_.
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лифтови, електрична, канализациона, водоводна и телефонска
мрежа, бунари, простории за перен-е и сушен.е, покрив, визба, уреди
за эатоплував,е, светларници, оцаци и сл.), сите сопственици на
посебните делови имаат трагно право на користен,е. Согласно став
3 од то] член, деловите од семеша станбена зграда што и служат на
зградата како целина или само на некои неjзини посебни делови, се
заедничка и неделива сопственост на сите сопственици на посебните
делови,ОДНОСНОна сопствениците на чиипосебни делови им служат.

По наоган.ето на Врховниот судна Република Македони]а, со
влегувагьето во сила на Уставот на Република Македониjа, ко]
повехе не ja познава категориjата на општествена сопственост, и
на заедничките делови од повекестанбена зграда, што' и служат на
зградата како целина, сите сопственици на посебните деловиимаат~ . ..-.- - --...._. .

право J:lgза~Ш!!!~касопственост, како што е тоа пропишано и за
деловите од семе]ната стаНбена'-зграда што и служат на зградата
како целина. Ова поради тоа што грагного прво на користен-е
пропишано со одрецбата од член 6 став 1 од то] Закон, како
категориjа од општествена сопственост, повекс не може да
егзистира во новиот правен систем на Република Македони]а.

Од друга страна пак, доколку тоа не е на поинаков начин
уредено со посебен закон, на односите кои произлегуваат од правото
на заедничката сопственост соодветно се применуваат одрецбите
кои се однесуваат на правото на сосопственост.

Тоа значи дека во случаjов, бидезки се работи за сопственост
на делови од згради соодветно се применуваат одредбите од Законот
за сопственост на делови од згради, доколку не се во спротивност
со Уставот на Република Македониjа, а и оние одредби од ЗаСПа
кои регулираат односи што не се опфатени со Законот за
сопственост на делови од згради.

Согласно со одредбата од член 20 од Законот за сопственост
на делови од згради, поправките на деловите од земеjната станбена
зграда во сопственост на грагани што и служат на зградата како
целина, како и преправките на таква зграда, можат да се вршат врз
основа на спогодба на сопствениците од сите посебни делови на
эградата. Поправките и преправките на деловите од семеша
станбена зграда во сопственост на грагани што им служат на
посебните делови на некои сопственици се вршат врз основа на
спогодба на тие сопственици. Согласно со одредбата од став 3 од
то] член, ако до спогодба не доjде, општинскиот суд по предлог на
заинтересираниот сопственик на посебниот дел, ке одпучи во
вонпроцесна постапка, дали ке се извршат определени поправки,
односно преправки водетки притоа сметка дали таквите поправки,
односно преправки се целесообразни и оправдани.
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Со одредбата од член 27 од то] Закон, понатаму е пропишано
дека заедничките составни делови на повекестанбена зграда што и
служат на зградата како целина или само на некои посебни делови од
зградата, сопствениците ги користат на начин ко] им овозможува на
сите сопсгвеници нормално користен-е и употреба на тие делови.

Согласно со овие оцредби по наоган.ето на Врховниот суд,
поголемите преправки на повекестанбена зграда кои имаат за цел
промена на намената на заедничките делови кои и служат на зградата
како целина, можат да се вршат само со согласност на сите сопственици
на посебните делови од зградата, се разбира доколку тоа не е поинаку
пропишано со посебен закон. За сега во таа смиела соодветно треба
да се применуваат одредбите од член 15 од ЗОСПО, посебно оние
од став 4 од то] член. Имено, согласно со опредбага од член 15 став
4, за преземаIЬе на работи кои ги надминуваат рамките на редовното
управуван-е (оттугуван.е на целиот предмет, промена на намената
на предметот, издаван-е на целиот предмет во закуп, эаснован.е на
хипотека на целиот предмет, заснован.е предметни службености,
поголеми поправки и сл.), потребно е согласност од сите сосопственици
(овде, на сите заеднички сопственици).

Заради тоа, и по наогагьето на Врховниот суд на Република
Македониjа, второстепениот суд правилно го применил материjалното
право кога нашол дека во случаjов е потребна согласност на сите
сопственици на посебните делови од зградата, па и на тужителката како
таква, за да може да се изврши преправка на конкретната заедничка
просторига од зградата, во онаа смиела како што тоа го сторил тужениот.
во смиела на овие одредби, а посебно и на одрецбата од член 43 од
ЗОСПО тужителката, како заеднички сопственик на заедничкиге делови
од зградата, кои и служат на зградата како целина, има право и на
заштита, бидерёи во спротивно таа не би можела да ги реализира своите
права кои произлегуваат од правото на заедничка сопственост што таа
го има врз заедничките делови на повекестанбена зграда, согласно
со понапред цигираните законекипрописи.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита Рев.бр.76/
93 од 23.09.1993 година.

35. Правилото дека само со препосот па правата па
сопствепост па зградата се пренесува и правото на користевье па
изградепото земjиmте, се одпесува и па лицата па кои
поранешниот сопственик им го препел првепствепото право па
изграцба.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Основани се наводите во ревизиj ата за погрешна примена на
матеРИJалното право.

Согласно член 2 од Законот за градежното земjиште како
градежно земjиште се смета изградено и неизградено земjиште во
градовите и населбите од градски карактер и во други подрачjе
предвидени за станбена и друга комплексна изградба.

Градежно изградено земjиште е она земjиште на кое постои
зграда или неко] друг обjект. Притоа, како градежно земjиште се
смета не само земjиштето што се наога под зградата туку и
земjиштето што служи за редовната употреба на зградата.

Како се гледа од изведените докази и списите во предметот,
спорното земjиште што било предмет на решението со кое се
пренесувало првенственото право на користезье од лицето Н.Н. на
првотужениот и на договорот за купопродажба заклучен помегу него
и тужителот, било градежно изградено земjиште на кое постоела
кука за живен.е.

Согласно член 16 од Законот за градежно земjиште,
сопственикот на зградата има право да го користи эемгиштето што
е под зградата и тоа за неjзина редовна употреба, од денот кога тоа
земjиште станало општествена сопственост. Правото на користен,е
постои се додека зградага на тоа земгиште постои и тоа право не
може одделено да се пренесува.

Со оваа одредба сопственикот на зградата се ограничува
,правото на сопственост на зградата и правото на користен.е на
изграденото градежно земгишге оцделно да го пренесува на други
лица а то] тоа може да го стори заедно. Забраната за одделно
пренесуван.е на правото на користен.е на градежно изграденото
земjиште и зградата што се наога на тоа земjиште се однесува и за
лицата на кои може поранешниот сопственик да го пренесува
првенственото право за изградба како што тоа е предвидено во
член 19 став 1 од ЗГЗ.

Со оглед на погоре изнесеното, поради сторените суштествени
повреди на оцредбите од процесната постапка и поради погрешна
примена на материjалното право, следуваше ревизиjата да биде
уважена а нападнатите пресуди да бидат укинати ипредметот вратен
на првостепениот суд на повторно суден.е.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1716/94 од 21.11.1995 година.
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36. Физичко лице, кое како продавач отуfило градежно
земгиште на кое имало право на корвстетье , го предало во
владение на к:упувачот в Ja примило купопродажната цена, не
може да бара вракан.е на недвижноста , иако договорот за
продажба е ниmтовен поради тоа што градежното земjиmте е вон
промет.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

По наоган.ето на Врховни~т суд на Република Македови]а,
правилно е применето материталното право кога е уважено
тужбеното баран.е на тужителите. Ова произлегува од оцредбите
од Законот за основните сопственосноправни одиоси. Имено, со
одредбите од член 24, 25 и 26 од ово] закон (натаму:ЗОСПО),
утврдени се условите под кои некое лице стекнува право на
сопственост со градба на земjиште кое е туто, па тие оцредби, можат,
по пат на аналогиjа, да се применат и во ово] случаj, посебно имагки
предвид дека тужителите учествувале во градбата по заемен
договор со тужителите и врз основа на тоа се здобиле со право на
сопственост на оно] дел од зградата за ко] било договорено дека со
учество во градбата. тужителите ке стекнат право на сопственост.
Повикуван-ето на тужените во ревизиjата дека согласно член 19
од Законот за градежното земjиште , тужителите не можеле да
стекнат право на сопственост врз предметниот дел од зградата,
бидезки тужените не можеле да им го пренесат ова право на граден,е,
ималки предвид дека тужителите не спатаат во кругот на лицата
врз кои согласно таа одредба може да се пренесе право на градба, е
неосновано. Точно е тврден.ето дека согласно со член 19од Законот
за градежното земгиште, тужените не можеле да го пренесат на
тужителите тоа свое право. МеГутоа, тоа не им дава право на
тужените да го оспоруваат правото на сопственост на тужителите
стекнато врз основа на мегусебниот договор за заедничка градба
на предметната кука, поагагки од следното: .

За расправан.е на односите на странките во ово] случа],
бидетки се работи за ништовен договор во смиела на член 103 од
Законот за облигационите односи (натаму:ЗОО), треба да се има
предвид и останатите одредби од то] закон во врека со ништовноста
на договорите. Согласно со чле!l104 став 1 од ЗОО, во случаj на
ништовност на договорот , секога договорна страна е должна да и
го врати на другата сето она што го примила по основ на таквиот
договор, а ако тоа не е можно, или ако природата на она што е
исполнето му се спротиставува , ке се даде еоодветен надомест на
пари, според цените во време на донесуван.ето на судската одлука ,
доколку законот не определува нешто друго. во ставот 2 од то]
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член, пропишано е дека, ако договорот е ништовен поради тоа што
по евогага содржина или цел им е спротивен на начелата на
општественото ypeДYBaIЬe утврцени со уставот , на принудните
прописи или на моралот , судот може да го одбие во целост или
делумно , баразъето на несовесната страна за вракан,е на она што и
го дала на другата страна. во ово] случаj, очигледно е дека тужените
биле несовесни кога го склучувале усниот договор со тужителите
за заедничка градба на предметната станбена зграда, бидезки и
тужените знаеле дека земjиштето за градба на предметната зграда
го добиле за да градат сами за себе, мегутоа тие се одлучиле да
градат заедно со тужителите кои им се блиски ро~нини -крвни
односно во сватовско сродство, затоа што самите не можеле да
изградат таква семегня станбена зграда. Би претставувало груба
повреда на одредбите од ЗОО, посебно повреда на одредбите од
член 12 од то] закон-за начелото за совесност и чесност, односно
член 13-за забрана на злоупотреба на правото, кога сега тужителите
би биле одбиени од своето право на сопственост на предметната,
односно на дел од предметната зграда, за чиjа градба постигнале
согласност со тужените и во чиjа градба вложиле средства и труд и,
конечно ко] дел го добиле во сопственост и во владение од
почетокот кога зградата била изградена.

Заради тоа и правилно е применето материjалното право кога
не е уважено противен-ето на тужените да им се признае правото
на сопственост на тужителите врз предметниот дел од предметната
зграда, ко] е изграден со средства на тужителите, а по согласност и
со заедничка работа со тужените. Заради тоа следуваше, согласно
со одредбите од член 393од ЗПЦ да се одбие ревизиjата на тужените
против пресудите со кои е уважено тужбеното баран-е на
тужителите да им се признае правото на сопственост врз
предметниот дел од изградената зграда.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.687/95 од 6.03.1996 година.

37. Општината, како единица на локалната самоуправа,
повехе не е носител на правата врз градежното земjиште и како
такна, за неа не произлегуваат, права, обврски и одговорности во
врека со користезьето и располагазъето со градежното земjиmте,
туку носител на тие права, обврски и одговорвоств е Република
Македониjа, независно од тоа што со решение цонесево од
општвнските органи на управата, порано дел од дворното место
на тужителот е одземен и припоен кон друга градежна парцела,
за неjзиво доофориував,е.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

По наогатье на Врховниот суд на Република Македонига и
двете пресуди се донесени со погрешна примена на материгалвото
право. Имено, согласно со член 5 од Законот за изменуваьье и
дополяуван-е на Законот за градежното земjиште ("Службен весник
на СРМ" бр.21/91 од 17 ма] 1991 година), со ко] е изменет членот 9
од Законот за градежното земjиште, земjиштето во градовите и
населбите од градски карактер и другите подрачjа предвидени за
станбена и друга комплексна изградба за кои е донесен урбанистички
план, е на Републиката.

Со оглед на тоа Општината, како единица на _локалната
самоуправа (член 114став 2 од Уставот на Република Македони]а),
повекс не е носител на правата врз градежното земршгге и како таква
за неа не произлегуваат права, обврски и одговорности во врека со
користетьето ирасполагането со градежното земршгге, туку носител на
тие права, обврски и одговорности е Република Македонита. Според
тоа, таа не можела да биде ни пасивно легитимирана во ово] спор,
независно од тоа што според прописиге кои порано го уредувале режимаг
на градежното земjиште таа била носител на тие, права, обврски и
одговорности, Исо нетзино решение односно со решение донесено во
општинските органи на управата, дел од дворното место на тужителот е
одз емен и припоен кон друга градежна парцела, за негзино
дооформуван.е.

Со оглед на горното, а бидеjки тужбата е поднесена на ден
14.07.1992 година, т.е. после донесуван.ето на цитираниот Закон за
измени и дополнуватьа на Законот за градежно эемтиште, општи:ната не
можела ни да биде тужена за надоместуваьье на евентуалната штета
што му е причинета на тужителот во врска со одземан-ето на дел од
дворното место.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.163/94 од 19.04.1994 година.

38. Врз градежното земjиште кое се наога во градеживот
реон, без оглед на тоа што со пресудана носителот на правото на
користен-е му е признато право ва сопственост, восителот и
натаму има право ва користев-е на градежното земршгге.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во постапката пониските судови неспорно утврдиле дека
странките со правосилно оставинско решение станале наследници
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на имот на нивниот татко, покраj другото и на КП бр.1208 на Koja
парцела во дел биле изградени куки на странките, а дел прететавува
градежно земjиште кое служи на куките а целата се наога во
градежниот реон . Покасно во постапка за физичка дела била
утврдена и заедничка сопственост на странките врз катастарската
парцела.

утврдуваььето право на сопственост врз земjиште во градежен
реон е во спротивност со Законот за градежно земjиште, според ко]
странките би имале право на користен.е на такво земjиште.

Пресуда на Врховниот суд на република Македонига
Рев.бр.314/93 од 15.06.1993 година.

39- 3астаревоста ва баразъето за вадомест ва трошоци за
комунално уредував,е ва градежвото земjиште започиува да тече
од изградувазъето ва обjектот и почетокот ва неговата употреба
со живеев.е во вего и прикпучуватье ва водовоцната,
канализациовата мрежа и другите комунални мрежи за нормална
употреба ва куката, без оглед ва тоа што не постои одобрение за
употреба ва атрадата.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во судската постапка неспорно се утврдило дека странките
склучиле договор за надомест на трошоци за комунално уредуван-е. .на градежно эемтиште определено со локацша издадено од надлежниот
орган, за доградба и надградба на станбениот обjкет во определена
гювршина,Корисникот на локациjата, во ово]случаj тужениот, се обврзал
да Ja уплати утврдената сума на име трошоци за комунално уредуван,е
по метар квадратен, со тоа што исто така било договорено дека
надлежниот орган го задржувал правото во случаj да кориеникот на
локацитата отстапи од главниот проект иизгради поголема површина од
онаа во договорот, да пресмета разлика на трошоци а корисникот да ги
плати. Исто така неспорно се утврдило дека тужениот -корисникот на
локацшата остапил од главниот проект иизградил поголема површина за
19,92 метри квадратни од договорената. Градбата на обjектот била
довршена во 1979 година,тужениот се вселил да живее во него, и по
завршувазьето 'на обjектот не прибавил дозвола за употреба, нити
бил извршен технички прием на обjектот. За ново-изградениот
обjект тужените немаат побарано ниту енергетска согласност , а
водоводната и канализационата инсталацига Ja приклучиле на
постоечките.
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Спорно прашан,е во оваа правна работа е во ко] рок
надлежниот орган има право да бара исполнуван,е на договорат за
наплата на трошоците за комунално уредуван.е на градежното
земгиште.

Во случаjот неспорно е дека тужениот се вселил во
новоизградениот обjект во 1979 година. Неспорно е дека оваа
околност била позната на тужителот и дека за повеке изградената
површина против тужениот се водела ипрекршочна постапка. При таква
соото]ба на работите, кога на тужителот му била позната оваа
суштествена околност и од сво]а страна уште тогаш не го задолжил
тужениот даja исплатиповеке изградената површина, а тоа го сторил дури
во 1988 година, тоа Врховниот суд на Република Македонига оценува
дека побаруван.ето на тужителот е застарено. Навистина, тужениот бил
обврзан да бара технички прием на обjектот и дозвола за употреба,
мегутоа иако тоа не го сторил, со оглед дека влегол во употреба на
обjектот и го користел после завршуватьето во 1979 година и
приклучуватьето на водоводнатаиканализационата инсталацша Jaизвршил
на веке постоjната, а овие околности на тужителот му биле познати уште
тогаш, рокот за застаруван.е на побарувагьето започнал од моментот
на вселувальето на тужениот, а не од моментот на увидот од
надлежната служба и сочинуватьето на записникот од 16.02.1989
година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.279/
93 од 8.04.1993 година.

40_Лице на кое му било доделено градежно земjиmте кое
при разграничував,е на дворните места со соседот се согласило
на опреден начин на разгранвчував,е, по истекот на повекс од 20
години не може да бара да му се даде градежвото земjиmте што
го користи соседот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Правилно смета првостепениот суддека тужителката нема право
на владение на дел од земjиштето од 6м2 а што го користи тужениот,
бидеjки пок. татко на тужителката, иако ово] дел му бил доделен на
користен.е со решение, делот од 6 метри квадратни то] заедно со
тужениот при разграничуван,е на дворните места се договориле да
остане на користен.е на тужениот, при што то] лично ставил ограда
помегу НИВ. Оваа површина никогаш не била во фактичко владение
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на покоjниот татко на тужителката, а од страна на надлежен орган
не било извршено околчуван-е и предаван,е во фактичко владение
на доделеното земjиште на користен.е на сега пок. J.Поради тоа
правилно првостепениот суд го одбил барав-ето на тужителката со
оглед да таткото на тужителката - пок.Г, и тужениот Т. по сво]а
волjа го уредиле начинот на користен-е на своите дворни места и
спорниот дел од 6 метри квадратни го користи тужениот од 1968
година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.60/
94 од 25.1 О .1994 година.

41_ Судска заштита на правото па корвстев,е на градежно
земjиmте _може да се бара само под УСЛОВ7 земjиmтето да е
предадено на тужителот од надлежпиот орган на соодветва начин.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Според наоган.ето на ово] суд, пониските судови правилно го
примениле материjалното право кога го одбиле тужбеното баран-е на
тужителката да се утврди дека таа има право на користен.е на спорното
земjиште ида се наложи на тужениот да изврши предаване. Да биможела
тужигелкатаца го штигисвоето право накористене према тужениот било
потребно да се стекне со такво право, односно надлежниот орган да
и го предаде земгиштето на соодветен начин, односно со записник или
со конкретно околчуван.е. Како е утврдено во текот на постапката,
тужителката никогаш не го имала во владение спорното эемгиште од
вселунан-ето во бараката, а за цело време владението го имал тужениот.
Од овие причини,правилно заклучилепонискитесудови дека тужителката
сеуште не се стекнала со право на користен,е. Со одредбите од член 3
од Законот за градежното земjиште е предвидено дека општината ги
уредува работите кои се однесуваат на доделуватье, уредував-е и
употребата на градежното земjиште. Од страната на општината не е
донесено решение за доделуван.ето на земjиштето, односно не било
спроведено парцелизиразъето според урбанистичкиот план на населбата.

Ово] суд го ценеше ревизиониот навод дека во договорот за
продажба на бараката се пренесувало и правото на трагнс користен.е
на градежното земjиште кое следувало по урбанистичкиот план, па
наjде дека оваа околност била предмет на оценка од страната на
пониските судови и се дадени доволно причини, кои ги прифака ово]
суд., Правилно е заклучено дека не е доволно во договорот да се
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назначи дека се продава и соодветно зеМJиште кое следува на
обjектот, туку треба и непосредно тоа да се спроведе со околчуван,е,
или друго слично деjствие, а таква работа не е сторена.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Рев.бр.513/90 од
11.09.1990 година.

42. Околноста што сосопственикот CBOjOT дел на
земjоделското земjиште го продал на гратанин чие земjиmте се
граничи со понудепата парцела7 вспуштарсв претходно понудата
да ja упати на цругиот сосопствевик, пе претставува повреда на
правото на првенствепо купував,е.

Сосопственикот на земjоделското земjиmте и гратанин чие
земраште се граничи со понудепата катастарска парцела имаат
исто право на првенствено купуваlЬе.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Фактичката соото] ба за двата пониски суда била неспорна.
Имено, неспорно било утврдено дека во 1991 година првотужениот
и второтужениот склучиле писмен договор за купопродажба на. .недвижност со ко] првотужениот CBOJOTдел од парцелата му го
продал на второтужениогчие земшште се граничисо предметната парцела
на првотужениот.

При таква утврцена инеспорна фактичка состоjба првостепениот
суд го одбил тужбеното баран.е да се утврди дека е апсолутно ништовен
договорот за купопродажба склучен помегу тужените и нашол дека
истиот е во согласност со член 44 од Законот за користеьье и заштита
на земjоделско земjиште и член 6 став 2 од Законот за изменунан,е
на Законот за користен.е и заштита на земjоделско земjиште, додека
пак второстепениот суд,решаваj:Кипожалбата на тужителот jапреиначил
првостепената пресуда и го уважил тужбеното баране утврдуватки дека
предметнист договор бил апсолутно ништовен сметатки дека
првотужениот бил должен да го понуди земjоделското земjиште
првенствено на тужителот како на сосопственик.

Врховниот суд на Република Македониjа, посгапувагки по
барането за заштита назаконитоста наJавниотобвинител на Македо:ниjа,
пресудата на второстепениот судjа преиначи така што жалбата на
тужителот ja одби како неоснована а првостепената пресуда ja потврди,
поради следното:

Според член 6 став 2 од Законот за изменуван.е на Законот за. .заштита и користен.е на земюделско сеМJиште, сопственикот од
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став 1 на ово] член е должен со препорачано писмо или со поданка
преку судот од општа надлежиост да му го понуди земгоделского
земjиште за продажба првенствено на гратанин или правно лице
сосопственик на земjиштето или на гратанин или правно лице чие
земjиште се граничи со понудената катастарска парцела. Поагагки
од таквата одредба на цитираниот закон, Врховниот суд на
Република Македонига оценува дека сопственикот на земjоделското
земгиште може да го понуди истото или на сосопственикот, или на. .сопственикот на земгиштего чие земгиште се граничи со понудената
катастарска парцела и дека нема обврска првенствено да му го
понуди земjиштето на сосопственикот. Ова од причина што во
самата одредба од споменатиот закон не е наведено дека
сопственикот е должен да му го понуди земjоделското земjиште
првенствено на сосопственикот, туку определува дека земjиштето
е должен да го понуди првенствено на сосопственикот или на
сопственикот чие земгиште се граничи со понудената парцела.
Оттука, произлегува дека право е на сопственикотда избира на ко]
од овие дваjца ке му го понуди земоделското земjиште на купуван,е.

Затоа Врховниот суд на Република Македони]а, наога дека
таков договор за купопродажба е во согласност со Законот за
изменуван,е на Законот за заштита икористен-е на земjоделско земjшnте.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.39/
93 од 8.06.1993 година.

43. Единствено организациjата Koja е регистрирана и
овластена за стопааисуван,е и управувалье со
хидромелиоративвиот систем на определено подрачге, има право
да наплатува наломест за наводнував,е од сопствениците на
земjиmтето што се наога на тоа подрач]е.

О д о бра зло ж е н и е т о:

Спор от помегу странките е по основ надомест за наводнуван,е
од мелиоративниот систем. во оваа правна работа неспорни се
следните релевантни факти: тужителот е регистриран и единствено
овластен за стопанисуван.е и управуван.е со хидромелиоративниот
систем на подрачjето каде што се наога и тужениот; дека тужениот
во текот на 1992 година од то] систем ги наводнувал своите парцели
што било утврдено на лице место од комисигага на тужителот; дека
со решение бил задолжен да го плати утужениот износ за
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навоцнувазье за 1992 година ио тоа ие го сторил тврдегки дека
платил на месиата заедница во местото на живееьье.

При наличjе на така утврдени и неспорни факти правилно се
применети опредбите од член 124 и 137 од Законот за водите
("Службен весник на СРМ" бр.6/81, 37/87, 51/88,20/90,23/90 и 24/91),
според кои тужениот како корисник на вода од системот со ко]
единствено управува и стопанисува тужителот, е во обврска на
тужителот да му го плати надоместот. Околноста што ja тврди
тужениот дека надоместот го платил на месната заедница во
местото каде што живее, е без никакво влиjание по одно с на
законската обврска надоместот да го плати на овластената
организацига за користен,е и стопанисуван-е со
хидромелиоративниот систем од ко] и тужениот кориетел води за
наводнуван.е на сопствените земгоделски површини.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.954/
94 од 10.11.1994 година.

44. Под права кои произлегуваат од сопственоста, во смиела
на член 1 од Заковот за екепропрвгацврата, се подразбираат
правата од член 6 и 7 од Законот за основните
сопственосноправни односи, т .е. правото на спужбеност, правото
на реален товар и правото на залог, а не и прав<УГоврз градежното
земршгте, кое е уредено со Заковот за градежното земjиmте.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано се укажува во баран-ето за заштита на законитоста
дека на градежното земjиште, согласно член 2 став 2 од Законот за. .градежното земгишге, не може да постои право на сопственост, што Ja
исклучува примената на Законот за експроприjациjата, освен за
надоместот.

Првостепениот и второстепениот суд сметаат дека од член 1од
Законот за експроприjациjата, кога се зборува за земjишта, треба
да се разберат сите видови на земjишта на кои постои право на
сопственост и правата кои произлегуваат од сопственоста односно
дека тука спага и градежното земjиште.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македони]а,
ваквото правно стоjалиште не произлегува од Законот за
експроприj ациj ата и од Законот за градежното земjиште. Имено, со
одредбата од член 1_од Законот за експроприjациjата ("Службен
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весник на РМ" бр.33/95), помегу другото е пропишано, дека со то]
закон се уредува експроприjациjата на сопственоста и правата кои
произлегуваат од неа на земjишта, згради и други обjекти
(недвижности), заради изграцба на обjекти и изведуван-е на други
работи од [нв ен интерес, ут-врдуван,е на jавниот интерес и
определуван-ето на праведниот нацомест за експропираните
недвижности. Според тоа, кога во таа одредба се зборува за
сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, треба да се имаат
одредбиге од член 6 и 7 од Заковот за основните сопственосноправни
односи, ко] се применува како реnyблички закон. Имено,со член 6
од то] закон е пропишано дека на предметот на ко] по~тои право на
сопственост, може да се заснова право на службеност, право на
реален товар и право на залог. Стекнуватьето, з аштигата и
престанокот на правото на сопственост, правото на службеноста,
правото на реалните товари и и правото на залог се уредунаат со
закон. Ова е пропишано со опредбите од член 7 од споменатиот
Закон. Според гоа значи, како права кои произлегуваат од
сопственоста, согласно со одрецбите од член 1 од Законот за
експроприj ациj ата, треба да се имаат предвид само правата на
службеност, правото на реален товар и правото на залог. Значи,. .правото на градежното земгиште ЧИJ режим и начин на користен-е
е уреден со посебен закон-Законот за градежното земjиште
("Службен весник на СРМ" бр.10/79, 18/89 и 21/91), не може да се
смета дека произлегува од сопственоста и заради тоа на правата и
режимот на користезъето на градежното земгиште, односно
одземан-его од владение на градежното земjиште од поранешниот
сопственик не може да се применува Заковот за експроприjациjата,
освен оние оцрепби кои, согласно со Законот за градежното
земгиште се однесуваат на определуван,е на надомест за одземеното
градежно земгиште.

Поради горното, следуваше, поради погрешната примена на. . .материгалното право и двете решенига да се укинат и предметот да се
врати на повторна постацка на првостепениот суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.13/
96 од 23.05.1996 година.

45. Кога надоместот за експроприрана непвижност е
утврден со одлука на суцот, а правосилноета на одлуката е
одложена повехе од еден месец, на поранешниот сопствени:к:на
недвижноста му се признава разлика на цената од денот на
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цонесуван.ето на првостепената одлука до ценот на правосилноста
на таа одпука, според податоците за движезьето на цените на
мало. Доколку на поранешниот сопственик му е исплатена камата
на то] износ и за пернодот од цонесуватьето на првостепената
пресуда до нетзвната правосилност, поранешниот сопственик:има
право на разлика во цената, само докол:кусо иеплатената камата
за то] период не се покрива разликата во цената.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Второстепениот суд со решение од 10.02.1995 годинаjа одбил
како неоснована жалбата на противникот и го потврдил првостепеното
решение од 26.12.1994 година со кое е уважен предлогот на
предлага ЧСУГ против противникот за признаван,е на разликата во цените
од денот на досудуван,е на надоместот кога е донесено решението·
Впп.бр.470/92 од 10.12.1993 година до денот на правосилноета на
ова решение-23.12.1994 година, според податоците за движен-е на
цените на мало, па е задолжен противникот на предлагачот во рок од
15 дена по приемот на ова решение му плати на име разлика во цени
износ од 8.147.788,00 денари со законска камата од денот на
досудуван,е до исплатата како и да му надомести вонпроцесни
трлпли

Изjавеното баран-е за заштита на законитоста Врховниот суд на
Република Македониjа го уважи,па решението на второстепениот суд
го преиначи, така што ja уважи жалбата на противникот, го укина
првостепеното решение и предметот го врати на првостепениот суд
на повторно постапувазье.

Од изведените докази пониските судови примиле за утврдено
дека со решението од 10.12.1993 година донесено во вонпроцесна
постапка на предлагачот му е определен правичен надсместок за
одземеното право на користен-е на недвижен имот и противникот е
задолжен ово] надомеоток во износ од 20.398.520,00 денари да
му го плати на предлагачот во рок од 15 дена. Ова првостепено
решение потврдено е со решение на второстепениот суд од 23.02.1994
година. Правосилноета на цитираното првостепено решение е
одложена за повекс од еден месец односно тоа решение е донесено
на 10.12.1993 година а правосилноета настапила со донееуван-е на
второстепеното решение- 23.02.1994 година. Исто така пониските
судови примиле за утврдено дека противникот во определениот рок
не му го платил на предлагачат определениот надомест, па во
извршна постапка предлогот се наплатил заедно со соодветна
законска камата. И наjпосле, тие судови примиле за утврдено дека
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'за времето од донесунан.ето на првостепеното решение за
утврдениот надомест - 10.12.1993 година па до денот на
правосилноста на тоа решение-23.02.1994 година, според податоците
за движен-ето на цените на мало, а спрема наод и мислен-е на вешто
лице, разликите во цена изнесуваат 8.147.788,00 денари, ко] износ е
неспорен и ко] предлагачот го бара од противникот во конкретниов
предмет.

При изнесената фактичка состоjба , по наоган,е на Врховниот
суд на Република Македони]а, основано поднесувачот во баразъето
за заштита на законитоста укажува дека со првосгепеното и побиеното
решение поради погрешна примена на материjално право фактичката
состоjба е нецелосно утврдена. Правилно укажува поднесувачот во
баразъето за заштита на законитоста дека во случаjов не може
предлагачот да наплатува по два основа или поточно од една страна
да бара исплата на затезна камата на утврдениот правичен надомест
за недвижноста за периодот од денот на донесув ан.ето на
првостепеното решение, па до денот на донесувагьето на
второстепеното решение, односно правосилноста на npвото решение, а
од друга страна за истиот период да бара и разлика во надоместокот
во цената за истиот период, според податоците за движен-е на цените
на мало. Како пак, во предметог не е утврдено во ко]а висина
предлагачот наплатил затезна камата за периодот од цонесувагьето
на првостепеното решение до неговата правосилност, за да потоа може
да се знае дали е определен правичен надоместот на предлага чот
поради одолжуван,е на правосилноста на решението со кое е определен
надоместот повеке од еден месец, во смисла на член 40 од Законот
за експроприjациjа ("Службен весник на СРМ" бр.46/89, 36/91), ко]
важел и се применувал во времето кога е утврдуван надоместот, -
основани се наводите од БЗЗ дека поради погрешна прим ена на
материjалното право ,нецелосно е утврдена фактичката состоjба,што е
основ побивените решениjа се укинат и предметот врати на повторно
суцен,е на првостепениот суд.

Според одредбата од член 49 од цитираниот Закон, корисникот
на експропри] ациj а е должен во рок од 15 дена од денот на
определуван-ето на надоместот, да му го исплати надоместот на
поранешниот сопственик за експроприраната недвижност, а ако. .тоа не го стори во то] рок- должен е то] износ односно на
неисплатениот износ да му плати камата според пропиеите за
облигационите односи. Според опредбите од член 40 од иетиот
Закон, висината на надоместот се определува по избор на
поранешниот еопетвеник, а кога надоместот е определен со одлука
на судот, а правосилноста на одлуката е одолжена повеке од еден
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месец, на поранешниот сопственик ке му се признае разликата во
цената од денот на цонесувагьето на првостепената одлука, до денот
на правосилноета на одлуката спореад податоците за движен-е на
цените на мало.

По наогаьье на Врховниот суд на Република Македонига во
конкретниов случаj, што се укажува и во баран.ето за заштита на
законитоста, погрешно е применето материталното право кога на
предлага чот покра] наплатената камата, му е досудена и разлика
според податоци. за цвижен-е на цените на мало за времето од
ценот на цонесуван.ето на првостепеното решение до ценот на
неговата правосилност , без притоа да се спореди дали во то] пе
риод цосуцената камата го покрива утврдениот надоместот според
податоците за движен-е на цените на мало, за да потоа не постои
исплата на надоместот по два основа. Со подруги зборови кажано
на поранешниот сопственик во смисла на член 40 став 2 од
цитираниот Закон за експроприjациjа, кога надоместот е определен
со одлука на судот, а правосилноста на одлуката е одложена повекс
од еден месец, му се признава разлика во цената од денот на
донесуван.ето на првостепената одлука па до денот на правосилноста
на таа одлука според податоците на цвижен-ето на цените на мало,. . .во колку то] не се наплатил со то] нацомест и со камата кота за истиот
период го покрива износот на вака утврдената разлика во цена или
е поголема од него. Ако износот на така наплатената камата е
помал од износот што се утврдува како разлика во цената за
споменатиот период за податоците за цвижен,е на цените на мало
,на поранешниот сопственик му следува разликата помегу
наплатената камата и остатокот до утврцениот износ што би му
следувал како разлика во цената според податоците за цвижетьето
на цените на мало за споменатиот период.

Бидегки во случаjов во редовната постапка не е утврдено
колку изнесува наплатената камата преку присилното извршуван-е
за наплата на утврдениот правичен надоместот за да потоа се знае
дали е и основано баран-ето на предлагачот одно сно во ко] дел е
основано, следуваше ово] суд согласно член 408 став 2 а во врска
со член 395 став 2 од ЗПП да донесе решение како во изреката.

во повторната постапка по предметот првостепениот суд
ималки го во предвид изнесеното, со изведуван-е на дополнителни
докази, ке утврди колку предлагачот наплатил камата на досудениот
надоместот за период от од цонесуватье на првостепеното решение
- 10.12.1993 година па до денот на правосилноста на тоа решение-
23.02.1994 година, па во заВИСН9СТод тоа кол ку изнесува то] износ
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или поточно дали го покрива износот на утврцената разлика во
цената-8.147.788,00 денари, или е помал или поголем,- ке се
произнесе по поставеното баран.е на предлагачот.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.73/
95 од 23.01.1996 година.

46. Ако второстепениот суд одлучувал после пет месеци по
цонесуватьето па првостепепото решение, со кое е утврдеп
надоиест за експропрврана педвижпост, а во услови па висока
инфлаци]а, повредено е пачелото дека, па сопственикот па
експроприрапата педвижпост му следува правичеп нацомест.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Според наоган.ето на ово] суд, правилно е ухажував-ето во
барав-ето за заштита на законитоста дека при донесуваььето на
второстепеното решение погрешно е применето матерИJалното право.
Со одредбите на член 11 став 1 од Законот за експроприjациjа е
предвидено дека за експроприраната недвижност на сопственикот му
припага правичен надомест. Висината на надоместот се утврдува
според околностите во во времето на цонесуван,е на првостепената
одлука на надоместот-член 37 од истиот Закон.

Мегутоа, првостепената одлука за определуван.е на надомест
е донесена на 31.05.1989 година а второстепената одлука, одно сно
решение е донесено на 25.10.1989 година. Определено е надоместот
на предлагачот да му се исплати во рок од 15 дена по правосилноста
на првостепеното решение, со камата пропишана за штедни влогови по
видуван-е од 31.05.1989 година, а во спротивно да се плати двоша
камата. Бака определениот надомест, во услови на висока инфлациjа,
каква што постоеше во времето на цонесуватье на првостепеното и
второстепеното решение,бибилправичендоколку првостепеноторешение
станеше правосилно веднаш по протекот на рокот за жалба. Присостоjба
дека второстепениот суд се изjаснил по жалбата по протекот на скоро
пет месеци, покажува дека во моментот кога првостепеното решение
станува правосилно, веке определениот надомест во првостепеното
решение не претставува правичен надомест. Средствата што ке ги
добие поранешниот сопственик со правосилното решение не може да
му послужат да добие соодветна вредност. Имено, покриеноста на
определениот правичен надомест со каматата пропишана за штедни
влогови по видувагье не е доволна да може да се смета за правичен
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надомест, како што произлегува од духот и суштината на опредбага
од член 11 од Законот за експроприjациjа. Од овие причини, ово]
суд наога дека е правилно укажуваlЬето во баран.ето за заштита на
законитоста дека вака определениот правичен надомест за
експроприраната недвижност на поранешниот сопственик е неправилен.

Од горните причшщ следуваше да се уважи баратьето за заштита
на законитоста, да се укинат првостепеното и второстепеното решение
и предметот врати на првостепениот суд на поторно одлучуван,е.

Решение на ВРХОБНИОТсуд на Македонига Гзз.бр.45/90 и
Рев.бр.233/90 од 26.04.1990 година.

47_Корисникот на експроприjациjата пага во эацоцнував,е
со всполнуван,е на обврската, ако нацоместот на поранешниот
сопственик за експроприраната недвижност, не го плати во рок
од 15 дена од ценот на определував-ето на нацоместот, а не од
денот на правосилноета на одлуката со KOJa е определен
нацоместот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно член 49 став 1 од Законот за експроприjациjа
("Службен весник на СРМ" бр.46/89), ко] бил во сила во Бремето на
одлучуван.его, корисникот на експроприjациjата е должен во рок од 15
дена од ценот на определуваlЬето на нацоместот да му го исплати
надоместот на поранешниот сопственик за експроприраната недвижност.
Согласно став 2 од истиот член, кога корисникот на експроприj ациjата
во рокот од став 1 на ово] член не му го исплати надоместот на
поранешниот сопственик на експроприраната недвижност, должен е на
то] износ, ОДНОсно на делот од неисплатениот износ да му плати камата
според ПРОIlllситеза облигационите односи.

Имаj:КиmпрецвиццитиранитеоцредбиодЗаконот за ексщюприjaциjа,
Врховниот суд на Република Македони]а наога дека Окружниот суд
во Скопjе со нападнатото решение правилно одлучил кога го пре:иначил
првостепеното решение во делот за рокот за исплата на надоместот
и за каматата. Имено, и по наоган.е на ово] суд, рокот од 15 дена за
исплата на надоместот почнува да тече од денот на определуван-ето
на надоместот, односно во конкретниот случа] од 28.04.1994 година
кога е донесено првостепеното решение. Ако во то] рок корисникот. .на експропри] аци]ата не му го исплати надоместот на поранешниот
сопственик, целосно или во еден дел, должен е на то] износ, одно сно
на делот на неисплатениот износ, да му плати камата според
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прописите на облигационите односи. Спрема тоа, неосновано е
тврцен.ето во баран-ето за заштита на законитоста дека корисникот
на експроприjациjата ке падне во задоцнуван.е со исполнуван.е на
паричната обврска по рокот спомнат погоре, но дури по правосилно
утврдениот надомест. Ова затоа што Законот за експроприjациjа е
специjален закон во ово] случаj спрема Законот за облигационите
односи, а во цитираните оцредби од то] закон изрично стои дека
рокот од 15 дена тече од денот на определуваIЬето на надоместот, а
не од првосилноста на одлуката со Koja е определен надомест. Тоа
што за каматата во став 2 од член 49 од Законот за експроприjациjа
стои дека ке се применуваат прописите од облигацио ните одно си,
се однесува само на начинот на пресметуван-е на каматата во случа]
кога корисникот на експроприjациjата ке падне во задоцнуван,е со
исполнуван,е на паричната обврска што произлегува од утврдениот
надомест, а не се однесува и на став 1 од истиот член.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.63/
95 од 23.01.1996 година.

48_Станот што му е оставен за живеезье на осудениот и
неговото блиско семетство при конфискуван-е на кукя, не се
иззема од ковфвсвацв]а. Таквиот стан на тоа семетство се остава
само за живеев,е.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

ипрвостепеIПIОТи второстепениот суд сметаат дека тужбеното
баран.е на тужителката е неосновано и како такво го одбиле прифакаши
дека од решенито со кое е спроведена кнфискациjата, се гледа дека на
тужителката односно на сега ПОКОJНИОТсо неговото семегство му
бил обезбеден еден стан за живот за него и неговата фамилиjа согласно
член 6 од Законот за конфискациjа и извршуван,е на конфискациjата, и
дека ниту во пресудата, ниту ВОрешеIПIето никаце не стои дека нешто
од имотот во спорниот стан или било ко] друг дел од имотот се иззема
од конфискациjата.

сочлен 6од Законот за конфискациjа на имотот и за ИЗВРШУВaIЬе
на конфискациjата ("Службен лист на ДфJ" бр.40/45),е пропишано, итоа
со став 1, дека покраj останатото, од конфискациjа се
изземаат: 1) 2) 3) окукие, минимум на земjишна
сопственост и на жив и МРТОВинвентар, со зградите за живеен-е и за
стопанството, неопходни се одржуваIЬе ситно селско домакинство
без употреба на туга работна снага; 4) 5) Со став 2 од истиот
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член пропишано е дека при оцредувазьето на имотот ко] ке се остави
на блиската фамилиjа, судот ке води сметка за конкретните. . ..опстогагелства на секо] поединечен случа] зимарси ги во предвид
месните стопански услови. Имотот ко] се остава на блиската
фамилиjа има сразмерно да се пренесе на сите неjзини членови.

Видно од горните одредби, значи, при конфискациjата не е
пропишано да се изземе од конфискациj ата и стан во град ко] служи
за неопходните потреби за живе ен,е на осудениот и неговото
семегство, како што е тоа пропишано - за изземан-е на зграда за
живеен-е ка] ситното селско домакинство, во точка 3 од член 6 од
ово] Закон.

Заради неjаснотии во примената на овие одредби, Президиумот
на AВHOJ цонел Автентично толкуван,е на поедините членови,
ставови и точки на Законот за конфискациjа и за спровецуван-е на
конфискациjата, кое е обjавено во "Службен лист на ДФJ" бр.56/45,
во кое помегу останатото е пропишано следното: .

"Уз член 6 б) Со точката 3 на ставот 4 (се мисли веро] атно на
став 1), можат да се ползуваат само земjоделците. Под земjоделец
треба да се разбира оноа лице,на кое земjоделието е главно
занимаьье; в) Повластицата под точка 3 на став 1 не се однесува на
конфискациjа на градските куки кога се работи за сопствениците
на кои земjоделието не е главно заниматье; г) При конфискациjата
на градските куки се осигурува стан неопходен за живот на осудениот
и неговата блиска фамилиjа во смисла на став 2; "

Според стоjалиштето на Врховниот суд на Република
Македони]а, и од ова автентично толиуван-е не произлегува дека
станот што се осигурува за живот на осудениот и неговата блиска
фамилиjа при конфискациjата на градските куки, се иззема од
конфискациjата, туку смислата на одредбата се состои во тоа дека
таквиот стан на таа фамилиjа се остава само за живеен-е.

Ваквото стоjалиште има основа и во подоцнежниот Закон за
потврда и измени и цополнуван.е на Законот за конфискациjа на
имотот и за извршувазье на конфискациjата од 9 jуни 1945 година
("Службен лист на ФНРJ" бр.61/46), што произлегува од опредбите
од член 4 од то] Закон. Имено, со' став 1 од член 4 е пропишано дека
од конфискациjа се изземаат и сите предмети односно имот како и
со член 6 од претходниот Закон, а во став 2 од то] член 4 е пропишано
дека во случаj на конфискациjа на кука во градот во ко]» живее
осудениот со блиската фамилиjа, ке му се обезбеди на осудениот и
на неговата фамилиjа живеалиште неопходно за живот било во
конфискуваната било во неко] а друга кука.

Со оглед на ваквите одредби, Врховниот суд на Република
Македониjа смета дека обезбедуван.ето на стан за осудениот и
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неговата фамилиjа неопходен за живот било во конфискуваната,
било во неко]« друга кука, не значи дека таквиат стан се иззема од
конфискациjата, бидеjки ако законодавецот тоа го мислел исакал,
опредбата од став 2 на член 4 од ово] Закон, би била посебна точка
од оцредбата од став 1 од то] член, во кога, во пет точки, точно е
пропишанокоипредметиинедвижностисеизземаатодконфискациjа.

Пресуда на Врховниотсудна Република Македонига Рев.бр.911/
92 од 11.05.1993 година.

49. Ниmтовно е распопаган.ето преку пренесувазье на
интерни акции издадени според Законот за промет и располаган-е
со опmтествен капитал од 1989година од едни врз други работници
во едно опmтествено преТПрИJатие:) доколку таквото
располаган-е нема основ (кауза).

о д о бра зло ж е н и е то:

Тужителите биле вработени во општественото претприjатие
именувано во предметот, и согласно со Законот за промет и
располаган-е со општествен капитал од 22.12.1989 година, тоа
претприjатие се трансформирало во акционерско друштво. Покраj
другите работници акционери во ова претприjатие станал е и
тужителите , а исто така и и тужените. По донесуван,е на одлуката
за упис на интерни акции, на списоците за личен доход за месец
jули, август и септември 1990 година, на тужителите, односно на
вработените им била одбивана определена сума на пари за отплата
на акциите , мегутоа тоа е вршено наводно за онаа сума за ко]а
требало да се наголеми личниот доход.

во текот на спорат по ово]предмет, тужителите укажуваат на
извршените притисоци поради што тие дале согласност интерните
акции да им ги пренесат на тужените, кои биле раководни лица во
тоа претприjатие, со потпис во книгата-регистар, секо] поединечно
од тужителите како и од другите работници, за пренесуван-е на. .акциите, а по тоа на секога акцига со своерачен потпис на
акционерите, било извршено индосиран-е на акциите врз тужените.
Тужителите, инаку воопшто немале уплатено за акциите, а
потпишале само бланко каса прими, како да отплакаат средства за
купените акции, но тие фактички никакви средства не уплатиле и
накнадно било внесена сума без тие да дадат средства, а тие средства

., требало да ги уплатат тужените . -
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После отстапуван.ето на акциите, односите во претприjатието
се нарушиле, постоеле реагираььа мегу работниците, мегутоа никоj
[авно несмеел да истапи плашегки се од последиците, кои главно
би се состоеле во отпуштан,е од работа. Внатрешните
педоразбирав-а достигнал е кулминациj а во 1993година, кога поради
лошите ме гу чов еч ки оцноси тужените биле разрешени од
функциj ата, па тужителите поднеле тужба пред судот за
поништуван.е на отстапуван.ето на акциите.

При таква состоjба на работите првостепениот суд ги поништил
отстапуван.ата на акциите и нивното инцосиран,е на име на тужените,
наогагки дека на страната на тужителите не постоела слободна волjа
за такво нешто. Волjата во оваа смисла не била слободна, заради тоа
што врз тужигелиге севршелпритисок итоапсихолошки,прекуэаканувагье
со отказ, преместуван-е од работа, викан-е на разговор со напомена
дека ке има технолошки вишок, ширсне натакви вести меГу вработените
во претпригагието и слично, што довело потоа под страв и закана
тужителиге да гиотсгапат акциите.

Заради тоа првостепениот суд го поништил пренесуватьето на
акциите, а таквата пресуда ja потврдил ивторостепениот судповикуваjКи
се на опредбите од Законот за облигационите односи за мани на
вошата.

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македони]а, во. .ово] случа], независно од причините изнесени во првостепената и
второстепената пресуда , тужбеното бараьье на тужителите е основано
согласно со одредбите од член 51 и 52 од Законот за облигационите
одно си (натаму:ЗОО). Имено, согласно со оцредбите од член 51 од
ЗОО, секога договорна обврска мора да има дозволен основ за ко]
се претпоставува дека постои иако не е изразен, а основот е
нецозволен ако им е спротивен на начелата на општественото
уредуван-е утврдени со Уставот, на принудните прописи и на моралот.
Согласно со одредбата од член 52 од то] закон, ако основот не
постои или е недозволен договорот еништовен.

во ово] случаj, видно од списите и од утврдената фактичка
состоjба, произлегува дека преносот на акциите со индосамент
односнодоговориге склученипомегутужителиге итужениге, коидоговори
се запишани во регистарот на акциите, немаат основ. во текот на
постапката тужените воопшто не цокажаа по ко] основ тужителите ги
пренелеакциитеврзНИR~еловреметужителитедок~аатдекапр~uина
за пренесуван.ето на акциите врз тужените е заканата и присилбата,
односно непостоегьето на слободна волjа за тоа, мегутоа тужените
со ништо не докажуваат ниту пак упатуваат на одредените постапки,
од кои може да се заклучи тоа каква била причината односно основот
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на пренесуваlЬето на акциите од тужителите врз нив. Заради тоа, по
наогаььето на Врховниот суд на Република Македонига во ово] случаj,
поради непостоеььето на основот на обврзувагьето на страната на
тужителите, ништовни се и договорите за пренос на акциите односно
индосаментигесо коитие акции се пренесени,одтужителите, врз тужените.

Поради тоа, согласно со оцредбите од член 395 став 1 од
Законот за процесната постапка, следуваше реВИЗИJатана тужените
да се одбие како неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а Рев.бр.299/
95 од 21.02.1996 година.

50. И за поцарувальето, кога е во прашан-е недвижност ~
потребно е договорот да е во писмена форма и потписите на
договорните страни да бадат заверени пред судот. Мегутоа, кога
договорот во целост е исполнет и недвижноста му е предадена во
владение на царопримателот, исполнети се условите од член 73
од Заковот за облигационите односи и за признавазье правна
важност на усмено склучениот договор за подарок.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Не постои погрешна примена на материjалното право ако се има
предвид YTBpдeHa~a,во редовната постапка, фактичка состоjба.

Имено, утврдено е дека тужениот н.с. е татко на тужителот, ко]
што сега живее во Австралиjа, каде заминал на времена работа уште
од 1971година. Тужениотпокраj тужителот има уште два сина А. иА.
и керки ПиА. како и син Д. со сегашната сопруга М., со Koja живее
во заедница од 1961година. Кога туже:ниот ja соопштил свогата намер а
а стапи во брак со сегашната сопруга то] ги известил децата од
првиот сво] брак (првата сопруга од кога тужителот и другите
наброени лица потекнуваат, починала) и тие за тоа не му правеле
пречки. Тие деца во тоа време, освен тужителот, биле оцделени од
семетството и си живееле посебно.Тужениот на синовите А. и А. им
остапил по една кука и дел од нивите и тоа во сопственост, а
тужителот останал да живее во заедница со него во сега спорната
семеша станбена эграца. Иако и тужителот не му правел пречки на
тужениот да стапи во брак со М. сепак му наговестил дека не би
сакал да има со неа некои проблеми во врска со имотот на тужениот,
посебно ако тие во бракот родат деца. Кога М. забременила и кога
тужениот го известил за тоа тужителот, мегу нив дошло до
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расправии во врска со имотот И притоа тужениот на тужителот му
ja отстапил во сопственост половината од семегиата станбена зграда
а и дворното место-сега спорната зграда, за да и тужителот, како и
останатите негови синови од поранешниот брак, биде обезбеден.
Откако на то] начин е постапено, тужителот извршил преградуватье на
семегиата станбена зграда, на начин како што е опитано во пресудата
на Општинскиот суд, така што всушност се добиле два реални дела. Со
тоа се согласил и тужениот, со чиjа согласност е извршена и промена во
катастарските книги, така што се води на дващата по една идеална
половина. Идругиге синовинатужениот добиенитенедвижностиги завеле
на свое име. Сето ова се случувало некапе во 1960/61 година.
После ваквиот договор, тужителот во дворното место изградил летна. . .
ку]на, а своют дел од дворното место го оградил со телена ограда.
Реалниот дел тужителот непречено од тужениот го користел до 1971
година кога заминал воАвстралиjа. Пред да замине клучот од реалниот
дел од куката го оставил ка] братот А., а на братот А. му дал
овластувагье да може да ги користи неговите ниви. во 1977 година го
овластил сегашниот полномошник Д.Г. да може то] да располага со
неговите ниви, на начин што ке ги издава ПОДзакуп и то] тоа до денес
го чини. Братот на тужителот на ко] му бил даден клучот, во 1980
година без овластуван,е на тужителот клучот го дал на тужениот ко]
што самовласно преградениот sид изграден од тужителот и другите
обележjа со кои подарената идеална половина ja претворил во реален
дел, ги срутил, воспоставил состоjба каква што постаоела пред да ги.. . .превземе тужителот дегствита со цел за одвотуван,е на своют реален
дел. Кога тужителот разбрал за ова, побарал одтужениот даja воспостави
поранешната состоjба, но то] не се согласил. Тужителот поднел предлог
за физичка делба заведен пред Општинскиот суд под Впп. бр.32/91 но
постапката е прекината, за да се реши сега спорното прашан,е за
сопственост на тужителот.

При така утврдена фактичка состо] ба, ВРХОВНИОТ суд на
Република Македони]а оценува дека пониските судови правилно го
примениле материjалното право кога го уважиле тужбеното баран-е
на тужителот и утврдиле дека ТО] е сопственик на реалниот дел,
описан во изреката на пресудата на Општинскиот суд на недвижниот
имот и го задолжиле тужениот тоа право да му го признае и да ]а
воспостави поранешната состоjба, на начин ко] исто така е описан
во изреката на таа пресуда. Навистина, судовите елаборираат со
ПОимот распределба на имот, иако е неспорно дека тоа не е сторено
во со закон пропишаната форма, мегутоа очигледно е дека и тие во
всушност прифакват дека тужениот на тужителот, како и на другите
свои синови од првиот брак,' им извршил подаруван,е. И за
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попаруваььето, бидезки е во прашан-е недвижност, потребно е
договорот да е во писмена форма и потписите на договорните страни
да бидат заверени пред суцот, мегутоа при состоjба дека е утврдено
двете договорни страни своите обврски во цел ост ги исполниле,
Т.е. тужениот ja исполни и сногага обврска и имотот го подарил, а
тужителот го примил, исполнети се условите од член 73 од 300 за
признаван-е на правна важност и на усмениот склучен договор за
подарок.

Ревизиските наводи, дека кога тужениот го отстапувал имотот
на тужителот било договорено тужителот доживотно да го издржува
тужениот, дека тужениот изградил помошни простории, а датужигелот не
реагирал на тоа, како и околноста дека тужениот извршил темелна
реконструкци:j а на целиот обjект, се однесуваат на фактичката состо]а
и не беа предмет на оценка, зошто согласно член 385 став 3 од
зппревизиjа не може да се изjавипоради погрешно инецелосноутврдена
фактичка состоjба.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.761/
93 од 2.11.1993 година.

51. Судот ке ja одбие примената на договорената одредба
содржана во типскиот договор (договор по пристапувшье) со Koja
на оштетениот му се условува правото на вадомест на штета и
правото да поднесува тужба, со претходно обрайалье до
штетпикот 7 бидеj:tи таа е во спротивност со правото да се бара
судска заштита поради повреда на договорените обврски.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната постапка не било спорно дека тужителот со
тужениот склучиле договор на 21.07.1992 година со ко] тужениот
земал обврска оцрецено земjиште сопственост на тужителот
посадено со пиперки, да го наводнува. Мегу другото требало да се
наводнува и парцелата сопственост на тужителот во место викано
"Папра" . Според проценката на тужителот, тужениот не ja
исполнувал сногага обврска во поглед на оваа парцела, со што му е
причинета штета, поради намалениот принос на пипер от, па затоа
против тужениот и поднел тужба, со баран-е штетата да му биде
надоместена, а откако претходно со помош на вешто лице, врз основа
на увидот извршен на лице место, на ден 3.09.1992 година се
обезбедени докази за штетата и висината на штетата.
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Неспорно било мегу странките и тоа дека според член 1 од
заедничките оцредби на договорот , странките предвиделе дека ако
поради неисполнуван.е на обврската на РО настане штета и доколку за
истата е виновна таа, водокорисникот ке има право на надоместок
доколку штетата писмено ja приjави на РО во рок од 5 дена, а РО е
должна во рок од 5 дена од пригануван.ето на шетата да испрати свои
претставтщи на лице место за да ja утврдат штетата, па доколку помегу
странките не доjде до спогодба по однос на постоен,е на штетата или
за висина на истата, секо] а од нив има право во рок од наредните пет
дена да бара проценка од страна на стручна општинска комисиjа, а
дури откако ке се произнесе таа комисиjа недоволната странка има
право да се обрати до надлежниот суд за да конечно спор от се разреши.
Утврдено е дека тужителот не постапил според овие одредби.

При така утврдена фактичка состоjба, пониските судови го одбиле
тужбеното баран-е на тужителот, тужениот да му ja надомести штетата,
со единствено образложение дека то] не постапил според погоре
цигираните одредби од договорот, а доколку би постапил ида има штета,
можеби таа би била во помал износ, бидегки тужениот би можел да
ингервенира

Тужителот во жалбата изjаена против пресудата на Општинскиот. .суд, покра] останатото, укажал дека утврдената околност дека то] не
поста пил според договорот да не произлегува од изведените докази,
туку дека само се заснива врз основа на одговорот на тужбата и
дека доказите не се ценети, но Окружниот суд на ваквиот жал бен
навод не оговорил, со што според оценката на Врховниот суд на
Република Македони]а, сторил суштествена повреда на оцредбите од
процесната постапка од член 375 од ЗПЦ бидеj.кипоради ово] пропуст
неговата пресуда има таков недостаток поради ко] не може да се
испита, што пак претставува суштствена повреда на одрецбите од
процесната постапка од член 354 став 2 точка 13 од ЗПП

Од горните причини, потребно беше да се укине пресудата на
Окружниот суд, но како и Општинскиот суд не дал оценка на исказите
на сведоците и то] сторил иста таква повреда, па затоа следуваше и
неговата песуда да се укине.

При повторното суден,е, ке треба да се одстранат споменатите
суштествени повреди на одредбите од процесната постапка, а тоа значи
да се даде оценка на изведените докази, а при примената на
материjалното право да се има предвид дека во случаjот се работи за
типскидоговор, а договорните обврски,погоре цитирани, сокои тужителот
се исклучува од правото да поднесе тужба , ако претходно не се
обрати до тужениот, се во спротивност со општите начела за правото
да се бара судска заштита при повреда на договорените обврски,
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посебно ако се има предвид член 2 од договорените обврски на
тужениот, според кои доколку тужениот не j а изврши сво] ата
обврска за наводиував-е по свога вина, поради тоа настане штета на
водокорисникот, е должен да му ja надомести . Значи ке треба да се
утврдувадалинатужителотмуепричинеташтетаидалитужениотезатоа
виновен,како и висинатана истата.

Решение наВрховниотсудна Република Македонига Рев.бр.201/
94 од 10.06.1994 година.

52. Договор за заем на пари на тужителот вамевети за
постигнував-е на нецоэвопени целв-играв-е на комар, како
натурална облигацв]а, не ужива право на заmтита.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Ревизигата е неоснована.
Неосновани се наводите во ревизиjата за погрешна примена на

материjалното право.во ово]спор,судовитеутврдиледека: тужениот е
сопственк на патничко моторно возило, кое на критичниот ден го
управувал неговиот син. На ден 4.04.1994година, синот на тужениот
Т.билводруштвосотужителот.Tojбилдоговоренсолицето М.даиграат
комар.во играта гиизгубилситесвоипари,но продолжилипонатамуда
игра,бидезки натоа гопоти:кнувалтужителот за целовремеизарадитоа
му позаjмил свои средства во износ од 5.000 ДМ. Toj не можел да
му ги врати парите на тужителот, па затоа му го отстапил во
владение патничкото возило на неговиот татко. Откако разбрал
тужениот за тоа, повел судски спор за вракан,е на возилото со
изцаван.е на времена мерка за обезбецуван,е на возилото. По
инсистиран-е на тужителот, тужениот на ден 30.04.1994година, му
дал на тужителот 3.000ДМ ,си го зел возилото и составил изjава во
ко]« се потврдува дека тужителот то] ден примил од тужениот 3.000
ДМ, како отплата на долг од неговиот син, и дека на тужителот му
останува да побарува уште 2.ооо ДМ \

Врз основа на вака утврдена фактичка состоjба, Врховниот суд
на Република Македони]а,смета дека основанисепричинитеи надвата
судадекаврзоснована изjаваташтоja потпишалтужениот,за тужителот
не произлегува право то] да може од тужениот да побарува уште
2.000ДМ, за да си ги намири во целост своите 5.000ДМ, кои што му
ги дал при игран-ето комар, на синот на тужениот. во случаjов, се
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работи за натурална облигациjа кога не ужива заштита. Согласно
член 51 од Заканат за облигационите односи, секога договорна
обврска треба да има дозволен ОСНОВ. Согласно член 52 од истиот
закон, е предвидено дека ако основат не постои, или е недозволен,
договорат е ништовен.

Според тоа, позаjмените пари на тужителот во случаjов биле
наменети за постигнуване на недозволени цели-игран.е.на комар. ИмеjКи
го тоа предвид, тужителот бил несовесен при склучувазьето на вакво
правно дело, па затоа согласно член 104 став 2 и 3 од 300, како
несовесна страна, нема право да му се врати она што и го дал на
другата страна.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.720/
95 од 9.05.1996 година.

53. Даваяьето на заем во странекавалута е дозволенаправна
работа, па со пресуда заемопримачот може да биде зацолжен да
го врати заемот во страпека валута, а доколку во извршната. .постацка пе се пронаше ка] цолжнвкот таа странека валута,
тогаш извршуван.ето ке се спроведе во домашни пари според
курсот што важи па ценот па присилното извршувазье.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Пониските судови погрешно ja примениле одредбата од член 395
од 300 бидеj:Киистата не се однесува за заем. воконкретниов случаj
треба да се примени член 557 од Законат за облигационите односи,
според ко] со договорот за заем се обврзува заемнодавецот да му
предаде на заемопримачот определен износ пари или определено
количество други заменливи прдмети, а заемопримачот се обврзува
да му го врати по извесно време истиот износ пари односно истото
количество предмети од ист вид и квалитет, Ово] суд е на стоjалиште
дека даван-ето заем на девизи е дозволена работа, па тужениот како
заемопримач е должен да му го врати истиот износ пари -германски
марки, бидеjКи тоа не е забрането правно дело. Доколку во извршната. .поетапка не се пронатдат девизи ка] тужениот, тогаш може да се исппати
во домашна валута противредност на денот на извршувагьето.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.463/
93 од 16.09.1993 година.

205



53-А. Опредбата дека стапката на договорената камата
помеГу поединци не може да биде поголема од каматната стапка
ко]« во местото на исполнував.ето на обврската се плака на
штедни влогови по видуван,е, е когентна и судот нема да даде
заштита на повисоката стапка на договорената камата.

о д о бра зло ж е н и е то:

Првостепениот суд на основа спроведената постапка и изведените
докази неспорно утврди дека тужителот на 7.12.1994 година му дал
на тужениот заем 3.000 германски марки со обврска .ово] да му ги
врати во рок од 2 година, со камата од 100/0за секо] месец. За тоа
странките составиле и писмен договор. Тужениот договорената камата
ja платил само за два месеци од 7.02.1995 година, а оттогаш престанал
да jа плака покраj предупредуватьата од тужителот.

Од вака утврдената фактичка состоjба со сигурност произлегува
дека во случаjот се работи за договор за заем склучен помегу физички
лица. Согласно член 399 став 1 од Законот за облигационите односи,
ко] се применува како републички, согласно член 5 од Уставниот закон
за спроведуван,е на Уставот на Република Македони]а, стапката на
договорената камата помегу поединци не може да биде поголема
од каматната стапка кога во местото на исполнувагьето на обврската
се плака на штецните влогиви по видуван.е .

Од изнесенто [асно се гледа дека првостепениот суд не ja имал
во вид цитираната законска одредба кога на тужителот му досудил
камата од 10% колку барал. Се работи за когентна норма што ги
обврзува странките во ово] договорен однос и тие не можеле да
договорат повисока камата во случаjот за позаjмените пари, отколку
што цитираната законска одредба тоа го дозволувала.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.31/
96 од 19.09.1996 година.

54. Ништовен е договорот со ко] општественото
претприjатие презело обврска за определена сума на пари да му
го пренесе на друго лице правото на сопственот врз градежен
обjект во вредност поголема од 50.000ДМ:)без оглед на тоа дали
договорот е именуван како договор за продажба или поинаку,
односно и без оглед на тоа дали е прикриен под форма на неко]
друг договор, како на пример - договор за заем.
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о д о бра зло ж е н и е т о:

Странките, на ден 9.06.1995 година склучиле договор за
позагмица, по ко] договор тужителот-физичко лице, му дал на заем на
тужениот-општествено правно лице, 152.000германски марки со рок
на вракан-е до 9.07.1995 година, така што, доколку ВО то] рок тужениот
не го врати заемот, презел обврска како противредност на заемот,
на тужителот да му отстапи во сопственост и владение и тоа: кука
магазин со помошни простории со површина од 600 метра кавдаратни
идвор во површина од 1400метра квадратни, идентификуванисо податоци
наведени во истиот договор. Исто така, работничкиот совет на тужениот
на евогага седница од 9.06.1995 година донел одлука за укнижуван,е. .на заложно право на недвижен имот , со KOJa одлука, поради
обеэбедуваьье на побаруван.ето на тужителот за добиениот краткорочен
кредит по наведениот договор, се одобрува хипотека-укнижуван.е
на заложно право на цитираниот недвижен имот. Инаку, тужениот не
успеал до одредениот рок во договор от да го врати заемот.

Врз основа на оваа фактичка состоjба, првостепениот суд,
поагаши и одтоа што полномошникот на тужениот го признал тужбеното
барагье, го уважил тужбеното баран-е на тужителаги го задолжил тужениот
на тужителот да му го признае правото на сопственост и владение на
предметната недвижност во рок од 15дена од приемот на препис на
пресудата а под страв на присилно исполнение.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македониjа , со
донесуватьето на оваа пресуда сторена е суштествена повреда на
одредбите од член 354 став 2 точка 5 во врска со член 3 став 3 точка
1од Законот за процесната постапка (натаму:ЗПП). Имено, со член
354 став 2 точка 5 од ЗПП е пропишано дека суштествена повреда
на оцредбите од процесната постапка секогаш постои, ако спротивно
на оцредбите на то] закон, судот ja за сновал свогата пресуда врз
недозволени располаган-а на странките (член 3 став 3). Согласно
пак со оцредбите од член 3 став 3 од ЗПЦ судот нема да ги уважи
располаган-ата на странките , кои се во спротивност со присилните
потписи за располаган.е со општествени средства. во ово] случаj
несомнено е дека судот дозволил располаган.е на странките кои се
во спротивност со прописите за располагагье со општествени
средства . Имено, со член 111 од Законот за трансформациjа на
претприjатиjата со општествен капитал ("Службен весник на РМ"
бр.38/93), со денот на влегуван.ето во сила на то] закон, додека не се
отпочне со реализациjа на избраниот начин на трансформацига,
претприjатиjата не можат да иродаваат градежни обjекти и други
основни средства со вредност поголема од 50.000 ДМ. без согласност
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на Агенциjата за транформациjата на претприjатиjата со општествен
капитал. Согласноста Агенциjата ja дава во рок од 30 дена од денот
на добиван-ето на баран.ето на претприjатието. Средствата
остварени со продажба според опредбите од то] член, се уплатуваат
во Агенциj ата. Несомнено е дека во ово] случаj туженото
претприjатие извршило продажба на градежни обjекти со вредност
ко]« е поголема од 50.000 ДМ, и со тоа ja прекршило забраната
предвидена со член 111 од цитираниот Закон. Според тоа
првостепениот судпогрешно го применил материталното право кога. .го уважил таквото располагаlЬе на туженото претпригатие и га цонеп
побиваната пресуда. Всушност, во случаjов очигледно е дека со
договорт за позаjмица се прикрива договор за купопродажба ,
бидеjКи за определен паричен износ се пренесува сопственост на
опредена недвижност што е типична спогодба за скпучуван.е на
договор за продажба, а не се работи за договор за заем. Kaj
договорот за заем, согласно член 557 од 3аконот за облигационите
односи (натаму:300), заемопримачот се обврзува да му го врати
по извесно време примениот износ на пари на заем на заемсдавачот.
во ово] случаj туженото претприjатие не се обврзува да го врати
примениот заем, туку се обврзува да му пренесе на тужителот во
сопственост определен градежен обj ект , што очигледно е
суштествена состо[ка на договор за продажба од член 354 од 300.
Тоа што во договорот склучен мегу странките ,се наведува дека
пренесот на сопственоста на предметната недвижност ке се изврши
доколку туженото претприjатие, како заемопримач, не успее да го
врати заемот во договорениот рок, не менува ништо суштествено
во карактерот на ово] договор, СО ко] очигледно се крши забраната
предвидена со член 111од цитираниот Закон за трансформациjа на
претприjатиjата со општествен капитал. Од горните причини,
согласно со цитираните законски прописи и опредбата од член 395
став 1 од ЗПЦ следуваше да се уважи баран-ето за заштита на
законитоста и побиваната пресуда да се преиначи така што ке се
одбие тужбеното бараьье на тужителот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.7/
96 од 11.04.1996година.

55. Кога купувачот е должен да му Ja врати на продавачет
купената непвижност поради ништовност на цоговорот,
продавачот е должен да му исплати на купувачот износ во висина
на пазарната цена на недвижноста во време на цонесувазьето на
пресуцата, заради остварував-е на начелото на еднаква вредност
на даван-ата на странката во двостраните договори.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази мегу другото првостепениот суд утврдил,
а второстепениот суд прифатил, дека во 1968 година на основа на
договор за подарок склучен помегу тужителката и сега неjзиниот
покоен татко, таа се стекнала со сопственост на спорната парцела.
во 1975 година то] дел од парцелата во катастарската евиденциjа е
заведен како посебна катастарска парцела на име на тужителката.
Парцелата целосно е национализиранауште во 1959годинано ипокраj
тоа што настранкитеимбилапознатаовааоколност иоколноста датаа
како национализиранаевонпромет,тиеилипоточнопомегутужителката
како продавач и второтужениот како купувач на 15.07.1972година
билсклучендоговорза купопродажбаи реализиранмегунив, Парцелата
до денес ja користи првотужениот во име на второтужениот бидезки
второтужениот се наога во странство, на лице место таа претставува
празен простор водел засаден со градинарскикултури а дел како пат.

По наогатье на Врховниот суд на Република Македониjа
основанисе наводите воревизигата дека поради погрешна примена на
материjалното право, нецелосное утврдена фактичка состоjба.

Во ревизиjата мегу другото ревидентот укажува дека
тужителката за спорната парцела во време на спроведената
купопродажба примила висок износ што тогаш изнесувал преку
50.000 ДМ а сега целта на тужителката е да плати многу помалку
со што би се осиромашиле тужените при евентуално баран-е да се
врати примената сума. Овие наводи од ревизиjата на тужените
укажуваат на нецелосно утврдена фактичка состо]ба како резултат
на погрешна примена на оцредбата од член 104став 1 од Законот
за облигационите односи, ко] согласно член 5 од Уставниот закон
за спроведуван,е на Уставот на РМ се применува како важечки
пропие. Според оваа законска одредба во случаj на ништовност на
договорот, секога договорна страна е должна да и го врати на
другата страна сето она што го примила по основ на таквиот
договор, а ако тоа не е можно, или ако природата на она што е
исполнето му се спротивставува на вракан.ето , ке се даде еоодветен
надомест во пари, според цените во време на донесуван.ето на
судската одлука , доколку законот не определува нешто друго. Кога
веке пониските судовипри утврдената фактичка состоjба, согласно
член 103 од Законот за облигационите односи , прифакаат дека
цитираниот договор е ништовен идека двете страни биле несовесни
- зошто знаеле дека спорната парцела не е во промет, во смисла на
укажувальата на ово] суд со решението Рев.бр.l038/92 од 12.01.1993
година, биле должни да ги поучат странките или поточно тужените
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за YCMepYBal:Ьe со баран-е на вракан-е на она што дале за спорната
парцела на тужителката, па во рамките на тоа да се утврди и КОЛКУ
тоа изнесува, за да потоа може и со примена на опредбата од член
104 став 1 од цитираниот закон да се одлучи во предметот.

Од изнесените причини следуваше ово] суд согласно
опредбата од член 395 став 2 од ЗПЦ да донесе решение како во
изреката.

При повторното суден.е, првостепениот суд иматки го предвид
понапред изнесеното, ке ги усмери тужените во смисла на
поднесуван,е на баран,е за вракан,е на она што дале за спорната
парцела на тужителката па со изведуван-е на дополнителни докази,
по потреба и вештачен,е, ке се утврди пазарната цена-на земjиштето
кое тужителката како продавач е должен да ja врати односно плати
на второтужениот како купувач и тоа утврдена во време на
цонесуван.ето на пресудата од то] суд, на што упатува и одредбата
од член 104 став 1 од Законот за облигационите односи. На ваков
начин во случаjов ке се оствари начелото на еднаква вредност на
даван-ето на странките во двостраните договори од член 15 од
ЗОО,што подразбира и еднаквост односно еднаква вредност при
вракан,е на она што странките дале, а во случаj кога се утврди дека
договор от е ништовен, а тие се несовесни.

Решение на Врховниот суд на Република Македонша Рев.бр.98/
94 од 1.03.1994 година.

55-А. По укинував.ето па член 99 од Заковот за стапбевите
одвоси-пречнстен текст, корисавците па стан во семеjпа стапбепа
зграда се со статус па за.куnyвачи па стан, па па вив под услови
од закопот може да им се откаже договорот за користеэье па
станот.

о д о бра зло ж е н и е то:

Во редовната постапка во сп~рот утврдено е дека сега
тужените, како неследници на сега покошата носителка на станареко
право на стан во семеша станбена эграда, останале да живеат во
станот како кориеници на станот и сега тужителката со правна
работа-договор за подарок од своите претци, се стекнале со право
на сопственост на зградата односно станот, и дека во вонпроцесна
постапка мегу неа и сега тужените во 1992 година била постигната
спогодба за висина на станарината.

Спорно е дали тужителката основано бара откажуван.е на
договор за користен,е на стан, односно иселуван,е на тужените од
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станот и прецаван.е на тужителката. Пониските судови го уважиле
тужбеното баран,е, а со нивниот став се сложил и ревизискиот суд.

По наоган,е на ревизискиот суд пониските судови правилно го
примениле материjалното право. Тие судовиправилно зазеле стоталиште
дека по укинуван.ето на член 99 од Законот за станбените однос
пречистен текст ("Службен весник на СРМ" бр.48/88), со одлука на
Уставниот суд на РМ У.бр.209/93 од 13.07.1994 година обjавена
во "Службен весник на РМ" бр.39/94, тужените го изгубил е своютвото
на носители на станарско право односно корисници на станот па во
согласност со член 78 и 81 од споменатиот закон павилно го примениле
материталното право кога го уважиле тужбеното бараьье за откажуван.е
на договорот за користен.е на стан, ослободуван-е на станот од луге
и предмети и предаван-е на истиот на тужителката. По донесуван.ето на
споменатата одлука на Уставниот суд на Република Македониjа,
дотогашните корисници на стан во семеша станбена зграда
престануваат да ги имаат правата и обврските на носигел на станарското
право, а дотогашниот сопственик на семешата станбена зграца
прстанува да ги има правата на давател на стан на користен.е. Ова
понатаму подразбира дека нивниот мегусебен договор за користен.е
на станот има важност на договор за закуп на станот, ко] пак
согласно член 78 и 81 од Законот за станбени односи -пречистен
текст, може да биде откажан и со тоа да се бара иселуван.е од станот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа,
Рев.бр.280/96 од 5.11.1996 година.

56. Кога договорот за дело е склучен со правниот
претходник на тужените поради неговите лични способности, а
то] пред вспопнуватьето на договорните обврски почине,
престануваат неговите обврски од договорот , па неговите
наследници не се во обврска да го исполнат то] договор.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази во текот на редовната постапка сеутврдило
дека таткото на тужените и тужителот се договориле да тoj му изработи
одредени предмети во дебарски стил. Порачката од страна на тужителот
била извршена на 10.03.1987 година, а како аконтациjа за тоа да
работата биде завршена тужителот му дал опредени парични износи
на таткото на тужените, прецизно наведени во признаниците,
приложени кон списите уредно и неспорно потпишани од двете
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договорни странки. Таткото на тужените починал во мегувреме,
предметот на догонорот не го довршил а тужените ги вратиле на
тужителот износите претходно дадени како аконтациjа за изработка
на предметот.

Спорно правно прашан-е во ово] случаj останало дали правните
следбеници на должникот се во обврска да платат и камата за користен.е
на аконгационите износи за неизвршеното дело.

Согласно член 359 од 300, е предвидено дека со смртта на
должникот илидоверителот обврската престанува само ако настанала со
оглед на личните особини на некога од договорните странки или личните
способности на должникот. Од утврденото во редовната постапка
произлегува дека догонорот за дело е склучен со правниот претходник
на тужените, токму поради неговите лични особини -умеетьето и
способноста да прави одредени мебелски предмети во дебарски стил,
поради што во однос на неговите наследници во смисла на цитираниот
член, престанува обврската кон тужителот, па со оглед на тоа во
смисла на член 277 став 1од Законот за облигационите односи тие не
се во обврска за плакан-е камата на сумата ко]« ja вратиле на
тужителот на име цена за неизвршен договор за дело.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.249/
90 од 15.05.1990 година.

57. Без оглед на тоа каков е називот на цоговорот, судот е
овластен врз основа на содржината на договорот да утврди за
каков именуван договор се работи, и врз основа на тоа да ги
проценува правата и обврските на договорните стр~ни,односно
овластуватьаташто произлегуваат за страните одто] договор.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се наводите во ревизиjата за погрешна примена на
материjалното право. Имено, и првостепениот и второстепениот суд,
поноцробноанализи:раjКиja содржината наприложените договоризацесиjа
кон предлогот за извршуван,е, правилно наогаат дека во случаjов не
се работи за договор за цесиjа туку се работи за договор за
заотапуван.е-полномошво, па заради тоа и тужителот нема активна
легитимациjа како трето лице на кое му е пренесено правото
побаруван.ето спрема тужениот како должник, да бара во свое име и
за сво] а сметка да му биде исплатен долгот ко] доверителот од
договорот за цесиj а го има како побаруватье спрема тужените. во
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таа смисла Врховниот суд на Република Македониj а го прифака
заклучокот на второстепениот суд, дека предметниот договор е
договор за эастапништво и врз основа на ТО] договор тужителот можел
како застапник да поднесе тужба во име на физичките лица кои имаат
штецен влог во тужената банка, но не и тужба во свое има како
активно легитимирана странка со тоа што побаруван.ето да го реализира
за себе.

во таа смисла без секакво значен,е се елаборираи-ата на
тужителот во ревизиjата кои се однесуваат на анализиран.е на одредбите
од член 444и 445од Законот за облигационите односи, бидеj:Киправилно
второстепениот суд свогата одлукаjа заснова само на одредбите од
член ~36 од Законот за облигационите односи, наогагки дека во
случагов не се исполнети условите за постоен,е на отстапуван.е на
побарувагьето со договор (цесиjа),ко] институт е регулиран со одредбиге
од член 436 и натамошните од то] Закон.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.619/94 од 23.04.1995 година.

58. Кога органот на тужената општина врз основа на
извршното решение го сруши бесправно изграцеввот вид, а
притоа ги оштети и другите бесправно изградени обjекти
потпренина то] SИД ::о тужената општвна не е во обврска да ja
надомести причанетата штета.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната постапка пониските судови примиле за утврдено
дека тужителите се брака и истите имаат свои куки СО дворно места. со
решение од 5.11.1987 година донесено од градежната инспекциjа
приопштината на тужителот Р. му билоналожено даизвршиусогласуван,е
и уриван,е на оградата од сите страни на дворното место. Исто тоа му
било наложено и на тужителот Е. со решение од 5.11.1987 година
донесено од истата инспекциjа. Со оглед на тоа што тужителите не ги
извршиле наредбите од цитираните решениjа во определениот рок, било
извршено присилно извршуван.е со механизациjа на ден 18.11.1987
година. Гр адежните обjекти за кои тужителите бараат надомест на
штета биле простории направени од тврд материjал на дворните места на
странките иистите биле во продолжение на оградите на дворните места,
а биле изградени така што се потпирале на оградата на дворното
место, па со рушен.е на оградата самите делови паднале.
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Тужителите за граден-е на овие обjекти - помошни простории од
тврд материjал во дворните места, немале потребна градежно
техничка документациjа туку ги изградиле како дивоградба .

Врз основа на вака утврдена фактичка состоjба, по наогатье
на Врховниот суд на Македониjа, правилно пониските судови го
примениле материjалното право кога го одбиле како неосновно
тужбеното баран-е за наломест на штета на тужителите. Ова од
причина што од утврденото во текот на редовната постапка,
несомнено произлегува дека тужителите не постапиле по наредбите
од правосилните решениjа на градежната инспекциjа во смисла на
тоа да извршат усогласуваIЬе, односно уриваIЬе на оградата од сите
страни на дворното место, поради што и се пристапило кон присилно
уриван-е на видовите. При уриваIЬето неспорно е дека дошло и до
делумно уриваан.е на помашните обjекти кои биле слепени со
оградите, односно се потпирале од едната страна на оградниот sид
на дворните места, мегутоа, само како последица од делумното
уриван-е на потпороен sид, а не намерно рушен-е на истите.

При ваквата состоjба и ово] суд наога дека во случаjов нема
услови за примена на член 154 од Заканат за облигационите односи
за исплата на штетата на тужителите, со оглед на тоа што за ваквата
штета не постои вина ка] тужената опиштина. Таа имала правосилни
решеНИJа за рушеIЬе на оградниот sид и постапила во рамките на
овласгувагьата од истите. Околноста дека тужителите го користеле
sидот за потпиран-е на помошните станбени простории, не им дава
право да бараат надомест на штета, со оглед дека тие самите
превзеле ризик со тоа што бесправно изградиле слепени обjекти
на зидовиге. Од овие причини, неосновани се и наводите од
ревизигата во однос на T~a дека органите постапувале незаконито
ивон извршните решенига.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Рев.бр.401/90 од
14.06.1990 година.

59. Претприjатието за водовод оговара за штетата што е
пр..ичинета на возило што се движело по патот по ко] течела
вода од напукпати цевки од водоводната мрежа, цоколку
благовремено ве презело мерки за ототрануван-е ва опасвоста
од штета.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се наводите од ревизиjата и за погрешна примена
на материjалното право ако се има предвид и утврдената фактичка
состоjба. .
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Од изведените докази ценети во смисла на член 8 од зпп,
првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил мегу
другото дека тужителите како брачни другари секоjдневно патувале
од с.П каде што живееле во о. каде што работеле, со сопствено
моторно возило. Утрото на 25.12.1989 година како и секогаш со
моторното возило оделе во правец од с.П спрема о. , времето
било сува и ладно, без врнежи на то] и претходните денови, така да
коловозот бил сув. Доагаjки во непосредна близина до
хидробиолошкиот завод ,тужителите неочекувано наишле на
замрзнат коловоз поради што тужителот Т. изгубил контрола врз
возилото и СО истото се превртело во блиската нива покраj патот
поради што то] и тужителката JЬ. добиле тешки телес~и повреди,
а и биле материjално оштетени со оштетуван.е на возилото и други
предмети. Основана и единствена причина за случуван-е на оваа
сообракална незгода била исклучително сложената сообракаша
ситуациjа ко]» што возачот на моторното возило - тужителот Т. не
можел да ja претпостави ниту пак да ja уочи возегки го возилото.
Претходните денови водоводните цевки што поминувале во
непосредна близина на критичното место, а како основни средства
на првотужениот, напукнале поради што водата од нив се сливала
покра] патот и во дел преку коловозната лента, па од ниските
темпертури преку нокта дошло до замрзнуван,е на коловозот.
Неспорно е утврдено дека од тешките телесни повреди тужителите
имале последици, дека се лечеле во болница, дека претрпеле страв
и физичка болка од поjак интензитет, и дека им е нанесена
материjална и нематериjална штета. Спорно во предметот останало
- дали само првотужениот или дали ТО] и останатите тужени или
дали само тие или неко] од нив, е виновен за штетата на тужителите
.утврдено е дека за испуканите цевки од водовната мрежа
првотужениот телефонски бил известен скоро два дена порано од
пенот кога се случила незгодата, со посочуван.е дека поради
излиената вода на патот може да настанат и последици и дека дури
по два дена од известуван.ето, првотужениот го отстранил
цефектот врз цевките, но откако веке настанала незгодата а, со
тоа и штетата на тужителите,

При изнесената фактичка состоjба, по наоган,е на Врховниот
суд на Република Македониjа, пониските судови со првостепената и
побиената пресуда правилно го примениле материjалнаго право. Според
опредбата од член 154 од Законот за облигационите одно си - то]
што ке му причини штета на друг должен е да ja надомести, доколку
не ке докаже дека штетата настанала без негова вина. Во
конкретниов случаj, од изведените докази утврдено било причината
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за яезгодата а со тоа и штетата на тужителите била излиената вода
од водоводните цевки на првотужениот, ко] согласно член 5 од
своют Статут донесен на 21.12.1989 година имал обврска за
оцржуван,е на сопствените основни обjекти, во ко] пак неспорно е
дека спага иводоводната инсталациjа. Првотужениот навремено
бил известен за излеаната вода, навремено не превзел мерки истата
да се запре, ниту пак превзел мерки да га извести второтужената
Републичка СИЗ за патишта за излиената вода, за да таа евентуално
превземе мерки за да се отстранат последиците од таа вода поради
опасност од замрэнуван,е, лизган,е и слично. Според тоа, правилно
пониските судови го опбиле тужбеното бар атье спрема
второтужената Републичка СИЗ за патишта и спрема тужениот
претприjатие за комунално уредувагье-О. откако претходно утврдиле
дека искпучива вина за неягодата а со тоа и за штетата, е на
првотужениот,

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев. бр. 1258/93 од 3.02.1994 година.

60.Кога.со промената на урбанистичкиот план на градот со
пробивавье пова улица покраj куката на тужителот место
постоjiIата, функционалната и употребната вредност на куката
на тужителот не се намалува, а ymтe помалку се губи, нема основа
за одговорност на туженвтаошвтина за падомест па штета.

О Д об раз ло же н ие то:·

Од изведените докази е установено дека со промената на
урбанистичкиот план на град и со пробиван,е улица покраj куката на
тужителот место улицата "5Ноември", куката на тужителот не губи од
светата функционалност, :нитупорадипромената на урбанистичкиот план
истата треба да трпи било какви поправки илиадаптации.Напротив; таква
каква што е изградена ипостои, куката на тужителот е утврдено дека
може да се користи со излез на двете улици и споменатата промена на
урбанистичкиот план по однос на улиците, функционалната иупотребна
вредност на куката (по ко] основ е поставено тужбеното баран,е ),не
се намалува, а уште помалку се губи. Према тоа, штета за тужителот
од ово] вид е утврдено декане постои, со оглед на кое не постои ни
основ за наломест на таква штета.

Пресуда на Врховниот суд на Макецови]а Рев.бр.25/90 од
18.01.1990 година.
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61. Оргавизациjата за стопанвсуван,е на шумите нема право
да бара вадомест на штета од лице кое во сопствена шума бесправно
пресекло црва.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите по предметот, во редовната постапка мегу
странките не било спорно дека на ден 11.11.1992година, тужениот
од чуварот на шумите, сведскот М. А. е затечен како со рачна пила
и секира бесправно сече дрва од шума во потегот Лакавица -Стража,
одделот 58и притоа еутврденаколичинатаод7,50метрикубии дабово
огревно дрво, чита вредност според ценовникот за штети на шумите
е утврдена на 27.000,00денари.

При таква фактичка состоjба пониските судови го уважиле
тужбенотобаран-енатужитепотПОС игозадолжилетуже:ниотштетата
на тужителот да Ja надомести, затоа што сечен-е е извршено во
општествена шума и бесправно.

На приговорот на тужениот дека сечата ja вршел во сопствена
шумаинанеговиотпредлогдасеизвршииденгификaциjаналицеместоза
таа околност да се утврди, не е удоволено од страна судовите со
образложение дека без оглед во чиjа сопственот е шумата, согласно
член 37 од Законот за шумите, тужениот е должен штетата да ja
надомести. Мегутоа, Врховниот суд на Република Македонига не се
согласува со ваквото образложение за одбиван.е на приговорот и
предлагат на тужениот,зошто сметадекаспоредопредбите одЗаконот
за шумите, штетата се наломестува ако неко] бесправно сече дрво
во општествена шума или шума во тута сопственост, но не и .кога
сопственикот бе~пр~вно сече шума ко]« е негова сопственост. во
последнив случаJ TOJможе да оцтовара само за прекршок, а не и за
штета, бидеjm зада се одговара за штета треба таква нанекого да
му е нанесена. Одовиепричини,потребнобешеревизиjатада сеуважи,
пресудите на пониските судовида се укинат иво повторната поетапка
да се утврди чиjа сопственост е шумата во ко]» тужениот бесправно
сечелдрва.

При повторното судегье, доколку пониските судови и натаму
застанатна стоjалиштедекатужениоте долженштетата даjанадомести
без оглед шумата во чиjа е сопственост, тогаш ке треба да се испита
далисе исполнетиусловите од..член IXодЦеновникот, за намапуван,е
наштетата.

Решение на Врховниотсудна Република Македониjа Рев.бр.71/
94 од 19.05.1994година.
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62. Претприjатието задопжено да остварува заштита на
национален парк има активна пегитимацша за водезье спор за
надоиест на штета причивета во националвиот парк.

о д о 6 раз л о ж е н и е т о:

.: )

Материjалното право е правилно применето ако се има во
предвид утврдената фактичка состоjба. Имено, од изведените докази
во текот на редовната поетапка утврдено е дека тужените помегу
себе склучиле договор за реконструкциjа на далновод во 1990година
што минувал преку еден дел на Национален парк "Галичица 11.

Изведувачот на работите без согласност на тужителот и без
претходно одобрение, отворил пат низ планината долг 3000 метри,
со просечна ширина од 4 метри или површина од 12.000 метри
квадратни. На ово] простор бил уништен растителниот свет,
засилени биле ерозивните процеси и воопшто бил изменет
природниот изглед, за што со супер вештачен.е е утврдена штета
од вкупно 540.963,00 денари. Од ово] износ, дел од 354.563,00 денари
се однесувал на потребни издатоци за изведуван.е на градежно
технички работи, со цел да се спречат понатамошни ерозивни
де]ствиj а, односно штетни последици од тоа. Друг дел во износ од
186.400,ООденари потребен бил за преземан-е агротехнички работи.
БидеjКи второтужениот работите ги изведувал надвор од договорот
со првотужениот и без претходно обезбеденоодобрение за таквите
работи, пасивно' е легитимиран во спорот. Поради таквите негови
постапки одгаварал и за стопански престап согласно Законот за
изградба на инвестициони обjекти. .

На основа таквата фактичка состоjба пониските судови го
уважиле тужбеното барагье во целот. При оцлучувагьето судовите

. ,

тргнале од тоа што на основа вещтачен.ето е утврдена штетата, а
како таа е предизивкана од второтужениот, стои негова обврска да
ja надомести, согласно оцредбите од член 154,член 155 и член 185
од Законот за облигационите односи. Неговата обврска да ja
надсмести штетата е и самостотна и солидарна во смисла на
одредбиге од член 207 од З аконот за облигацио ните односи.

Врховниот суд на Република Македониj а наога дека со ваквото
о~лучуваIЬе пониските судови правилно го примениле
материгалвото право, а се согласува и со причините 'изнесени во
пресудата. Притоа заради се што е изнесено, тужениот едолженда
Ja нацомесги штетата, а тужителот како овластено претприjатие за
заштита на националниот парк согласно член 9 од Заковот за
заштита на националните паркови ("Службен весник на СРМ" бр.33/

218



80), има право да бара да ja надомести штетата што во ово] случаj е
причинета.

Пресудата на Врховниот суд на Република Макецони] а
Рев. бр.15 3/9 5 од 23. О 1.1996 година.

63. При одлучуватьето за побаруван.ето на надомест на
штета на оштетено возило, штетата треба да се процевуване од
аспект на оштетувазьето на одделвите делови на возилото, кои
евентуално се заменети со нови, ТУКУ дали возилото поради
оштетуван.ето па дурии со вградуван,ена новиделови,наместо
оштетените, имапомала илипоголемапазарна вредност. Според
гоа, не може, имаjки го предвид горното, да се одбие
амортизацшата на заменетите делови и со тоа да се намали
надоместот за причинетата штета.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Спорно е во ово] случаj, дали при утврдуван.е на висината на
штетата сторена на возилото на тужителот, требало, да се одбие и
амортизациjа за ново вградените делови како и вредноета на работната
раказаизвршеmпe поправки,папониските судови,заклучиледекадоколку
не се одбие амортизациjа, во то] случа], со ново вградените делови,
тужителот, би добил повекс од она за што навистина е оштетен, па со
оцбивагьето на амортизациjата, се воспоставува поранешната состоjба.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македониjа,
ваквата одлука и на двата суда е донесена со погрешна примена на
материjалното право. Имено, согласно со одрецбите од член 155 од
300, штета е намалуватье на нечиj имот (обична штета), односно
спречуван,е на неговото зголемуван.е (испуштена корист). во ово]
случаj,штета за тужителот бипретставувала, намалуването навредноста
на возилото, кое прететавува единствен, но сложен предмет, и кое
како целина се наара во правен промет и како такво влегува во имотот
на тужителот. Според тоа, дали со предметното оштетуван,е, дошло до
намалуван,е на имотот на тужитепот, треба да се цени не со оглед на
пооделните делови на возилото, кои евентуално се заменети со нови,
туку, дали возилото поради оштетуван.ето, па дури исо вградувагьето на
нови делови, наместо оштетените, има помала или поголема, пазарна
вредност.

И двата суда, не се занимавале посебно со ова прашан,е, туку
со прифакан,е на ставот натужениот, без аргументациjа, вредноста
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на ново вградените делови со одбиван.е на амортизациjата ja
цодаваат на вредност на возилото, без притоа да ценат, дали со тоа
навистина е зголемена и пазарната вредност на возилото.

Мегугоа, ово] суд, со оглед на тоа што не се утврдени
релевантните факти и покраj утврдената погрешна примена на. .матери] алното право, не можеше нападнатата пресуда да J а преиначи
со примена на член 395 став 1 од ЗПЦ туку согласно со одребата
од член 395 став 2 од ЗПЦ и двете пресуди ги укинува и предметот во
то] дел го врака на првостепениот суд на повторно cyдelЪe.

Решение на Врховниот суд на Република Макепони] а
Рев.бр.1334/94 од 11.07.1995 година.

64.Ако по винаналицето воработенодноска]приредувачот
на игра на срека или на неговиот полвомошник, потврдата за
уплата на учесвикот во играта лото пе е примепа во определепо
време во трезорот па приредувачот па игра па срека, учесникот
во играта лото има право на надоместуватье па штетата во
височина на изгубената цобивка.

Околноста што приредувачотна игра на срека во пеговите
правила како општи услови па договорот за ваков случа], ja. ,исклучил свогата .одговорност за вадомест на штетата, не
произведуваправно деJСТВО.

Од образложениет~

Првостепениот суд го одбил тужбеното баран,е повикуважи се
на одрецбите од член 4 од Законот за игрите на срека и за забавните
игри на автомати, како и на одредбите од член 2, 18и 19од Правилата
на Лото, на кои одредби се повикува и второстепениот суд одбивajки jа
жалбата на тужителите, како и на оцредбата од член 39 точка 2 од
Правилата на Лото, според когаорганизаци] ата не сноси одговорност
ако купоните не пристигнале навремено или воопшто не стигнале во
организaциjатапорадипропустиназастarrnикот-овластенотолицеза прием
на уплатата.

По мислен-ето на Врховниот суд на Република Макецони] а,
ваквото правностоjалиште напрвостепениот и на второстепениот суд
не е правилно, така што идвете пресудисе донесенисо погрешна примена
на материjалното прво. Имено, видно од списите по предметот, тужбата
на тужителот е поднесена по основ на надоместуван,е на причинета
штета, па суцовите требало да исrrnтyваат факти и околности кои се од
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значен.е за основаноста односно неоснованоста на таквото тужбено
баран,е. во случаjов неспорно е, што произлегува и од одговорот на
тужбата на полномошникот на тужената Лотариjа, дека тикетот што
го уплатиле тужителите не стигнал во трезорот на тужената поради
пропуст на продавачката, кога ги наплатувала тие тикети ВО
просториите на тужената за уплата на тикети. Значи, во случаjов
судовите требало да испитуваат дали се исполнети условите за
одговорност за причинета штета сторена во работен оцнос, кои се
пропишани со одредбите од член 170 од Законот за облигационите
односи. Имено, со одредбата од став 1 од то] член, пропишано е
дека за штетата ко]« работник во работата или во врска со работата
ке му ja причини на трето лице одговара организациjата на
здружениот труд во Koja работникот работел во моментот на
причинуван.ето на штетата, освен ако докаже дека работникот во
дадените околности постапувал така како што требало.

По мислен.ето на Врховниот суд на Република Македониjа,
учесникот во играта лото односно во друга игра на срека, чиjа потврда
за уплата не е примена во трезорот на приредувачот на игра на срека,
има право на надоместував,е на штетата во височина на изгубената
добивка, како и нацомест на другата штета што ja претрпел во врска
со тоа, ако штетата е причинета со вина на лицето во работен однос ка]
приредувачот одно сно на полномошникот на приредувачат, ко] не е
во работен однос ка] него, без оглед на степенот на вината. во
таков случаj, учесникот во играта има право да поднесе баран,е за
надоместуван,е на причинегата штета, а не барагье за извршуван,е на
договор от ко] се склучува со уплата на тикетот. во вакви случаеви
исклучувагьето на одговорноста на приредувачот на играта за
надомест на штетата, во неговите правила како општи услови на
договорат, нема правно деjство, доколку е сторено надвор од условите
пропиша ни со член 265 од З ОО .

.Штетата за учесникот во играта во висина на добивката може да
настане ако потврдата за уплата не стигне во трезорот на приредувачат
на играта поради поведението на работникот ко] е во работен однос
ка] приредувачот на играта,коj одговара за постапките на сногот
работник во смисла на одрепбите од член 170 од Заковот за
облигационите односи. Евентуално одговорностана npиредувачот може
да се исклучи врз основа на одрецбите од член 265 етав 1 и 2 од
Законот за облигационите односи, но притоа таа одговрност не може
со договорот однапред да се исклучи за намера или кра]но невнимание,
односно судот може, по баран-е од заинтересираната договорна страна
да ja поништи и договорната одредба за исклучуватье на одговорност
за обично невнимание, ако таквата спогодба произлегла од
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монополската положба на должникот, или воопшто од
нерамноправниот однос на договорните страни.

Благовременоста на приговорот на учесникот на играта на
ср ека и неговото влиjание врз основаноста на баран.ето за
иадоместуваььето на штетата, треба да се цени врз основа на
опредбите од правилата на конкретната игра, во случаjов, од
Правилата на Лото, па во таа смисла да се оценува дали комисиjата
на тужената Лотари]а, можела приговорот на тужителот да го уважи
и доколку то] бил навремено поднесен. Имено, согласно член 4 од
Правилата, учесник во лото е лице кое поседува потврда за уплатен
износ за учество во лото, под услов, снимка на дел од ливчето на
микро-филм или дел од ливчето навремено да е депониран во еден
од трезорите на организ ациj ата. Согласно член 39 став 2 од тие
правила, организаци] ата не сноси одговорност ако купоните не
пристигнале навремено или општо не стигнал е во организациj ата
поради пропусти на застапникот-овластеното лице за прием на
уплата.

Понатака, по мислен.ето на Врховниот суд на Република
Македониjа, приредувачот на играта одговара и за надоместувае на
штетата на учесникот кога ке се оствари неизвесниот факт, а
потврдата за уплатата не е примена во трезорот на приредувачот
по вина на лицето кое не е во работен однос со приредувачот, туку
за него врши работи според посебен договор. Имено, според истиот
принцип, како и за сво[от работник во работен однос, приредувачот
одговара и за своют полномошник кога сам го избрал.

Со оглед на горното, а имагки предвид дека и првостепениот
и второстепениот суд ово] имотен спор не го решавале според
опредбите на материjалното право кои се однесуваат на
надоместував.е на причинегата штета, и двете пресуди се донесени
со погрешна примена на материjалното право (член 356 од ЗПП).
Мегутоа, бидеjки поради погрешната примена на материjалното
право, фактичката состоjба е нецелосно утврдена, и поради тоа
нема услови за преиначуван,е на побиваната пресуда, согласно член
395став 2 од ЗПЦ Врховниот суднаРепублика Македони]а во целост
ги укина и првостепената и второстепената пресуда и предметот то
врака на повторно суцен,е на првостепениот суд.

При повторното супен,е,првостепениот судке ги има предвид
укажуван.ата од ова решение, а посебно дали работникот на
тужената при приемот на уплатата на тикетите и доставуван-ето на
тие тикети до трезорот на тужената, во дадените околности
поетапувал онака како што требало односно дали одговорноста на
тужената во правилата за лото е исклучена сообразно со одрецбите
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од член 265 став 1 од Законот за облигацио ните односи, како и за
тоа дали согласно правилата за лото, навременоста на приговорот
на тужителите како учесници во играта лото би имало некакво. . ..влигание врз одлуката на комисигага кога Ja ценела основаноста
односно неоснованоста на приговорите на учесниците во таа игра.

По однос на висината на добивката што учесниците одно сно
тужителите би ja добиле ако нивниот тикет бил правилно
трезориран, треба да се оценува ко] износ тужителите би го добиле
како добивка, иматки предвид дека со учеството и на нивниот тикет
во вкупниот фонд на добивката со то] броj на погодоци, броjот на
учесниците што имале добивка би се зголемиле уште за еден.

По однос на тужбеното баран.е за надомес.гув ан.е на
трошоците што тужителите ги направиле по извлекуван.ето на
броjките, честезки ги роднините и приjателите и купувагйи дарови,
првостепениот суд треба да цени дали за тужената постои обврска
таквите трошоци односно издатоци да ги надомести по основ
надоместуназьето на причинетата штета, дури и во случа]
тужителите да имаат право на надоместував,е на причинетата штета
за неисплатената добивка поради пропустот на работникот односно
полномошникот на тужената Лотариjа.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр. 11/
93 од 11.05.1993 година.

64-А. Република Македопиjа е пасивно летигимврана во
спорот за вадоместував,е па штета што Ja претрпело лице во
време наспужезье на воениот рок во JНA" кое како држ:авjанин
на РМ .бил испратен на служен,е на то] воен рок.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази пониските судови утврдиле дека
тужителот служел воен рок во поранешната JHA во градот Б.
При спужетьето на воениот рок то] претрпел тешки телесни повреДIf_
и бил огласен за 100%инвалид порадиздобиени повреди. Основниот
суд во Б. донел пресуда со коjаjазадолжил Државата СФРJ да му
надомести материjална и нематериjална штета, како и да му исплака
парична рентасметано од 30 jуни 1989 година наваму паво иднина
во износ од по 1.500.000 тогашни динари. По осамостотуван.ето на
Република Македониjа ппакан.ето на рентата престанало.
Тужителот се стекнал со свогство на мирновремен воен инвалид и
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со право на приман-е на лична месечна инвалиднина. Како
неспособен за работа тужителот живее со своето семетство, во кое
покраj брачната другарка има и две малолетни цеца, без сопствен
недвижен имот и без можност, поради инвалидитетот, да остварува
со труд соодветни приходи.

При изнесента состоjба, по наоган,е на Врховниот суд на
Република Македони]а, со побиваната и првостепената пресуда.
пониските судови не сториле суштествени повреди на опредбите
од ЗПП и правилно го примениле материjалното право.

во редовната постапка, а и сега во ревизигата, тужената
Република Македониjа преку своют полномошник истакнува дека
таа не е пасивно легитимирана во спорот , бидегки не е правен
следбеник на поранешната СФР} или поточно ниту Министерствтото
за одбрана ниту Армиjата на РМ - не се правни следбеници на
поранешната JHA, туку правен слецбеник на JHA е сега JА на
сегашната СР} ,па со неуважуван-е на приговорот за непостоен.е
на пасивна легитимациjа на страна на тужената, била сторена
суштествена повреда на оцредбите на ЗПЦ а со тоа и погрешно
било применето материj алното право.

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониjа,
овие наводи од ревизиjата не се основани. Од уставно-правниот
континуитет на Македонската држава како суверена Република во
Федеративна Jугославиjа, прокламиран во преамбулата на Уставот на
Република Македониjа, произлегува дека Република Македониjа не
може да избегне определени обврски оставени од поранешна СФР}~
како држава во чиj состав постоеше Македониjа како Република, а
кои по сво[ата природа и содржина опфакаат права и интереси на
граганиге, посебно граганите кои се државjани на РепубликаМакедониjа.

во случаjов неспорно е дека тужителот е државjанин на
Република Македони]а, а во време кога бил упатен да служи воен
рок одно сно воена обврска, упатуватьето е сторено од надлежниот
орган ко] постоел на територигата на Република Македониjа, па при
состоjба да поранешната JHA свогата функциjа на оцбрана ja
вршеше и на териториjата на Македониjа како Република во
поранешниот состав на СФРJ, по наогатье на ово] суд, не се основани
наводите од ревизиjата за непостоен.е на пасивна легитимациjа на
страна на тужената во однос на неjзината обврска да му надсмести
штета на тужениот со зголемуваlЪе на месечната рента поради
променети околности. Правото на рента на тужителот према
поранешната СФРJ како тужена со понапред цитираната пресуда е
воспоствено, обврската на поранешната СФР} со истата пресуда е
воспоставена за плакан-е на рента на тужителот, така што баран-ето
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на тужителот тужената да продолжи со плакан.е на рента е и
логично со оглед на тоа што тужителот како цржавганин на тужената
и порано, и сега, бил испратен на служен-е на воениот рок односно
воена обврска, на Koja според законот е обврзан , така што и
правилен е заклучокот на пониските судови, во побиваната и
првостепената пресуда, дека тужената е во обврска да му ja плака
рентата на тужителот во висина Koja не била оспорена. Таквото
баран-е на тужителот, како што правилно сметаат попиеките
судови, е во согласност со одредбата од член 196 од Законот за
облигационите односи, ко] согласно член 5 од Уставниот закон за
спровецуван,е на Устав от на РМ, се применува како републички
пропис, а според кога одредба судот може на баран-е на оштетниот
за иднина да ja зголеми рентата, а може на баран-е на штетникот да
Ja намали или укине, ако значително се променат околностите што
судот ги имал предвид при донесуван,е на поранешните одлуки. И. .нагпосле, тужената е пасивно легитимирана во случагов по
одредбата од член 4 од Уставпиот закон за спроведуван,е на Устават
на Република Македони]а каде што е речено дека- Република
Македониjа како рамноправен правен наследник на СФРJ со
другите републики превзема права и обврски настанати од
соэдаван.ето на СФРJ, а факт е дека СФРJ како држава беше
составена од повекс републики, како итужената, со свога државност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.698/93 од 2.11.1993година.

65. Стакленото шише наполнето со газирана мивиералва
вода претставува опасен предмет 7 затоа што се наога под :притисок
И може да експлодира. Ако при експлозиjата се направи штета,
се одговара врз принципот на обjективна одговорност.

О Д О бра зло ж е н и е т о:

Во редовната постапка пониските судови утврдиле дека
шишето со минерална вода е произведено од правниот претходник
на второтужениот, а го имал првотужениот, и истото експлодирало
во моментот .кога тужителот како работник на првотужепиот за
време на погадок се обидел да го употреби.

При ваква состоjбаВрховниот суд на Република Македонига
наога дека правилно пописките судови нашле дека во случаjов
тужените се одговорни за штетата и солидарно ги задолжил истите
да ja надоместат на тужителот врз принципот на обjективната
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одговрност, што е во согласност со оцредбите од член 173, 174 и 200
од Законот за облигационите одиоси.

Неосновани се наводите во ревизиjата да во случаjов треба
да се одговара за штетата врз принципот на претпоставена вина .
Ноторно е познато дека минерланата вода преработена и
складирана во шише, како што е тоа во конкретниов случаj , се
наога во состоjба на притисок, односно кога се наjде во слободна
состоjба при отваран-е ослободува гасови, што доведува до заклучок
дека самото шише од стакло наполнето со таква вода е во состоjба
на напон, внатрешен притисок што е секогаш во состоjба на
опасност од експлози] а, па како таков прететавува опасен предмет.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони]а
Рев.бр.418/90 од 7.06.1990 година.

66. Висината на штетата во смисла па член 189 став 2 од
Закопот за облигационите одиоси се определува според цевите
во време па цовесувазьето на судскатаоцлука, освепво случаjкога
законот наредува нешто друго.

Ако пекоj стори штета со повезьепа риба за време забрапа
па риболов, висината па штетата се утврдува според цените од
ценовникот за надоместот на штета на рибниот фопд на
подрачjето на ошптввата, ко] е донесен согпасно одредбата од
член 46став 2од Закопот за рибарство ("Службепвесвик па СРМ"
бр.31/84), според ко] висината па вадоместскот на шетата се
утврдува согпасно цеповвик што го допесува оргавазацшата на
здружен труд Koja стопависува со рибвиот фонд во рибното
подрач]е, одпоспо оргавизациjата на спортски риболов, по
претходна согпасвост од собрапието на општината. во ваков
случаj определувазъето на висината на штетата се смета како
случаj од чпен 189став 2 од Закопот за облигациопите одпоси
кога закопот паредува нешто друго.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Пониските судовиправилногопримеmmематериjалното право кога
тужбеното баране на тужителот го уважиле во целост и го задолжиле
тужениот со износ од 11.040,00 динари на име нацомест на штета со
соодветна камата;

Ипо оцена на Врховниот суд на Македониjа, пониските судови
правилно заклучуваат дека тужениот е виновен за причинетата штета,
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бидезки е неспорно дека истиот ja предизивкал штетата на начин
што вршел риболов во време на ловостоj и постоен.е на забрана, од
кои причини, во смисла на член 154 од Законот за облига-циони
односи, е должен да му го надомести на тужителот бараниот износ
на име надомест на штета.

Со оглед на неспорно утврдената вина на тужениот за
настануван.е на шетата, ово] суд наога дека во конкретниов случа]
сосема правилно е определена и висината на истата, кога се имаат
предвид показателите од ценовникот за надомест на штетата на
рибниот фонд на подрачjето на општината, како меродавни
показатели. Ова од причина што согласно член 46 став 2 од Законот
за рибарство ("Службен весник на СРМ" бр.31/84), висината на
надоместот се утврдува врз основа на ценовник што го донесува
организациjата на здружен труд ко] а стопанисува со рибниот фонд
во риболовното подрач]е, одно сно организациjата на спортските
риболовци по претходна согласност на собранието на општината.

Според споменатиот ценовник, одредените надоместоци зарибите
по 45 динари од парче се зголемени за 100% бидерси се работи за
ловостоj и постоен.е на забрана, а исто така и надоместот за
прибор от и алатот што е употребен во бесправниот риболов и тоа
две рибарски мрежи, за секога по 1500 динари, е зголемен за 100%,
па сето вкупно пресметано го дава износот од 11.040,00 динари на
име надомест на шетат а, со ко] е правилно задолжен тужениот.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Рев.бр.286/91 од
9.04.1991 година.

67. За mтета сторена од животно оцговара сопственикот
на животното, а доколку оmтетениот придонел штетата да настане
или да биде погодема отколку што би била инаку, надоместот
може сразмерно да се намали.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Не постои суштествена повреда на одредбите од процесната
постапка од член 354 став 1 точка 13 од ЗПЦ Koja ревизиjата [а
гледа во тоа што постои провиречност меГу изреката на пресудата на
Општинскиот суд и образложението на истото. Ова оттаму што, видно
од таа пресуда, тужбеното баран,е на тужителот е уважено, а во
образложението е обjаснето од кои причини е така одлучно и не постои
никаква противречност мегу причините за уважуван,е на тужбеното
баран-е и одлуката на судот.
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Не постои ни погрешна примена на материjалното право, ако
се има предвид утврдената фактичка состоjба во редовната постапка.
Утврдено е дека на планината Г. во место викано К. напасувал свои
овци тижителот, тужениот и сведокот. На то] ден кучин-ата на
тужениот нападнале свин-а на тужителот иjа искасале. Од повредите
свизъата паднала на земj а, тоа го видел сведскот J. и свецовот А.. .
КО] тогаш наишол, поточно откак о сведскот ]а видел тргнал кон
тужениот да му го соопшти виденото, но не го нашол и тогаш се
сретнал со споменатиот сведок А. и заедно отишле на местото каде
што свив-ата била падната, но не ja нашле. Наредниот ден свин-ата
е нашена во свитьарникот на тужителот на одрецени места и виселе
меса, а на стомакот била пробушена. Преку нокта пцовисала. Нокта
зафатило невреме, почнал да врне снег и не постоела можност
свин-ата да се префрли во селото. Тужителот со сведскот JЬ. ja
измерил свин-ата, од неа извадиле 9 прасин.а, а бидегки била
маторица, неjзиното месо не било годно за [аден-е. Тужениот не сакал
да му ja плати на тужителот побараната штета. штетата е утврдена
на 280.000,00 поранешни динари.

При така утврдена фактичка состоjба, пониските судови го
уважиле тужбеното баран-е на тужителот и го задолжиле тужениот
на тужителот да му Ja надсмести штетата за утврдениот износ,
заземаjКи правно стоjалиште дека тужениот е должен штетата да
ja нацомести, бидеjки причината за пцовисуван.е на свин-ата е
касан-ето од кучия-ата, сопственост на тужениот. Тужениот е
задолжен на утврдениот износ да плати камата со тоа што
Општинскиот суд одлучил каматата да тече од 11.11.1992 година,
сметано од поднесуван.ето на тужбата, а Окружниот суд преправаjКи
ja во то] дел пресуцата одлучил каматата да тече почнуварси од
18.01.1993 година, но во ово] дел пресудата со ревизиjата не се напага.
Со таквото одлучуван,е, Врховниот суд на Република Македонига
оценува дека пон~ските судови правилно го примениле
материjалното право, иако се повикуваат на оцредбите од 300
наместо правните правила на имотното право, а 'според кои за штета
спорена од животни одговара сопственикот на животното.

Ревизискиот навод дека во _случаjот требало да се применат
оцрецбите од член 192од 300, Т.е. висината на штетатаца се намали
затоа што тужителот имал можност пцовисаната свин-а да ja
употреби за изработка на сапун, ово] суд го оцени како неоснован
затоа што, како што веке е речено, во случаjов не се применуваат
оцредбите од 300, а и според правните правила навистина може
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да се намали штетата под услови од член 192од 300,но во случаjов
е утврдено дека поради невремето тужителот не можел свигьата да
ja транспортира до селото и не сакал да ja искористи за било каква
намена.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1175/93 од 1.02.1994 година.

68. Претрпениот срам од околината, како основ за
надоместувавьена нематериjална штета не е посебно предвиден
во одрецбите од Заковот за облигационите одвоси. Иетиот е
консумиран во основот на претрпени душевниболки, па како во
елучаjов за претрпените душевни болки на тужителот му бил
досуденсоодветце износ во висинана иптензитетот и траезъето
на болките, следувало тужбеното баратье на тужителот и по
основот за претрпен срам од околината да се оцбие.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд, покраj другото, j азадолжил тужената на
тужителот да му плати надомест на нематери] ална штета за претрпен
срам во износ од 5.000,00 денари. Второстепениот суд во жалбена
постапка ja преиначил првостепената пресуда по однос на основот
за нацомест на нематериjална штета-срам и го одбил тужбеното
баратье. Второстепениот суд нашол дека на тужителот не му следува
надомест на немагеритална штета по основот срам, затоа што истиот
не бил предвиден во одрепбиге од член 200 од Законот за
облигационите односи.

Според наогатьето на ово] суд, правилен е заклучокот на
второстепениот суд дека на тужителот не му следува надомест на
нематеритална штета по основот претрпен срам затоа што не
произлегува од горе наведениот законски пропис. Според одредбите
на член 200 од 300 како основи за нацомест на нематеригалната
штета се предвидени физичките болки, душевните болки, смалената
животна активност.нагрденоста, повредата на угледот, честа,
спобоците и правата на личноста, смртта на блиското лице, како и
стравот. Од наведените основи се гледа дека срамот, како основ за
надомест на нематериjална штета законодавецот не го имал
предвид. Оттаму произлегува дека срамот од околината може да се
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подведе под трпе~е на душевни болки. 3а таков основ
првостепениот суд досудил вадомест на штета и тоа во износ од
5.000,00 динари. Во то] дел првосгепенага пресуда станала
правосилна. На то] начин тужителот по основот на душевни болки
со досудениот износ фактички бил обештетен.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Рев.бр.23/91 од
36.05.1991 година.

68-А. Нео може да се бара вадомест па штета за душевна
болка што е претрпена како последица па водена судска постапка,
одпвцето кое ввицираво поведуван-е на такна судска постаика.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во ово] случа] правилно е применето материjалното право
кога е одбиено тужбеното баран,е на тужителот. Имено, согласно
со одредбиге од член 200 од Законот за облигационите односи (300),
за претрпени физички болки, за претрпени душевни болки поради
намалуватье на животната активност, нагрденост, повреда на
угледот, честа, спободата или правата на личноста, смрт на блиско. .лице, како иза страв, судот, ако наше дека околностите на случагот,
а особено [ачината на болките и стравот и нивното траен-е го
оправдуваат тоа, ке досуди справедлив паричен надомест, независна
од нацоместот на матери] алната штета, како и во неjзино отсуство.
во ово] случа], значи, надомест на нематериjална штета поради
душевна болка, може да се бара ако со деjствие на штетникот му е
нанесена душевна. болка на оштетениот поради основите кои се
наведени- во цитираната законска одредба. Мегутоа, покраj
причините наведени во првостепената и второстепената пресуда за
неоснованост на тужбеното баратье (дека емотивните доживуван,а
во вид на душевна болка ка] тужителот иако се jавувале поради
изнудените лекарски психиjатриски преглед, биле од занемарлив
интензитет и не резултирале со изразено душевно патен-е )" по
наоган.ето на ово] суд, пр исутн а е и околноста, што иако тужителот
претрпел извесна душевна болка, таа е последица на водената сулска
посгапка за одземан-е на деловната способност на тужителот.
Имено, ако поради воден-ето на определена судска постапка, т.е. со
посредство на државен орган, некое лице претрпи душевна болка,
не може таа болка да се смета како последица на штетно деjствие
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на она лице кое остварува некое свое право против некого, во
сооцветна судска постацка.

Поради тоа ревизиjата на тужигелот е оцбиена како
неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.1281/95 од 6.11.1996 година .

.69. Очувот има право на надоиест на штета за душевна
болка поради смртта на посинокот :)доколку помеГу нив постоела
трараа заецнвца на живот со тесна меfyсебна емотивна поврзаност.
и иатершапва упатеност еден на друг, сето тоа ценето во склопот
и на другите воспоставени одиоси во заедницата на живот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неспорно било дека тужителот бил очув на сега покоjниот,
KOJ го изгубил животот во сообракаша везгода.

Пописките судови го одбипе тужбеното баран.е на тужигелот,
во случагот .очувот, поставено за надомест на штега по основ на
претрпен психичка болка исклучиво поаfаjКи од оцредбата на член
201 став 1 од Законот за облигационите односи според ко]« судот
може во случаj на смрт на некое лице да досуди на членовите на
неговото потесно семетство правичен нацомест за нивните душевни
болки, а оваа одредба како членови на потесно семегство ги вброjува
бра чните другари, децата и родителите.

Врховниот суд на Република Македониjа оценува дека така
одлучувагки .пониските судови сосема рестриктивно ja примениле
цитираната законска одредба. Трагна заедница по правило значи
заеднички живот или стаден контакт на лицата кои эаедвички
живват. Тежишгето е на нивната тесна меfусебна емотивна
поврзаност, чиjа последица настанува поради губиток на лицето со
кое живеел во заедница.

Врховниот суд оценува дека одредбата од член 201 став 1 од
300, изричноне ги искпучува и другите определени сродници од
правото да бараат надоместок за претрпена психичка болка за
изгубен сродник, како што се очувот, педото и бабата, кои трашо
живеат во иста заедница и во KOJ а заедница се вршат родителските
права и кога заедница ja поврзуваат jаки емотивни чувства и кои
економски се упатени едни на други.
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Тие релевантни околности е нужно да се утврдуваат во секо]
случаj, за да адекватно би се исподобиле подалечните сродници со
лице-га таксативно наброени во членот 201 од Законот за
облигационите односи.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.274/93 од 8.04.1993 година.

70. Со самото потпвшував,е на комисискиот записник за
ИЗВИА И процена на оштетеното моторно возило, во ко] СТОИ
:клаузулатадека со ово] записвик спогодбеносе утврдени само
обемот на оштетувавьетои висината на штетата, се смета дека
сопствевикот на оштетеното ВОЗИЛО спогодбено ja утврдил
висинатана штетата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

На ден 12.07.1992 година, во соо бр акагна незгода
предизвикана од страна на автобус осигурен од одговорност за штета
нанесена на трети лица ка] тужениот, патничкото возило на тужителот
претрпело оштегуван.е одпоголеми размери. На записник-комисиски за
извид и процена на оштетено моторно возило состав ен од овластени
претставници на тужениот, констатиран е обемот на штетата и износот
на неjзиниот нацомест, па тужителот бил известен, односно му било
предочено дека, доколку ja прифака утврцената сума да го потпише
эаписникот , а во спротивно да даде забелешка на обемот на штетата
илиоштетениге делови,илипакда ИЗ]авидеканесе согласувасоугврдената
сума. Тужителот го потнишал записникот без да стави забелешка, а
поцоцна ja примил и утврдената сума ко]« му е исплатена од страна
на тужениот. Притоа тужителот се советувал со стручно лице-адвокат
дали така да постапи, а по тоа се вратил иго потпишал эаписникот во ко]
стоело формулапига дека спогодбено е утврден обемот на
оштетувшьатаивисината на штетата.

И двата судазаклучуваат дека навистинатужигелот не сеоткажал
изрично од поведував-е на спор за вадомест на штета, мегутоа, со
потпишувагье на записникот и приемот на парите, то] спогодбено се
договорил со тужениот за обештетуваььето и на то] начин обврските на
тужениот за вадомест на штетата се исполнети. сооглед на горното и
двата суда правилно одлучиле кога го оцбиле.тужбеното баратье на
тужителот бидеjщ вопогледна висинатана штетата, тужителаг ецелосно
обештетен со оглед на спогодбеното неjзино утврдуватье.
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и по наоган.ето на Врховниот суд на Република Македонига
првилно е применето материjалното право кога е одбиено тужбеното
бараьье, бидезки на тужителот во целост му се исплатени оние износи
за кои Toj се согласил, потпищувагки го комисискиот записник за
извод и процена на оштетеното моторно возило од 7.08.1992 година,
во ко] стои клаузулата дека со ово] записник спогодбено е утврден
само обемот на оштетуван.ата и висината на штетата, а не и
обврската на тужениот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонша Рев.бр.563/
94 од 7.09.1994 година.

70-А_Пресудата донесена во спор што го повел оштетевиот
против директвиот штетник KaJ договорите за осигурував,е од
одговорпост за штета npичинета па трети лица со моторно возило,
пе го обврзува осигурувачот, доколку то] не учестувал во таквиот
спор,

о д о бра зло ж е н и е т о:

во ово] случа] правилно е пресудено кога е одбиено тужбеното
баратье на тужителот против тужениот како осигурувач по основ на
одговорност за штети причинети на трети лица со моторно возило.
Повикуван.ето на тужителот, во ревизиjата, на одредбите од член
149од Законот за облигационите односи (ЗОО), СО кои е предвидено. .правното детство на договор склучен во корист на трето лице, во ОВО]

случаj не може да прететавува основ од ко] би произлегла обврска за
тужениот да го плати цолгот на директниот штетник содржан во npесуда. .
со коза то] директен штетник е задолжен да му плати надомест на
штетата причинета соосигуреното возило од одговорност, на тужителот,
Имено, тужениот не учествувал во то] спор, па заради тоа и таа пресуда
не може да има правно деjство спрема него, бидеjКи пресудите во
имотно правните спорови имаат правно детство само во однос на
странките коиучествувале во таа постапка, Вакво нешто не прозилегуна ..
ни од одредбите од член 897 и 941 од ЗОО, во кои се регулирани
односите меГу оштетениот и осигурувачот во овие случаи, ниту од член
75 од Законот за осигуруван,е на имот и лица ниту пак од другите
одрецби на кои се повикува тужителот во ревизиjата.

Според тоа правилно е стоталишгето изразено во првостепената и
второстепената пресуда дека пресудата, со Koja директниот штетник е
эадолжен да му Ja надомести штетата на тужителот-оштетен со
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моторното возило за кое постои осигуруван-е од оцговорносг, не
може да се ~MeTa како утврпена обврска на тужениот како
осигурувач да J анадомести штетата на тужителот и таа да послужи,
без испитуван,е и YTBpДYBalЬe на други околности, како основ за
донесуван.е на пресуда и во ово] спор со ко'[а тужениот ке биде
задопжен да го исплати износот соцржан во споменатата пресуда
донесена против директниот штетник.

Поради тоа, ревизиj ата на тужителот е одбиена како
неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1209/95 од 23.10.1996година.

71. Поцнесував.ето на тужба за нацомест на штета за
неостварева камата на девизни идеварски mтедни влогови од
девот на одземав-ето на mтедвите влогови во кривичната
постапка.до ценот на пивното вракав,е врз основа на правосилво
кривично решение, ве е условено со претходво поднесувшье ва
баравье во Министерството за правосудство и управа во смиела
ва опредбате ва член 542 став 2 од ЗКП Претходво баран,е е
потребно во случаj кога не постои извршна исправа за вракав,е
ва одземепите штедни влогови.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Бидеjки постои извршна исправа за вракан,е на одземените
девизни иденарски штедни влогови на тужителот донесена во
кривичната постапка, оваа извршна исправа претставува основ за
поведуван-е и на спор за вадомест на штета за неостварена камата
на споменатите парични средства непосредно пред судот, односно
основ за покренуватье на ово] спор, без обврска остваруватьето на
оваа штетапретхоцно да се бара од Министерството за правосуцство
и управа на Република Македониjа, во смисла на член 542став 2 од
ЗКП Такво баран-е би било неопходно доколку не постоеше
правосипна извршна исправа за вракан.е на одземените парични
средства. Мегутоа, во случаjот таква постои, а бараната камата во
ово]спор претставува споредво побаруван,е вооцнос на нив.Со оглед
на тоа, врэ основа на споменатата извршна исправа тужителот
можел да поднесе ваква тужбадиректно до судот, без претходно да
поднесе баратье до Министерството за правосудство иуправа на
Република Македониjа.

Решение на Врховниот суд на Република Макецони] а
Рев.бр.1387/93 од 8.02.1994година.
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72. Предупредуватьето од страна на доверителот упатено
спрема должникот дека побаруватьето ке го оствари со законски
средства во судска постапка, па макар и со покренуван,е на
кривична постапка, во никоj случаj не претставува присилба во
смисла на член 211од Закопот за облигационите одиоси.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Врховниотсудна Република Македониjаja уважи ревизиjата на
тужената игипреиначи пресудитенадватасудовитака штотужбеното
баран-е го опбикако неосновано од следните причини:

Основани се ревизионите наоди дека двата пониски суда при
неспорно утврдената фактичка состоjба, погрешно ja примениле
одредбата од член 211 од 300. Имено, согласно оваа законска
оцредба, оно] ко] ке ja изврши исплатата знаетки дека не е должен да
плати, немаправо да бара вракан,е на платеното, освенако го задржал
правото да бара неjзино вракан.е или ако исплатата ja извршил да би
избегнал принуда. во конкретниов случаj, врз основа на изведените
докази првостепениот суд неспорно утврди, а второстепениот суд
прифати дека помегу странките бил заклучен договор за отворан.е
и користен.е на тековна сметка од 10.06.1988 година ко] потоа бил
раскинат и по тужба на тужената банка-врз основа на предлог за
дозвола за извршуван.еврзоснованаверодостоjнаисправа,поприсилен
пат преку судотбилаизвршена наплата на побаруван.етона тужениот
по основ на негативното салдо на тековната сметка. Мегутоа, при
спровецуван.его наизвршуван.етоостаналенедоисплатениодтужителот
извесна сума од втасаната и досудена камата во таа постапка и
процеснигетрошоци, паиcrnтeземаjКигикакодолгнатужигелот,тужениот
ги водел како ненаплатено побаруван.е засметувагки на таквото
побарувагье и соодветни камати. Заради расчистуван.е на ваквиот
должничко побарувачки однос, тужениот со писмо од 20.02.1993
годинасе обратил дотужителот и го известилза висинатана неговиот
долг заклучно со 31.01.1993 година и износот на каматата на
месечно ниво за наредниот период, повикуважи го да се jави и го I

подмири таквиот долг, предочуважи муги поволните можности тоа
да го стори и со заробени девизивложени на штеден,е при тужениот.
Тужителот постапил по таквото известие и во исполнуватье на
таквата обврска го исплатил износот од 4.558 денари, чие вракан,е
го побарува. Тужителот во овотата тужба изречно наведува дека.и
покраj тоа што сметал дека негативното салдо му било измирено и
со тоа неговата тековна сметка укината, а тужениот неосновано
продолжил и понатака да зарачунува негативна камата и го

235
\
\



задолжил со износот од 4.558 денари, то] износ го исплатил. во
тужбата не се повикува на никакво задржано право за поврака] на
то] износ ниту пак укажува на факти и околности што би упатувале
на заклучок дека исплатата ja извршил за да би избегнал присилба.

По мислен-его на ово] суд, прецочуван.ето од страна на
тужениот спрема тужителот дека побарувагьето ке го оствари со
законски средства во судска постапка па макар и со покренуватье
на кривична постапка, во никоj случаj не претставува присилба во
смисла на член 211 од 300. Се работи за предочуван,е на редовен
законски пат за остваруван,е на ваквите побаруван,а, ко] пат и
постапка обезбедуваат целосна правна заштита тужителот да не
биде доведен во положба да плати нешто што навистина не долгува.
Ниту во тужбата, ниту во текот на постапката биле презентирани
факти и околности од кои можело да се заклучи дека тужителот
исплатата ja извршил за да избегне присилба во смисла на
цитираната законска оцрепба. Напротив од сето тоа [асно
произлегува дека свесен за побарувазьето на тужениот, се jавил на
известуваььето и користезки ги поволните услови за пиквидиран-е
на долгот, истиот го исплатил.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.l086/94 од 15.06.1995 година.

73. Пребивазъето на побяруваната и гаснен-ето на обврс:ките
пастапува во моментот кога се стекпале услови за тоа во смисла
па член 336 од 300,па следователно право па камата може да се
оствари само на постарото побаруван.е до моментот кога се
сретнало со побаруватьето со кое се пребива, на што пе влиjае
кога и од ко] субjект е дадена изjавата за пребиван,е.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Пребиван.ето настанува не кога е дадена изjава за пребиван-е,
туку во моментот кога меfусебните побаруваььа на странките се
сретнале и ово] момент треба да се утврди, бицегки доколку
поб аруван.ето на тужениот втасало после втасуван.ето на
побарувагьето на тyжиrелот, дотогмоменг на тужителот биму следувала
камата, а за временски период после извршеното пребиван-е на
меfусебните побаруван.а не следува камата, па затоа ке треба да
се утврди то] момент-кога меfусебните побаруван,а на странките се
сретнале. Со гласно член 337 етав 2во врска со член 336 од 300,
компензацигата настанува оно] ден кога се стекнале условите за
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тоа, односно гаснен.ето на побаруван.ето настанува во моментот
кога тие се сретнале.

Решение на Стопанскиот суд на Македонига Ссж.бр.365/93 од
12.03.1993 година.

74. 3астареноста на баразъето на опmтествено правно лице
за надоиест на штета за противправно одземазье на земjиште од
страна на друго општествено правно лице се прекинува со водетье
на постапка за административен пренос на спорното земjиште::о
во Koja барав-ето да се изврши административен пренос е одбиено.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Ревизиjата е основана.
Основани се наводите во ревизиjата за погрешна прим ена на

материjалното право согласно опредбите од член 395 став 2 од
Законот за процесна постапка. Имено, од изведените докази по. .делото првостепениот суд Ja утврдил а второстепениот суд Ja
прифатил следната фактичка состоjба: тужениот за изградба на
акумулациjата-езерото за ово] обгект, во текот на 1977 година од
тужителот одзел од владение недвижен имот, во површина од
13.98.41 хектари, кои одземени парцели во катастарската управа
биле евидентирани во поседовен лист бр. 1/2 на име на тужителот,
одно сно неговиот правен претходник. Баразъето од тужениот да се
изврши административен пренос на ова земгиште од тужителот на
тужениот било поднесено на ден 12.10.1976 година, но бидеjКи во
таа постапка сега тужениот, не ги доставил потребните докази
согласно одредбите од член 24 од Законот за експроприjациjа, таквото
баран.е било одбиено на ден 14.04.1988 година. Тужителот, на ден
24.06.1989 година до Окружниот стопански суд во Б. паднел тужба
за надомест на противправното одземено земjиште и нацомест на
штета од страна на тужениот. Првостепениот суд, постапувагки по
тужбеното баране на тужигелот, застанал на стоjалиште дека во случаjов
помегу странките постои облигационоправен однос од ко] произлегува
побаруватье за надомест на штета и изгубена добивка за тужителот,
но таквото побаруван.е е застарено. Според првостепениот суд, ова
побаруван.е се смета за застарено согласно одредбите од член 376
од 300, бидеjm во случajот , тужителот не побарал судска заштита во
рок од 3 години од кога дознал за штетата што му е сторена од страна
на тужениот, ниту пак во рок од 5 години од кога настанала штетата.
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Ваквото правно стоjалиште во целост го прифатил и
второстепениот суд, прифакаши дека воден-его на постапката за
административен пренос на земгишгето не предизвикува прекин во
течен-е на рокот на застареност, бидезки тужителот за настанатата
штета и лицето што ja сторило штетата дознал во 1977 година, а
тужбата jа поднел во текат на 1989 година со што го изгубил правото
по суцски пат да го заштитува.

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македони]а,
стоjалиштето и на двата суда дека побаруван.ето на тужителот е
застарено, е погрешно.

Не може да се прифати заклучокот на второстепениот суд
дека со воден-ето на постапката за административен пренос на
спорното земjиште, иницирано од тужениот во 1977 година, не
настанал прекин во течен-ето на застареноста. Тужителот, во
случаjов имал сознание дека таква постапка била поведена од. .тужениот, ко] што во исто време земтиштето му го одзел, но не му
бил познат исхоцот од таа постапка се до неjзиното завршуван.е во
текот на 1988 година, кога баран-ето да се изврши административен
пренос било одбиено.

Според тоа, по наоган,е на ово] суд, тужителот, оправдано го
чекал исхоцот на постапката, ко]« доколку била позитивно решение,
на тужи~елот му нудела заштита на неговото право во друга
постапка ина поинаков начин.

Со оглед на тоа, дека баран-ето било оцбиено во 1988 година,
тогаш тужителот, дознал дека неговото повредено право во вид на
вадомест на шетата му останува да го остварува во процесна
постапка.

Од изнесените причини следуваше двете пресуди да сеукинат
и предметот да се врати на првостепениот суд на повторно суден,е.

Решено во Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.527/95 од 3.04.1996 година.

75. Купувачите сирема процавачот односно неговите
наследници се стекнуваат со право да бараат вракав,е на она што
го дане, односно да бараат надоиест за одземеното земjиmте по
ценот на правосилпоста на пресудата со KOJa се прогласуваат за
ниmтовни договорите со кои го купиле земраштето, а не со
фактичкото одземан-е на земjиmтето од страна на трето лице врз
основа на постапката во.ко]а не биле вклучени и тие.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Двата суда во побиваните одлуки останал е на сто]алиште дека
во случаjот рокот на застареност на поставеното тужбено баран-е
почнува да тече со одземан.ето на парцелите од страна на третото
лице, во 1971 година, па бидегки оттогаш до поднесуван.ето на
тужбата поминале повекс од 5 години, го оцбиваат тужбеното
баран-е поради застареност.

во ревизиjата основано се приговара на погрешна примена на
материjалнaroправо.Правишюестоjалиппетона ревюиjатадекафактичкаго
одземан,е на земjиштето од страна на трето лице, без било каква
постапка во Kojaда бидат вклучени и тужителите, не може да има ник:аво
правно значение за остварувазъето на нивните права спрема сега
покоjниот, како договорна странка. Тие сознале за правните последици
на договорите и се стекнале со правото да бараат надомест на
претрпената штета спрема него со правосилното поништуван,е на
склучените договори со него. Од увидот во списите на предметот
Пбр.1293/83 на првостепениот суд се гледа дека тоа е сторено со
пресудата од 19.01.1984 година, а тужителите тужбата со кога го
поведоа ово] процес ja предалоа во судот на 12.07.1984 година.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1449/94 од 21.11.1995 година .

..15-А. При эадоцнувазьето со предавав.ето на продаденвот.стан, односно деловна просторига, надоместот на штета што
продавачет е должен да му ги плати на :куnyвачотне може да се
утврдува во износ пресметан со примена на стапквта на затезната
камата на износот на :купопродажнатацена за пернодот во ко] се
случило эадоцнуватьето.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основани се наводите од ревизиj ата за погрешна примена на
материjалното право. Имено, од изведенвте докази по делото, утврдено
е дека тужениот задоцнил сопредаватьето на станот ко] го градел за
тужителите врз основа на договор од 1991година. Мегутоа, правното
стоjалиште на првостепениот и второстепениот суд дека поради тоа
тужениот им должи на тужителите надомест на шета во височина
на законеката затезна камата пресметана на износот на
купороцажната цена на станот, е неприфатливо. Според наоган.ето
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на Врховниот суд на Република Македони]а, тужениот како градител
односно продавач на станот, е должен на тужителите како купувачи
на станот да имjа надомести штетата што фактички тие ja претрпеле
по повод на эадоцнуван.ето со предаван-ето на станот. Таа штета
може да се состои евентуално во тоа што тужителите за тоа време
ллакале станарина за живеен-е во друг стан, или , доколку имале
намера станот да го издават под кири] а, во височината на. .неостварената кирига, а во краен случа] евентуално тужителите
можат да го бараат, во вид на надомест на штета, она што, доколку
износот на купородажната цена за тоа време би го вложиле во банка,
би го оствариле како камата на штепен влог. Мегутоа,
неприфатливо е сто] алиштето изразено во првостепената и
второстепената пресуда дека штетата што ja трпат тужителите би
била во височина на износот назатезната камата Koja би следувала
за задоцнуван,е со неплакан,е на паричен цолг за односното време
на односниот износ.

Мегутоа, бидерси не е утврдувана височината на штетата на
начин како што е погоре изнесеното, следуваше, согласно со
оцредбите од член 395 став 2 од Законот за процесната постапка,И
двете пресуди да се укинат и предметот да се врати на повторно
суцен,е на првостепениот суд.

Решение на Врховниот су Д на Република Макецони] а,
Рев.бр.1278/95 од 6.11.1996 година.

76. При работезъетосо.тековна сметкалюколкуимателот
на сметката по.вива на банката не е известендека паднал во
негативно салдо на тековяата сметка, се смета дека постои
задоцнувавьена банката како доверител, и за то] период на
имателот на сметката, како на цопжник, не може да му се
засметувазатезна камата на негативното салдо.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужениот имал тековна сметка ка] тужителот - банка, и
поради издаване чекови без покритие, на ден 10.03.1992 година бил
во минусно салдо во износ од 13.270 недоминирани денари . во
известието-салдаци] ата , кое му било дадено на тужениот на
24.03.1992 година било наведено дека неговата состоjба била нула,
додека во графата-промет во корист, бил наведен износот од 13..270
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динари аднасно бил наведен то] износ како стара состоjба на терет.
Со оглед да тужениат бил известен дека негавото салдо е нула, а не
бил известен за износат ад 13.270 динари, првостепениат суд го
задалжил тужениат да му плати на тужителот само изнас ад 13.338
денари , за ко] износ енеспарно мегу странките дека тужениат на
евогага тековна сметка на ден 31.05.1992 гадина имал негативно
залдо.

Првастепениот суд га оцбил тужбенота барагье на тужителат
по аднас на каматата на главниат далг, паради тоа што. нашал дека
тужителот бил далжен да га извести тужениат за состо]бата на
неговата текавна сметка, а не да чека неговата салдо на тековната
сметка - минусната, пастоjано да расте. Судат прави пападрабна
анализа на известуван.ето-салдацитата ад 24.03.1992 гадина кае му
било дадено на тужениат и нашол дека тужениат како физичка
лице не мара да знае дека при салдацитата на текавната сметка
морала да стои нова састоjба О, а за таа дека неговата салда се
префрла на сомнителни побаруван,а, то] требала да биде [асно
известен. Заради тоа, бидегки тужениат не бил за таа известен, е
эадолжен да го плати сама износат на главниат долг, на не и да Ja
плати каматата догаварена на таквато негативно салда-главен долг.
Втаростепениот суд , прифакаши ги причините ад првостепената
пресуда , ja одбил како неоснована жалбата на тужителот и ja
патврдил првостепената пресуда, имагки предвид и тоа дека
тужениот воопшта не знаел за долгот, бидеj.tиза тоа не бил известен
ад страна на тужителот.

При погоре утврдената фактичка состоjба, ко]», може да се
заклучи, дека ja прифака и Jавнато обвинителства на Македониjа
како подносител на баразъето за заштита на заканитаста, бидетки
пресудата j а побива само паради пагрешна примена на
материjалното право Т.е. на одредбата од член 277 од Законат за
облигационитеодноси (натаму:300), и па наогатьето на Врхавниот
суд правилно е применето материjалнато право кога е одбиено
тужбеното баран-е. Имено, согласно со одредбата од член 277 од
300, далжникот што. ке задоцни со исполнуватье на парична
обврска, покра] главницата должи и камата. Мегутоа, во ово] случаj
, бидеj.киеутврдено дека тужениот не знаел за постоетьето на долгат,
бидеj.кине бил известен за тоа ад страна на тужителот, то] не паднал
во задоцнуван,е и паради тоа не може да се примени одрецбата од
член 277 ад 300, односна то] да се задолжи да плати и затезна
камата на ово] изнас за ко] е утврдено дека му га должи на
тужителот.
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Заради тоа, согласно со оцрецбните од член 408 во врска со
член 393 од Законот за процесната постапка, баран.ето за заштита
на законитоста е одбиено како неосновано.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.64/
95 од 24.01.1996 година.

77. Прописот од член 277 од Заковот за облигациопите
одвоси за цолгував-е затезна камата е присилен пропис, па
скпучениот договор за откажувазье однапред од правото на
затезна камата е ништовен.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Судот воопшто не се впуштил во утврдуваьье дали тужителот
доцнел во плакан-ето на сметките опфатени со каматната листа, и дали
дошло до правилно пресметуван-е на каматата, одбиваткиго тужбеното
баран,е по основ, со оглед да помегу странките бил склучен договор,
странките меfусебно да не пресметуваат и наплатуваат затезна
камата. Ова стоjалиште на првостепениот суд не е во согласност со
член 277 од ЗОО, бидегки по сила на ово] законски пропис, ко]
што пропис е присилен пропис, затезната камата тече по сила на
фактот на цоцнен.ето во испопнуван-е на парична обврска без оглед
на волгага на странките, така што однапред цоговаран.ето на
странките дека таквата кама та нема да тече, или договаратьето по
однос на висината на стапка на затезна камата, нацвор од прописите
кои го регулираат ова пращан-е, е ништовно согласно член 103 етав
1од ЗОО. Заради ова, и доколку бил еклучен таков договор помсту
странките, иетиот не произведува правно ,деjетво,

Решение на Стопанскиот еуд на Македони]а Ссж.бр.1247/92
од 8.07.1992 година.

7~_ во случаj па цоцвен,е на цояжввкот за исплата на паричен
допг KOJ претставува цена на продадена стока, по основ надоиест на
штета не може да се бара разлика во цепите на стоката во времето .
кога цолживвот бил должен да плати и во времето кога е платено.

О Д о бра зло ж е н и е то:

~eTO така, неосновани се инаводите за погрешна примена на
матери] алното право, доколку се има во предвид утврденото во
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редовната постапка. Имено, од изведените докази нивната оцена и
анализа, утврдено е дека тужителот против тужениот на ден
28.12.1995 година, поднел мандатна тужба со предлог за иэдаван,е
на платен налог за износ од 21.000 динари на име главен цолг, со
камата, по ко]» е издаден платен налог Пл.бр.1424/90. Тужениот
поднеп приговор и во постапката по то] приговор донесена е
правосилната пресуда на то] суд Пбр.139/91 од 12.09.1991 година,
со кога платниот налог е оснажен, а приговорот е одбиен како
неоснован. Утврдено е дека тужителот е изведувач на градежно
монтерска работа, а тужениот, извесно време бил вработен ка]
тужителот. На 15.06.1990 година склучен е договор бр.03-25711 за
монгиран-е и вградуван.е на готови градежни производи, а за кои
тужениот требало да исплати 28.200 ден. во рати, со тоа што е
одредена висината и времето на исплатата на работите. На тужениот
му била испора чана и фактура на износ од 28.200 д. , додека со
мандатната тужба висината на долгот бил 21.000 д. Инаку тужителот
ja извршил свогата обврска, а тужениот не ja исплатил цената, заради
што е оснажен издаденист платен налог. Ова пресуда е потврд ена
со пресуда на Окружниот суд во Б. Гж.бр.2592/91 од 28.11.1991
година. Со оглед дека тужениот доброволно не ja исполнил
обврската од страна на тужителот, на 15.01.1992 година поднесен е
предлог за извршуван,е, а по ко] едозволено извршуван.ето, а
согласно пресудата Пбр.139/91. во оваа постапка е извршена
пресудата, така што на 19.05.1992 година на полномошникот на
тужителот, му е исплатен износ од 27.725 ден.

Врз основа на вака утврцена фактичка положба, правилно
одлучиле попиеките судови кога го одбипе тужбеното баран.е на
тужителот, да му се наложи на тужениот да му исплати на тужителот
сума од 1.005.178,00 денари со законска камата, сметано од
19.05.1992 година до исплатата.

Имено, правилно одлучиле пониските судови дека тужбеното
баран.е на тужителот така како што е поставено, е неосновано идека
во конкретниот случаj не може да доjде до примена на одредбите од
член 278 став 2 од 300. во случаjов, се работеле за договор, помегу
странките за монтиран.е и вградуван,е на готови градежни производи
бетонски работи, со ко] тужениот , требало да исплати 28.200 д., во
рати, а тужигелотда ги изведе работите во договорениотрок.

Сво]ата ебврска ja изполнил само тужителот, а тужениот не ja
исплатил цената во предвиденист рок, поради што тужителот бил
присилен, да БОДИ спор и со правосилна пресуда тужениот е задолжен
обврските заедно со затезната камата да ja плати. во извршната
постапка тужениот ja исполнил свогата обврска но во времето на
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исплатата платениот износ, на име договорена цена и затезна камата,
не одговарал на цената на цементот, предмет на договорот.

во случаjов се поjавила разлика помегу цената досудена со
пресудата и истата на ценот на исплатата во извршната постапка.

Примената на член 278 став 2 од 300, во ово] случаj не е
можно, затоа што во случаj на доцнен-е на должникот надоместот
се состои во плакан-е камата. Евентуално, тужителот би можел да
побарува, некакон вид на штета што би ja претрпел со
наплатуван.ето на паричниот износ со задоцнуван,е, а не и разлика
во цена мегу цената во време кога бил должен да плати и во време
кога е платена.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.395/93 од 6.07.1993 година.

79. Кога доверителот трпи штета поради цоцнетьето на
должникот во испяатата на паричната обврска што не се покрива
со наплатената зат езна камата, то] има право да бара неjзин
вадомест. Висината на надоместот се утврдува на начин што

. износот на долгот на ценот на задоцвуввзьето би се зголемил со
. .ставката на порастот на цените ва мало, сметано од то] ден до

ценот на пресудуваlЬетоитака цобиениот износби се вамалил со
износот на напватените суми од тужениот после денот на
задоцвувазьето, згояемеви со истата ставка на пораст на цените
на мало, сметаво од денот на плаказъето на тие износи до ценот
на пресуцував.ето.

Одо' бра зло Ж. е н и е то:

во случаjот е неспорно дека тужителот му испорачал на
тужениот 10.000 кгр. црвен пипер по ф-ра од 9.03.1991 година за
износ од 580.000 дин. Тужениот го платил долгот со задоцнував,е, и
како во мегувреме настанала висока инфлациj а, тужителот
претрпел голема штета за износ од 331.508 цин. И покраj тоа
судовитего одбиваат тужбеното баран,е.

Двата пониски судови застанале ва стоjалиште дека во случаjот
се работи за баран,е на разлика во цена поради што не може да се
примени оцредбата од член 278 став 2 од ЗОО.Со тоа би се задирало
во договорните одредби што би се противело и на начелото на
монетарниот номинализам од член 394 од 300. Мегутоа,правилно
укажува ревизиjата дека во случаjот се работи за два фактички и
правно различни основи. Договорениот однос е исполнет во .целост
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во претходно спроведени и правосилно завршени извршни постапки
во КО] тужителот го наплатил долгот по основ на договорената
цена заедно со законската затезна камата. И покраj тоа, тужителот
трпи штета како последица на доцнен.ето во исплатата на цената, а
со оглед на енормната инфлациj а на цените.

Ипо мислен.ето на ово] суд, во случаjот се работи за посебен
и фактички и правен основ ко] настанал како последица на повредата
од тужениот на обврската договорената цена да ja плати во
договорениот рок. Таа обврска за тужениот произлегува од член
262 став 1 од 300. Бидезки не е спорно дека тужениот така не
постапил, според став 2 од истиот член тужителот има право да бара
то] да му j анадомести штетата што од тоа настанала. Одредбата од
член 278 став 2 од истиот закон, е посебен закон во однос на начелото
од член 262став 2 за ваков вид на штета-кога поради доцнетветово
исплатата на паричната обврска за доверителот настани штета ко]«
не ja покрива ниту наплатената законска затезна камата. Неjзината
прим ена во случа] от не се противи на одредбнге од член 394 бидеjки
постапено е по таа одредба, макар и присилно, договорената обврска
е извршена од тужениот. Напротив, неjзината примена ги отстранува
настанатите штетни последици за доверителот И е во функциjа на
начелото од член 15 од 300. Повикуван.ето на тужителот на
разликите во номиналните износи на цените на црвениот пипер, како
предмет на договорот помегу странките, е само критериум според
ко] би се определила висината на штетата од страна на судот во
текот на ПОстапката.

Според мислен-ето на OBoj.суд, таа би се утврдила на начин
што износот на долгот на денот на задоцнуван.ето на тужениот до
неговата исплата, би се зголемип со стапката на порастот на цените
на мало, сметано од то] ден до денот на пресудуван.ето. Така
добиениот износ би се намалил за износот на наплатените суми од
тужениот после денот на задоцнував.ето, зголемени со истата стапка
на пораст ца цените на мало, сметано од пенот на плаказъето на тие
износи до денот на пресудуваIЪето.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1119/94 од 15.11.1995 година.

80. При одпучувавето во врека со пресметуван.е на затезна
камата, еудот е должен по спужбева должиост да ВНИМавадали

. правилно се применети одредбите од Законот.эа облигационите
одиоси со кои е пропяшано дека ве може да се пресметува камата
на камата.

245



Одо бра зло ж е н и е т о:

Побиваните пресуди се донесени со погрешна примена на
материjалното право. Имено, согласно со оцредбите од член 279 од
Законот за облигационите односи, на втасаната, а неисплатена
договорна или затезна камата, како и на други втасани повремени
парични даван-а не тече затезна камата, освен кога е тоа определено
со закон. во став 1од член 400 од ЗОО е предвидено дека е ништовна
одредбата на договор со ко]а се предвидува дека на каматата, кога
ке втаса за исплата, ке почне да тече камата ако не биде исплатена,
а со став 3 -дека оцредбите од претходните ставови не се однесуваат
на кредитното работен-е на банките и на другите банкарски
организации.

Од утврдената фактичка состоjба, во предметот, се гледа дека
одиосите помегу странките во ово] спор одноено долгот на тужениот
спрема тужителот произлегува од работата на тужениот со неговата
тековна сметка ко] а му е отворена ка] тужителот. Натаму, од
првостепената пресуда, а и од вештачетьето на вештото лице, се
гледа дека паричниот долг на тужениот потекнува од негативното
салдо на неговата тековна сметка на 01.01.1991 година, кое натаму
се зголемувало само врз основа на засметувазьето на износите на
кредитна камата како и затезна камата, со тоа што тие износи се
доцавват на претходното салдо, и на ново цобиениот износ се
пресметува повторно кредитна и затезна камата, па така со ред се
до .крают на 1992 година, кога долгот на тужениот од почетните
4.404,20 денари, на крают на 1992 година, нараснува на 126.635,00
неденоминирани динари. Според тоа, се гледа дека при
пресудуваlЬето не се имале предвид опредбите од член 279 одно сно
член 400 од Законот за облигацио ните односи, па не е ценето дали. .во ово] случа] е дозволено да се засметува и наплатува камата на
камата.

Со оглед на тоа не е ни утврдувано колку изнесувал главниот
долг на тужителот од пречекорувагьето на неговите влогови, при
работен-ето со чековите од неговата тековна сметка, а колку
изнесуваат каматите што то] ги должи на банката-тужителот, ако
се правилно пресметани сообразно со цитираните одредби од член
279 и член 400 од 300. Заради тоа и фактичката состоjба останапа:
нецелосно утврдена и нема услови за преиначуватье на побиваната
пресуда. па следуваше, соглаено со оцредбата од член 395 етап 2 од
ЗПЦ и двете пресуди да се укинат и предметот да се врати на
повторно суцен,е на првостепениот суц.

Решение на Врховниот суд на Република Макепони] а
Рев.бр.836/94 од 13.09.1994 година.
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81. Со поднесуван-е на тужба до судот за исплата на
определен главен цолг, не може да се пресмета затезната камата
до ценот на поднесувазьето на тужбата во судот и таа да се додаде
на главниот попг, па натаму на целвот износ да се бара затезна
камата, туку затезната камата ке се бара со главниот долг од
втасаноета до денот додека не биде платен гпавниот допг.
Невоплатевата затезна камата може да се побарува само откако
е веплатен главивот долг, а на Heja може да ее бара затезна камата
само одденоткога до судоте поднесенобаран,еза неjзинаисплата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во врека со тужбеното баратье на тужителот да се засмета
затезната камата и наизносатнанеисплатенатакамата,приповторното
суден,е треба да се има предвид и одредбите од член 279 став 2 и 3
од 300, според кои на износот на неисплатената камата може да се
бара затезна камата само од денот кога до судот е поднесено
баран,е за неjзина исплата, односно дека на повремено втасаните
парични даван-а тече затезна камата од моментот кога до судот е
поднесено баран-е за нивна исплата. Според правното сто]алиште на
Врховниот суд на Република Македони]а, оцредбата од став 2 од
ово] член треба да се разбере така дека на неисплатената камата
може да се засметува затезна камата и таа да се бара само откако
е исплатен главниот цолг, па затезната камата ке се пресметува од
денот на втасаноста до денот на ппакан.ето на главниот цолг; и на
така капитализираната камата, откако ке се поднеседо судотбаран.е
за неjзина исплата, може да се бара и затезна камата. Ова значи дека
со поднесуван.е на тужбата до судот за исплата на одреден главен
ДОЛГ, не може да се капитализира т.е. да се пресметува затезна камата
до денот на поднесуван-е на тужбата до судот и таа да се додаде
на главниот цолг, па натака на целиот то] износ да седодаде затезна
камата.

Со оглед на тоа првостепениот судпри повторното суден,е со
сигурносттреба даутврдикоj износодутуженотобаран,енатужителот
спрема тужениот претставуваглавендолг порадипречекореното салдо
на тековната сметка, а ко] износ претставува пресметана
капитализирана затезна камата, за да може, согласно со напред
изнесеното, да се одлучи по тужбеното бараьье.

Решение на Врховниот суд на Република Мак епони] а
Рев.бр.856/94 од 13.12.1994година.
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82. Рокот за исполвувазье на парична обврска, доколку не
е договорен помеfy странквте, извесува 8 дена сметаво од девот
на приемот на фактурата или 8 дева сметаво од приемот на
стоката, односно извршувазьето на услугата, кога стоката е
примева односно услугата изврmена по приемст ва фактурата.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Во случаjот судот не се впуштилво утврдуван,е дали странките
имаат склучно таков договор, а од содржината на фактурите каде е
пропишано плакан-ето да се изврши веднаш, упатува на примена на
член 314од 300, односно оваа оцрецбасе применува кога странките
не договориле рок на исполнуван.е на плакатье на купородажната
цена. Судската практика го усвои обичаjното право, дека под
терминот "веднаш" се смета рок од 8 дена, сметазки од денот на
прием на фактурата, или рок од 8 дена сметано од ценот на прием
на стоката, односно извршената услуга, кога стоката е примена,
односно услугата извршена после прием на фактурата- Општа
узанса броj 177став 1.

Решение на Стопански суд на Македониjа ссж.бр.404/94 од
10.03.1994година.

83. Поагагяи од основните начела ва Заковот за
облигационите односи, посебно опие од член 12-за совесност и
чесност,од член 13-зазабрава на злоупотреба на правото, одчлен
1.5-&а>- еднаква вредност на дaBalЬaTa, имаjки ги предвид
ивфлационите дви:же&а, грубо се повредени тие начела ако
тужените се зад.олжат.на тужителот да му вратат противредност
на стрвнската валута според курсот ва таа валута што важел во
моментот на наетавував-ето па обврската. Заради тоа оправдано
е да се одстапиодпр.именатапа оцредбигеод член 395од Законот
за..обявгацвоните одиосиза да се обезбеди еднаква вредност на
заемните даввзьапомеfy странките, па тужените се задопженина
тужителот да му исплататадеварски противредпостна таа валута .
по :курсотпа девот па исплатата.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно со одредбата од член 395 од 300, со ко]« е
предвиденодека ако паричина обврска, спротивно на посебен соjузен
закон, гласи на плакан-е во злато или во неко]а странека валута,
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неjзино исполнуван,е може да се бара само во домашни пари, според
курсот што важел во моментот на настануван-ето на обврската, и
двата суда пресудиле дека тужените се должни на тужителот да му
ja исплатата динар ската вредност на 1.000 ДМ по курсот на динар от
од 12.08.1985 година, како ден на настануван.ето на обврската.

При погоре утврдената фактичка состоjба, по наоган.ето на
Врховниот суд на Република Македони]а, погрешно е применето
материгалното право кога е одлучено тужените да се задолжат на
тужителот да му ja исплатата динар ската противредност на 1.000ДМ
на денот на настануван.ето на обврската., Имено, поагагки од
основните начела на Законот за облигацоните односи посебно оние
од член 12 -за совесност и чесност, од член 13 --за забрана на
злоупотребата на правото, од член 15-за начелото на еднаквата
вредност надаваната, а имаjmгипредвид изразените инфлационацвижен,а
во економиjата, Врховниот суд на Република Македонига наога дека
грубо би се повредилетие начела, ако тужениrе сезадолжат натужителот
да му вратат противредност на 1.000 ДМ според вредноста на
германската марка на 12.08.1985 година. Заради тоа, во ваков
случаj оправдано е да се отстапи од примената на опредбата од член
395 од ЗОО за да се обезбеди еднаква вредност на заемните
цаван.а помегу странките во ово] облигационен однос. во таа смисла
е и преиначена второстепената и првостепената пресудатака што
тужените се задолжени на тужителот да муисплатата денарска вредност
на 1.000ДМ по курс на денот на исплатата, а со домицилна камата
на германската мрака од 12.12.1990 година, како ден на ко]
втасала обврската на тужените, до исплатата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а Рев.бр.733/
93 од 9.09.1993 година .

.84. Оцредбата за шгаказьева затезна камата, се одвесува
само за эацоцнувавьепри испоянував,е на паричните обврски, и
ве може да се примиевипри эадоцвуван.ето со исполвувазьетова
обврските од цоговорот за размена ва стоки.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд утврдил дека помегу странките бил склучен
договор за размена согласно ко] договор тужителот му продал на
тужениот КЛИНЦИ а, тужениот на тужителот олово-метал со оцредена
количина и рок на испорака од 15 дена, дека тужителот сво[ата
обврска ja исполнил во договорениот рок- а тужениот со
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задоцнуван.е, дека тужителот за деновите на задоцнуван,е му
пресметал затезна камата како и тоа дека тужениот не ja платил
пресметаната камата.

На вака утврдената фактичка состоjба правилно
првостепениот суд го применил материталното право кога го оцбил
тужбеното баран.е на тужителот како баратье неосновано а во
смисла на член 125 и 402 од ЗОО и член 154 од ЗПП

При ваква состоjба правилно првостепениот суд нашол дека
согласно горе наведениот договор странките договориле размена
на стока за стока, па тужениот не е во обврска да плака затезна
камата, бидеjки во случаjот не се работи за парична обврска на ко]«
тече камата во случаj на доцнен-е во плакан-ето.

Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа Ссж.бр.264/94 од
22.02.1995 година.

85. При цосуцувазьето на дож ко] гласи во стравека валута
или на нерзината противредност по курсот на таа валута на денот
на исппатата, висината на затезната камата се досудува во висина
на домицилната камата на таа валута. Висината на стапк:ата на
затезнатакамата определена со Заковот за висината на стапката
на затезната камата се одвесува па парични обврски определени
во домашни средства па пяаказье-денарв.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано во ревизиjата на тужениот се наведува дека по оцнос
на висината на досудената камата погрешно е применето
материjалното право. Имено, по наоган.ето на Врховниот суд на
Реnyблик Македониjа, при досудуван,е на долг ко] гласи на странски
средства на плакан,а.: или на странски средства на плакан-е во
денарека противредпост по курсот на таа валута на денот на
исплатата, висината на каматата на тие странски средства на
плакан.е се досудува во висина на домицилната камата на таа валута,
што досега редовно се применува како правен став во правната
практика на судовите во Република Македониjа. Висината на
стапката на затезната камата определена со Законот за висината
на стапката па затезната камата ("Службен весник на РМ" бр.65/
92), се однесува на парични обврски определени во домашнисредства
на плакатье-денари. Поради тоа, следуваше во то] дел ревизиjата да
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се уважи и двете пресуди да се преиначат и на тужителот да му се
досуди камата во висина на домиципната камата што важи за УСА
долари, на KOJa валута гласи и главниот долг.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев. бр.128 8/93 од 16.11.1993 година.

86. Надоместоците за патишта и за ваменеко издвотував.е
на стоковите резерви на Република Македониjа што се цлакаат
при увоз на нафта согласно Уредбата за начинот на плаказъето
на утврдените давачки што се цлакаат при увоз на деривати на
нафта ("Службен весник на РМ"бр.59192) по евората природа не
се фискални обврски како што е ппакав,е на данок на промет на
производи и услуги во смисла на член 37 став 1 од Заковот за
цанок на промет и услуги, па ако се платат со эацоцнуватье- не
следува ппакав,е и на камата по стапка од 2,00% за секо] ден на
эадоцнувазье , туку би можело да се бара камата врз основа на
опредбите од Заковот за облигационите одиоси.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази помегу другото пониските судови во
првостепената и побиената пресуда утврдиле дека со првостепеното
решение на тужениот од 30.04.1993 година потврдени се побивеното
решение на тужениот од 1.07.1993 година е наложено на тужителот,
заради отстранувагье на утврдени незаконитости и неисправности, да. .преземаат деютвига преку поднесуван-е налози за уплата на цитираните
износи во тие реш ениjа на име казнена камата за ненавремено плакан,е
надомест за патишта и за наменско издвогуван.е за стоков ни резерви
на РМ, кои средства се цлакаат при увозот на деривати на нафта согласно
Уредбата за начинот на плакан,е на утврдените давачки што се цлакаат
при увозот на деривати на нафта ("Службен весник на РМ" бр.59/92).

Спорно е во прецметот е - далитие решениjа во тoj дел сеправилни
изакониги како штотврдитужениаг ипине.

Првостепениот суд со првостепената пресуда во однос на
спорниот дел од цитираните 'решени]а на тужениот го оцбил
тужбеното баран-е на тужителот за поништуватъе на цитираните
решениjа и во то] дел поагагки од тоа дека согласно законот,
тужителот е во обврска да ja плати цитираната затезна камата за
ненавремено плакагье на цитираните нацоместоци и тоа во висина
и за време како што се плака затезна камата, и за ненавремено
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плакан-е на цанок на промет и производи. Со подруги зборови
кажано, то] суд во однос на казнената камата за ненавремено
плак ан.е на тие надоместоци, истите ги изедначил како и за
ненавремено плакан.е на данокот на промет како фискална давачка.

Второстепениот суд со побиваната пресуда ja преиначил
првостепената пресуда во целот што е предмет на спорот, уважувареи
го тужбеното баран-е за то] дел и по:ништуваjКиги во то] дел споменатите
решениjа. Бака тoj судпресудил од причина што сметал дека цитираните
надоместоци не се фискални обврски како што е плакан-ето цанок на
промет и услуги, па во смисла на член 37 став 1 од Законот за
данокот на промет на производи и услуги ("Службен весвик на РМ"
бр.34/92) не следувало да се плака на вака подоцна исплатените
надоместоци камата по стапка од 2,00% за секо] ден задоцнуван,е,
каква што казнена камата според оваа одрецба на ово] закон се
плака на данокот на промет иуслуги што не е платен во рокот пропишан
со закон. Според то] суд, ако веке тужителот закаснил со плакатьето
на цитираните надоместоци, тужениот можел да наплати камата за
таквото цоцнен,е, но според опредбите од Законот за облигационите
одиоси.

По наоган,е на Врховниот суд на Република Македонн]а,
второстепениот суд со побиваната пресуда правилно го применил. .матери] алното право во делот во КО] што е преиначена првостепената
пресуда . Правилно то] суд во случаjов зазел став дека цитираните
надоместоципо свогата цел и содржина не претставуваат давачки од
присилен, односно фискален карактер како што е плакането на панок
на промет и услуги, за да потоа и во случа] на доцнен-е во плакането
- се плака казнена камата како што се плака при доцнен-ето во
плакан-ето на цанок на промет. Навистина, во членот 6 став 1 од
Одлуката за републички надоместоци на одделни производи ("Службен
весник на СРМ" бр.23/91), и член 1 од Одлуката за изменуван.е и
дополнуван,е на Одлуката за републички надоместоци на оцделни
производи ("Службен весник на РМ" бр.18/92), предвидено е дека
средствата што обврзниците што по оваа одлука нацоместокот го
уплатуваат -тоа го вршат "во рок и на начин npопишан за пресмегуван.е
и плакан.е на данокот на промет", но по наоган,е на ово] суд, како
што правилно сметал и второстепениот суд со побиваната пресуда
, - тоа не значи во случа] на доцнен.е да се пресмета камата за овие
надоместоци како што предвидува член 37 од понапред цитираниот
закон, со подруги зборови кажано-упатувагьето на плакан-е во рок и
начин за пресметуван.е и плакан.е на данок на промет во
споменатите одлуки во одно с на споменатите надоместоци не значи
и плакан.е на казнена камата како што се плака во смисол на член
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37 од цитираниот 3акон на износот на дано кот на промет и услуги
што не е платен во рок пропишан со закон. Ова, со оглед на фактот
што содржината. природата и целта на таквиот данок како фискална
давачка е сосем подруга за разлика од споменатите надоместоци,
за да потоа и за нив се плака казнена камата како што се плака за
то] цанок. во однос на ова од што се раководел при одлучуван.ето
второстепениот суд со побиваната пресуда дал доволно образложени
причини,паиститеги npифати иoвojсуд,

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Гвп.бр.8!
94 од 18.1 О .1994 година.

87. Ако даночвиот обврзник платил данок а подопва бил
ослободен од даночна обврска, има право на законска камата
сметаво од ценот на поднесеното баран,е за вракан,е на платениот
цанок од ко] е ослобоцен, а не од денот кога давокот го платил.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Баран.ето за заmтита на законитоста е неосновано.
По наогатьето на Врховниот суд на Република Македониjа,

погрешно подносителот на баразъето за заштита на законитоста смета
дека тужителот можел да бара, односно остварува камата во управна
постапка, поврзувагки го ова со одрецбата од член 35 и 36 од
Законот за промет на недвижности и права. Ова од причина што
споменатите законски одредби го регулираат прашан.ето за вракан-е
на данокот , но не и за правото на камата ако тоа вракан,е не е
навремено извршено како што е случагов во конкретниот спор.

во конкретниот спор станува збор за камата на ненавремена
исплата на износикои тужителот ги платил, аПСУГОатужениотрешил да му
ги врати, но тоа го сторил со эадоцнуван,е поради што тужениот е во
обрвска за времето на эадоцнуван.ето на вракан.ето на то] износ да
му плати и камата на тужителот согласно оцредбите од 300. Неспорно
е утврдено во предметот дека тужителот платил данок на промет
за извршена купопродажба за недвижен имот-кука, дека од оваа
даночна обврска тужителот бил ослободен поради што и на ден
10.04.1989 година поднел баран.е за поврат на тие средства. Од ова
е заклучено дека од то] ден тужениот е во обврска да ги врати тие
средства на тужителот.

Врховниот суд на Република Македониjа, ограничувагки се
на испитуван.е на повредите што Jавниот обвинител ги истакна во
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своето баран.е за заштита на законитоста согласно член 408 од
ЗПЦ а со примена на член 393 од ЗПЦ пресуди како во изреката.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.72/
94 од 22.11.1994 година.

87-А_ По баразъето на тужителот да се задолжи тужената
Република Македониjа да му исплати вадомест за штетата што ja
трпи поради тоа што погрешно напватевист износ на име цанок
го немал на располаган-е за времето од кога морал да го уплати
до ценот кога надлеживот орган му го вратил, во висина на
законеката затезна камата на износот на погрешно наплатениот
данок за то] период, надлежен е да поетапува судот според
правилата на парвичната постацка.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано ревизиjата приговара дека второстепениот суд
погрешно го применил член 277 од Законат за даноците играганите
(пречистен текст "Службен весник на РМ" бр.79/92), како последица
на што и го цонел оспореното решение. Согласно оваа одрецба
вракан-е на повекс или погрешно уплатениот износ на име данок,
камата и трошоци на присилната наплата го врши по бараьье на
даночниот обврзник органат на приходи. За вракан-ето на погрешно
или повеке платениот износ одлучува органат за приходи во рок од
30 дена од приемат на баран-ето.

во тужбата [асно се наведува дека на тужителот надлежниот
орган на тужената страна му го вратил погрешно наплатениот износ
во целост. Сега бара надоместок на штетата што ja трпи поради тоа
што то] износ го немал на лично располаган-е .за времето откога
морал да го уплати до денот на вракан.ето. Таа штета во тужбата ja
определува во висина на законската затезна камата на износот на
погрешно наплатениот данок. Според тоа, очигледно дека се работи
за имотно правно побарувагье-надомест на штета во смисла на член
154 од ЗОО, како се повикува тужителот и во ревизиjата, кое
побаруван.е во смисла на член 1 од Законат за парничната постапка
спага во надлежност на редовните судови, кои одлучуваат според
правилата на таа постапка. Според тоа не се работи за вракан,е на
платен данок, односна вракан-е на платена камата во смисла на
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цитираниот член 277 ад Заканат за даноците на граганите, како
погрешно заклучува второстепениот суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а,
Рев.бр.l037/95 од 5.09.1996 година.

88. Кога продавачот му испорача на купувачот предмет со
нецостатоци, куnyвачот помеГу цругото. е овластен да бара и
намалуван.е на цената Koja ке се изврши според сразмерот помеfy
вредноста на предметот без вецостатоци и вредноста на предметот
со непостаток во време на склучуван..ето на цоговорот . во таков
случаj не можат да се применат одредбите од Законот за
облигационите одиоси за стекнувазье без основ,

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Иако ревидентот пресудата ja напага поради суштествениповреди
на оцредбите од ЗПЦ од содржината на истата се заклучува дека
всушност одтаа причинаревизиjата не е изjавена. Оноа што воревизиjата
е наведено во врска со суштествени повреди на одредбиге од
процесната постапка всушност претстаува обjаСНУВaJьена фактичката
состоjба.

Не постои погрешна примена на материjалното право ако се има
предвид утврдената, во редовната постапка, фактичка состоjба. Имено,
утврдено е дека тужигелот одтужениот купил определен киоск, производ
на тужениот, ко] тужениот и го монтирал. Со вештачен.е е утврдено
дека тужениот спротивно на договорот монтирал помалку три куполи и
три столба. Со друго вештачен.е е утврпено дека вредноста на
невградените елементи на киоскот, на денот на монтиран-ето
1.04.1992 година, изнесува 29.374 денари.

При таква утврдена фактичка состоjба, Општинскиот суд делумно
го уважил тужбеното баран-е на тужителот и го задолжил тужениот ово]
износ да му го плати, со законска затезна камата, а го одбил неговото
баран,е тужениот да му исплати противредност на 3.077 ДЕМ и тоа
по курсот што ке важи на денот на пресудуван,е со соодветна камата,
а Окружниот суд во Б. ваквата пресуда ja потврдил. Причината на
судовите за делумно уважувагье на тужбеното баран-е се тие што
тужениот е должен да ja плати на тужителот против вредноета на
помалку вградените елементи, а не иденарската противвредност на
износот од 3.077 ДЕМ зошто обврската на тужителот за плакан,е
била предвидена. Врховниот суд на Република Македони]а оценува
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дека со ваквото одлучуван,е пониските судови правилно го
примениле материjалното право. Навистина пониските судови во
своите пресуди не се повикуваат на законски оцредби, мегутоа
очигледно е дека во случаjов се применети одрецбите од Законот
за облигационите односи ко] се однесуваат за продажба, за. . .одговорност за материгалниге недостатоци ка] ОВО] вид на договори.
Бидетки тужениот на тужителот му испорачал киоск со материгален
недостаток, согласно член 488 од 300, тужителот ги имал правата
предвидени во то] член, мегу кои и да бара од тужениот да ja намали
цената. Очигледно стои дека то] се ограничил на тоа да се користи со
ова право. Со гласно пак член 498 од ЗОО снижуван.е на цената се
врши според односот на вредноета на предметот без недостатоци и
вредноста на предметот со вецостаток во време на склучуван.е на
договорот. во случаjов не е така пресудено, туку споредуван.е е
вршено според ценовникот на 1.04.1992 година, кога киоскот е
монтиран, но со таквото пресупуван.е е пресудено во полза на
тужителот, е тужениот ревизиjа неизjавил.

Ревизискиот навоц дека во случаjот треба да се применат
одредбите од Законот за облигационите односи ко] го регулираат
прашан.ето за стекнуван.е без основ, односно опредбите од член
210 и 214 од 300, ово] суд го оцени како неоснован, затоа што
оценува дека треба да се применат одрецбите на кои е погоре укажано.

Пресудено во Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1391/93 од 19.04.1994 година.

89. Еднострапото покачуван-е па закупнината од страпа па
эакуподавачот, кое му е соопштено па закупецот, пе го обврзува
закупецот.

О Д о бра з л о.ж е н и е то:

Основани се ревизиските наводи за погрешна прим ена на
материjалното право поради што фактичката состоjба е нецелосно
угврцена и нема услови за преиначувагье на побиваната пресуда врз
основа на член 395 став 1 од ЗПП

Во редовната постапка првостепениот суд утврдил а
второстепениот суд прифатил дека странките биле во договорен однос
со договор за закуп на деловиа просториjа, со опредена закупнина
од 35,00 денари од метар квадратен.
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Неспорно е утврдено е дека помегу странките договорената
закуnнина постоjано е менувана со нивна взаемна согласност. Спорот
настанал кога тужителот присгапил кон едонстрано зголемуван,е
на закупнината со донесуван,е на решение во кое ja утврдил
закупнината на 8 дм по метар квадратен. На вака зголемената
закупнина тужениот изjавил несогласуван.е, известуварси го за тоа
тужителот додека отстапил од договорените услови во договорот И
без негова согласност ja зголемил закупнината.

Утврдено е дека тужениот редовно го плакал неспорниот
износ на закупнината, додека разликата до утврдениот износ од 8
ДМ од метар квадратен го оспорил и не го плакал. Тужениот
продолжил да ja користи деловната просториjа до истекот на
отказниот рок.

При така утврдената фактичка состоjба суцовите го уважил
тужбеното баран-е на тужителот, го задолжиле тужениот да го
плати износот на име разлика на закупнина од оно] што е платен до
еднострано зголемениот износ утврден од тужителот. По мислен-е
на судовите тужениот бил должен да ja плати зголемената
закупнина, бидезки тужениот продолжил да ja користи деловната
простори] а и, по нивно мислен,е, се согласил со утврдената
закупнина од тужителот и дека договорна обврска било плакан.е на
закупнината.

Приговорот на тужениот дека тужителот еднострано и. .превисоко Ja зголемил закупнината, чига висина не е реална спрема
месните прилики и дека во договорот за тоа нешто бил предвиден
отказ на деловната простори] а со отказен рок, судовите го оцбиле
како неоснован, прифакшки дека отказот и отказниот рок не се од
влиjание за договорената обврска за плакан.е на закупнината.

Според наоган.е на Врховниот суд на Република Македониjа,
судовите при утврдуван.е на фактичката состоjба не ги утврдиле
сите факти кои се однесуваат на промената на условите од договорот
кои се однесуваат на висината на закупнината и тоа придонело
материjалното право погрешно да биде применето.

Согласно член 567 од 300, СО договорот за закуп се обврзува
закуподавачот да му предаде определен предмет на закупецот на
употреба, а ово] се обврзува з а тоа да му плака определена
закупнина.

Согласно член 583 од 300, закупецот е должен да ja плака
закупнината во роковите определени со договорот или со закон, а
во недостиг на договор и закон, како што е вообичаено во местото
каде што предметот му е предаден на закупецот.
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Согласно член 17од 300, учесниците во облигациониот однос
се должни да ja извршат свогата обврска и се одоговрни за неjзиното
исполнуваьье. Обврската може да се угаси само со согласност или
врз основа на закон.

Договорот за закуп е двострано товарен договор за чие
заклучуван,е е потребна согласност на волjите на договорните
страни за битните елементи на договорот. 3акупнината, неjзината
висина, роковите на плакан-е, се битни елементи на договорот.
Покачуван-ето на закупнината за време на траен-е на договорот за
закуп е можно со согласност на волjата на договорните странки.
Оттаму покачуван.ето извршено со едностран акт на закуподавачот
без согласност на закупецот, значи менуван-е на договорените
услови во договорот И неприфакан-ето на новите услови од другата
страна може да има за последициоткажуван,е на договорот за закуп,
како што е предвидено во член 584 од 300. Оттаму, тужителот
можел да го откаже договорот за закуп ако закупецот не Jа плати
закупнината ни во рок од 15 дена откако го повикал да ja
плати.Едностраното покачуван-е на закупнината, не го обвзува
закупецот.

Од изложеното, согласно член 395 став 2 од зпц се одлучи
како во изреката.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.525/95 од 17.04.1996година.

90. Се смета дека не е платена эакупнивата и дека може да
се откаже договорот за закуп, ако плаказъетона эакупнивата се
врши со давазье на акцептни налози кои не можат да се
реализират порадинемав-есредства на сметката на закупувачот.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази мегу другото утврдено е дека со договор
за закуп тужителот како эакупоцавач на тужениот како закупувач
му ja дал во закуп деловната просториjа за време од пет години со
закупнина од 210 денари месечно што се плака до петиот ден во
месецот -ва тековниот месец. Во член 7 од договорат бил;о
предвидено дека истиот престанува со отказ ако закупецот не Ja
плати закупнината ни во рок од 15дена одкако закуподавачот го
повика да jа плати. Тужителот неколку пати со писменоизвестувн.е
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го повикал тужениот да ja иепразни делов ната проеториjа, ео закана
дека во противно истата му ja откажува.бидегки тужениот не ja
плакал закупнината. Имено, за период од 1.01.1993 година па
заклучно ео 31.12.1993 година тужениот на тужителот за неплатена
закупнина му должел 254.962,00 денари. Точно е тоа дека тужениот
за плакан,е на закупнината му предал на тужителот на 15.12.1993
година акцептен налог на износ од 78.717,50 денари, а потоа на
15.02.1994 година акцептен налог на износ од 100.000 денари, но
иетите не можеле да се реалзираат , бидегки тужениот немал
средства на свогата тековна сметка.

При изнесената состоjба, по наоган,е на ревизискиот суд,
пониските судовипогрешно го применилематершалното правоизведуваjКи
погрешен заклучок за извршена обврска на тужениот за плакан.е на
закупнината со дадените акцептни налози од што следувало и да се
оцбие тужбеното баран-е за откажуван.е на договор за закуп и. .задолжение на тужениот да Ja испразни деловната просторига од
луге и предмети и прецаван,е на истата на тужителот. Ова од
причини што тужениот не може да се смета дека Ja платил
закупнината со оглед на тоа што на сметката немал средства, па
дадените налози не можеле да се реализираат. При ваква состоjба
по наогатье на ревизискиот суд, тужителот во смисла на член 584
став 1 од Законот за облигационите односи, ко] согласно член 5 од
Уставниот закон за спроведуван,е на Уставот на РМ, е важечки
закон- се стекнал со право да даде отказ на договорот за закуп ,
зошто тужениот како закупувач не Ja платил закупнината ни во
рок од 15 дена од како за ова бил повикан од тужителот како
закуподавач. Дадените акцептни налози од тужениот во случаjов
не можат да претставуваат извршена обврска за платена закупнина,
при состоjба да истите не можеле да се реалнзираат со оглед на
тоа што на сметката на тужениот немало средства. Ова било
причина ревизискиот суд согласно член 395 став 1од ЗПП да ja усвои
ревизиjата на тужителот ,преиначи првостепената и побивената
пресуда и да го уважи тужбеното баран.е на тужителот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.427/
95 од 13.03.1996 година.

91. Ако придружпикотна вагонот-спалнакола неги презел
пропиmан:и:гемерки за спре~ваlЪе на кражба, угостителеката
оргавизацага е дomквa да имJa вадоместя штетата на патниците
нанесена со кражба од непознато лице.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Второстепениот суд правилно заклучил дека тужениот како
угостителска, туристичка и транспортна организацига во домашен
и мегународен промет, е одговорна за штетата што ja претрпеле
тужителите со кражба на одземените парични средства и предмети,
во вагонот за спиен.е. Со опредбите на член 729 од 300, е
предвидено дека правилата за угостителска остава соодветно се
применуваат и за колите за спиен,е. Според тоа угостителот долгуна
потполн вадомест на штета ако истата настанала по вина на истиот
или вина-на лицето за кое то] оцговара-член724 став 3 од 300. Од
уврцената и делумно неспорна фактичка состоjба произлегува дека
тужителите со уредно купениот билет од тужениот патувале во
кабината за спиетье. Мегутоа, поради невнимание на работникот
на тужениот, придружникот на вагонот-колата, додека патниците
спиеле, влегло непознато лице и ги одзело-украло спорните пари и
предмети. Одговорноста на тужениот е поради тоа што
придружникот , како негово избрано лице да го прати вагонот
колата, не превзело мерки да се спречи кражбата, а освен тоа го
оставило вагонот отклучен и тоа челните врати, како и тоа да ги
поучи патниците за можноста од кражби, а ко]« и настапила. Тоа
покажува дека стои одговорност на тужениот за надомест на штета,
во смисла на горе наведениот законски пропис, како што прифатил
и второстепениот суд. Ово] суд го ценеше ревизиониот навод дека
нестои одговорноста на тужениот, дека истиот нема одговорност за
рачниот багаж на тужителите каде се наогале парите, кога истите. .'не ги оставиле на чував-е ка] тужениот и не ги пригавипе, па наше
дека оваа околност била оценета од страна на второстепениот суд.
Како што е утврдено во фактичката состоjба, тужениот во колата
за спиетье немал сеф за чуван-е на вредносни ствари, ниту пак при
мал на чуван-е рачен багаж или други работи од патниците. Според
тоа, одговорноста на тужениот за сторената штета произлегува
доколку истата настане по негова вина или вина на лицето за кое
то] оцговара. во текот на постапката била утврдена вината на
тужениот и лицето за кое то] одговара, придружникот, затоа што
го оставило вагонот-колата незаклучен на влезните врати, било
недоволно будно да не допушти влегуван.е на трети лица во кабините
за спиен-е и во вагонот кои можеле да сторат штета, односно да
украцат, а немало и поучуван-е на патниците дека е можно да доще
и до сторуван-е штета.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.576/92 од 29.12.1992 година.

260



92. Воопштеното заклучував.е дека пожар от е предвидлива
и истовремено отстраплива опасност., не може да биде основ за
пресуцувагье за одговорноста на складиmтарот доколку не се
согледаат сите конкретности на даденвот случа].

о д о бра зло ж е н и е т о:

Воврска со оспоруван.ето на тужбеното баратье, решителен факт
е околноста дали пожарот ко] настанал на ладилникот на тужениот на
10.06.1992 година претставува околност што не можела да се избегне
илиотстрани. Имено, споредопредбатаодчлен 731од300,складиштарот
одговара за штетата на стоките, освен ако докаже дека штетата е
причинета поради околности што не можеле да...се избегнат или
отстранат итн. во доказ на своето тврден,е предлага увид во
известие од 3.09.1992 година, записник за увид од надлежен орган
за утврдуван.е на причините на пожар от, како и записниците за
дефинитивна процена, така што првостепениот суд бил должен тие
докази да ги изведе и да утврди дали конкретниот пожар претставува
околност ко] а можела да се избегне или отстрани, па врз основа на
тоа да се заклучи дали тужениот може да ja избегне свогата
одговорност за надоместувагье на штетата KOJaпризлегува од
склучениот договор за складиран-е на стоки. Општото заклучуван.е
изнесено во првостепената пресуда, кое го прифака и
второстепениот суд, дека пожарот е предвидлива и истовремено
отстранлива опасност, не може да биде основ за пресудуван,е, доколку
не се согледат сите конкретности на даденист случа], па заради Tqa е
потребно да се оценат предложените докази од страна на тужениот во
врска со тоа прашан-е и да се одлучи по тужбеното баран,е.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1300/93 од 16.11.1993 година.

93. Усната изjава дадена од гарантот во Koja в~тил дека.,
доколку долж:викот не го плати цолгот, то] тоа ке го стори., ве.произведува правно церство.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во оваа постапка утврдено е дека второтужениот, ко] е татко
на првотужениот му ветил на тужителот лично, дека доколку
првотужениот не му го врати на тужителот износат од земениот
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заем, тоа ке го стори второтужениот. Писмен договор за гаранциjа
не бил состав ен.

И првостепениот и второстепениот суд прифатиле дека
второтужениот зел обврска одно сно дал гаранциjа дека ке му го
врати на тужителот долгот што првотужениот го имал спрема него,
доколку првотужениот не го плати то] долг.

Врховниот суд на Република Македонига наога дека судовите
погрешно го примениле материjалното право.

Според одредбата од член 997 од 3аконот за облигационите
односи (натаму:300), со договор за гаранциjа се обврзува гарантот,
спрема доверителот дека ке ja исполни полноважната и втасаната
обврска на должникот, ако тоа не го стори ово].

Согласно член 998 од 300, договорот за гаранци:jа го обврзува
гарантот само ако изjавата за гаранциjа ja направил писмено.
Согласно оваа одрецба, договорот за гаранциjа по свогата суштина
е формален договор за ко] се бара задолжителна писмена форма.
Писмената форма на изjавата за гаранциjа прететавува битен и
конститутивен елемент на договорот и одсуството на оваа форма
има за последица ништовност на договорот. Усната изjава дадена. --од второтужениот , во кота ветил дека доколку првотужениот не
го плати долгот, то] тоа ке го стори, не може да се прифати дека
претставува дадена гаранциjа во смисла на член 997 и 998 од 300.

Од овие причини второтужениот не може солидарно да
одговара и да биде задолжен со главниот должннк за ппакан,е на
долгот, па заради тоа во смиела на цитираните законски одредби и
член 395 став 1 од Законот за процесната постапка, ревизиjата на
второтужениот е уважена, првостепената и второстепената пресуда
се преиначени и е одбиено тужбеното баран.е на тужителот спрема
второтужениот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.539/95 од 20.03.1996 година.

94. Издаденвот акцептен налог со цел да се употреби за
намирував,е на долгот на друго лице доколку тоа лице не му го
плати еворотдолг на своют доверител,ги имаситекарактериствки
па изjава за гарапциjа направена писмено, без оглед на тоа што
во сам:иотакцептен налог тоа не е песебво назначено.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неприфатилив е заклучокот на судовите дека тужителот
со издаденист акцептен налог, не презел гаранциjа за плакан,е на
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долгот.Искажуван.ага на сведетелите во контекст на писмените
докази, судовите погрешно ги ценеле поради тоа дошле до погрешен
заклучок кога го одбиле тужбеното баран-е.

Со член 16од Законот за финансиско работен,е, ко] согласно
член 5 од Уставниот закон се применува како републички ПРОПИС,е
предвидено .доверителот може да договори должни:кот да му предаде
меница, чек, банкарска гаранциjа или плаказъето да го обез беди на
друг начин во согласност со законот со ко] се уредуваат облигацио ните
оцноси.

Согласно член 17од ово] закон.освен инструментите од член
16 на ово] закон должникот може за обезбедуван,е на плакан.ето да
му врачи на доверителот.налог за пренос со запишан датум на
втасаност (акцептен налог).Акцептниот налог го заверува
доверителот и го поднесува до надлежниот Завод за платен промет
нагдоцна на денот на втасуватьето.

Согласно член 997 од Законот за облигациони односи, со
договорот за гаранциjа,се обврзува гарантот спрема доверителот дека
ке ja исполни полноважната и втасаната обврска на ДОЛЖНИ:КОТ,акотоа
не го стори ово].

Согласно член 998 од ЗОО,договорот за гаранциjа го обврзува. . .гарантот.само ако изгавата за гаранцига Ja направил во писмена
форма.Договорот за гаранциjа по свогата функциjа ко]« ja има во
правниот промет, има акцесорна-споредна функциjа и то] е во зависност
или условен од постоен,е на друг' договор или правна работа за чие
обеэбецуван,е и извршувазьеслужи.Друга негова особина е таа што
доверителот не ке може да се обрати на гарантот за исполнуван,е на
обврската, ако претходно не се обратил на главниот должник то] неа
да jа изврши. Гаранциjата преземена при склучуван.е на договорите во
стопанството, секогаш имаат солидарно деютво доколку поинаку не е
договорено. Гаранциjата преземена во договорите востопанството
со свогата солидарна обврска како инструмент, обезбедува поголем
степен на правна сигурност.

Согласно член 998 од ЗОО ,изjавата за гаранциjа треба да биде
дадена во писмена форма; ова се однесува и за дадената гаранцига
во договорите од стопанството.Звконот покраj тоа што предвидел
писмена изjава за гаранциjа, не ja утврдил формата во Koja што треба
да биде дадена, оттаму, по 'мислен.е на ово] суд, доволно е
гаранциjата или изjавата за гаранциjа да биде дадена во писмена форма,
но не и во строго определена форма.

Издаденат акцептен 'налог од тужениот на тужителот на
износ колку што бил долгот на купувачот према тужителот е во
писмена форма и со него издавателот наложил на Заводот за платен

',t'
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промет од неговата сметка да ги пренесе паричнте средства во износ
наведени во налогот, на сметката на тужителот.Налогот е потпишан
од овластено лице на издавателот и потврден со печат на фирмата.

По мислен.е на ово] суц.издадениот акцептен налог.напоредно
со издадените акцептни налози од должникот,ВО KOJ се наложува на
Заводот за платен промет да се пренесат наведените средства од
издавателот во корист на сметката на доверителот.преставува гаранцига
за плакан,е на долгот и то] се смета изjава за гаранциjа дадена во
писмена форма,без оглед на тоа што во самиот акцептен налог посебно
тоа не е наз начено.

Поради погрешна примена на материjалното право од страна
на пониските судови кои не прифатиле дека изцадениот акцептен. .налог е изгава за гаранцига, судовите не ги утврдиле решителните
факти, поради што следуваше, согласно член 395 став 2 од ЗПП и
двете пресуди да се укинат и прецметот да се врати на првостепениот
суд на повторно суцен,е.

Решение на Вховниот суд на Република Мак едониjа Рев.бр.731/
95 од 20.06.1996 година.

95_Ако помеfу странките не постои писмен договор за
орочуван,е на штедни влогови со утврдена фиксна каматва
стапка, пеосновано тужителот како штедач бара од тужената
банка разлика помеfy исплатевиот износ на девизни средства во
висина на цомицвлната каматва стапк:а и износот од девизните
средства што би ги добил по фиксна каматна стапка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се ревизиските наводи за погрешна примена на
материталното право кога се има предвид утврдената фактичка
состоjба.Од изведените.докази во редовната постапка утврцено е дека
тужителот ка] тужениот орочил влог од 8000западногермански марки
на 24 месеци. во книшката на штецачот не биле внесени посебни
оцредби за висината и видот на каматата. Тужениот на тужителот му
плакал камата за целиот период од уплатата за секо]а календарска
година и каматата била упишувана во штедната книшка. Од 1.07.1986
година па наваму на тужителот му била исплатувана домицилна камата
според Самоуправната спогодба на банките за политиката на
каматните стапки. во штецната книшка на тужителот не е означена
каматната стапка на орочените средства.
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На основа вака утврдена фктичка состоjба пониските суцови
го одбиле како неосновано тужбеното баран-е на тужителот да се
задолжи тужениот да му ja плати разликата помегу исплатената
камата икаматата Koja то] ja бара во износ од 22.259,40 денари.

И по наоган,е на Врховниот суд на Македонига. со побиваните
пресуди правилно е одбиено тужбеното бар ан.е со оглед на
утврцуватьето дека висината на каматните стапки помегу странките
не била договорена со посебен писмен ДOГOBOP~ниту било означено
висината на камагиата стапка во штецната книшка, за да може во
смиела на член 1043 од Законот за облигационите односи да се смета
дека со самото предаван.е на шгедниот влог и иадавальето на
штедната книшка е склучен договор во поглед на. висината на
каматната стапка како фиксна камата, времето на орочуватье и
износот на орочените средства. Поради тоа правилен е заклучокот
на пониските судови дека во конкретниов случа] помегу странките
не пости договор со фиксна камата, така што правилно е одбиено
тужбеното баран-е на тужителот за разликата мегу иеплатената
домицилна камата и фиксната каматна стапка Koja тужителот ja
бара. Од истата причина се неосновани ревизиските наводи дека
договор от за штедниот долг е неформален договор и дека не е
потребен посебен писмен договор, па дека во случаjот погрешно се
смета да не постои договор за орочуван.е на девизни средства со
фиксна камата.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа Рев.бр.12/91 од
8.01.1991 година.

96. Доколку градежната организациjа како продавач
пропуmтила навремено да обез беди електроенергетека
согласност .односно потребна градежно техничка документациjа
во врека со изгралбата на трансформаторската станица за
оцредена покацига, таа не може дополвителните тропюци за таа
цел да ги вкалкулира во продажната цена на веке продадените
станови и деловни просторни.

о д о бра зло ж е н и е'т о:

Првостепениот суд го уважи тужбеното баран-е и го задолжил
тужениот да го исполни договор от за ЗДРУЖУВaIье на средства,
заклучен помегу странките, на начин што ке им го предаде на
тужителите во владение деловниот простор предмет на договор от.
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Со истата пресуда го одбил противтужбеното баран-е да се задолжат
тужителите да му изплатат на тужениот износот од 6.404 ДМ во
денарска противрецност, за приклучок на дневната просторита на
електроенергетскиот систем.

Второстепениаг судjа оцбижалбата натужениот итаквата пресуда
[апотврди.

Врховниот суд на РеnyбликаМакедониjа,jа одби ревизигата на
тужениот како неоснована, од следните причини:

Странките склучиле договор за эцружуван.е на средства заради
изградба на деловен простор според ко] тужениот зел обврска на
тужителите да им го изгради предметниот деловен простор, а за
сметка на тоа тужителите го уплатиле на сметка на тужениот
износот од 7.366.607,20 денари во договорените рокови. Тужениот
го изградил обjектот и извршил технички прием на 25.11.1993година,. .но делов ната просторига не им га предал на тужителите од причини
што опбиле да го потпишат анекс договорот со ко) се повикуваат да
го исплатат на тужениот износот од 6.606 ДМ, како наломест на
трошоците што тужениот ги направил за изградбата на
трансформаторската станица, спроред договорот што го склучил
со повеке традежни организации, претприjатието за изградба и
уредувагье на Скопjе и Собранието на град Скопjе, од една страна
како потрошувачи и JП "Електростопанство на Македониjа" од друга
страна, како испорачател на енергига.

Не е спорен фактот дека тужениот пред почетокот со изградбата. .како инвеститор, не притавия градежно техничка документацига ниту
електроенергетска согласност, иако тоа било потребно.

При таквата неспорна СОСТО) ба и по мислен.ето на ово] суд,
учеството на тужениот во изградбата на трансформаторската станица
како енергетски обj ект во користегье и управуван-е на j авното
претприjатие, не може да се прифати како вонрецен услов и работа
ко] а што на тужениот не му била позната ниту можела да му биде
позната во време на склучуватьето на цоговорот, ниту пак договорот
склучен со [авното претприjатие може да се прифати како баран-е
на орган тужениот да учествува во таа изграцба, што би му дале
основ за измена на договорената цена на деловниот простор според
одрецбите на склучениот договор помеfу странките. Изграцбата на
ваквите електроенергетски обj екти е неопходна заради обавувагье
на пегноста и иэвршуван,е на законеките обврски на j авното
претnpиjатие според оцредбите од Законот за енергетика ("Службен
весник на СРМ" бр.41/87 и 48/88), заради эадоволуван.ето на
потребите на граганите и правните лица од електрична енерги]а.
За таа цел Гавното претприjатие стопанисува со таквите обjекти и
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со електричната енергиjа и за испорачаната електрична енергиjа
им наплака на потрошувачите. Според тоа, не постои никаква врека
помегу тужителите во врека со пригавуван.ето на предметниов
деловен простор и [авното претприjатие во врека со изгралбата на
ваквите електроенергетски обjекти и стопансиуван.ето со нив, ШТО
би давале основ тужениот да го бара ваквиот надсместок од
тужителите по основ на склучениот договор помегу странките.
Фактот што напогуваььето на деловниот простор со електрична
енергиjа треба да се врши преку тие обjекти, не може да прететавува
и законски основ, ниту пак фактот што тужениот заради тоа што
го склучил договорот И го платил надоместот на ]авното
претпри] атие, му дава основ таквиот надоместок да го регресира од
тужителите по основ на договорот склучен со нив.

Исто така, фактот што обврската превземена со договорот
склучен со Jавното претприjатие претставува знатно оптоваруван.е за
тужената, не може да се прифати како основ тужителите да бидат
задопжени да му го исплатат бараниот надомест врз основа на
договорот склучен со нив заради изграцба на предметниот деловен
простор, бидеj:Китоа е последица на обврската што тужениот посебно. .]а превзел во то] договорен однос и поради тоа што неможноста да ги
вкалкулира таквите трошоци водоговорената ценаепоследицананеговите
пропусти во навременото обезбедуван,е на електроенергетска
согласност односно потребната градежно техничка документациjа,
дотолкуповекешто тужениогпредвиделтрошоципо основогприклучуван.е
на деловниот простор на електроенергетскиот систем и во неговата
цена по то] основ се вкалкулирани трошоците. Согласно оцредбиге од
член 39 до 46 од Законот за градежното земjиште ("Службен весник
на СРМ" бр.10/79, 18/89 и 21/91), опремувазъето на градежното. .земгиште со електроенергетски построгки и инсталации се уредува со
Програмата за ypeДYBaIЬe на градежното земjиште ко]« се
финансира преку надоместот за урецуван,е на тоа земjиште.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.785/95 од 18.10.1995 година.

97. 3анаетчиjата, на ко] .по основ на дело му се доверени
опредена подвижнипредмети за вршен.е на поправка, овластен е
да подвееува тужба, во врека со тие доверенипредмети од страна
на неговите клиенти и да ги остварува правата кои му припатват
на сопствевикот, па така и правото на вадомест на штета спрема
лицата кои се одговорни за причинуван-е на штетата врз тие \
предмети.
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---- - - . - -- - - - - -- ---- -----------------

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил
дека до штета во 3анатскиот сервис на тужителот дошло од
поплавуван,е со вода од уличната водоводна мрежа, на то] на чин
што после ошгетуван.ето на водоводната цевка на таа мрежа,
интервенирале вработените на првотужениот ко] е специjализирана
организацига, преку вметнуван.е, наместо на оштетената, ново парче
цевка, но поради недоволното затрупуван.е и ненабиван.е на теренат
дошло до избиван.е на водата во истото месго. Висината на штетата
од оштетувагьето на работилницата. и предметите во неа, од кои
извесен броj се сопственост на лица -муштерии на тужителот кои
тие предмети му ги дале на поправка, судот Ja утврдил врз основа на
стручен наоц и мислен,е.

По наогальето на Врховниот суд на Република Македониjа,
тужителот, како занаетчи] а, кому по основ на договорот за дело му
се доверени опредени подвижни предмети за вршеlЪе на поправки,
е овластен да поднесува тужба во врека со тие доверени предмети
од страна на неговите клиенти и да ги остварува правата кои му
припагаат на сопственикот, па така и правото на вадомест на штета
спрема лицата кои се одговорни за причинуван-ето на штетага.
Заради тоа, неоснован е приговорот дека тужителот не е активно
легитимиран да води спор во таа смиела.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.123/94 од 22.11.1994 година.

98. Кога изведувачот неосновано ja наnymтил работата,
порачувачот бил должен во разумен рок да ангажира друг
изведувач, за цовршуватье на дограябата. во таков случаj
порачувачотимаправо на вадомест наразликата на зголемената
цена за ангажираIЬена друг изведувач,ако таа не е резултат на
инфлаторни цвижен,а,туку прететавувазголемена цена.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Помеfу странките не е спорно дека на 2.11.1987 година
склучиле договор со ко] тужениот се обврзал да ГИ изведе
градежните работи до фаза карабина, на индивудапната станбена
зграда на тужителот во Скопjе, согласно одобрениот проект, по цена
од 5.700.000 динари во рок од 90 дена од денот на воведувазьето во

268



работата и дека по то] основ тужениот примил аванс 2.950.000
динари, а извршил 18,83% од вкупно договорените работи или во
вредност од 1.073.31Одинари, така што останала разлика од 1.876.690
динари или 187,66 конвертабилни динари, односно 1,88деноминирани
денари. При таквата состо] ба , по наоган.ето на Врховниот суд на
Република Македонша. тужениот е во законска обврска да го врати
ово] остаток во номинален износ, со законска затезна камата од
приемат на авансот, согласно член 132став 5 од 300, затоа што го
раскинал договорот со напушган.ето на работите на обjекот и
откажуван.ето да ги продолжи по баран-ето на тужителот.

Мегутоа, стогат приговорите на ревизигата дека двете пресуди
се засноваат на суштествени повреди на постапката од член 354 став
2 точка 13 во врска со член 385 став 1 точка 1 и 2 од ЗПЦ ПО однос
на баран-ето за надомест на штета поради доцнетьето во изградбата
на обjектот. За тоа пресудите не содржат обjаснение дали тужителот
навистина претрпел таква материтална штета и во што таа се состои.
Од содржината на пресудите се гледа дека во то] дел тие се
засноваат исклучиво на наодот на стручните лица изработен според
предлогот на самиот тужител во неговиот поднесок, а и
првостепениот суд ja прифатил онаа пресметка со кога тужителот
се согласил. Од цадениот заклучок во наодот на вештите лица се
гледа дека пресметката за висината на штетата во то] дел од
бараlЬето е направена со примена на клизна скала во
градежништвото по расчленета индексна методологига, согласно
обjавените индекси на Соjузниот одно сно Републичкиот завод за
статистика од jануари 1992 година. Од тоа не може да се види дали
тужителот навистина таква штета трпи, поради што основан е
ревизиониот навоц дека двата суца погрешно го примениле
материj алното право кога и во то] дел го уважиле тужбеното
баратье. Поради таквата погрешна примена на материjалното право
и фактичката состоjба останала непотполно утврдена, заради што
следуваше согласно член 394 став 1 и 395 став 2 од ЗПЦ ревизиjата
во то] дел да се уважи и двете пресуди да се укинат, а предметот се
врати на повторно судегье пред првостепениот суд.

По мислен-ето на ово] суд, кога тужениот j а напуштил
работата на обгектот и му ставил до знаен.е на тужителот дека не
се врака да ja продолжи, то] бил должен во разумен рок да обезбеди
други изведувачи, да ангажира други лица кои ке ja довршат
градбата. Ако во таквиот случаj тоа би го чинело повекс од
договорената цена со тужениот, би имал право на надомест на
разликата во цената, ако таа разлика не е резултат на инфлаторните
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движен-а, туку прететавува зголемени цени на работната рака на
пазарат, со евентуална камата до исплатата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1238/94 од 15.06.1995 година.

99. Корисни:кот на радиодифузниот приемник не е должен
да плака падомест за користеэье на истиот за пернодот по
поцнесуван,ена баразъето за негово oдjaBYBaae и эапечатуватье,
без оглед на тоа што РТС не го запечатил радиодифузниот
приемник.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според челн 41 од Законат за радиодифузиjата, кориеникот
на радиодифузен приемник, ко] не сака од кои и да било причини
понатака да го користи радиодифузниот приемник, е должен да
поднесе баран-е до Радиотелевизиjа-Скопjе, за одгавуван,е и
запечатуван.е на радиодифузниот приемник. во член 12 став 1 од
Правилникот за начинот на притавуван.е и одjавуваIЬе на
приемниците, за начинот на воден-ето евиденцша за приемниците и
нивните кориеници, како и за начинот на собиратье и плакан.е на
надомест за користен-е на радиодифузни приемници, ко] бил во сила
во пернодот на одгавуван.ето, е предвидено да по добиван-ето на
баран.ето за одгавуван,е радиодифузниот приемник се запечатува
на начин утврден од стран ана на длежната служба во РТС. Според
член 13 од Правилникот , доколку РТС поради вина на кориеникот
на радиодифузниот приемник во рок од 1Одена од ценот на приемот
на баран-ето за од[аауван,е и запечагуваьье, не може да го запечати
радиодифузниот приемник, ке се смета дека радиодифузниот.приемник не е OдJ авен и дека натаму корисникот е должен да го
плака надоместот за користеьье на радиодифузен приемник. во
случаjов, тужениот поетапил согласно законеката одредба, односно
во jули 1992 година, поднел баран-е до РТС за одгавував,е и
запечатуван.е на радиодифузниот приемник, но тужителот не
постапил по баран-ето иако бил должен тоа да го стори согласно
член 12 од Правилникот . Бидезки не постои вина ка] тужениот за
неэапечатуван,е на радиодифузниот приемник, како што е
предвидено во член 13 од Правилникот, во случаjов се смета дека
радиодифузниот приемник е од]авен и натаму корисникот-тужениот
не е должен да го плака надоместот за користен,е на радиодифузниот
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приемник за периодат по поднесеното баран-е за ошавуван,е и
запечатуван,е на приемникот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.830/94 од 18.10.1994 година.

100. Оцредбите за правото па претплатникот за пренесуван.е
па телефопски приклучок од ецна птт организациjа во друга? се
одпесуваат само па случj кога и двете птr организации се наогаат
па териториjата па Република Македони]а, а пе и за случаj кога
едната од пип се наога во пекоjа од порапешните jугословепски
републики.

о д о бра зло ж е н и е т о:
Тужителот билактивно воено лице во служба на поранешнатаJНА

во гарнизонот во град во Босна иХерцеговина, каде што живеел и имал
телефонски приклучок ко] го користел до почетокот на вогната. На повик
на Владата на Република Македони]а се вратил во Република Македониjа
и е примен на служба во Армиjата на Република Македониjа. Тужителот
пред да го напушти градот во БиХ, не го оцjавил телефонот, заради тоа
што комуницирал со своето семетегво а и не сакал да стави на знаен-е
дека сакал да ja напушти JHA и да замине од Босна и Херцеговина.

По доаган.ето во Република Македониjа, тужителот побарал од
тужениот ПТТ да му биде пренесен телефонскиот приклучок на
наведената адреса каде штоживее, мегутоа тужениот таквото баратье
со писмен акт му га одбил, така што тужителот побарал заштита пред
судот.

При погоре утврдената фактичка состоjба, првостепениот суд го
уважил тужбеното баран-е и го задолжил тужениот да изврши
прес елуван,е на телефонскиот приклучок на тужителот, а
второстепениот суд, одлучувагки по жалбата на тужениот,
првостепената пресуда ja преиначил и ваквото тужбено баран,е го
оцбил.

Второстепениот суд, наога дека првостепениот суд погрешно
ги применува и талкува оцредбите од член 77 од Заканат за ПТТ
услуги ("Службен лист на СФРГ' бр.2/86), според кои, секое лице кое
ке се пресели има право да го пресели и телефонскиот бро], односно.ца
добие друг телефонски приклучок во новото место каде што ке се
пресели, намесго поранешниот телефонски броjод кадешто е иселен.По
наогатьето на второстепениот суд, одрецбата од ово] член од ово]
Закон ко] ~eгa, согласно со одредбите од член 5 од Уставниот закон
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за спроведуван,е на Уставот на Република Македони]а, се применува
како републички, се однесува само на случаите кога се бара
пренесуван-е на телефонскиот приклучок од една ПП организацига
во друга на територигата на Република Македони]а, а не и во случаи
кога пренесуван.е на телефонскиот приклучок се бара ОД една
суверена држава во друга како што е во случаjов, бидегки
поранешниот телефонски приклучок на тужителот се наогал во
суверената држава Република Босна и Херцеговина, а неговото
пренесуван,е се бара во суверената Република Македониjа.

И по наоган.ето на Врховниот суд на Република Македони]а,
правилно е применето материjалното право кога е одбиено тужбеното
баран-е на тужителот одпричините кои сепогоре наведени, а поподробно
се образложени во побиваната пресуда на второстепениот суд.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.573/94 од 7.09.1994 година.

101. Промената на претплатввчквот броj на телефон од
единиченброj во двоjпике основано, ако тоа е сторено поради баран,е
на претплатпикот или ако тоа го наложуват потребите на
телефопскиот сообрака], по тие потреби треба да бидат, во случаj
на спор, обjек'l'ИВНОутврдени и со произнесуван,е ва стручни лица.

о д о бр аз л о.ж е н и е т о: .

во редовната постапка по предметот утврдено е дека мегу
тужената страна и месната заедница од С.К. бил склучен договор
за заедничка изградба на мрежа за автоматски телефонски
сообрака], со ко] биле предвидени правата и обврските на двете
страни, но во истиот не било регулирано дали на корисниците на
телефонскиот прикличок ке им се постави единичен броj или
двоjник. Поагагки од' тоа, пониските судови во побиваната. и
првостепената пресуда. извеле заклучок дека согласно член 203 од
Самоуправната спогодба на тужената страна, може да се врши
префрлуватье од двоен или групен приклучок на претплатниците
на единичен и обратно, па во конкретниот случаj прифатиле дека
правилно тужителот од еДИНИ1:'[енприклучок е префрлен во двоен
приклучок и да тоа е сторено поради потребите на телефонскиат
сообрака].

При вака утврдената фактичка состоjба пониските судовисториле
суштествена повреда на одрецбите од член 354 став 2 точка 13 ос
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ЗПЦ со оглед на тоа да со сигурност не утврдиле од кои причини
на тужителот телефонскиот броj како единечен, работниците на
тужената го промениле и му поставиле телефонски броj на двоjник,
кога веке примиле за утврдено и тоа дека тужителот веке имал
единечен броj на телефонскиот приклучок. Во предмето-г е
извршено вештачен-еод страна на стручнолице преку Републичкиот
завод за судски вешта чегьа, но преку истото, па и преку останатите
изведените докази со сигурност не е утврдено од кои причини на
тужителот единечниот броj му е заменет со двоjник , за да потоа
може да се цени дали во случаjов правилно е применета оцредбата
од член 203 од цитираната Самоуправна спогодба од тужената
страна, па и одредбата од член 67 од Законот за ПТТ услугите,
според кои до промена на приклучокот од двоен во единечен и
обратно може да доjде ако потребите на телефонскиот сообрака]
тоа го бара. Според одредбата од член 203 од таа Спогодба, ако
потребите на телефонскиот сообрака] бараат, претплатнички
телефон, ко] за телефонската централа е врзан со посебен
телефонски вод,може да се префрли на двоен или групен приклучок
на претплатниците под услови утврдени со општиот акт на ПТТ
организациjа донесен врз основа на оцредбите од член 67од Законот
за ПТТ сообрака]. во случаjов, вещтачен.ето за утврдуван,е на
потребите за промена на телефонскиот приклучок од единечен во
двоен броj на тужителот е извршено во просториите на единицата
'на тужената страна во Т.,без на лице место на обjективен начин да
се изврши увид и утврди дали постоела потреба да се замени
претплатничкиот броj на тужителот од единечен во двоjник, од кои
причини е тоа сторено и дали тоа понатаму може да се смета да е
сторено во смисла на член 203 од цитираната Спогодба. во смисла
на ова, правилно ревидентотукажал во ревизигата дека извршеното
вештачен,е повекс се однесува на состоjба што е предвидена со
прописите или конкретно цитираниот закон -самоуправната
спогодба, а не за причините во однос на потребата за промена на
единечниот броj во двоjник, што е решителен факт и за правилно
одлучуван,е во предметот. Ова упатува понатаму на заклучок дека
и погрешно е применето материjалното право со побиваната и
првостепената пресуда.

Од изнесеното следуваше ово] судсогласно одредбата од член
394 став 1 и член 395 став 2 од ЗПЦ да ja уважи ревизиjата.

во повторната постапка по предметот, првостепениот суд ке
изведе дополнителни докази. по потреба ке изврши дополнително
вештачен,е, за да утврди дали постоеле обjективни причини за
промена на претплатничкиот броj на тужителот од единечен во
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цвогник, за да потоа со примена на цитираниот закон и цитираната
самоуправната спогоба се произнесе по туженото баран,е.

Промената на претплатничкиот броj на телефон од единечен
во двоjник во смисла на член 203 од цитираната самоуправна
спогодба од страна на тужениот може да биде основано ако тоа е
сторено по баратье на претплатникот или ако го наложуваат
потребите на телефонскиот сообрака], но тие потреби треба да
бидат обjективно утврдени и со произнесуватье на стручни лица
преку непосреден увид на лице место каде што се поставени
инсталациите и слично, а не преку толкуван.е на законските
прописи и интерните акти на тужениот во случаjот ПТТ
организациjата. во рамките на тоа во утврдуван.етона обjективните
потреби на телефонскиот сообрака] за промените на претплатничкиот
броj не е без значение и околноста дали посебна комисиjа на ПТТ
организацшата, утврдена во општиот акт на тужената, ja утврдила
обjективната потреба на телефонскиот сообрака], за да потоа може
да се врши лромена на претплатничкиот броj од единечен во
ДВОJНИК.

Решение ца Врховниот суд на Република Македонша Рев.бр.938/
93 од 16.09.1993 година.

102.Родителот ко] живее во едно цоиайввство со cBojoт СИН
И ги користи теяеввзисквте приеМНИI\Ипоставени во. разлвчви
просТорЦ што заедничкв се користаг во ДОМ3.ЬшСТВОТО7 кога
телеввзиските прием ЦИ'\I:I се сопотвеност ца синот И то] плака
вадомест за вивното корвстев,е, без оглед што родителот ииа
певзша и не е вздржувано лице, пе е цопжен посебно да' плака
надоиест за користен,е на телевизиски прие:tdЩIК.

.Од. о бра зло ж е н и е т о:

во ревизигата во целост се прифака дека тужената живее во
една економска и семеша заедница со неjзиниот син ко] има женаи

. . ,

две деца и во таа заедница тужената ги користи телевизорите
поставени во заедничките просторни. Од тоа тужителот извлекува
заклучок дека тужената поседува телевизиски приемник и со оглед
на тоа е во обврска да го плака бараниот надомеоток.

Вавкиот правен заклучок на тужителот е неприфатлив.
Првостепениот суд, врз основа на спронеденага постапка, неспорно
утврдил дека тужената живее во семеjна.и економска заедница со
своют син И во ист ата кука користи посебно една соба на спратот во
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. . .кога постои телевизор нетзина сопственост, ко] е запечатен и уредно
ощавен. На приземjето на куката во две различни простории има
два телевизори од кои едниот црио-бел сместен во кургага и другиот
во боjа, поставен во дневната соба. Тужената престоjува во тие
простории преку денот додека ги гледа и чува децата на негзиниот
син и во тоа време ja гледа и телевизиската програма. Синот на
тужената е редовен претплатник за двата телевизори, а тужената е
пензионер.

При таквата фактичка состоjба, пописките суцови правилно го
примениле материталното право со оспорените одлуки. Не е спорно
дека тужената не корвета посебно и во посебна просториjа телевизиски
приемник. При таква состоjба, согласно со член 38 од Заканат за
рациодифузи]« и Одлуката за висинатана нацоместокот за кориоген-е на
радиодифузни npиеМЮIЦИ("Службен весник на СРМ" бр. 7/82), на Koja
се повикува тужитепот во ревизиjата, тужената не е должна посебно да
го плака бараниотнадомест, без оглед што не е издржувана од своют
син. По мислетьето на ово] суд, не може да се смета за кориовик на
телевизиски приемник и Д~ се задолжи да плака надомест за негово
користене родителот ко] живее во една заедница со потесното
семетствона своют син, а ко] е редовен претпланик за користен-его на
телевизоритегюсгавениво заедничкигеnpocтopии.

Пресуда ца Врховниот суд на.Република Македонита Рев.бр.263/
95 ОД 7:02.1996 година. .

юз.Во·.случаjна злоупотреба па чекови по тексвва сметка"
баЩ~Т,а, кв] Koja се ВОД" тековяата сметка на грагаввнот, е
овцастена да .го врати чекот па Службата па општествено
'QИI"ОII()ДСТВО,HaB~дyвajt.IJ дека чекот е элоупотребен, и тогаш
Слу.(Sата за општествево книговодство ке го сторпира
заДQ~)1IСРЬ~ТО сторено на товар ва сметката на банката врз
Q{;JIQЩt. ~([ЗJ10УЦО'fPебеЦJJОТчек. Доколку банката не постапа така"
првчвнетата штета може да се стави на неjзин товар .

. Од о бр а зло ж е н и е т о:

Согласно со одрецбата од член 99-а од Заканат за измени и
доцолнениjа на Закоист за службата за општествено книговодство
(обjавео: во "Службен лист на СФРl" бр~57/89), Koj во тоа време се
прlЩенy:nалкако' реnyt5личкизакоц корисIШКна оmптествени средства
Идругото правно лице за примените чекови по тековни сметки на
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граганите. трасирани на банката и штедилницата, издава налог со
ко] го уплатува дневниот пазар во чекови на граганите во корист на
свогата сметка ко]« се води ка] Службата за општествено
книговодство. Врз основа на овластуван,е, Соjузниот секретар за
финансии пропишал Правилник за начинот и постапката за уплата
на пазарот по основ на примените чекови од граганите ("Службен
лист на СФР1" бр. 81/89, 1/90и 5/90).Според постапката, поподробно
опишана во ово] Правилник, банката ка] ко]« се води тековната
сметка на граганинот, може да го врати чекот на Службата на
општествено книговодство навецувагки дека чекот е злоупогребен,
и тогаш Службата за општествено книговодство ке го сторнира
задолжуван.ето извршено на товар на сметката на банката, врз
основа на злоупотребениот чек.

Во врскасоовиеодрецби од цитираниотЗакон иПравилникот,на
чиjа примена, како материjално право, судот внимава по службена
должност, првостепениотсудбилдолжендаиспитувадалитужителката
ja известила единицата на стопанската банка ка] ко[а има тековна
сметка, дека и се украдени чековните бланкети, со што тужителката
би спречила да настапи за неа наведената штета, бидезки банката
тогаш, со преземан-е на наведената постапка би издеjствувале да се
сторнира задолжуваlЬето на: н~зин товар врз основа на
злупотребените чековни бланкети.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1355/94 од 14.03.1995 година .

. 104. Одредбата од догов?рот за отворав-е на тековна сметка
со KOJa е предвидено, во случа] на пречекорувшье на средствата на
тековяата сметка, кориспикот на тековцата сметка да ппака камата
по каматпи стаnки утврдепи со меfyбанкарска спогодба или со
.самоуправни акти на банките и други прописи, е очигледно
несправедлива спрема имателот ва тековяата сметка, бидеjtи го
обврзува на нешто што му е непознато односно ва нешто што зависи
саМ:оодбанката, па судот е овластен да ja одбиепримевата на таквите
акти за определуватье ва височината ·накаматвата стапка,

о д о бра зло ж е н и е т о:

По наоган.ето на Врховниот судна Република Македони]а, во
случаjов правилно е применето материjалното право кога и е одбиено
тужбеното баран.е на тужителот. Видно од списите по делото,
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договорот од 9.02.1987 година е склучен на формулар според
однапред отпечатената содржина предложен од банката-тужителот,
така што при толкуван,е на таквиот договор ке се применуваат
оцрецбите од член 100 односно член 142-143 од 300. Според
опредбите од член 100 од 300, во случа] кога договор от е склучен
според однапред отпечатена содржина или кога договорот бил на
друг начин подготвен или предложен од една договорна страна,
неjасните одредби ке се толкуваат во корист на другата страна.
Според оцредбите од член 142 став 3 од 300, општите услови на
договор от определени од страна на еден цоговорач ja обврзуваат
договорната страна, ако и биле познати или морале да и бидат
познати во моментот на склучуван.ето на договорот. Според
одредбиге од член 143(1), ништовни се одредбите од општите услови
што и се спротивни на самата цел на склучениот договор или на
добрите деловни обичаи, дури и ако општите услови што ги содржат
се одобрени од надлежниот орган, а според став (2), .судот може да
ja оцбие примената на одделни оцредби на општите услови што ja

J.лишуваат другата страна од прав:илото да стави приговори, или оние
врз основа на кои таа ги губи правата од догонорот или ги губи
роковите, или кои инаку се несправедливи или претерано строги
спрема неа.

Во ово] случаj видно од опредбите од член 11 став 2 од
договор от за отворан-е и користегье на тековна сметка, банката има
право да пресмета :и наплати сите видови камати: 1. камата по
стапка %годишно на одобреното пречекоруван.е на тековната
сметка што потекнува од договорот за лимит и 2. на недозоволеното
салдо што потекнува од неуредно и несовесно користен.е на средствата
на сопственикот на тековната сметка и тоа покра] каматата под тока
1. од ово] член, банката ке наплатува затезна камата и други камати
предвидени во самоуправните акти на банката и други прописи и
тоа % годишно. Со став 3 од то] член е предвидено дека,. .доколку дотде до измена на каматните стапки од ово] член со закон,
со меtубанкарска спогодба или со самоуправни акти на' банката и
други прописи , ке се применуваат новите каматни стапки, и тоа од
денот на важен-его на новите каматни стапки утврдени со соответниот
самоуправен акт или пропис? со што во целост се согласува
долупотпшпаниот сопственик на тековната сметка.

Со оглед на горното, очигледно е дека одредбите ОД член 11
од договорот, се неjасни бидеjки не ги содржат стапките на каматата
што треба тужениот да га плака на тужителот, па зарадитоа согласно со
одредбиге од член 100од 300, тие одредби треба да се.толкуваат
во корист на другата страна, односно да се применуваат така што

.277



од тужениот, доколку догде до пречекоруватье на средствата што
ги имал на тековната сметка, ке се наплатува затезна камата според
законските одредби. Впрочем, и во самата опредбата од став 2 точка
2 од член 11од Договорот се споменува затезна камата, така што и
од то] аспект не е основано повикуван-ето на тужителот во
ревизиjата на опредбата од член 272 став 2 од зоо, споредкоjа, ако
етапката на договорената каматае повисока од етапката на затезната
камата, таа тече и по должниковото эадоцнуван-е.

По наогатье на Врховниот суд на Република Македони]а,
опредбата од член 11 на став 3 од Договорот-эа променливоета на
стапката на затезната камата одно сно 'на камагните стапкина ко]«
дал согпасност тужениот со самото потпишуван-е на ДОГОВОРОТ , е
очигледно несправедлива, спрема него бидерсиго обврзува на нешто
што му е непознато односпо на нешто што зависи само ОД првата
договорена страна, без право и можности дареагира благовремено, ."
посебно. што не е содржана обврска на банката да го .известува за '
одлуките за промената на камагните стапки вецнаш по нивното
донесуватье. Со оглед на тоа навоцот од ревизиj ата дека тужениот,
со самото потпишуван-е на цоговорот, дал согпасност за промената
на каматната стапка, не можеше. да бидеприфатен. .

Поради горното, согласно со цитираните законскипрописи и
одредбата од член 393 од ЗПЦ следуваше ревизигата натужителот да
се одбие како неоснована. .

пресуда на Врховниот суц на Република Макецони]а
Рев.бр.1326/~4 од 18.04.1995 година.

105. во случа] кога имателот ва чевовни 'БЛ3J1Ке"Г1tпо
тековни сметки ва грагани ja взвестил бавката Дека му се
уврацеви чековав бланкети издадени ОД неа, банката' е доШкиcl

, од СОК да бара сторвиравье ва задоткувшето што било одобрено
ва сметката ва работната оргаюriациJа' Koja 'ГИприМила чековите. '
Околноста што банката пропуштияа да бара, сторниран-е на
эадолжуватьето, ja исклучува оцговорвоста за вадомест Ва
штетата па имателот па чеков ните бланкети кои му биле увралеви
и злоупотребени од друго пвце. '

о д о бра зло ж е н и ет о:

По наоган.е на Врховниот суд на Република Македони]а, и
двете пресуди се донесени со погрешна примена на материталното
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право. Имено, согласно со одредата од член 99-а од Законат за
измени и дополнениjа на Законот за службата за општествено
книговодство (обjавен во "Службен лист на СФРJ" бр.57/89), ко] бил
во важност во време на ово] настан, корисникот на општествени
средства и другото правно лице за примените чекови по тековни
сметки на граганите трасирани на банката и штедилницата, издава
налог со ко] го уплатува дневниот пазар во чекови од граганите во
корист на свогата сметка ко]« се води ка] Службата за општествено
книговодство. Согласно таа одр едба поблизок пропис за ова
донесува Соjузниот секретар за финансии.

Врз основ на горното овласуван,е, Согузниог секретар за
фивансии пропишал Правилник за начинот и постапката за уппата
на пазарат по основ на примените чекови од граганите ("Службен
лист на СФРJ" бр.81/89, 1/90и 5/90).Од оцредбите од то] Правилник
се гледа дека во вакви случаи корисникот на општествени средства
и друго правно лице (уплатувач) и ги предава примените чекови по
тековните сметки на граганите, наjдоцна наредниот ден, на
нагблиската орган:изациона единица на службата на општествено
книговодство, сосгавувагки спецификацига, чиjа соцржина е
пропишана со Правилникот, со пропитан "Налог за наплата
образец 43 COKJ". Налогот за наплата се издава на вкупниот износ
на чековите по тековните сметки на граганите на товар на сметката
на трасантот, а во корист на сметката на уплатувачот.

Со одредбата од член 4 од ово] Правилник пропишано е:
"Ако трасангот установи неоснованост односнонеисправност

на вадолжуван.ето, на сво[ага жиро-сметка, врз основа на
поднесените чекови на граганите. може да поднесе баран-е за
сторниратье на задолжував.ето, делумно или во целост, во случа]:

1) Чековите да не се влечени на назначениот трасант;
2)Чековите да се злоупотребени;
3)Збирот На чековите по спецификациjата да не одговара на

налогот за наплатата;
4) Чекот да не е поднесен на исплата во согласност со

гарантните услови од чековната карта на трасантот, а на сметката
на трасантот да нема средства.

Со баран-ето од став 1на ово] член се поднесунаат и чековите
по кои е извршено погрешното задолжуван.е на трасантот.

Службата на општественото книговодство е должна да го
сторнира задолжуван.ето на трасангот наjдоцна во рок од два дена
од денот на приемат на баратьето''. .
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Значи, согласно со овие одредби тужителот, ко] како банка
се [авува како трасант во чековните бланкети кои му се украцени на
тужениот бил должен од како бил известен од соодветната
организациона единица ца СОК, за пр имените и реализираните
чекови, за кои претходно од страна на тужениот бил известен дека
како чековни балнкети му се украдени, да постапи согласно со
одрецбите од член 4 став 1точка 2 од горното Упатство, Т.е. бидезки
чековите биле злоупотребени да поднесе баран-е за сторниран-е на
эадолжуваэьето по тие чекови. Организационата единица на СОК,
согласно опредбата од став 3 од член 4 од горното Уптаство била
должна, врз основа на тоа барав-е на тужителот да го сторнира
задолжувагьето на тужителот. На то] начин, значи, не би дошло до
реализациjа на фалсификуваните чекови и до тоа тековната сметка
на тужениот да биде задолжена со износите на фалсификуваните
чекови. Од друга страна, пак, бипегки фирмите ка] кои се
реализирале овие фалсификувани чекови не би ги добиле на свогата
жиро-сметка средствата кои се пренесени погрешно од жиро
сметката на тужитепот, би биле принудени, реалиэацигата на своето
побаруватье спрема тие чекови да го остваруваат спрема лицата кои
чековите ги дапе како платежно средство при купуван-ето на стоката. . .ка] нив.

Значи, ако се постапело според оцрецбите од горните
прописи, не би дошло до префрлан,е на средствата од жиро-сметката
на тужителот на жиро-сметката на правните лица, коичековите ги
поднеле со налог занаплата на СОК, ниту пак, би дошло до
задопжуван,е на тековната сметка. на тужениот ка] тужителот.

Поради тоа, видно од утврдената фактичка положба, пропустите
кои доведе до ваквото неосновано префрлуван.е на средствата и
задолжуван.ата на тековната сметка на тужениот ка] тужителот, се
должат исклучиво на гужителната банка, така што нема правен основ
тужените да бидат задолжени да му ja исплатата предметната сума
на тужителот. .

Со ова, се разбира, не се исклучува можноста имателите на
бланкет чекови да бидат задолженипо основ на надоиест на штета,
доколку поради свое винно поведение придонеле кон злоупотреба на
чековите. Мегутоа, во ово] случа], тужбеното барагье не е поставено. .по то] основ, па не се ни .испитувани околности дали тужениот е виновен
зарадитоа щто дошло до вакви погрешни эадолжуван.а.

Пресуда .на Врховниот СУД на Република Македони]а
Рев.бр.1066/93 ОД 30.09.1993 година.

, .
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106. Престануван.ето па користезье па чекови па тековпа
сметка и салдиран.е па состоjбата па сметката од страпа па
бапката во случаj па утврдено негативпо слацо на клиептот
депонентот, се сметаат за акт за раскинував,е на договор за
отворан.е на тековяата сметка, па според тоа, на утврденото
негативно спацо клиевтот-депопевтот е должеп да плака законска
затезна камата, а пе договорена камата.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази меГудругото, понискитесудовиутврдиле
дека тужениот со тужителот при Експозитурата во К. на 5.01.1991
година склучил договор за отворан.е и користен,е на тековна сметка.
Тужениот кориетел чекови заклучно со2.03.1991годинакога направил
негативно сладо од основен долг од 1.916,00деноминирани денари.
На 11.11.1992годинатужителотизвршилсалцираненатековнатасметка
на тужениот, па утврдил дека состоjбата изнесува 52.024,42
деноминирапи денари составени од основаниот долг, со засметаната
банкарека камата и за наплата на ово] долг го поднел баран.ето
предлогот за присилно извршуватье, барагки то] долг да биде
исплатен од тужениот со законска затезна камата и трошоци во
спорот, по ко] предлог првостепениот суд донел решение за
иэвршуваьье, на кое тужениот приговорил,па е заведен конкретниов
спор. По пат на вещтачен.е попиеките судови утврдиле и тоа дека,
заклучно со 31.10.1993 година, основниот долг на тужениот со
засметаната банкарека камата достигнал износ од 1.008.526,00
неденоминирани денари.

Приугврденатафактичкасостоjба,понискитесудовисопобиваната
и првостепената пресуда правилно го примениле материjалното
право. Правилно тие судови извеле заклучок дека со салдиран-ето
на долгот и пресметаната банкарека камата од негативното салдо
со состоjба на 11.11.1992година изнесува 52.024,00денари, а да за
ово] износ е заведен спорот од тужителот против тужепиот така
што и правилно е досудено на тужителот-исплата на ваквиот долг
од страна на тужениот со законска затезна камата сметано од
11.11.1992година, кога е УТВРдf1НОдека тужепиот должи определен
долг како резултатна негативното салдо и пресметана камата до
то] ден, Од ова, понатаму, следи заклучок дека во останатиот дел
тужбеното баран,е е неосновано, дотолку повекс што и од
однесуван.ето на тужениот со .натамошно некористен.е на чекови
на тековната сметка што ja имал отворено ка] тужителот, се смета. .дека TOJ изразил волга дека го раскинува договорот.
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Од што се раководеле пониските судови при одлучуван.ето,
дадени се доволно образложени причини во побиваната и
првостепената пресуда, кои ги прифака и ово] суд.

Врховниот суд на Република Македонига ги ценеше навадите
од ревизиj ата дека согласно член 6 од договорот склучен мегу
странките за стваран,е и користен-е на тековна сметка од 5.01.1991
година, странките се согласни тужителот да ja укине тековната
сметка со 15 дневен отказ ен рок, а да во смисол на член 2 и 3 од
истиот договор било предвидено договорот да се раскине писмено
како што бил склучен, но наjде дека се неосновани и ирелевантни
за поинакво одлучуван.е со оглед на тоа што самиот тужител,
прифакагки го однесуван.ет на тужениот, со салдиран.ето и
утужуван.ето на неспорниот износ на име долг од негативно салдо
и пресметана камта, изразил волjа за раскинуван,е на договорот,
како што е понапред наведено. Од овие причини неосновани се и
наводите од ревизиjата дека согласно член 1058 од 300требало да
се смета дека до раскинуван.е на договорот помегу странките
можело да доjде само со отказ ен рок од 15дена, во случаи кога не е
утврден рокот на траезъето на договорат за отварената тековна
сметка. .

Престануван.ето со користен,е на чекови на тековната сметка
и во случаи на утврдено негативно спадо, а во контекст на ова и
извршеното салдиран-е на состоjба на сметката со пресметувшьето
и на банкарска камата до ценот на салциран.ето а потоа и утужуватье
на утврдените износи на име долг од "црвено" салдо и пресметана
банкарска камата, по овотата содржина претставува акт, .чин на
раскинуван.е на договорот за отваран.е на тековната сметкасклучен
помегу странките-корисникот на сметката и банката, при што на
утужениот износ следува да се плака законска затезна камата, а не
банкраска. бидеjки плаказъето на банкарската камата престанало
со ценот на салдиран.ето, односно ценот кога ераскинат договорот
помегу странките.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев. бр. 1631/94 од 14.11.1995 година.

107. Банката ка] Koja биле депонирани девизни mтедни
влогови до 27.04.1992 година е пасивно легитимирана во спор от
по тужба на граганивот ко] ги депонирал девизите ка] неа.

Банката не е должна да врши испяата на девизния девареки
средства од депонираните девизни штедни влогови вон од случаите
определени со закон и во износи што Република Македопиjа како
гарант и ги обезбедила.

282



Одо бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд неспорно утврдил дека странките имале
склучено договори за орочувагье на девизни штедни влогови идоговори
за девизно штеден,е наразлични износииворазлични валути,депонирани
ка] тужената банка до 27.04.1992 година. Тужителите бараат нивна
исплата по основ на своето право на располаган.е со овие девизи.
Бидезки тоа не им го овозможила тужената, бараат поништуван,е на
договорите и эадолжуван.е тужената да им го исплати штедниот влог.

При изнесената неспорна фактичка состоjба, неоснован е
притоворот во ревизигата за погрешнаприменана материталното право.
Двата судовипогрешно се повикуваат на одредбите на Законот за
преземан,е на депонираните девизни влогови на граганите од страна
на РМ ("Службен весник на РМ" бр.26/92), и на основа него
извлекуваат погрешни заклучоци дека тужената банка не е пасивно
легитимирана бидеjки девизните влогови ги преззела Република
Македониjа поради што таа треба да биде тужена. Тоа од причини
што во времето на пресудуван.ето од страна на првостепениот суд,
веке бил донесен Законот за гаранцига на Република Македонига
за депонираните девизни влогови на граганите и за обезбедуван.е
на средства и начин за иеплата на депонираните девизни влогови на

.граганите во 1993··и 1994година ("Службен весник на РМ" бр.31/93),
ко] етапил во сила со денот на обгавував.ето 20.05.1993година и ко]
со член 15, цитиранвот- закон од 1992година го става ван сила, ко]
пониските суцови не можеле да го применуваат во времето на
одлучуван.ето. Според член! од Заканат од 1993година, Република
Македонига само гарантира за депонираните девизни влогови на
граганите икако гарант обеабедува девизни и денареки средства на
банките за нивна исплата. Според член 3, банките и понатаму
остануваат должни, девизните штедни влогови и девизните сметки
на гратаните да ги водат во оргинални конвертибилни валути, во
кои биле депонирани я на нив да ja пресметуваат и припишуваат
каматата што ja утврдува Народната банка на РМ. Според член 4,
банките и понатаму девизните штедни влогови ги сервисираат, но
согласноса прописите на РМ, во висина на средствата утврдени со
соодвегни пресметки. Заради одржуван.ето на општата ликвидност
на Републиката што се утврдува како [авен интерес, обврските и
правата содржани во договорите за девизните штедни влогови и
девизните сметки во времето на применуван,ето на ОВО] закон,
мируваат освен во случаевите утврдени со закон. Со одредбите на
ово] Закон, точно и поединечно се определени случаевите и
износите во кои банките се должни да вршат исплата од девизните
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штедни влогови. во случаjов, баран-ето на тужителите не се заснова
на тие законски основи.

Според изнесеното, банките ипонатаму се пасивнолегитимирани
во споровите во врска со девизните штецни влогови депонирани ка] нив
пред 27.04.1992 година, бидетки остануваат во важност договорите
за девизно штеден,е итие продолжуваат да ги сервисираат тие влогови и
да вршат исплати од нив во случаевите и износите во кои РМ како гарант
им обезбедува девизни и денарски средства. во останатите случаеви
девизните штедни влогови на граганите мируваат и банките не мажат да
вршатнивна исплата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а Рев.бр.199/
95 од 24.01.1996 година.

108.Ортакпукот ко] се состои само од два члена, со смртта
на ецниот ортак престанува, така што другиот ортак не може
сирема наслецнвцвте на умрепиот ортак да бара всполнував,е па
договорените обврскиод ортаклукот,.затоа што тoj договорважел
само мегу странките ва договорог, туку може да бара само
вракан,е на сразмерниот дел од ортачкиот влог на товар па
наследниците на умрениот ортак.

о д об ра зло ж ен и е т о:

Со правосилна пресуда е одбиено тужбеното баран-е на тужителот
имаjки предвид дека ортаклукот, ко] бил само од два члена, со смртта
на едниот ортак престанал и се врши негова ликвидациjа, па тужителот
спрема тужените може да бара: само вракан,е на сразмерен дел од
орта чкиот влог на товар на наследниците на умрениот ортак, поради
тоа, тужителот не може спрема наследниците на умрениот ортак да
бара исполнуван.е на договорените обврски од ортаклукот зошто то]
договор важел само мегу странките на договорот, ниту може пак
да бара нацомест за изгубена добинка Kojaби ja остварил за наредните
8 години колку требало уште да важи договорот .

Поагагки од ваквото стоjaлиmте и двата судаго одбипетужбеното
баран-е на тужителот за пропуштенадобивка за ползувагье на половина
од приходот на наредните 8 години ..

:Ипо наоган.ето на Врховниот суд на Република Макецонн] а,
правилно одлучиле и двата суда кога тужбеното баран-е на тужителот
во ово] дел го опбиле како неосновано. Имено, основ на
побаруваььето на тужителот да учествува во приходот што во

I
284



наредните години ке го дава предметниот овоштарник, е вложениот
капитал во поцигнуван.ето и одгледуван.ето на насадот и трудот
што ке биде вложуван секо]а година за остваруван,е на приходт од
то] насад. Мегутоа, во случаjов вложениот капитал на тужителот
му е вратен преку вракан.ето на сразмерниот дел на вложените
инвестиции за подигагье и одгледуваIЬе на насадат, со пресудата
во делот со ко] е уважено тужбеното баран.е, додека во наредните
години тужителот нема да учествува со вложуватье на труд во
обработката на насадот заради цобиван.е на приходи, така што не
постои ни еден основ според ко] тужителот би можел да бара од
тужените да му ja надоместат изгубената добивка, имаjКи ги предвид
правните правила на имотното право дека, кога оргаклокот се состои
само од два члена, TOJ секогаш престанува со смртта на едниот од НИВо

Пресуда на Врховниот суд на Република Мак ецони] а
Рев.бр.803/93 од 24.08.1993 година.

109.Не се исполнети законските услови за полноважност
на писмен тестамент пред сведоци од член 67 од Заковот за.
наследував,е,кога тестаменгот не е составенпо кажуван.е лично
од тестаторката, Kojaпоради здравствена состоjба-потешкотии
со формиран,е на зборовите, не можеле тоа да го чини, туку
тестаментотво неjзиноимебилсоставенпокажуван-енаприсутно
вешто лице-лекар и сопругот на тестаторката. Факгот што на
так:виоттестамент е ставен отисок од прстот на тестаторката е
без влиjание, бидеj:tитаа како писмена биладолжнаистиотда го
потпише, што е исто така еден од условите за составуван-ена
писмен тестамент пред сведоци во смиела на член 67 од
споменатиот закон.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Според член 67 од Законот за наследуван.е, завешт~телот што
знае да чита и да пишува може да состави тестамент на то] начин што
исправата што му ja составил неко] друг своерачно ке ja потпише во
присуство на дваjца сведоци, изгавувагки пред нив дека е тоа негов
тестамент. Значи, услов за полноважност на ваков вид на тестамент
е истиот да е состав ен врз основа на кажуван-е на завештателот
лично, а не по кажуван-е на други лица, и завештателот своерачно да
го потпишал тестаментот во присаство на дваjца сведоци, иэршуварёи
пред нив дека е тоа негов тестамент. Овие законски услови во
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конкретниов случаj не се исполнети, бидезки е утврдено тестаментот
да не е составен по кажуван-е лично на тестаторката, ко]а поради
здраветвената состоjба (потешкотии во фомиран.ето на зборовите),
не можела тоа да го чини, туку во неjзино име тестаментот бил
составен по кажуван-е на вештото лице и на тужениот. Составениот
тестамент на ТО] начин, не е ни потпишан од тестаторката, иако
таа знаела да чита и пишува, туку место потпие на тестаментот е
ставен отисок од прстот. Тоа е друг непостаток поради ко]
прецметниот тестамент не може да се призне како писмен теста
мент пред сведоци, во смисла на челн 67од Законот за наследуван,е.

Од иетите причини, односно поради дефект во говорот на
оставителката на предметниот тестамент, не може да му се придаде
важност, ни на устен тестамент, во смиела на член 76 од Законот за
наследуватье,од причинашто недостасуваидругиотзаконски услов за
ваков вид тестамент, односно поради исклучителни околности да
не постоела можност да се состави писмен тестамент. Болеета на
завештателката сама по себе не може да се смета како исклучителна
околност за составуван-е на устен тестамент, во смиела на
споменатата законска одредба.

Пресуда на ВрховниотсуднаРепублика МакедониjаРев.бр.130/
91 од 14.02.1991 година.

110. Постапуваjiи· по ту:жбата за понвштуван,е .на писмен
теста:мевт 7 судот е·должен да испита цаяв такввот тестамент
евентуално не е поивоважен како устен тестаиевт.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната поетапка утврдено е дека сега покошата, баба
натужителите,а матка натужениот,прележалаинфаркт идека ВО време
од 28.04. до 12.05.1992 година била на лекуван.е во болница, а
последицаодболестабилатааштодеснатаракни билапарализирана.иако
сепак можела даjа движи.На 11.05.1992годинатужениот каjадвокат
составил тестамент без присуство на магка си, го.однел дома и го
предал на марса си, Kojaго задржала и му рекла дека ке го потпише
после два-три дена. После неколку дена, во присуство на сведоците
откако тужениот гопрочиталтестаментот и еденодсведоцитетри пати
ja прашал сегапок.каква е неjзинатапоследнаволjа,таана тестаменгот
ставиласво] ракознак,бидеjmраката исетресела.Таапотоа натужениот
му издала и полномошно. Извршено е вешта чен.е, упоредувани се
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отисоците на тестаторката од полномошното, тестаментот и оно]
ставен при вацен.ето на личната карта и утврдено е дека отисоците
на полномошното и тестаментот не се идентични со оно] ставен при
ваден.ето на личната карта.

При така утврдена фактич:касостоjба,понискитесудовигоуважиле
тужбеното баран-е на тужителите и тестаментот го поништиле, поради
недостиг на формата предвидена во член 67 став 2 од ЗИ, а како
основна причина за таквото пресудуван,е била што ставан.ето на
ракознакот при неспорната околност дека тестаторката знаела да чита
и да пишува, не е доволно за полноважноста на тестаментот, бидегки
законот бара тестаторот истиот да го потпише. Врховниот суд на
Република Македониjа, оценувадекапониските судовиправилноодлучиле
кога тестаментот го поништиле, мегутоа сепак ревизиjата на тужениот. .
Ja уважи затоа што смета дека во случагов не се утврдени сите
решавачки факти за правилно одлучуван,е. Имено, иако тестаментот
е неполноважен, посебно што телесната заслабеност на
тестаторката била пречка да го стави свогот потпис, судот бил
должен да испита дали евентуално тестаментот не е полноважен
како устен.

Решени на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.1435/
93 од 19.04.1994 година.

111.Бодеета на завештателот 7 само по себе не може да се
смета како исклучителна околност за составувазье на устен тес
тамент во смиелана член 76 одЗаковот за васяедував.ето. Болеста
ца завештателот може да се смета за исклучителна околност7 но
ВОскпоп и да останатите околности во кои се наога завещтателот
(ва пример цлабока стаРОСТ7всцрпеност, неписменост и СЛ.)7 но
не и во конкретниот случа], зошто освен бопеста, други такви
околности ка] завеmтателот ве постоеяе.

о д о бра зло ж е н и е т о:

По наогагьето на Врховниот суд на Република Македониjа,
болеста сама по себе не може да се сметакако исклучителна околност
за составуван.е устен тестамент во смисла на член 78 од Законот
за наследуван.ето. во случаjот не е утврдено од ко]« болест матката
боледувала и како настапиласмртта. во списите во предметот, имс
укажуван,а дека таа подслго време боледувала од шекерна болест,
но била свесна и разумна до смртта, била подвижна и починала
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ненадеjно од срцев удар. Таквите околности, ако постоеле, не даваат
осно в да се заклучи дека имало исклучителни околности. Поимот
исклучителни околности во смисла на член 78 од Законот за
наследуван-ето опфака низа околности како од обjективна, така и
од субjективна природа, поради кои завештателот не би бил во
можност да напрви редовен, писмен тестамент или друг редовен
тестамент, каков што е суцскиот тестамент. Дали постоеле
исклучителни околности требало сестрано да оцени првостепениот
суд, според околностите во конкретниот случа] .Самиот факт да
критичниот ден сега покогиата лошо здравствено се чувствувала
не е доволна субjективна околност да се потврди релевантност на
устниот тестамент.

Затоа е нужно првостепениот суд да ги испита и утврди сите
релевантни околности и да утврди дали тие околности би можеле
да претставуваат исклучителни околности и услов за полноважност
на усниот тестамент во смисла на член 76 и 78 од Законот за
нвслепуватьето. Во таа смисла да испита и утврди во каква
здравствена состоjба се наогала сега покоjната подолго време
пред смртта, кога била непосредната причина за смртта, особено
негзината здравствена состоjба критичниот ден, неjзините односи
со тужителката и со непосредната околина, нетзината писменост и
друго.Како околности кои би можеле да се подведат под
исклучителни околности исто така од релевантно значен,е би биле
и обjективните околности кои би биле пречка сега покоjната да
сочини писмен тестамент, како на пример оддалеченоста од судот ,
изнемоштеноста поради староста , годишното време, а со тоа и
временските прилики и се друго што очигледно обj ективно било
пречка да се сочини друг вид на тестамент.

Решено во Врховниот суцна Република МакедонигаРев.бр.59/
91 од 9.04.1991 година.

112.Синот на оставителот не се смета дека е недостоен за
наследувшьепорадипотешкаповреданаобврската за издржував,е
на оставителот , и ако то] не го издржува оставителот , ако
оставителот имал доволно средстваза издржувазье,а помоm во
печевьетому давале неговата керка и совруга.

О Д о бра зло ж. е н и е т о:

Не постои ни погрешна примена на материjалното право, ако
се има предвид утврдената фактичка .состоjба. Утврдено е дека
тужителката т.з. е магка на тужениот Н.З., а дека-сега покоjниот
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И. бил сопруг на тужителката и татко на тужениот. во постапката
за расправан,е на оставината на сега покоjниот И. тужителката
приговарала на достоjноста на тужениот да го наследи сногот татко,
од причините наведени во член 130 од ЗИ, поради што е упатена на
процес тоа да го докаже. во редовната постапка е утврдено и тоа
Дека во 1991година тужителката, сега покоj ниот и сопруг Итужениот
постигнале судско порамнуван,е според кое на тужениот му е
приз~ат реален дел од семешата станбена зграда, дека тужениот со
семегството живеел одвоено од своите родители, дека односите
помегу нив не биле наjдобри, често се карале и тоа главно затоа
што тужениот барал да му се даде во сопственост целата зграда,
како и тоа дека во последните 3,5 години кога сега покоjниот бил
тетко болен, грижата околу него целосно j а преземале на себе
тужителката и неjзината керка. Тужителката и сега покоjниот и
сопруг не само што не биле материjално необезбедени, туку тие и
тужениот материjално го помагале. во една прилика, тужениот и
физички ja нападнал тужителката, а некогаш го навредувал и сега
ПОК.татко.

При таква утврдена фактичка состоjба, пониските судови го
оцбиле тужбеното баран-е, да се утврди дека тужениот нема право
на наследство на оставината од свогот татко, односно дека е
недостоен да го наследи, заклучуваjки при тоа дека тужениот
потешко не ja повредил обврската за издржуван,е на своют татко,
ниту не caKa~ да му укаже нужна помош. Обврската ~a изцржуван,е
тужениот не Ja повредил затоа што тужителката и негзиниот сопруг
таква потреба немале, а нужна помош и не требал да укажува бидеjки
таа била обезбедена од тужителката и неjзината керка. Со ваквото
одлучуван,е, Врховниот суд на Република Македониjа оценува дека
пониските судови правилно го примениле магериталното право,
бидеjки не се исполнети условите од член 130 од ЗИ да се утврци
дека тужениот е недостоен за наследуван,е, а причините изложени
во пресудите на пониските судови како логични и на закон основани
во целост ги прифака како свои.

Ревизискиот навод дека околноста што на сега покоjниот
помошта за време на болеста ja давале само тужителката и неjзината
керка не го ослободува тужениот и то] да дава таква помош, ово]
Суд го оцени како основан, но правно нерелевантен, затоа што со
таквото посгапуван.е тужениот повредува една морална обврска
према своют родител, но сеуште не може да се оцени, како што и
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пониските судови правилно постапиле, како да ТО] не укажал нужна
помош на своют татко, бидеjки таа е пружана од споменагите лица.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.691/93 од 4.11.1993 година.
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113. Доколку до влегуватьето во сила па Звконот за
наследувазьето од 1955 година, насяедуван.ето на имотот па
покоjпиот било конечно уредено па друг начин, пе можат да се
примепуваат ва одредбите од член 143 од Законот на
наследувавьето, со KOJ е регулирана застареноета на правото да
се бара оставипата со тужба, бидеjКиво таков случаj, наследпикот,
со впегувавье во сила на Закопот за наследувая.е од 1955година,
стекнал право на сопствевост на наследпиот имот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Макецони]а,
правилное одлученокога е одбиено тужбеното баран,е на тужителката
итоа одследнитепричини: ,

Бидегки по смртта на сега покоjниот во 1938година неговиот
имот го зела во владение и го држела се до сногага смрт,
непопречувано од никого и без претензии од никоj од другите
наследници, неговата сопруга-сега покошата, произлегува дека
наследството е конечно уредено на друг начин, согласно со оредбите
од член 242 од Законот за наследуватьето обjавен во "Службенлист
на ФНРJ" бр.20/55. Понатаму, исто така никоj од наследниците до
влегуван.ето во сила на то] закон во 1955 година, не покажувал. .претензии на наследство ни спрема сега покогиата кога го земале
имотот вонаследство после смртта на свогата магка во 1949година.
Според тоа произлегува дека, до влегуван.ето во сила на Законот
за наследуван-ето во 1955година наследуван-ето на имотот на сега
покоjниот било конечно уредено на друг начин, така што во прво
време то] имот го наследила неговата сопруга, а потоа, и врз осноа
на решението О.бр.47/69 од 10.09.1969година, и неговата керка.
Зна чи, на ово] начин таа станала несомнено неспорен наследник, а
со тоа и се стекнала со право на сопственост по основ на наследство
на то] имот. Со оглед на ова, не доага предвид примената на
опредбите од член 143 од Законот за наследуван.ето со ко] е
регулирана застареноста на правото да се бара оставината со
тужба, односно тоа дека за примена на то] институт-застареност
судот не внимава по службена должност, туку само по приговор на
противната страна, во кога смисла основано се укажува во
ревизигата дека приговор за застареност од страна на тужената не
е поднесен.

Со оглед на тоа што, со влегуваIЬето во сила на Законот за
наследуван.ето, оставината на покоjниот била расправата на друг
начин, немало ни потреба таа да се расправа повторно, врз основа
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на опредбите од Законот за наследуван.ето од 1955 година, туку
решението за наследуваше од 10.09.1969година само ja легализирало
затекнатата состоjба. Понатака, во врска со расправан-ето на
оставината на сега покогниот се се одвивало по законит пат, и правилно
за наследник на една половина од оставината е огласен сопругот на
умрената, така што то] полноважно можел да располага со делот што
му припаднал, па така и го пренел то] дел на тужената со договорот
за доживотна издршка од 15.02.1988 година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев. бр. 1325/94 од 29.06.1995 година.

114. За полноважноста на исклучував.ето од наследство не
е доволно во тестаменгот на завеmтателот само да се наведат
причините за исклучував,е од наследство, тук:у е потребно опие
што се повик:уваат на основаноста на тоа исклучуван,е, во спор
да докажат дека основите за всклучуван,е од наследство посторат.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основани се наводите во ревизиjата за суштествени повреди на
опредбите одпроцесната постапка ипогрешна примена на материjалното
право, бидеjtи и двете пресуди и:маатнедостатоци поради кои не можат
да се испитаат односно не се применети одредби од материjалното
право што требало во ово] случаj да се применат . Имено, видно од
причините на двете пресуди, и првостепениот и второстепениот суд се
задоволиле со тоа да утврдат дека сега покогниот како завештател, на
несомнен начин ги има исклучено од нужен наследен дел тужителите,
па врз основа на тоа утврдуван,е го оцбиле тужбеното баран-е како
неосновано. Мегутоа, и двата суда не ja и:мале предвид опредбата
од член 46 став 3 од Законот за наследуван-ето според ко]а, во
случаj на спор за основаноста на исклучуван.ето, должноста за
докажуван,е дека искпучуван.ето е основано, лежи на оно] што се
повикува на исклучувагьето. Покраj тоа судовите не ja имале предвид и
опредбата од член 167 став 2 точка 4 од Законот за вонпроцесната
постапка, дека судот ке го преки:не расправаlЪето на оставината и
учесниците ке ги упати да поведат процес ако мегу учесниците настане
спор за фактите одкои зависи основаноста наискпучуван-егона нужните
наследници. Според тоа, од овие одредби несомнено произлегува
дека не е доволно само да се наведат причините на искпучуван.ето
во тестаментот на завештателот, туку е потребно они е што се
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повикуваат на основаноста на тоа исклучуван.е, во спор да докажат
дека таквите основи за исклучуван.е на нужните наследници од
нужен наследен дел, и постогат.

Неутврдуваjки ja основаноста на исклучуваlЬето на
тужителите од нужен наследен дел, и двата суда не даваат причини
за решителните факти, одно сно не ja примениле опредбата од член
46 став 3 од Законот за наследуван.ето, па заради тоа согласно со
опредбите од член 394 став 1и 395 став 2 следуваше и двете пресуди
да се укинат и предметот да се врати на повторно суцен,е на
првостепениот суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1590/94 од 7.11.1995 година.

115.Стекнуватье право на сопственост на стан со купуватье ОД
ЛIA од страна на лице, кое по смртта на носителот на станарското
право останатите корисинци на станот го овластиле станот да го
купи, во случаJ кога не е исплатено ништо на име цена поради
пресметуван,е на порано извршепи уплати на име станбен придонес
од страна на носителот на станарекото право, се взедвачува со
стекнуватье на правото на сопственост по основ на наслецував,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната постапка, утврдено е,а и не било спорно мегу
странките, дека тужителот Х. и тужениот Т. се родени брака.
Нивниот татко како воено лице, од поранешната JHA добил на
користен,е трособен стан, сега спорниот, ко] се наога во С.т.е. станал
носител на станарското право на то] стан.После смртта на таткото
на странките, носител на станарското право станала нивната матка,
сега покоjната М., Koja станот продолжила да го користи заедно со
странките. После CMp~Ta на евотата матка, во станот останал е
странките. Странките постигнал е согласност во иднина носител на
станарското право да биде тужениот, врз основа на што давателот
на стан от на користен.е го изменил своето решение и со решение
од 17.09.1980 година.ва носител на стан арското право го определил
тужениот ~а тужителот останал како корисник на станот. Набргу
потоа,на 19.09.1980 гоцина.мету тужениот и Дирекциjата за
управуван,е со воениот станбен фонд, е склучен и договор за
користеьье на стан, во ко] тужителот исто така е означен како
корисник на станот .На 29.05.1992 година, мегу Република
Македониjа -Министерството за одбрана, како продавач и тужениот
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како купувач, е склучен договор за продажба на станот, со тоа што
цената на станот е утврдена на 1.515.233,30 денари, ко]« цена е
намалена врз основа на станбен придонес за износ за износ од
1.712.502,40 денари. што занчи дека при купував-е на станот не се
дадени никакви парични средства. Договорот е заверен к а]
Општинскиот суд на ден 04.06.1992 година.

При така утврдена фактичка состоjба, судовите го оцбиле
тужбеното баран-е на тужителот, од причина што зазеле правно
стоjалиште дека според Законот за продажба на становите во
општествена сопственост и Законот за станбено обезбедуван.е во
JHA,caMo тужениот, како носител на стан ар ското право, бил
овластен станот да го купи, па според тоа и само то] е сопственик на
станот, а вр:зоснова на склучениот договор за продажба. Неспорните
околности дека после смртта на свогата магка странките мегу себе
се спогодиле тужениот да биде во идиина носител на станарското
право и дека тужениот станот го купил без да даде свои парични
средства , пониските судови ги оцениле како без правно
значение.Мегутоа, Врховниот суд на Република Македониjа,
оценува дека со таквото одпучуван,е пониските судови погрешно го. .примениле материгалвото право, поради што и одлучи ревизигата
на тужителот да Ja уважи, пресудите на пописките судови да ги
преправи и тужбеното баран.е да го уважи. Ова од таму што,
согласно опредбите од Заканат за решаван.е на станбените прашан,а
на лицата во JHA, носителите на етанарското право на становите
со кои располагала JHA имаат право станат да го купат, а притоа
во цената на. станат се пресметува издвогуван.ето од личните
примазъа на носителот на станарското право за станбена изградба и
платената станарина, па тие се должни Д aja платат само разликата.
Во случаjов разлика немало. Значи, како што веке е речено,
тужениот .го купил станат без да плати разлика. Како странките и
сега живеат во станот, не може да се смета дека со правото на
сопственост се стекнал само тужениот. Стекнуван.ето на правото
на сопственост на ово] стан треба да се изедначи со стекнуван,е на
правото на сопств еност по основа на наследуван,е. Како странките
се наследници на своите родители, секо] а од пив се стекнала со право
на сопственост на по 1/2 идеален дел од странат. Секое поинакво
одлучуватье би преставувало цоведуван,е во понеповолна состоjба
на останатите кориеници на станат. Поинаква ке беше состоjбата
ако тужениот ja платеше полната вредност на станат или значителна
разлика, отколку сега кога за прибавуван,е на станат не дал ништо.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макепони]а,
Рев.бр.731/93 од 19.10.1993 година.
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116. Тоа што при заверката- на договорот за доживотна
изцршка присуствувал свецок, ко] како близок роднина на
примателот на изцршката ве би можел да биде свецок- не е од. .одлучно ВЛИJаНИJеза поништуватье на договорот за доживотна
издрmка, ако согласно член 73 од 300 договорните странки ги
изврmиле своите договорниобврски во целостили во претежниот
дел.

о д о бра зло ж е н и е т о:
.

во редовната постапка судовите примиле за утврдено дека
тужената Н.Н. иТ., сега починат, ко] бил неjзин сопруг, на 5.10.1988
година склучиле договор за доживотна издршка ВО ко] тужената е
давател на издршката, а сега покошиот Т. бил примател на издршката.
Договорот бил прочитан и заверен пред судот во приеуство на дваjца
сведоци од КОИедниот бил вугко на примателот на издршката, сега
покоjниот Т. На ден 11.02.1991година тужената Н.Н. и сега покоjниот
Т. и склучиле друг договор за доживотна издршка што бил прочитан и
заверен во присуство на дваjца сведоци од кои едниот бил зет од сестра
на тужената Н.Н. давател на издршката.

При така утврдена фактичка состоjба првостепениот судделумно
го уважил тужбеното баран-е Н,атужителката и утврдип дека првиот
договор за доживотна ИЗДРШК,ае ништовен и не произведува правно
деjство, а тужбеното баране на тужигелката да се утврдидека Ивториот
договор за доживотна издршка е ништовен, го оцбил каконеосновано.
Второстепенист судja потврдил првостепенатапресуда, сметаjКи како
ипрвостепениот суд дека првиот договор за доживотна издршка е
ништовен и не произведува правно деjство бипетки при заверкатана
цоговорот присустувал сведок, ко] не можел да биде сведок, поради
сродство со примателот на издршката, а по однос на вториот договор
сметатки дека таква пречка не постоела.

По оценка на Врховниот судна Република Македониjа погрешно
сметат судовите дека по однос на вториот договор за доживотна
издршка нема недостаток на потребната форма. Опа, од причина што
при заверката на договорот присуствувал сведскот Д.Н. ко] е зет за
сестра на тужената-давател на издршката и истиот не може да биде
сведок согласно член 71 став 2 од Законот за наследуван-е поради
што и вториот договор за доживотна издршка склучен мегу странките
има недостаток во формата.

Мегут оа, по наоган.ето на ово] СУД, првостепениот и
второстепениот суд при одпучувазьето, поради погрешна прим ена
на материjалното право, фактичката состоjба нецелосно ja утврдиле
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и поради тоа нема услови за преиначуван,е на побиваната пресуда.
Имено, судовите не испитувале дали договорите за доживотна
издршка се извршени во смиела на член 73 од Законот за
облигационите односи. Суцовите исто така не утврдиле кога е
починат примателот на издршката- т.ц.

Со оглед дека горе наведените околности не се цнети и
утврдени, а тие имаат суштествено влиjание при одлучуван.ето
заради правилна примена на материj алното право, следуваше
согласно член 395 став 2 од ЗПЦ ревизиjата да се уважи, побиваните
пресуди да се укинат и предметот да се врати на првостепениот суд
на повторно суцен,е.

При повторното суцен,е, првостепениот суд ке.треба да утврди
дали договорите за доживотна издршка се извршени, одно сно
полноважни во смиела на член 73 од Законат за облигационите
односи.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.753/95 од 23.05.1996 година.

117.J1ы_иQ1!Ш~~~~!~_!!Q.~!!~Р~Тз~рас:"JШна договорот за
доживотна изцршка пе е цово.яно само да се утврди дека
примателот на издрm:катасе одселил водруго место и со тоа да
немало вина ка] давателот на издрm:ката што ве го исполнил
договорот Ида не постоjат услови за раскин на иствот по баран,е
на првматепот, туку потребно било вината за неисполвував,е на
обврските на двателот на издршката обjективно да се утврци,
односвода се утврди дали то] се обидел на еоодветен начин и
понатаму да ги исполнува обврските. Доколку примателот на
издрmката одбилдаja прима издршката на билоко] начин, тогаш
нема законска можност истиот да бара раскинуваве на договорот
поради неисполвував,е.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

По прашан-ето за раскин на договорот за доживотна издрmка
поради неисполнуван,е, пониските судови прифатиле дека тужениот
не ги исполнувал договорот по вина на тужителката кога заминала
во С., односно го напуштила тужениот. Мегутоа, понатаму не е
утврдувано дали тужениот се обидел да го исполнува договорот во
смиела да дава материjални средства за изцршка, а тоа тужителката
да го одбила. Не е доволно тужителката да заминала во с. и со тоа
автоматски тужениот да нема обврска да го исполнува договорот.
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во самиот договор е предвидено, глецан,е и даван-е издршка на
примателката. Од овие обврски гледан-ето и грижата би се
исполнувале ако тужителката живее ка] тужениот или во близината,
а изцршката може и на друг начин да се дава. во ова смисла не е
доволно утврдено дали издршката може да се дава и на друг начин,
освен приготвуван,е храна и други давачки за задоволуван.е на
секоjдневните потреби.

Со неоценка на изведените докази во доволна мера и при
неутврдуван,е на-суштествените факти за одлучуван.е по предметот
на спорот е сторена повреда на оцредбите на процесната постапка,
а со тоа постоjат услови да се укинат побиваните пресуди и прецметот
вра ти на првостепениот суд на повторно суден,е.

При' повторното супен,е , првостепениот суд треба да ги
отстрани сторените повреди на постапката, во смисла што треба да
ги оцени, во склопот на другите докази, и из]авите на тужениот
дадени во одговор на тужбата и распитан како странка и изjавата
на неговата брачна другарка, по прашан-ето дали помегу странките
била договорена заедница на живот и дали односите се влошени до
степен да не може понатаму да продолжи таа заедница, а при фактот
дека тужителката се отселила во С. и таа заедница не е повторно
воспоставена. Исто така, не е утврдено дали тужениот се
обидел,како давател на изцршката, да ja исполнува евотата обврска
спрема тужителката, иако не живее со неа тука, а таа да одбила
приман-е на било каква изцршка. во ова смиела да се оцени и вината
за неиспол~ваlЪе на договорената обврска. Со утврдуван.е на овие
факти и околности, а кои имаат ВJIиjание за одлучуваlЪето по
предиегот на спорот, Треба да се оцени дали се исполнети условите
за раскин на договорите за доживотна издршка во смисла на
опредбите од член' 124 од Законот за наследуван.е.

Решение на Врховниот суд на Македони]а Рев.бр.693/90 од
30.10.1990 година.

118. Ако примателот на издрmката во моментот на
скпучувавьето на договорот за доживотна издрmка знаел дека
давателот на издрmката е осуденсо правосилпапресуда на казна
затвор и дека мупрестоииздржуватьенаказната, а не е договорена
эаецнвца на ЖИВОТ7 и ако договорните обврски ги презеле
'брачвиот другар на давателот на издрmката и неговите цеца, не
се исполнети условите за расквнуван,е па цоговорот_

296



------------------------------------------

о д о бра зло ж е н и е т о:

При неспорно утврденото дека тужителката (магка на
давателот на издршката) знаела во моментот на склучуван.ето на
договорот за доживотна издршка дека тужениот (синот) е осуден со
правосилна пресуда на казна затвор и дека му престои изцржуван,е
на казната и дека немале договорена заедница на живот и конечно
дека обврските од договорот ги превзеле и ги извршувале брачната
другарка на тужениот и неговите деца, не стогат условите од член
124 став 3 од Законат за наследувагьеза раскинуван,е на договорот.
Имено, согласно оваа законска одрецба, секо]а страна може да бара
раскин на договорот, ако другата страна не ги извршува своите
обврски. Во конкретниот случаj при неспорните околности да
тужителката, иако во одминати години, била животно способна да
ги обавува секоjдневните лични и домашни потреби, па дури ги
обавувала и земjоделските работи, кога околност е констатирана и
во договорот за доживотна издршка, очигледно е дека не постогат
услови за раскинуван,е на договорот.

Б.идеjtи на тужителката и бил познат фактот дека тужениот
ке оди на изцржуван,е на казната затвор и при такви услови
пристапила кон склучувазье на договорот за доживотна издршка,
Врховниот суд на Република Македони] а наога дека таа не може да

. .
се повикува на тоа, како на околност поради ко] а тужениот
обj ективно не ке може да ги извршува договорните обирски.
Впрочем, договорните обврски за тужениот ги презеле и ги
извршувале неговата брачната другарка и неговите деца што е
утврдено во редовната постапка. .

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.329/90 од 8.05.1990 година.

119. Тоа што при заверка на договорот за доживотна
издрmка присуствува сведок ко] како близок .роднина на
примателот на издрmката ко] не би можел да бидесведок-нее. .од одлучноВЛИJавиJеза повиштуватьенадоговорот за доживотна
изцршка, ако договорнитестранки ги извршилесвоите обврски
во целост или во претежвиот дел.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Qд изведените докази во редовната постапка пониските судови
утврдиле дека пред околу 20 години тужената нонбра чно .се
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соживеала со сега покогниот татко на тужителите и дека таа и сега
живее во неговиот дом. Со договор за доживотна издршка од
12.05.1985 година, како давател на издршката таа се обврзла да се
грижи на сега покогниот татко на сега тужителите како примател. .на издршката, ко] по евогага смрт го оставил на неа иавецениот
имот означен во договорот. Сега покоjниот татко на тужителите
бил во брак со сега покоjната марса на тужителите се до неjзината
смрт, а таа според оставинското решение освен пари на штецна
книшка друг имот немала. Од изведените докази и исказите на
странките произлегува дека тужената како давател на издршката
ги исполнувала обврските што ги превзела со договорот за
доживотна издршка, а и тоа дека-при склучуван.ето на договорот
како сведок присуствувала снаата од синот на тужената.

По наоган.е на ревизискиот суд , пониските судови во
првостепената и побиваната пресуда. правилно го примениле
материjалното право. Според член 124 став 3 од Законот за
наследувазьето ("Службен весник на СРМ" бр.35/73 и 27/78)- секо]а
страна во договорот за доживотна издршка може да бара раскин на
договорот ако другата страна не ги извршува своите обврски, што не е
случаjвоконкретниот спор.Како тужителите не билестранки водоговорот
за доживотна издршка тие не можат да бараат раскивуване на истиот,
а освен ова договорот бил целосно исполнет од тужената. Точно е
тоа дека може да биде основано баран-его на тужителите да се поништи
договорот за доживотна издршка поради недостиг на ео закон
пропишаната форма за неговото склучуватье.со оглед на фактот да при
неговото склучуван,е како сведок билаблискароднина на тужената
(енаа од еинот) затоа што таа спага во редот на блиските еродници ,кои
во смиела на член 121, во врска со. член 71 и 72 од Законот за
наследуватьето при заверка на договорот не можат да бидат сведоци.
Мегутоа, во случаjов е утврдено дека договорот за доживотна
издршка е целоено иеполнет од тужената, па во смиела на член 73 од
Законот за облигационите одноеи, е конв алидир ан. Според оваа
законека одредба, договор за чие склучуван.е се бара писмена
форма се смета за полноважен и ако не е склучен во таа форма, ако
договорнитестранки mизвршилево цеЛОСГИJ1Ипретежендел06врскитешm
настануваат од него, освен ако од целта поради кога е пропишана
формата очигледно не произлегува нешто друго.

Со оглед да во конкретниот спор се работи за товарен договор,
а во услови кога не е спорно дека тужената во целост ги исполнува
договорните обврски, за време на животот сега покоjниот татко имал
од тужената обзбедено исхрана, облека и нега, а по неговата смрт
бил пристоjно погребен, при што во погребните трошоци покра]
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тужителите учествувала и тужената,- правилно пониските судови
оцениле дека не постои осно в и за поништуван.е на то] договор.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Рев.бр.825/
95 од 28.05.1996 година.

120. Кога во цоговорот за доживотно изцржуван,е склучен
помеfy две сестри од кои едната е примател на изцршката, а
другата Koja е во брак,-е давател на издршката, е договорена
заедпица на живот, постоjат изменети околности од член 125став
1 од Заковот за наспедувазье кои се причина за раскин на
договорот, ако брачниот другар на умревиот давател на изцршката
заснова нова брачна заедпица, а примателот на издршката не се
согласи да живее во заедвица со неговата брачна другарка.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во конкретниот случаj., постои измена на околностите кои
постоеле во времето на склучуван.ето на договорот за доживотна
издршка кои измени се манифестираат во тоа што после смртта на
давателката на издршката, кога била помлада сестра на
примателката на издршката, сега тужениот, ко] бил сопруг на
давателката на доживотната издршка,И давател на издршката
стапил во брак со друга жена, а примателката на издршката
категорично одбива да ja прод.олжидоговорената заедница на живот
со нив И отишла да живее ка] синот на тужениот.

Според оцената на ово] Суд, измената на околностите по
склучуван.ето на договорот за доживотна издршка на кое е укажано
претходно, претставува причина во смисла на член 125 став 1 од
Законот за наследуван.ето договорот за доживотна издршка да се
раскине, независно што односите помегу договорните странки не
се нарушени

Пресуда на Врховниот суд на Република Макелонига
Рев.бр.200/91 од 12.03.1991година.

121. Не е ништовен подопна склучениот договор за
доживотна издрmка поради тоа што порано бил склучен друг
договор за доживотна издршка во ко] е опфатен истиот имот,
бидеj:tи не се исполнети условите од член 103 од 300. Koj од
овие договори може да произведе правно AeJCTBo, е одделно

!прашан,е кое се цени во ковкуренцига на нвв, во одделна поставка.
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Од образложението

Видно од списите во предмегот, сега пок.В. со неjзината
керка С.; чии наследници се сега тужителите, склучила договор
за доживотна издршка, заверен пред Општинскиот суд на
4.06.1983 година, во ко] било предвидено да с. се грижи за евогага
магка.]« чува и негува, а по смртта даjа погребе, а како надомест
за тоа да и го остави целиот подвижен и недвижен имот, ко] се
сосгоел од локуквина и кука со дворно место. Неспорно е и гоа,
дека сега пок.В, склучила договор за доживотна издршка и со
неjзината керка, сега тужената П ко] е заверен на 10.12.1986
година, со ко] договор сега пок.В. се обврзала по смртта да го
отстапи неjзиниот имот, ко] веке бил предмет на претходно
склучениот договор со неjзинаtа керка с.

При ваква фактичка положба, и по мислен-ето на Врховниот
суд на Македониjа, погрешно пониските суцови смета ат дека
договорот склучен во 1986 година е ништовен, бидеjКи претходно
постоел договор за доживотна издршка, со ко] бил опфатен истиот
недвижен имот односно погрешно сметаат дека сега пок.В. не
можела да склучува нов договор за доживотна издршка кога веке
претхоцниот не бил раекинат.

Ово] суд го прифака правното стоjалиште изнесено во
баран-ето за заштита на законитоста на Jавниот обвинител на
Македонига дека само заради тоа што бил склучен договор за
доживотна издршка, ко] не бил раекинат .лтодоцна склучениот
договор е ништовен. И ово] суд смета дека за Ништовноста на
вториот договор нема впитание тоа што претходно постоел друг
гаков договор со ко] ераспореден истиот имот, така што за

.ништовност на еден договор, независно кога е истиот склучен,
треба да важат одрепбите од 300, кои се однесуваат на тоа.
Пр ашан.ето , пак, за тоа к о] договор ке се примени при
конкуренциjата на двата договори, е прашатье кое ке се решава
одделно во врека со распределбата на имотот на покоjниот, во
расправуваььето за конкуренциjата на двата договори.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Гзз.бр.66/90 од
18.09 .1990 година.
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122. Краткиот временеки интервал од склучувазьето на
договорот за доживотна издршка до смртта на примателот на
иэцршката, не може да се земе сам по себе како основ за
поницгтував,е на то] договор, при состоjба кога и пред
скпучувальето ва то] договор давателот на издрmката ги
исполнувал обврските, кои со то] договор страпките тоа само го
потврдиле

о д о бра зло ж е н и е т о:

По мислен-ето на Врховниот суд на Република Македони]а,
на правилно утврдена и неспорна фактичка состоjба погрешно
пониските суцови го примениле магериталното право кога го
уважиле тужбеното баран-е и го поништиле договорот за доживотна
издршка склучен помегу сега покоjниот Н.Н. и тужените.Имено,
првостепениот суд го уважил тужбеното баран.е и го поништил
договорот исклучиво поради тоа што договорот не можел да
произведува правно деjство при состоjба кога од истиот
произлегувало дека обврските по договорот почнуваат од денот на
склучуван.ето на договор от, а од договорот не произлегувало друго
за дотогашното живеен-е на договорните страни во семешата и
економската заедница, иако таква заедница постоела помегу нив.
Таквите причини за фактичкото неизвршуватье на договорните
обврски од склучувагьето на договорот па до смртта на сега
покоjниот Н.Н. наполно го прифатил и второстепениот суд.
Правната неважност на договорот и двата пониски судаjа наогаат
во тоа што договорот бил склучен непосредно пред смртта на
примателот на издршката и неисполнуван.ето на договорните
обврски на давателот на издршката од склучувазьето на договорот
па понатаму.

Мегутоа, Врховниот судна Република Македониjа , наога дека
околноста што цоговорот за доживотна издршка е саклучен на три
дена пред смртта на примателот на издршката, само по себе не го
чини ово] договор ништавен. Ова од причини што, не е спорно, дека
ипред склучувшьето на договорот, примателот на издршката живеел
во заедница со тужените-давателите на издршката, кои се грижеле

, .за неговата нега и издршка, како и за неговото здраше така што
склучуватьето на договорот всушност претставувало правно
оформуван.е на дотогашните нивни односи. Од тука, не може да се
смета дека договорот не почнал ни да се извршува од страна на
давателот на издршката како заклучуваат пониските судови. Од
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друга страна, утврдено е дека, примателот на издршката и порано
боледувал од истата болест од Koj~ настапила и смртта. Според
тоа, последното негово лекуван.е во болница, каде и бил склучен
договор от, не било сознание на давателите на издршката за негова
блиска смрт кое би можело да се оквалификува како нивна побупа
за склучуватье на договорат за доживотна издршка, и според тоа
како неморално правно дело.

Од горе изнесеното, краткиот временски интервал од
склучуван.ето на договорат до смртта на примателот на издршката
не може да се земе како основ за поништуван.е на договорот, при
неспорното дека и пред неговото склучуван.е странките фактички
ги извршувале правата и обврските, кои со договор от ги
верифицирале.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони]а
Рев.бр.219/90 од 17.04.1990 година.

123. Работвикот ко] не ja папагал одлуката за эасновазье
работен однос ва определено време нема право со тужба да бара
да се утврди дека засновал работен оцнос на неопределено време.

О Д о бра зло ж е в и е т о:

Првостепениот суд го уважил тужбеното баран-е и утврдил
дека тужителката има засновано работен однос со тужениот на
неопределено време како наставник по музичка култура, па го
эацолжил тужениот даjа прими на тоа работно место.

Второстепениот суд таквата пресуда ja потврдил.
Врховниот суд на Република Македонига ревизиjата на

тужениот ja уважи, пресудите на двата пониски судови ги укина и
предметот го вра ти на повторно суден.е од следните причини:

Тужениот во текот на целата постапка приговара на .
ненавременоста на баран-ето за судека заштита, со оглед дека уште
со приемат на работа тужителката била известена дека заснова
работен однос на определено време и истиот ке престане на 31.08 ..
наредната година, со истекот на учебната година за ко[а е примена.
Таа не приговорила и се до крают на учебната година]а обавувала
работата согласно таквиот прием во работа. Мегутоа, двата пописки
судови пошле само од фактот дека работното место на кое
тужителката е примена е систематизирано како трашо, па според
член 7 од ЗРО од 1990 година и член 12 од ЗОПРО од 1989 година
не може да биде пополнето на определено време.
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Според мислен.ето на ово] суд, во случаjот се работи за баран.е
за утврдуван,е на времетраеен-ето за эаснован.е на работниот однос.
Имено, спорно е прашан.ето дали тужителката со тужениот
засновала работен однос на определено или на неопределено време.
Согласно оцредбиге од Законот за работните односи и Законот за
основните права од работниот однос, кои се применувале во времето
на засновагьето и траен.ето на работниот однос на тужителката ка]
тужениот, работникот за времето за кое се заснова работниот однос
сознава со обj авуван.ето на огласот за пополнуван,е на
работнотоместо и се стекнува со можност да бара заштита на своето
право, ако смета дека со тоа му е повредено, со самиот избор по
огласот. во секо] случаj после приемот на работа, работникот се
стекнува со право на заштита на правата од работниот однос, па и
со правото да бара работниот однос да го заснова на неопределено
време, ако смета дека такво право му припага, но само против
одлуката со ко]а е примен на работа на определено време.

Ово] суд го прифака стоjалиштето на пониските судови дека
горе цитираните ЗОПРО со член 12 и ЗРО со член 7 определиле во
кои случаеви може да се заснова работниот однос на определено
време, од што произлегува заклучок дека во останатите случаеви
работниот оцнос може да се заснова само на неопределено време.
Метутоа, со оглед на значението на работниот оцнос за двете страни
во односот и пошироко, то] статус на работникот мора да биде
утврден во постапката и роковите пропитани со истите законски
прописи, за остваруван,е на правата на работниците пред органите
на работодоваецот и за остваруван.е на правата со судска заштита.
После конечноста на така заснованиот работен однос, работникот
што е примен на определено време не може да бара судот да утврди
постоен.е на работен однос на неопределено време, доколку
претходно ваквото баран-е не го остварувал пред органите на
работодавецот а заштитата пред судот не ja побарал во роковите
определени со член 83 од ЗОПРО.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.787/94 од 20.09.1995 година.

124. Кога според конкурсот е дадена можност да се npиjават
како кандидати за ваставвици ка] ту:жениот факултет и лицата
кои ги испол:В:уваатусловите предвидени со Законот за насоченото
образование, со тоа се опфатени и измените и дополнениjата на
то] Закон бидеj:tи тие веке биле во важност и со тоа станале
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состав ен дел на Заковот~без оглед што се уште не биле
инкорпорирани во општите акти на Увиверзитетот , па за
наставник можело да биде избрано лице кое се здобило со эватье
доцент и нонреден професор по пат на хабилитациjа според
Заковот за високото образование.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Не е спорен фактот дека според обjавениот конкурс
кандидатите со приjавата требало да поднесат и диплома за научен
степен "магистратура или докторат" и дека примениот кандидат во
случаjов, нема таков научен степен. Мегуто а, судот во
образложението исто така го прифака и фактот дека според истиот
конкурс дадена е можност да се приjават како кандидати и сите оние
кои ги исполнуваат условите предвидени со Законот за насоченото
образование, ко] факт исто така неспорно го утврдува и
првостепениот суд. Тоа значи дека конкурсот дал можност на него
да се [аваг и кандидатите со одбранет хабилитационен труд,
затекнати како наставници.

Фактот што конкурсот се повикува на Законот за насоченото
образование а не и на неговите измени и дополнениjа ("Службен
весник на СРМ" бр.29/89), во никоj случаj нападнатата пресуда не ja
прави противречна, бидегки тие измени и дополнениj а веке биле
во важност во времето на обj авуваььето на конкурсот и изборот по
него. Со донссуван-ето на овие измени и дополнениjа, тие станале
состав ен дел на законот, па повикуван.ето на конкурсот на ово] закон
зна чи повикуван.е на неговиот интегрален текст, со веке донесените
дополнениjа. Согласно ова, утврдено е правило со член 154 од
Законот за насоченото образование, дека за нонреден професор
може да биде избран кадидат ко] има еоодветен докторат на науки,
но со дополнението на ово] закон пропишано со неговите измени и
дополнениjа од 1989година во член 26, "наставниците кои се здобиле
со зван.ето-доцент и нонреден професор по пат на хабилитациjа
според Законот за високото образование ("Службен весник на СРМ"
бр.49/74 и 36/76), имаат право да напредуваат".

Според изнесеното, погрешно е стоjалиштето на ревизиjата
дека според конкурсот било предвидено кандидатите да имаат само
степен на магистратура односно докторат. Точно е дека
Самоуправната спогодба за усогласуван.е на условите,
критериумите, постапката и начинот за избор во наставно научни и
соработнички зваььа на универзитетот "Кирил и Методиj"-Скопjе
од 1986 година, не ja инкорпорирала ваквата можност што законот
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ja дал со цитираната новела на Законот за насоченото образование.
Мегутоа, како е погоре изнесено, обjавениот конкурс изрично ja
дава таквата можност, а со ,цитираната законска одрецба неговата
примена не е условена со негзино инкорпорирагье во самоуправните
општи акти.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1551/94 од 1.11.1995година.

125.По обjавен конкурс и спровецева постапк:аза избор на
помлади асистенти, доколку ги исполнуваат обjавепите посебни
услови во конкурсот, научно истражувачката способност ja
оценува рецензионата комиси]а, како единствен надлежен и
стручен орган.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во случагот е утврцено дека тужениот Институт распишал
конкурс за избор на дваjца помлади асистенти приправници со
завршен Природноматематички факултет-група Биологиjа, насока
биохемиска-физиолошка. Научниот совет на тужениот именувал

, ,рецензиона комисига кога, по разгледуван.ето на документите
достави и извештаj со предлог за избор на Научниот совет. Научниот
совет го извршил изборот на кандидатите, а со одлука на Советот
на институтот изборот бил потврден.

во текот на постапката, некои од приjавените кандидати
приговориле на составот на рецензионата комисигаи стручноста на
неjзините членови, па тужениот, побарал толкуван,е и мислен-е од
Министерството за наука на РМ на членот 77 од3аконот за научно
-истражувачка деjност. Од Министерството за наука на РМ до
тужениот, се доставени две мислен-а во кои е дадено толкуван,е на
ово] член. Според мислен.ата, рецензионата комисиjа ja формира
научниот совет, ко] е нагкомпетентен орган да ja оцени стручноста
на членовите кои ке ги избере во оваа комисиjа. Ваквото мислеьье
го прифака и ово] суд, затоа што оваа комисиjа е негов помошен
орган во спроведуваlЬето на постапката за избор и не учествува во
изборот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1531/94 од 26.10.1995година.
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126.Туж.бата за поништуван,е па поетапката и одлуката за
прием па опредени лица заради стручно оспособуван,е и
преквалификував,е, е недопуштена, бидеj:Киза таков случаj не е
пропишана судска заштита.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според став 2 од член 1 од Законот за основните права од
работниот однос, под работен односсе подразбира доброволен однос
помегу работникот и организациjата односно работодавецот, заради
вршен.е на определени работи и економски целосообразно и
одговорно користен.е на средствата и остваруван.е правата и
обврските што се стекнуваат на работа и по основна работа. Според
член 83став 1од истиот закон, пак на работникот му е обезбердена
судска заштита во остваруван.е на правата од работен оцнос,
доколку не е задоволен од конечната одлука на надлежниот орган
во организациjата или ако то] орган не донесе одлука во рок од 30
дена, сметано од денот на поднесуван.ето на бараььето односно
приговорот и тоа во нареден рок од 15 дена. Според тоа, од
содржината на погоре цитираната законска оцредба, произлегува
дека заштита на правата одработен однос остваруваат работниците,
кои имаат засновано работен однос или оние кои учествувале на
конкурс односно оглас за засновае на работен однос.во конкретниов
случа], неспорно е дека тужителите учествувале во постапката за
стручно оспосо буван.е и преквалификацига како машинеки
работници-шивачи, за потребата на тужениот, а кога постапка била
спронедена согласно член б8 од Законот за врабогуван.ето. Како
баразъето на тужителот не се однесува за прием на нови работници,
туку за стручно оспособуван.е и преквалификациjа то] нема право
на судска заштита со примена на оцредбите од Законот за основните
права од работниот однос и Законот за работните односи, поради
што правилно одлучил второстепениот судкога ja отфрлил тужбата
како недопуштена. На таквиот заклучок упатува и одрецбата од
член 73 од Законот за вработувагьето, според кога невработеното
лице кое стручно се оспособува и преквалификува има право на
заштита на своите права како и работниците. Според тоа,
тужителите како невработени лица кои учествувале во постапката
за стручно оспособуван.е што била водена од СИЗ-от за
вработуван.е по баран,е на тужениот, а не биле примени за стручно
оспособеуван,е, немаат пра:вона судска заштита односно да бараат
поништуван.е на постапката и одлуката за прием на кандидати за
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стручно оспособуван,е и да се задолжи тужениот да j а повтори
целокупната постапка.

Решение на ВРХ9ВНИОТ суд на Република Македониjа
Рев.бр.1411/94од 29.06.1995година.

127.По обjавен конкурси спровеценапостапка за избор на
помлади асистенти доколку ги исполвуваат обjавепите посебпи
услови во конкурсот, научно-истражувачката способност ja
оцевува рецензионата комисвга, како единствен надлежен и
струченорган.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Врз основа на одлука донесена од Советот на тужениот, бил
обjавен конкурс во весникот "Нова Македониjа" на ден 2.11.1993
година за избор на дваjца помлади асистенти-приправници, со
завршен Природно математички факултет, група Биохемиjа,
насока, биохемиска-физиолошка. Со одлука донесена од Научниот
совет бр.02-8/13 од 24.10.1993 година била избрана рецензионата
комисиjа. Потоа рецензионата .комисиjа по разгледуван.ето на
приложените документи од приj авените кандидати составила
извешта] според ко] од приjавените 9 кандидати по конкурсот, само
еден кандидат не ги исполнувал условите по конкурсот а дала
предлог за избор на кандидатите Б.К. и М.С. Научниот совет на
тужениот на свогата седница одржана на ден 12.01.1994годинадонел
одлука за избор на кандидатитеБ.К. иМ. С. Тужителката недоволна
од таквата одлука вложила приговор, одкои причинии рецензионата
комисига дала свое мислен.е по поднесениот приговор на
тужителката, како и другите кандиати. Потоа советот на тужениот
на ден 20.01.1994година донел одлука со кога го потврдил изборот
на двете кандидатки за помлади асистенки-приправници.

На така утврдена фактичка состоjба, судовите оцениле дека
тужениот конкурсот и постапката за избор на дваjца помлади
асистенти-приправници ja спровел согласно одрецбите од Законат
за научно-истражувачката деjност, како и своите општи акти, од
кои причини го оцбила тужбеното бараiье на тужителката како
неосновано.

Врховниот суд на Република Македони]а, наога дека судовите
правилно го примениле материталното право зошто утврдиле дека
тужениот КОНКУРСОТ и поетапката за избор по конкурсот ja спровел
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согласно оцредбиге од Законат за научноистражувачката деjност
како и своите општи акти. Имено, врз основа на одлука донесена
од советот на тужениот на ден 21.10.1993 година бил обjавен
конкурсот за избор на дваjца помлади асистенти асистенти со
заиршен Природно математички факултет Група биологиjа,насока
биохемиjа-физиолошка, согласно член 75 од Законот за
научнаистражувачка деjност и член 126 од Статутот на тужениот.
Потоа поетапката за избор по конкурсот била спроведена исто така
согласно погоре цитираниот закон, при што биле избрани кандидати
кои во целост ги исполнуваат условите предвидени во конкурсот.
Рецензионата комисиjа тужениот ja составил согласно член 77 од
Законот за научноистражувачката дерюст, и тоа со одлука на
научниот совет, ко] е единствено надлежен и стручен за именуван,е. .на истата, па потоа рецензионата комисига исто така како надлежен
и стручен орган дала свое мислен.е и предлог за избор на дваjца
кандидати за помлади асистенти по обjавениот конкурс.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1630/94 од 26.10.1995 година.

128. Надоместот на троmоци за превоз до и од работа
следува ако истиот е предвиден во колективниот договор, и ако
работодавецот не обезбедил сопствен превоз, а постои jавен
сообрака] на релациjата до и од работа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази пониските судови, мегудруго го,
утврдиле дека тужителите се жители на блиското село и сите се
вработени ка] тужениот, дека не им е обезбеден превоз од селото
до автобуската постотка во близината на градот, односно на
крстосницата на патот што оди во правецот на работните простории
во грацот, а од постоjката до работните простории на тужениот
превоз е обезбеден. До 10.09.1990 година тужениот на тужителите

. .им надоместувал патни трошоци-превоз за релацига од нивното село
на живеен,е до построjката и обратно, но после ово] период
надоместот -го укинал. Исто така, тие судови утврдиле дека не пости
посебна релациjа за користен.е на автобус од селото каде што
живееле тужителите до постоjката на крстосницата на патот, кое
ова растоjание тужителите го минувале пеш и дека од нивните
куки па до постоjката растоjанието е над 2000 метра.
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При вака утврдената фактичка состоjба второстепениот
суд правилно го применил материj алното право со побиваната
пресуда кога-го опбил тужбеното баран-е. Според опредбата од
член 82 од Општиот колективен договор за стопанството на СРМ
("Службен весник на СРМ" бр.30/90), к о] се применувал во
времето за ко] се бара надоместот на превоз и на ко] основано се
повикува второстепениот суд во побиената пресуда, - работникот
има право на надомест на трошоци за превоз до и од работа над 2
километра само во случа] кога нема организиран таков превоз
(сопетвен превоз на организациjата), со тоа што на него му се
надоместуваат трошоците во висина на превозот со jавните
сообракагни средства. И според член 77 од Општиот колективен
договор на РМ С'Службен весник на РМ" бр.29/92)-на работниците
им се исплатува вадомест на трошоци за превоз во локалниот
[авен сообрака] до и од работа над 2 километра само во случаj
кога рабогоцавецот нема организиран превоз, а превозот како
услов при работа е утврден со колективен договор односно со
општ акт на работодавецот. Колективниот договор за гранката
Електроенергетика на Македониj а, во ко]а спага тужениот, е
обjавен во "Службен весник на РМ" бр.48/92 и влегол во сила од
13.08.1992 година што значи во пернодот што не го опфака
времето за кое се бара надоместокот, но и во ово] акт е
предвидено правото на надомест идентично како во член 77 од
понапред цитираниот Општ колективен договор.

Од изнесените одрец би на цитираните договори, па и
решението за укинуван.е на правото на вадомест на превоз,
произлегува дека тужителите немаат право на нацоместот
бидегки не постои превоз со средства на jавниот сообрака] на. . . . .релацигата од нивното село до посгогката на крстоносницата на
патат во правец на фабриката на тужениот, така што и
тужителите не се ИЗЛОЖ~!!!!J!~_1'РЕ!!llоцизаплакан-е IIaIIревоз за
дoaгaIЬe до:р~iбота-одilосн~до тааПОС~()jкапри oдeIЬe' на работа,
ине. се иiложени~на трошоци з'а такЪв превоз, дотолку.повев»
што"'тужениот .cO-ёОПСТ~~!!jj.~.:Qiiе:д:с.тв~а::~,::ЙМj5._Q~1~§8У!i~__!!Q,~~.~зод
пОс~<?j~~f~''iii-кр'ётосйицата ДQ.Е~~9:Г_~9.ТQм~_с.то.,како..пр.и..Q.деIЬе
на работа', така""iI"'прIГвракаiьетоод работа. Поради ова ревизиj атана ···туженит·е·-е"О·Дбиеiiа.·'каiа"не·о·сно-ваЙ~i:-"'''''--- --- --------- -,--." .

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони] а
Рев.бр.771/94 од 16.02.1994година.
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129. Работвикот чи] работен оцнос престанал поради
изречена дисциплипска мерка-престануван,е на работен однос,
нема право на исплата на отиремнива иако во исто време остварил
право на пензита.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Ревизискиот наводи за погрешна примена на материjалното
право, за што директорот не можел да донесе решение за престанок
на работниот однос на тужителот, без претходно да му биде
доставена одлука донесена по неговиот приговор и~авен против
одлуката на дисциплинската комисиjа, е неоснован. Имено, во
редовната постапка е утврдено дека против тужителот е водена
дисциплинскапостапка поради повреда на работните обврски идека
соодлука наДисциплинскатакомисиjаод 14.12.1991годинаизречена
му била дисциплинска мерка-пресгануван.е на работниот однос.
Приговорот изjавен од тужителот против таа одлука бил одбиен од
Работничкиот совет на 19.02.1992година, после што генералниот
директор донел решение на 13.03.1992година со кое на тужителот
му престанал работниот однос сметано од 7.03.1992 година. На
14.04.1992година од страна на СИЗ на ПИОМ - Подрачна единица
с. по баран-ето на тужителот за право· на инвалидска пензиjа,
донесено е решение со кое му се признава право на инвалидска
пензиjа сметано од 7;03.1992година.

При таква утврдена фактичка состоjба, пониските судови го
одбиле тужбеното баран,е да се задолжи тужениот на тужителот
да му исплати отпремни:наво висина на три лични доходиодпросекот
на месеците наведени во баран-ето. При одлучуватьето, судовите
тргнале од тоа што на тужителот му престанал работниот однос
поради изречена дисциплинска мерка-врестануван-е на работен
однос и поради тоа не му припага право на исплата на отпремнина
поради заминуван-е во пензи]а. Ова особено повеке што тужениот
не донел решение за пресгануван-е на работниот однос на
тужителот поради негово заминуван,е во пензиjа, туку работниот
оцнос му престанал како резултат на изречената дисциплинека
мерка.

Врховниот суд на Република Македони]а, наога дека со
ваквото оцлучувалье пониските судови правилно го примениле
материjалното право, а се согласува и со причините изнесени во
пресуда. Имено, и по наоган.е на ово] суд, тужителот нема право на
исплата на отпремнина поради заминувалье во пензига, со оглед на
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фактот што неговиот работен однос престанал заради изречената
дисциплинска мерка. Притоа, дури и да е точно на тужителот дека
не му била доставена одлука донесена по неговиот приговор,
таквата околност е без зна чен-е за поинакво одлучуван.е, зашто
тужителот и без тоа можел да бара заштита на своите права пред
надлежен суд согласно член 83 став 1 од ЗОПРО.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.157/95 од 11.01.1996 година.

130. Ако наставник ..ко] работел со непопв работеп фонд
па часови-13 часа неделно во две учвлишта, користеп годишеи
одмор во должина како и другите работницв, има право па поли
изпос па регрес за користен,е па годишеи одмор.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителката како професор по англиски [азик засновала
работен однос ка] тужениот на неопределено време со неполн фонд
на часови-г О неделно сметано од 12.09.1989годинаи на истиот начин
со 3 часа неделно, засновала работен однос сметано од 16.10.1989
година во друго училиште . Сите права од работниот однос
тужителката ги остварувала ка] тужениот. За 1989 -1990 година,
тужителката користела годишен одмор како и останатите вработени
ка] тужениот во времето од 1.07..па до 15.08.1990година. На име
регрес за користен.е на годишен одмор на сите вработени ка]
тужениот им било исплатено по 3.020,00 денари, а пак на
тужителката и било исплатено 2.013,00денари односно помалку од
другите за 1.007,0денар:и.СИЗ за образование за оваа намена на
тужениот има преведено потребни финансиски средства. Согласно
со член 77 од Општиот колективен договор ("Службен весник на
СРМ" бр.30/90), ко] бил во сила во спорниот временски период,
работникот има право на регрес за годишен одмор наjмалку во
висина на просечниот месечен чист личен доход по работник
исплатен од стопанството на Републиката во претходните три
месеци, а со истата соцржина е и член 44 став 1 од Правилниот за
заедничките основи и мерила , ка] тужениот. При состоjба, кога
не е спорно дека тужителката како и останатите вработени ка]
тужениот го користеле годишнио-г одмор за 1990 година,
тужителката има право на регрес за користен.е на годишен одмор
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во износ ко] им бил исплатен и на останатите вработени ка]
тужениот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.409/93 од 1.06.1993 година.

131. Околноста што работоводвиот орган на работната
оргавизациjа има законско овластувшьеда вршиизбор, односно
распоредуваlЬе па работпикот со посебни овпастуватьа и
одговорпости не го вклучува во себе и правото да распореди
работник со вакво свп[ство па друго работпо место, доколку
распоредуваIЬетопе било диктирапоод пеопходнатапотреба па
процесотИорганизациjатапа работата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителот бил во работен однос при тужениот како лекар
специjалист по медицина на трудот . Со одлука донесена од советот
на тужениот од 28.03.1989 година, а по претходно обjавен конкурс,
тужителот бил избран за началник на Службата за медицина на
трудот. Потоа со одлукадонесена од директорот на тужениот од
28.12.1992 година тужителот бил разрешен од началник на службата
за медицина на трудот и распореден како лекар опеци] алист по
медицина на трудот во Службата намедицина на трудот сметано од
1.01.1993 година, асогласно член 44 и 45 од Правилникот за работни
одно си на тужениот. Против наведената одлука тужитепот вложил
приговор, по ко] приговор не се произнеп надлежниот орган при
тужениот.

Согласно со член 17 став 2 од Заковот за основните права од
работниот однос, во случаj на неопходна потреба на процесот и
организациjата на работата работникот може да биде распореден
на секое работно место кое одговара на неговиот степен на стручна
подготовка од определен вид э.аниман.е, знаен,е и работна
способност. во конкретниов случа] се дога до заклучок дека
тужениот не ja утврдил потребата за разрешуван,е на тужителот.и
распоредуван-е на друго работно место. Од содржината на оцредбата
од член 23 став 2 од Заковот за основните права од работниот
оцнос произлегува дека на работникот.задолжително му се доставува
писмена одлука со ко]« се одлучува за остваруватьето на неговите
поединечни права, обврски и одговорности. Според тоа во одлуката
треба да бидат дадени образложени причини за неjзиното
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цонесуваьье што од една страна на работникот му овозможува да ja
оствари заштита на своите права од работен однос, а од-друга страна
на надлежниот орган, во конкретниот случа] на судот му
овозможува да оцени дали причините за донесуван.ето на таквата
оцлука се законити или не. во конкретниов случа] оспорената одлука
не содржи никави образложени причини, поради што се донга до
заклучок дека од страна на тужениот не е уврдена потреба за
распоредуван,е на тужителот согласно член 17 став 2 од Законот
на основните права од работниот однос и член 48 од Правилникот
за работните односи на тужениот. Според тоа, без точно утврдени и
образложени причини не може да доjде до законито распоредуван,е
на било ко] работник, а во конкретниов случаj ниту на тужителот
како работник на работното место- началник на Службата на
медицина на трудот , работно место со посебно овластувагье и
одговорност. во одлуката за разрешуван.е и распоредуван,е на
тужителот, ко]» е без образложени причини, во уводот стои дека е
донесена согласно член 44 и 45 одПравилникот за работните односи
на тужениот, во кои одредби е предвидено ко] носи одлука за
разрешуван-е на работник со посебно обпастуван,е и одговорности,
како и тоа дека разрешениот работник се распоредува на работно
место кое оцговара на неговиот степен на стручна подготовка од
определен вид заниман.е, знаен,е и способност, што значи дека при
цонесувагьто .на одлуката за разрешуван.е и распоредуван,е, а
согласно член 48 од истиот правилник, тужениот бил должен даjа
утврди неопходната потреба на процесот и организациjата на
работата. Qд изложеното произлегува дека оспорената одлука за
разрешуватье ираспоредуватье на тужителот, тужениотла донесол
без утврцена потреба на процесоти организациjа на работата, Koja
одлука е без образложени причини, поради што е незаконита, затоа
што е донесена спротивно на опредбите од Правилникот за
работните одиоси на тужениот по член 17 став 2 од Законот за
основните права од работниот однос.

Пресуда на Врховниот судна Република Македонига Рев.бр.49/
94 од 7.04.1994 година.

132.При состоjба кога ка] тужителот постои..эабояуватье
па левата рака, а заболувшьетое одтаков карактер што пе бара
мируван,е, истиот пе може да биде земен на дисциплинска
одговорност само поради тоа што за време па бопедуватьеод
Комисиjата па тужепиот не бил затечен дома.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

На повторното суцен,е првостепениот суд треба да ги има во
предвид укажуван.ата изнесени во решениево и подробно да се
позанимава со прашан.ето дали тужителот го злоупотребил правото
на користен,е на боледуван.е на таков начин што тоа да претставува
потешка повреда на работнта обврска од цитираниот член 25 став 1
точка 9 од Правилникот за дисциплинска одговорност на тужениот.
Притоа, првостепениот суд треба да го има предвид фактот дека
ка] тужителот постои эаболуван,е на левата рака. Ако болеста на
тужителот е од таков карактер што бара физичка активност.истиот
не може да биде земен на дисциплинска одговорност само поради
тоа што за време на бопедуван,е од Комисиjата на тужениот не бил
затечен дома. Во таа смисла, покраj веке изведените докази.
првостепениот суд треба со сигурност да го провери карактерот
на заболувальето ка] тужителот за ко]« цел може да постапи согласно
член 250 од ЗПЦ а потоа согласно со содржината на цитираниот
член 54 став 1 од ЗОПРО и член 25 став 1точка 9 од наведенист
Правилник, зависно од тоа што ке утврди, да одлучи по поставеното
баратье.

Решение на Врховниот суд на Република Макепони] а
Рев.бр.593/93 од 2.09.1993 година.

133.Околноста што работникот во оцреденвременскипе
риод изостанал од работа .повеке работни часови, не може
неодработенитечасови да се собираат и да се засметуваат како
деповина неоправцано отсуство од работа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Пониските судови го уважиле тужбеното бар ан,е на
тужителот и [а поништиле оспорената конечна одлука на тужени<?т
со кога му била изречена мерката престануван.е на работниот однос
од причина што оцениле дека во деганието на тужителот не се
содржани обележjата на повредата потешка повреда на работната
обврска од член 12точка 23 од цитираниот Правилник-"неоправдано
изостануван.е од работа повекс од 5 работни дена во текат на 12
месеци". Тужителот неоправдво изостанувал од работа 4 работни
дена, мегутоа околноста што то] на повехе наврати не билприсустен
на работа во текот на целото работно време, односно неоправдано
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изостанал од работа по веке работни часови? не може
неодработените часови да се собираат и истите да се претвораат и
се засметуваат како работни денови на неоправдано отсуство од
работа? така што? и по мислен.ето на Врховниот суд на Република
Македони]а, пониските суцони, поагагки од ваквото стоjалиште,
правилно прифатиле дека во конкретниот случаj не е исполнет
условот од споменатата оцредба на цитираниот Правилник за да би
можело за ваква повреда на тужителот да му се изрекне
дисциплинската мерка-престануван.е на работниот однос. Оваа, и
другите причини кои поблиску се дадени во образложението на
побиваната пресуда, се правилни и на закон основани, па како такви
и Врховниот суд на Република Македониjа во целост ги прифака.

Врховниот суд на Република Македониj а го ценеше
ревизискиот навод во ко] се истакнува дека во дисциплинската
постапка, врз основа на изведените докази и од признанието на
тужителот, било утврдено дека то] самоволно ja напуштил работата
и дека ваквото деjание има елементи на тешка повреда на работната
обврска за ко]«, според одредбите на член 21 од Правилникот за
дисциплинско и магериталните одговорности, задолжително се
изрекува дисциплинската мерка престануван-е на работниот однос.
Мегутоа, имаjКи ги предвид горенаведените причини, ово] навод е
неоснован. Имено, кога тужителот е огласен за виновен само за
потешката повреда на работнта обврска утврпена во член 12 точка
23 од Правилникот, а не и за други повреди, а од друга страна кога
се има во вид дека за оваа повреда, како што пониските судови
правилно оцениле, не постоеле услови за изрекуваlЬе на
дисциплинската мерка престануван,е на работниот однос, опредбата
од член 21од цитираниот Правилник, на ко]« тужениот се повикува
во ревизшата. по наогатьето на ово] суд, нема практично значен.е,
бидеjКи наведената одрецба од ово] член може да се.примени само
под претпоставка ако повредата на работната обврска е сторена,
што пак не е случа] во конкретниот спор.

Пресудено во Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.953/93 од 11.11.1993 година.

133-А_ во случаj кога и покраj сторените пропусти од
работникот за непригавував,е на своето отсуство поради болест
во рок од 24 часа, нему му било дозволено да продолжи со работа,
со што се смета дека боледувазъето било одобрено во смиспа на
член 113 точка 4 од ЗРО, не постоjат оправдани причини за
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престанок на работниот оцнос со отказ, даден од страна на
работодавецот, согпасно член 115етап 1 точка 7 од ЗРО.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Второстепениот суд со побиваната пресуда прифакагки ja во
цел ост утврдената фактичка положба од страна на првостепениот
суд, искажал стоjалиште дека во случаjот треба да се примени член
115 став 1 точка 7 од ЗРО, односно дека работниот однос на
тужителот му престанал со отказ на работодавецот поради кршетье
на работната дисциплина, биде.ки поради болест отсаствувал од
работа, а за тоа во рок од 24 часа не го известил работодавецот. во
тоа то] суд го наога основот за законитоста на решението за
престанок на работниот однос. Во побиваната пресуда
второстепениот суд прифатил дека поднесеното боледуван,е од
страна на тужител е прифатено од страна на тужениот, со што му
биле оправдани деновите во кои што отсаствувал пред 23.05.1994.година, и да после ово] датум продолжил со редовно извршуван,е
на своите работни задачи се до 13.06.1994 година. Мегутоа, на вака
утврдената фактичка положба со побиваната пресуда, погрешно е
применето материjалното право кога судот го применил член 115
став 1точка 7 од зро. Всушност во ово] случаj требало да се примени
член 112 од ЗРО? со ко] е пропишано дека работниот однос на
работникот не може да му престане со токаз од страна на
работодавецот ако не постои оправдана причина врзана за неговото
однесуван.е, мегу кои оправдани причини пропишани со член 113од
ЗРО, е и онаа од точка 4, заради одобрено боледуван-е.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр~903/95 од 19.06.1996 година.

134. во спор за ппакан,е на невоплатева плата? судот е
должен да утврди дали ту.жителот во спорниот временеки период
ги изврmyвал или не ги изврmyвал своите работни задачи, зошто
за остварував,е на правото на плата не е доволно работнивот
само физички да биде присутен на работа, а да не ги изврmyва
своите работни задачи.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Врховниот суд на Република Македони]а наога дека пониските
судови во побиваната и првостепената пресуда, поради погрешна
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примена на материталното право, фактичката состоjба нецелосно
ja утврдиле, што била причина по тужбеното баратье да одлучат на
наведенвот начин, иако за таквоото одлучуван,е немало доволно
прифатливи причини во делот ко] се однесува врз прашан-ето на
право на личен доход според вложениот труд, на што основано се
укажува во изjавената ревизиjа. во врска со ова прашан,е, пониските
судови поагаат од фактот дека тужителот во спорниот временски
период лоагал на работа, дека не бил суспендиран и дека неговото
неработен.е и отсуство на придонес во остваруван-ето на добивката
не е утврдено со правосилна судска одлука, за кое прашан-е се води
спор пред првостепениот суд, па изведуваат заклучок дека поради
тоа тужителот има право на личен доход.Мегутоа, таквиот заклучок
оно] суд не може да го прифати како основан. Имено, согласно член
49 став 2 од Законот за основните права од работниот однос на
работникот му припага правото на личен доход како дел од докодот
ко] е сразмерен на придонесот на работникот во создаватьето на то]
доход. Тоа значи дека личниот доход на работнихот зависи од
неговиот однос кон работата, односно од индивидуалниот придонес
во создаваььето на доходотво организациjата. во конкретниов случаj,
пониските судови биле должни да проверат дали во спорниот
временски период за ко] тужителот бара да му биде исплатен личен
доход според вложениот труд, ги извршувал своите работни задачи
и кои, бидезки во смисла на наведеното не е доволно работникот
само физички да биде присутен на работа без да ги извршува
работните обврски, а токму на тоа укажува тужениот во текот на
постапката и во изjавената ревизиjа. Притоа, пониските судови, без
оглед на тоа што во фактичката состоjба утврдуваат дека со одлука
на тужителот му престанува работниот однос поради сторена
потешка повреда на работната обврска, испуштаат од предвид дека
оваа мерка, видно од наведената одлука; е изречена токму поради
неизвршуван.е и несовесно извршуван.е на работните обврски од
страна на тужителот во спорниот временски период.

Како поради погрешна примена на материjалното право во
ово] дел фактичката состоjба по предметот не е целосно утврдена,
нема услови за преиначуван-е на побиваните пресуди согласно член
395став 1од ЗПЦ а ипоради HaQ!JlloT на ко] е одлучено по тужбеното
баран.е во останатиот дел, следуваше согласно член 395 став 2 од
ЗПП побиваните пресуди да бидат укинати и предметот да биде
вратен на повторно суден.е на првостепениот суд.

во текот на повторното cyдelЬe првостепениот суд треба да
ги има предвид укажувагьата изнесени во решението и подробно да
се позанимава со прашатьето дали и кои работни задачи тужителот
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ги извршувал во спорниот временеки период за ко] бара да му биде
исплатен личниот доход според вложениот труд, за ко]« цел ке треба
да изведе нови докази кои ке бидат предложени од стр анките , а исто
така и оние согласно член 7 став 3 од ЗПЦ па зависно од тоа што ке
утврди преку, согласно цитираниот член 49 од запра и член 133
став 1 од Колективниот договор ка] тужениот, ке одлучи по
тужбеното баран-е.

Решение на Врховниот суд на Република Македонша Рев.бр.63/
94 од 21.04.1994 година.

135. Кога Општинскиот одбор на месните эаеднвцв своите
приходи ги остварувал од буцетот на општината, како и заради
тоа што оnmтината не донела одлука за престанок на неговиот
субjективитет:) обврската за солидарно исплакаffiе на
неисnлатениот личен доход и другите надоместоци на вработепите
во то] Опmтински одбор пага и на општината.

а д о бра зло ж е н и е т о:

Не постои погрешна примена на материjалното право, ако се
има предвид утврдената, фактичка состоjба. Утврдено е дека
првотужениот Општински одбор на месни заедници - Б. е основан
од страна на тогашната Општинска конференциjа на ССРМ - Б. и
Општината Б. и тоа во 1970 година. Првотужениот немал свои
самоуправни општи акти: статут на работната заедница, правилник
за работа, Правилник за работни односи и друго, а тужителите биле
вработени во Општинскиот одбор, додека средствата за исплата на
нивните лични доходи и други вадомести од работен однос за целиот
период на нивното работен.е се обезбедувани од буцетот на
Општината се до 1.01.1991 година, кага финансиразъето престанало
и на тужителите од тогаш не им се исплатувани личните доходи и
надоместоците, означени во изреката на пресудата на Општинскиот
суд во Б. утврдени со вештачетье. Еден од тужителите, ПА На
19.06.1991 година заминал во пензиjа,а некои од нив од 1.09.1992
година се преземени на работа во службата на општи и заеднички
работи при Влядата на Република Македони] а, додека останатите
тужители се уште се водат како вработени ка] првотужениот.

При така утврдена фактичка состоjба, Kojaвсашност и не била
спорна, освен во делот дали првотужениот е основан и од тужената
општина, Општинскиот суд во Б. го уважил тужбеното баран,е на
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тужителите спрема првотужениот заклучувагки дека то] е во обврска
на тужителите да го плака личниот доход, како и надсместоците со
ОГЛ~дна тоа дека то] претставува посебен субjект во правото, има
свогство на правно лице, со свои органи, надлежности и општи акти,
а го одбил тужбеното баран.е према тужената Општина поради
неман,е на пасивна легитимациj а на неjзината страна, затоа што
сегашната Општина не е правен следбеник на поранешната општина
Б. и што првотужениот и не бил основан директно од поранешната
Општина. Мегутоа, Окружниот суд во Б. го уважил тужбеното
баран,е и спрема тужената Општина, затоа што заклучил дека и
таа, покра] првотужениот, ja има истата обврска, образлататки го
тоа со утврдениот факт дека првотужениот е основан и од
поранешната Општина. Со ваквото одлучуван.е, Врховниот суд на
Република Македонига оценува дека пониските судови правилно го
прим ениле материтапното право, а причините изнесени во нивните
пресуди. во пресудата на Општинскиот суд по однос на обврската
на првотужениот, а во пресудаа на Окружниот суд по однос на
обврската на второтужениот, како правно одржани ги прифака.

Ревизискиот навод, инаку истакнуван и во текот на редовната
постапка, дека тужителите засновале работен однос со
првотужениот, ко] е правно лице, а не со тужената Општина и дека
до 1.07.1991 година преку првотужениот примале личен доход, каде
и ги остварувале своите права од работен однос, и дека тужената
Општина не е во никаква обврска према нив, ово] Суд го оцени како
неоснован, затоа што неспорно е дека првотужениот приходите ги
остварувал од буцетот на Општината, дека нема одлука за престанок
на субеjтивитетот на првотужениот, па според .тоа дека тужителите
правото на личен доход и надоместоците треба да ги остваруваат
како и досега, а тоа значи дека према нив во обврска се како
првотужениот, така и второтужената Општина, до донесувагье на
Законот за локалната самоуправа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а под
Рев.бр.165/93 од16.03.1993 година.

136.При состорба кога тужителката сметано од 18.04. па до
31.12.1991 година била привремено спречена за работа поради
бопецувшье, ветата нема право на годишен одмор за таа година.
Ова поради тоа што еоглаено член 31 етав 3 од ЗОПРО
работнивот мора да започне со користезъето на годвшявот оцмор
во текотна календарската година. Тужителката веке е отсутна
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од работа по основ-бопедуватье, поради што не може едновремено
по друг основ-годяшен оДмор, да отсуствува од работа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази првостепениот суд утврдил, а
второстепениот суд прифатил, мегу останатото, дека тужителката
е вработена ка] тужениот како лаборант и дека во временскиот пе
риод од 18.04. па до 31.12.1991 година била на боледуван.е, за ко]
временеки период примила надомест на личен доход. На ден
25.12.1991 година тужителката поднела молба да и се одобри
користен.ето на годишен одмор за 1991 година, мегутоа, со
решението на директорот на тужениот од 29.04.1992 година
баразъето и било одбиено.

При изнесената фактичка состоjба, по наогатьето на
Врховниотсудна Република Македони]а, судовитеод понизок степен
во побиваната и првостепената пресуда, правилно го примениле
материjалното право. Имено, согласно член 31 став 3 од Законот за
основните права од работниот однос и член 93 став 1 од
Правилникот за работните односи ка] тужениот, на кои инаку се
повикуваат судовите од понизок степен, годишен одмор може да се
користи во два дела и гоа првиот дел се користи без прекин во траен.е
од наjмалку 12 работни дена во гекот на календарската година, а
вториот дел наjдоцна до 30jуни наредната година.При состоjба кога
е неспорно дека тужителката сметано од 18.04. па заклучно со
31.12.1991 година била привремено спречена за работа поради
боледуван,е, правилен заклучок извеле суцовите од понизок степен
дека не биле исполнети законските претпоставки тужителката да
се стекне со право на користев-е нд годишен одмор за таа година.
во оцнос на ова прашаIЬе судовите од понизок степен даваат детално
образложени причини, кои ово] суд ги прифака. во врека со тоа,
ревизискиот навод дека во побиваната и првостепената пресуда е
погрешно применето материталното право поради тоа што судовите
заклучуваат дека тужителката требала да го прекине боледувалье,
со цел да го искористи годишниот одмор за 1991 година, според
наогагьето на Врховниот суд на Република Македони]а, не е од
влиjание за поинакво одлучуватье. Одбиваjки го тужбенато баран-е,
како што е тоа веке образложено, судовите од понизок стецен
поагаат од 'гоадека согласно член 88став 1од наведениот Правилник
работникот може годишен одмор да го користи ВО текот на
календарската година врз основа на планот за користен.ена годишен
одмор, а само дека според условите од-цитираниот законски пропие
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:може да го користи и до 30 jуни наредната година> односно дека
работникот мора да започне со користезъето на годишниот одмор
во текот на календарската година. Врховниот суд на Република
Македониjа се согласува со ваквиот заклучок во побиваната и
првостепената пресуда. КО] е од суштествено значен,е за одлучуватье
по тужбеното баран.е. Токму поради тоа, и ово] суд наога дека нема
основ да се прифати дека тужителката требало да го прекине
боледуван-ето со цел да го искористи годишниот одмор за 1991
година> зошто работник за време боледуваIЬето не може да користи
годишен одмор. Кога работникот веке е отсутен од работа по основ
боледуван.е, то] не може истовремено и по основ на користетье на
годишен одмор да отсуствува од работа. во таков случаj, со право
да користи годишен одмор работникот би се стекнал само под услов
да го заклучи боледувавето. Мегутоа, ваквото образложение на
судовите од понизок степен> според наогагьето на Врховниот суд на
Република Македони]а, само претставува едно укажуван.е кое>
поради сите други образложени причини, не било од влиj ание за
одлучуван.е по тужбеното баран-е.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.581/93 од 16.09.1993 година.

137. Работвикот ве може да води судски спор за
по......нитгптував,е ва одлуката ва работодавецот со Koja е утврдево
постоезьето ва mтетата причивета од работникот.зошто таа
одлука ве го обврзува работникот .Тоа ве значи дека работнивот 7

до:колку докаже правев интерес за тоа, нема право да подпесе
тужба со Koja ке бара да се утврди дека не постои обврска да му
ja надомести такната штета на работоцавецот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се наводите во ревизиjата за погрешна при:мена
на Законат за основните права од работниот однос. Второстепениот
суд со побивеното решение смета дека со првостепеното решение
правилно првостепениот суд се огласил за ненадлежен за
постапуван.е по тужбата на тужителката и истата ja отфрлил од
причини што решението од 25.11.1993 година донесено од тужениот
што го напага тужителот е за вадомест на штета што тужителот ja
сторил на тужениот, па без оглед што таа одлука е конечна, таа не
го обврзува работникот да ja вадомести штетата. Поради ова,

21 Збирка на судски одлуки 321



според истиот суд, ово] спор не може да се третира како спор за
заштита на правата на работникот во смисла на одредбата од 83
од ЗОПРО.

По наоган,е на ревизискиот суд , без оглед на оцредбите и
причините на кои се повикуваат пониските судови во нападнатите
решениjа, правилно е применет ЗПП кога првостепениот суд ja
отфрлил тужба та на тужителката . Имено, според член 80 став 3 од
ЗОПРО, поднесуван-ето на приговор од став 1 на ово] член, го
задржува извршуван.ето на одлуката до донесуван.е на конечна
одлука во организациjата односно ка] работодавецот, освен во
случаите утврдени со закон. во член 72 од истиот закон предвидено
е дека постоен.ето на штетата го утврдува надлежен орган на
организациjата односно работодавецот, но одлуката со ко]» истата
е утврдена, не го обврзува работникот, така што организациjата,
односно работодавецот е то] ко] преку суд може да бара
надоместуван,е на штетата. Со оглед дека нападнатото решение
донесено од тужениот не е извршливо, ниту по него тужителката
мора да постапи, таа не може да бара тоа да се поништи. Ова не
значи дека тужителката не може да бара со тужба да се утврди
дека ка] неа не постои обврска да ja надомести штетата. Но прашан.е
е дали таа за ова би имала правен интерес кога веке нападнатото
решение за надомест на штета неjзе не ja обврзува, односно по тоа
решение не мора да постапи.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.968/94 од 18.04.1995година.

138.Постои прадонесна работникот за HaCTaн~TaTaштета
поради неостварена плата ако се утврди дека то] ги сторил
повредите на работната должност (обврска), а одлукит~ на
дисциплинскитеоргани со кои му е изречена дисциплинсtfата
мерка престанувазье на работниот однос се пониmтени само
поради суштествена повреда на дисциплинскатапостапка или
порадизастареност.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во случаjот не е спорно дека тужителот бил во работен однос
ка] тужениот на работно место одговорен продавач. На 5.02.1993
година, му престанал работниот однос на основа одлука донесена
од дисциплинската комисиjа на тужениот. во постапка за заштита
на правата, со пресуда на првостепениот суд од 2.04.1993 година,
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уважено е тужбеното баран-е и поништени се одлукиге на
дисциплинските органи на тужениот само поради застареност на
воден-его на дисциплинската постапка. Тужителот е вратен на
работа на 5.11.1993 година. На основа таквата состоjба двата суда
изведуваат заклучок дека тужителот бил незаконито спречен да ja
оствари платата за предметниот период, поради што има право на
надомест за платата.

Мегутоа, уште во одговорот на тужбата тужениот го оспорил
тужбеното бараьье истакнувагки дека одлуките на дисциплинските
органи на тужениот за престануван.в на работниот оцнос на
тужителот се поништени само поради застареност на воден-ето на
дисциплинската постапка, а тоа упатува на заклучок дека тужениот
укажувал на факти и околности кои се од значен.е за утврцуван.ето
на придонесот на тужителот во настануван.ето на штетата во смисла
на член 192 од 300.

ВО повторната постапка првостепениот суд ке треба да
изведува докази за тоа дали тужителот ги сторил повредите за кои
му била изречена дисциплинската мерка-престанок на работниот
однос и дали за тоа постоела негова одговорност. Тоа од причини
што, по мислен-ето на ово] суд, постои придонес на работникот во
смисла на цитираната законска оцредба во настануван.ето на
штетата со неостваруван,е на платата ка] работодавецот, ако то]
ги сторил повредите и постоела негова одговорност, заради што е
поведена дисциплинската постапка и му е изречена мерката
пресгануватье на работниот оцнос, без оглед што во постапката за
заштита на неговите права одлуките на дисциплинокитеоргани на
работодавачот, се поништени како незаконити, поради застареност .
на воден-ето на дисциплинската постапка.

Решение на Врховниотсудна Република Македониjа Рев.бр.76/
95 од 19.12.1995 година.

139.Кога ворешениетоза престанував,енаработниотоднос
не е соцржан отказниот РОК7 иако работнивот има.право па,
отказеп РОК7 решението е незаконито во делот за денот на
престанокот па раб~тп:q:от,однос, и судот ке го попишти
решението само во то] дел.

Од образложението:

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Макецони]а,
стоjалиштето на двата супа дека во ово] случаj решението на
тужениот работодавец во целост е незаконито, поради тоа што во
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него не се содржани одрецби за отказниот рок, е погрешно. Имено,
со опредбите од член 115 став 1 точка 6 од Законот за работните
односи ("Службен весник на РМ" бр.80/93), работниот однос на
работникот му престанува со отказ од страна на работодавецот
поради кршегье на работната дисциплина или неисполнуван,е на
обврските утврдени со закон, колективен договор и договор за
работа, особено ако неоправдано изостане од работа три
последователни работни дена или пет работни дена со прекин во
текот на една година. Согласно со член 12 1 од истиот закон,
отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од
шест месеци, во зависност од должината на работниот стаж и
причините за отказ согласно со колективниот договор. Согласно
став 2 од то] член, за време на траен-е на отказниот рок, работникот
има права и обврски од работен однос.

Значи, согласно со овие оцредби, доколку се утврди во случаjов
дека тужителот неоправдано изостанал три последователни работни
дена, решението за престануван-ето на работниот однос на
тужителот би било незаконито само во целот со ко] е определен
денот во ко] му престанува работниот оцнос на тужителот. Според
тоа, со пресудата на судот имало место решението за престанок на
работниот однос да се поништи само во то] дел, а по тоа, сообразно
со баран.ето на тужителот да биде вратен на работа, судот требало
да утврди дека работниот однос на тужителот му престанува со
истекот на отказниот рок, доколку работникот има право на таков
отказен рок и со озна чуваьье во пресудата на ценот ког истекол
отказниот рок.

Со оглед на тоа што со првостепената и второстепената
пресуда не е одлучувано во смиела на погоре изнесеното, и не е
утврдувано дали изостануватьето на тужителот од работа во
наведените денови е неоправдано, нема услови за преиначуван-е на
побиваната пресуда согласно со одредбите од член 395 став 1 од
Законот за процесната постапка, туку следуваше, согласно со
одрецбите од член 395 став 2 од то] закон, поради погрешната
примена на материjалното право и нецелосно утврдена фактичка
состоjба и двете пресуди да се укинат и предметот да се врати на
повторно суцен,е на првостепениот суд за да се постапи според
горните укажувагьа во ова решение.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.183/95' од 10.01.1996 година.
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140. Работодавецот треба да го устрои слепен.ето на
редовноета на доагазьето на работникот на работа така што на
несомнен начин ке може да се утврди дали работнихот во
определени ценови доагап на работа, и, во случаj на судски спор:.
товарот на цокажувазьето за недоагатьетона работа на работникот
пага на работоцавецот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македони]а, и
двата суда правилно го примениле материjалното право, кога го
уважиле тужбеното баран-е на тужителката. Имено, за да престане
работниот однос на работникот без негова согласност, ако
неоправдано изостанал од работа последователно 5 работни дена
во смисла на одредбите од член 75 став 2 точка 3 од Законот за
основните права од работниот однос, ко] согласно со Уставниот
закон за спроведуван.е на Уставот на Република Македони]а, се
применува како републички закон, потребно е на несомнен начин
да се утврди дека работникот изостанал од работ последовно пет
работни дена. Несомнениот начин на следен-ето на редовноста на
работа на работникот се состои во тоа што, доколку не поето]ат
технички услови ка] работодавецот за воведуван,е на лични картони
на кои се одбележува доагатьето на работа, се воведува книга за
присутност, односно отсутност од работа, во ко]» работникот со
сво] потпис го потврдува своето доаган,е односно времето на своето
цоаган,е на работа, така што, доколку опреден ден не доjде на
работа, потписот во таа книга изостанува. Можни се и други начини
на следен.ето на присутноста, односно отсутноста на работникот
на работа, кои во секо] случаj несомнено го утврдуваат то] факт и
кои оневозможуваат евентуално да се изврши злоупотреба од страна
на работникот, односно од страна на работодавецот или лицата
овластени да ja следат присустноста, односно отсутноста на
работникот. во секо] случа], таа евиденциjа треба да биде устроена
така што на работникот да му се овозможи, доколку ja оспорува, да
може на сигурен начин да докаже дека то] ден, односно тие денови
бил присустен на работа. Самото констатиран-е на фактот дека
работникот одрепени денови бил отсутен од работа, од страна на
работодавецот треба да му биде соопштено на работникот во еден
краток-разумен рок, за да може работникот, евентуално сомнева[ки
се во таа евиденци]а, да обезбеди докази во спротивната смисла.
Доколку констатациjата му е соопштена на работникот по истекот
на повекс денови, односно недели, а да пред тоа воопшто не му е
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ставено до знаен.е, веднаш по неоправданото отсуство од работа,
дека ке трпи одрецени негативни последици било во намалуван.е на
личниот доход, било во тоа што ке му престане работниот однос,
и работникот продолжува да доага на работа како да такво нешто
не се ни случило, по наоган.ето на Врховниот суд на Република
Македониjа,тоа не може да биде основа за престанок на работниот
однос без согласност на работникот во смисла на одредбата од член
75 став 2 точка 3 од Законот за основните права од работниот
однос.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.l033/93 од 21.09.1993 година.

141.во постапката по тужба во Kojaе поставено тужбено
баран,е за поништуван.е на одлука на дисциплинскакомисиjа со
Koja е изречена мерка - престанував,е на работниот однос,судот
нема овластував.е да цени дали изречената мерка е престрога
или пак побпага, туку само треба да оцени дали одлуката е
донесена во согласност со закон и опmтиот акт на работодавецот
со ко] се уредени прашатьата на дисциплинекатаодговорност на
работниците.

О Д о бра зло ж е н и е т о: .

Основан е навоцот во ревизиjата за сторена суштествена
повреда од член 354 став 2 точка 13 од ЗПП Имено, по наоган,е на
ово] суд, таквата повреда со побиваната и првостепената пресуда е
сторена бидеjки истите не се jасни иразбирливи. Судот е должен
наполно и вистинито да ги утврди спорните факти, а кои факти ке
ги земе како докажани одлучува то] по свое уврение врз основа на
совесна и грижлива оценка на секо] доказ посебно и сите докази
заедно, како и врз основа на резултатите во целокупната постапка
. Тоа значи дека во конкретниот случа] расправарса по прашан-ето
на утврдена дисциплинска одговорност на тужителот пред
дис~инскитеорганик~тужениот,понискитесудовибиледолжни
мегу другото да го утврдат решителниот факт- дали навистина
тужителот на ден 31.12.1990 година предизвикал неред и тепачка
во простариите на тужениот, како што е утврдено со оспорената
одлука од 9.02.1991 година, па дека на то] начинjа сторил повредата
на работната обврска од член 9 стан 1 точка 16 од Правилникот за
дисциплинска одговорност ка] тужениот. На таа околност пониските
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судови не обрнале доволно внимание, а таа е од суштествено
значегье за оцлучуван,е по тужбеното баран,е. Ова поради тоа што
ос-гваруван.ет-о на дегствието на наведената повреда значи
прсдизвикуван.е на неред и тепачка во простариите на тужениот.
Пониските судови само прифакнат дека дошло до конфликт помегу
тужителот и лицето з.е. при што тужителот го удрил тоа лице со
шише и му нанел повреда во пределот на надлактицата, мегутоа
сметаат дека изречената мерка не е адекватна на тежината на
сторената повреда, а и самиот настан се случил после работното
време односно после 14,00 часот.

Мегутоа, ово] суд не може да се согласи со таквиот заклучок
на пониските суцови, на што основано се укажува во ревизиj ата. во
постапка по тужба во кое е поставено баран,е за поништуван,е на
одлука со кога спрема работникот е изречена дисциплинска мерка,
судот нема овластуван,е да цени дали изречената мерка е престрога
или преблага , туку само треба да оцени дали е донесена во
согласност со општиот акт со ко) се уредени прашан.ата на
дисциплинската одговорност на работниците. Пониските судови
требало да го проверат заклучокот на дисциплинските органи ка]
тужениот дали навистина тужителот на критичниот ден

оо •

предизивикал перед и тепачка во просториите ка] тужениот,
мегутоа тие така пе постапиле од што понатаму следува заклучок
дека причините кои пониските судови во побиваната и
првостепената пресуда ги изнеле се неjасни, бипегки не се утврдени
сите факти од релевантно значен-е за одлучуваIЬе по тужбеното
баран-е, што довело и до погрешна примена на материjалното право,
поради што и согласно член 394 став 1 од зпц OBOjсуд ja уважи
ревизиjата ги укина првостепената и вторстепената пресуда и
предметот го врати на повторно суден.е на првостепениот суд .

Решение на Врховниот суд на Република Мак епони] а
Рев.бр.235/95 од 20.06.1995 година.

142.При состоjба кога не билсклученОпштиотколективен
договор за стопанството на РМ и кога ка] тужениот се уште не
било извршено усогпасувазье односносклучуваlЬенаКолективен
договор на ниво на работоцавецот, тужениот може да води
дисциплинскапостапка за сторена повреда против тужителот на
начин и во постапка определена со Правилникот за цвсцвплинска
иматериjална одговорност, ко] бил во сила во време на
поведуван-ето на цисциплинскатапостапка.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Основани се навадите во ревизиj ата за погрешна примена на
материjалното право. Имено, од изведените докази првостепениот
суд утврдил, а второстепениот суд прифатил дека тужителот бил
вработен ка] тужениот, на работно место комерцигален референт.
Со Одлука на Дисциплинската комисиjа на тужениот' од 4.11.1993
година тужителот е оддалечен од претприjатието до утврдуван,е на
неговата дисциплинска и материjална одговорност. Со Одлука на
Дисциплинската .комисиjа од 25.05.1994, година по спроведената
дисциплинска постапка, тужителот е огласен за одговорен виновен
за потешки повреди на работната дисциплина: неоправдано отуство
од работа, излегуван,е за време на работа, собираьье на разни
потписи и совдаван-е неред во организациj ата, поради кое му е
изречена дисциплинска мерка престануван.е на работен однос.
Тужителот против одлуката на Дисциплинската комисиjа вложил
приговор до Управниот одбор, но истиот не го разгледал и по
ист екот на законскиот рок не му одговорил на тужителот.
Тужителот во благовремениот рок поднесол тужба, со баран.е да
биде поништена одлуката на Дисциплинската комисиjа за
престануван.е на работниот однос,

При таква фактичка состо] ба, пониските судови го уважиле
тужбеното баран.е на тужителот и заклучиле дека по стапуван.е во
сила на Законот за работни односи од 1993 година е дерогиран
Законот за основните права од работен однос според ко] закон
одговорноста на работникот за повреда на работните обврски се
оценува од страна на Дисциплинската комисига, а Законот за
работни одиоси во член 111 предвидува работниот однос на
работникот да му престане со отказ од страна на работодавецот,
мегу другите причини и поради кршен.е на работната дисциплина и
работниот ред. Пониските судови прифатиле дека оспорената одлука
била донесена во време кога веке стапил во сила новиот Закон за
работни односи, па тужениот бил должен да ja продолжи пост апк ата
по новиот Закон, во постапка за даван-е на отказ. Покраj овие
причини судовите прифатиле дека и Правилникот за дисциплинска
и материгапна одговорност на тужениот до ценот на воден-ето на
постапката против тужителот, не бил усогласен со Законот за
работните односи

По мислен-е на пониските судови, дисциплинската постапка
со ко]« билаизречена дисциплинската мерка престанок на работен
одно с на тужителот од страна на Дисциплинската комисиjа, била
незаконита и во спротивност со опредбите од Заканат за работни
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односи. Од овие причини првостепениот суд го уважил тужбеното
баран-е на тужителот, а второстепениот суд ваквата оцлука ja
потврдил.

Врховниот суд на Република Македонига не го прифака како
основан таквиот заклучок на пониските судови ко] довел до
погрешна примена на материгалвото право, на што основано
укажува тужениот во изjавената ревизиjа.

Имено.Законот за работни односи ("Службен весник на РМ"
бр.80/93), стапи во сила на 7 jануари 1994 година и то] го дерогира
Законот за основните права од работниот однос според ко] (член
54), работникот за неизвршував,е на работните обврски снаси
дисциплинска одговорност кога во текот на дисциплинската
постапка ja утврдуваше Дисциплинска комисиjа, а Законот за
работни односи повеке не предвидува таква одговорност на
работникот, туку со член 111, 115 и 121 определува дека на
работникот поради кршен,е на работнта дисциплина и работниот
ред може да му престане работниот оцнос со отказ од страна на
работодавецот со право на отказен рок. Законот за работни односи
не содржи преодни одредби со кои го регулираат прашаlЬето, според
ко] правен режим треба да биде окончана постапката против
работникот за сторена повреда на работните обврски, кога
повредата била сторена за време на важен,е на Законот за
основните права од работниот однос, ако постапката била отпочната
и завршена во време кога стапил во сила Законот за работни односи.

Пониските судови прифакагки дека целокупната постапка со
ко]« била изречена дисциплинската мерка престанок на работен
однос од страна на тужениот, е незаконига и спротивна на одредбите
од Законот за работни односи, ja испуштиле од предвид содржината
на член 147 од Законот за работни односи, според ко] колективните
договори се склучуваат, односно усогласуваат во рок од три месеци
од денот на впегуван.е во сила на ово] закон. Ово] рок истекува
заклучно со 7 април 1994година. во ово] временски период тужениот
бил должен да склучи поединечен колективен договор на ниво на
работодавец, согласно член 84, 87и 90 од Законотза работни односи,
зошто по влегуван.е во сила на ово] закон со колективен договор
се доуредуваат, во согласност со закон и со други прописи, правата,
обврските и одговорностите на работниците и работоцавецот од
работен однос, како и обемот и начинот на oCTBapYBaIЬe на правата
и обврските и другите прашан-а од интерес на работниците и
работодавецот. Ваква обврска не постоеше според опредбите од
Законот за основните права од работниот однос. I
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Општиот колективен договор за стопанство на Република
Македонига склучен врз основа на член 88 од Законот за работни
односи влезе на сила на 8.06.1994 година ("Службен весник на РМ"
бр.29/94).

При состо] ба кога не бил склучен Општиот колективен
договор за стопанство на Република Македони]а, кога ка] тужениот
сеуште не било извршено усогласувагье односно склучуван.е на
колективен договор на ниво на работодавец, тужениот може да води
дисциплинска постапка за сторена повреда против тужителот на
начин и во постапката определена со Правилникот за дисциплинска
и материтална одговорност.

Дали тужениот се придржувал кон опредбите од Правилникот,
дали тужителот ja сторил потешката повреда на работната обврска
кога му се става на товар со оспорената одлука се прашаIЪа кои
пониските суцови со побиваната и првостепената пресуда воопшто
не ги расправале , а како резултат на погрешната примена на
матеРИJалното право.

Решение на Врховниот суд на Република Макепони] а
Рев.бр.311/95 од 3.04.1996 година.

142-А_Доколку не е потпиmан грански колективен договор
НИТУ колектввев договор на ниво на работодавец, .исnлатата на
регресот за годишен одмор може да се врши согласно одлуката
на работодавецот и тоа во .височина ина начин утврден со таа
одлука.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно со одредбите од член 45 од Општиот колективен
договор за стопанството на Република Макецони] а ("Службен весник
на РМ" бр.24/94), работникот има право и на други надоместоци и
приман-а утврцени со колективен договор, со тоа што основицата
за пресметуваIЪе на надоместоциге за регрес при користен-ето на
годишниот оцмор изнесува 1000/0од просечната месечна плата во
стопанството на земjата исплатена во претхопниге три месеци.

во ово] случа], ни првостепениот ни второстепениот суд не
испитувале и не утврцувале дали постои грански колективен договор
и колективен договор на ниво на работодавец со ко] е предвидено
правото на исплата на регрес при користен-ето на годишниот оцмор
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на вработените ка] тужениот. Доколку таков договор постои, по
наогагьето на Врховниот суд на Република Македони]а, регресот за
користен.е на годишниот одмор може да се исплатува само во
височината утврдена со то] колективен договор. Мегутоа, доколку. .таков колективен договор нема, во то] случа] исплатата на
предметниот регрес може да се врши согласно одлуката на
работодавецот и тоа во височина и на начин утврдени со таа одлука.

Притоа, при повторното одлучуван.е треба да се има предвид
дека со одредбата од член 11став 2 од Законот за исплати на платите
и пензиите во Република Македонига ("Службен весник на РМ" бр.78/
93), е предвидена обврскасамо за платите на работниците правното
лице да ги исплатува исклучиво во паричен износ или чек издаден
од банка или од пошта, додека за другите надоместоци, каков што е
и надоместокот за регрес при користен-е на годишниот одмор, таква
обврска одно сно забрана не постои.

Поради горното ревизиjата на тужениот е уважена, пресудите
се укинати и предметот е вратен на повторно cyдelЬe на
првостепениот суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1033/95 од 3.09.1996 година.

142-Б. Оценката на олеснителните и отежителните
околности при изрекуватье на дисиплинска мерка за сторена
повреда на работните обврски врши дисциплинскв орган на
работодавецот.во поведенвот спорза повиштуван,ена актот со
ко] е изречена мерката, судот врши проверка дали навистина
постоеле околности што ги ценел дисциплинскиот орган ва
работоцавецот,но не ина нивиотовлиjаниеприизрекуватьето на
мерката.

о д о б Р а. зло ж е н и е то:

Во редовната постапка во спор от утврдено е дека поради
мегусебна расправа и тепачка за време на работа, на тужителите
за сторена потешка повреда на работните обврски предиэвикуван,е
нереци, расправи или тепачки, им е изречена мерката-престанок на
работниот опнос. Пониските судови во заведениот спор за
поништуван,е на оцлуката за изречената мерка и вракан,е на
работа, сметатки дека изречената мерка не морала да се изрече, го
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уважиле тужбеното баран-е на тужителите. во постапката по
ревизига Врховниот суд на Република Македонига зазел спротивно
стогалиште.одбившки го тужбеното баран,е на тужителите, особено
од следните причини:

Точно е тоа дека за повредата ко]« ja сториле тужителите
облигаторно не се изрекува мерката-престанок на работниот оцнос
и дека за истата повреда таа мерка може да се изрече во зависност
од отежителните околности, како што произлегува и од опредбата
од член 14 став 3 од Правилникот за материjална и дисциплинска
одговорност на работниците ка] тужениот. Но точно е и тоа, што
утврдиле во редовната постапка пониските судови, дека тужителите
биле и порано казнувани, и дека отежителните околности за
изречената мерка на тужителите биле токму околностите што тие
биле и порано казнувани, а и фактот-да тие казни односно мерки
на нив воспитно и поправно не делувале, за да и понатаму не чинат
повреди на работните обврски. Оценката на отежителните
околности за изрекуван,е на мерката, при состоjба кога неспорно е
утврдено дека повредата е сторена, Ja врши дисциплинскиот орган,
а во постапка пред судот по поведенист спор се врши само проверка
во смисол на гоа-дали тие околности навистина постоеле или не, но. .не и нетзиното односно нивното влитание при изрекуван.ето на
мер ката, зошто тоа е право и обврска на дисциплинскиот орган, а
не на судот. Оттука следи заклучок дека пониските судови со
побиваната и првостепена пресуда, при правилно утврдена фактичка
состоjба, погрешно го примениле материjалното право како
резултат на неправилни правни заклучоци во однос на тоа да во
случаjот биле преценети отежителните околности од тужениот за
изречената мерка.

Пресуда на· Врховниот суд на Република Макецони] а
Рев.бр.1063/96 од 16.10.1996 година.

143.Не може да му престане работниот однос на работник
ко] при эасноватьето на работивот однос дал невистинити
податоци за завршепо образовапие,докол:кутоа пе е од значетье
за вицот на работите за чие вршен,его засповал работвиот однос.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од увидот во оспорените оцлуки на тужениот се гледа дека
на тужителот му била изречена мерката престануван,е на работниот
одно с поради повреда на ЧЛIЬН 177 став 2 точка 5 од Правилникот за
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работни односи односно поради повреда од член 75 став 2 точка
5 од Законот за основните права од работниот однос, ко] се
применува како републички, на основа член 5 од Уставниот закон
за примена на Уставот на Република Македониjа. Од
образложението на тие одлуки се гледа дека мерката е изречена
затоа што при засноваььето на работниот однос со тужениот на
25.12.1984 година тужителот не дал оригинално свидетелство за
завршеното основно учулиште-осмо одцеление, ами презентирал
сомнително фотокопие и кога бил повикан при изготвувшьето на
кадровската квалификациона структура на вработените, да достави
оригинално свидетелство со кое ке го потврди фотокопието, такво
не доставил, од што се заклучува дека тужителот дал невистинити
податоци од значен.е за извршувагьето на работите и приемот на
работа, одно сно пропуштил да даде оригинално свидетелство кое е
битен услов за заснован,е на работниот однос, со што ja сторил
повредата што му се става на товар.

Согласно цитираните одрецби од Правилникот и цитираниот
член од ЗаПРа "на работникот му престанува работниот однос без
негова согласност ако при засновальето на работниот однос
премолчел или дал невистинити податоци од значеlЬе за
извршуван.ето на работите и задачите заради кои засновал работен
однос".

При неспорните факти дека тужителот засновал работен
однос при тужениот во 1984 година и повекс години работел на
работното место чистач на стопански двор до цонесуван.ето на
оспорената одлука, по мислен-ето на ово] суд, правилно двата
пониски судови ги примениле цитираните одредби на правилникот
и заканат кога го уважиле тужбеното бараьье на тужителот,
бипегки правилен е нивниот заклучок дека не е од никакво
значение за извршуватье на работите и задачите што ги
извршувал тужителот на работното место чистач на стопанскиат
двор, фактот дали истиот поседувал оригинално свидетелство за
завршено осмо одделение основно училиште или пак немал такво
свидетелство, без оглед што тоа било услов за засновалье на
работниот оцнос при приемот:на работа. На такво значение не
укажал во текот на постапката ниту тужениот., ниту пак сега се
укажува во реВИЗИJата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.913/94 од 6.09.1995 година.
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144. Правото на отиремнина преставува лично право на
работникот со кое сам распопага, што значи дека то] може да
одлучи средствата што требало да ги прями на име отпремива да
се упяатат за докуп на неговиот стаж за остваруван.е па
предвремена пензша.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителот бил во редовен работен однос при тужениот и на
5.07.1993 година, побарал заминуван,е во предвремена пензиjа со
докуп на стаж, на ко] начин би ги исполнил условите за пензиjа
сметано од 1.08.1993година. Потоа тужителот потпишал писмена. .
из]ава во кога навел дека, доколку тужениот се согласува да му го
откупи стажот се откажува од отпремнината, на ко] начин ке
учествува во постапката за цокуп на стажот со свои средства.
Откако на тужителот му бил докупен стажот, му престанал
работниот однос при тужениот на 1.07.1993 година, а сметано од
1.08.1993година остварил право на предвремена старосна пензиjа.

На така утврдена фактичка состоjба, судовите со побиваната
и првостепената пресуда го оцбиле тужбеното баран.е на тужителот
како неосновано, за да се задолжи тужениот да му исплати на име
отпремнина сума во износ од 9.753,00 денари со законска затезна
камата сметано од 1.08.1993година до исплатата, затоа што било
заклучено дека тужителот сам се согласил средствата на име.отпремнина при заминуватье во пенвига да се уплатат за докуп на
работниот стаж.

Врховниот судна Република Македониj, оценува дека судовите
правилно го примениле материталното право на утврдената
фактичка состоjба. Имено, во член 77 став 4 алинеа 1од Општиот
колективен договор на Република Македонига ("Службен весник на
РМ" бр.29/92 од 8.05.1992година) е предвидено дека на работникот
му припага на име отпремнина трикратен износ од основицата при
заминуван,е во пензига.Од писмената изjава дадена од тужителот
на 5.07.1993година, на неспорен начин се утврдува дека тужителот
побарал да му биде овозможено да оствари предвремена пензиjа со
докуп на стаж со тоа што се согласил средства на име отпремина
што требало да ги прими, тужениот да ги уплати при одкуп на
стажот. Постапувагки тужениот според волjата на тужителот, со
наведените средства на тужителот му било откупено стаж во траен-е
од l-една година 4-четири месеци и 29-дваесет и девет дена а потоа
остварил право на предвремена пензиjа сметано од 1.08.1993година.
Според тоа, а како што заклучиле исудовите, тужителот не се
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откажал од правото на отпремнина, туку се согласил средствата
што требало да ги прими на име отпремина тужениот да ги уплати
за докуп на неговиот стаж за остваруван.е на предвремена пензиjа.
Тужителот како работник при тужениот можел да располага со
своето лично право за исплата на отпремина, што и го сторил со
потпишуватьето на писмената изjава од 5.07.1993 година, кога сам
се согласил средствата на име отпремина тужениот да ги искористи
за до~уп на неговиот работен стаж за остваруван-е на предвремена
пензита.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1457/94 од 12.10.1995 година.

145. Правото на отпремнива е право кое му припага на
работникот по основ на неговиот работен однос поради
остваруватьеправо на пензи]а, без оглед на основот по ко] ja
остварил пензиjата (старосна, инвалидска или предвремена
пензиjа).

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителот бил во редовен работен однос при тужениот на
работно место молеро-фарбар. Работниот однос на тужителот му
престанал при тужениот на ден 30.11.1992 година поради
остваруван.е на право на предвремена пензиjа со докуп на работен
стаж сметано од 1.12.1992 година. Тужениот не му исплатил на
тужителот отпремина поради оцен,е во пензиjа во висина од
трократен износ од основицата при заминуван,е во пензи] а, што
изнесува износ од 2.254,10 денари. Со побиваната пресуда уважено
е тужбеното баратье на тужителот затоа што второстепениот суд
заклучил дека согласно член 77 од Општиот колективен договор на
Република Македониjа, тужителот :имаправо на отпремина во вис~а
од трикратен износ од основицата при заминуван,е во цензи] а,
затоа што тоа право припага на работниците поради эаминуван,е во
пензиjа, при што е без влитание дали работникот остварил

i . •инвалидска, предвремена или старосна пензита.
Врховниот суд на Република Македониjа оценува дека

согласно член 77 став 4 од Општиот колективен договор на
Република Македонига ("Службен весник на РМ" бр.29/92 од
8.05.1992 година) на работникот му се исплатува трикратен износ
од основицата при заминуван,е во пензиjа. Според став 2 од истиот
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член, основица за пресметуван-е на надоместоци и други приман-а
на работниците, претставуа просечната месечна плата во
стопанството на Републиката исплатени во претходните три месеци.
По мислен.е на ово] суц, а како што заклучил и второстепениот суд,
правото на отпремина е право кое му припага на работникот по основ
на неговиот работен оцнос, ко] се исплатува при заминуван,е во
пензиjа на работникот. Според тоа, важно е да му престане
работниот однос на работникот поради остваруван-е право на
пензиjа, но нема влиjание по ко] основ остварил работникот пензиjа,
т .е. дали работникот остварил инвалидска, предвремена или
старосна пенэи]а, а имагки ja предвид содржината од погоре
наведената оцредба од Општиот колективен договор на Република
Македонига дека трикратен износ од основицата на име отпремина
се исплатува при заминував.ето во пензиjа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1265/94 од 28.09.1995година.

146.Претприjатието кое во своют општ акт, во зависност
од природата на еворатаAejHOCT,ги утврдило условите под кои
работниците не можат да основаат приватно претприjатие,
односноцукав, може да предвидиповреда на работните обврски
заради непочвтуватьена таа одредба, но само во опие деjпости
кои со општиот акт на претприjатието се утвдепикако пелоjална
ковкуренцша.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првотужителот работел на работно место автомеханичар,
додека второтужителот на работно место автолимар. Брачната
другарка на второтужителот имала регистрирано претпригатие за
производство, сервис, услуги и трговиjа "Електро сервис-комерц''.
додека првотужителот НСТО така имал регистрирано фирма. Од тие
причини ВД директорот на тужениот поднеп баран-е за поведуван-е
на дисциплинска постапка против првотужителот, поради сторена
тешка повреда на работните обврски, обавуватье на работни задачи
од деjноста на друштвото и злоупотреба на неплатено отсуство од
работа. Постапувагки по баран-ето за поведуван-е на дисциплинска
постапка, Дисциплинската комисига на тужениот првотужителот
гр огласува за виновен за сторена потешка повреда на работните
обврски од член 24 точка 13 од Правилникот за дисциплинска и
материjална одговорност, за што му била изречена дисциплинска
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мерка-престануван,е на работниот однос. По приговорот поднесен
од тужителот одлучувал Управниот одбор, ко] со одлука од 1.09.1993
година го оцбил приговорот како неоснован а ja потврдил одлуката
на Дисциплинската комисиjа. Врз основа на споменатите одлуки
ВДдиректорот на тужениот го донелрешението од 1.09.1993 година
за пресганувалье на работниот однос на првотужителот сметано од
31.08.1993 година. Исто така, директорот на тужениот подвел и
бараlЪе за поведуваlЪе на дисциплинска постапка према
второтужителот и то], во спроведена дисциплинска постапка од
страна на дисциплинската комисиjа бил огласен за виновен за
сторена потешка повреда на работните обврски од член 24 точка
13 од Правилникот за дисциплинска и материjална одговорност за
што му била изречена дисциплинска mepka-престануваIЪе на
работниот однос со одлука од 1.09.1993 година. По приговорот
одлучувал Управниот одбор на тужениот ко] со одлука од 1.09.1993
година приговорот го одбип како неоснован а ja потврдил одлуката
на Дисциплинската комисиjа. Пото а ВД директорот на тужениот
донел решение за престануваlЪе на работниот однос на
второтужителот сметано од 31.08.1993 година. во член 58 од
Законот за основните права од работниот однос се предвидени
потешките повреди на работните обврски за кои може да се изрече
дисциплинска мерка-престануван.е на работниот однос., со можност
во Општиот акт организациите да утврдат и други потешки повреди
на работните обврски, како и условите и околностите под кои може
да се изрече споменатата дисциплинска мерка, во согласност со
природата на деjноста, одно сно природата на работата што ja врши
одделен работник. Според член 178 -а и 178-б од Законот за
претприjатиjата, претприj атието со општ акт ги пропишува условите
под кои работниците додека се во работен однос, а наjдолго 2-две
години по пресгануван-его на работниот однос во тоа претприj атие,
не можат да основаат претприjатие односно цукан кои со вршен.ето
на деjноста би можеле да предизвикаат штета на претприjатието.
Ако работниците постапат спротивно на пропишано претприjатието
има право пред надлежниот суд да бара надомест на настанатата
штета и право на тужба за бришегье од судскиот регистар на
деjноста чие вршен.е ja предизвикало штетата. Според тоа, нема
законски пречки работник, ко] е во работен однос, да основа
приватно претприjатие или цукан, но не може да биде на штета на
претприjатието каде што работи. Од тие причини, претприj атиj ата
имаат законско овластуван,е во ево] општ акт, во зависност од
природата на сногага деjност односно од природата на работата на
определени работници, да ги утврцат условите под кои работниците
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не можат да основаат приватно претприjатие односно цукан. Дури
потоа претприjатието може да предвиди во свогот Општ акт повреда
на работните обврски во вид на непочитуван,е на општите акти
може да предвиди и основан-ето на претприj атие или дукан, да
претставува повреда на работните обврски, но само во оние деjности
кои со Општиот акт на претприjатието се утврдени како нелоjална
конкуренциjа. Мегутоа, не може да се предвиди како потешка
повреда на работните обврски основан-е на претприj атие или цукан
, без да с.е утврдат деjностите кои претставуваат нелоjална
конкуренци] а.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.476/94 од 1.12.1994 година.

147. Кога работникот врши кражба на предмети на
претпрвгатвето, исполнети се услови за неговото привремено
оцдалечуван,е од организациjата бидеj:tи такното деjствие во себе
содржи штетни последици за работезъето на претприjатието.

о д о бра зло ж е н и е т о:

, ,

При утврдената фактичка состоjба по предметот, според
наогаььето на ово] суд, пониските судови правилно го примениле
материjалното право кога одлучиле на наведениот начин, бидеj:Ки
по ово] работен спор одлучувале врз основа на опредбите кои се
однесуваат на прашан-ето на привременото олдалечуван-е на
работник од работа. Имено, согласно член 69 став 1 од Законот за
основните права од работниот однос, работникот може да биде
привремено одапечен и од организациjата, а според член 41 став 3
од Законот за работните односи, до оддалечуван.его на работникот
од организациjата може да доjде во случаj ако неговото присуство и
натамошна работа шгетно ке се одразува врз работезъето на
организациjата. Во конкретниов случаj пониските судови во
побиваната и првостепена пресуда токму поагаат од цитираните
законски прописи, при што заклучуваат дека одлуката за
оцдалечуван.е на тужителката од работа jа цонел надлежниот ор
ган - секретарот ка] тужениот, што е во согласност со член 56 став
1 од наведенист Правилник, а таквата одлука е потврдена со
одлуката на Дисциплинската комисиjа од 9.11.1993 година, што е во
согласност со член 56 став 2 од истиот Правилник, со ко] заклучок
ово] суд се согласува.
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Ревизискиот навоц дека не биле исполнети материгалво
правните претпоставки за суспензига на тужителката, одно сно дека
не било утврдено дека тужителката со своето однесуван.е ги
загрозувала животот и здравjето на другите работници ка] тужениот,
е неоснован. Ова, поради тоа што согласно веке цитираниот член
41 став 3 од ЗРО за привремено оддалечуван.е на работникот од
организациjата, потребно е неговото присуство и натамошна работа
штетно да се однесува врз рабо'гетьето на организациjата. Според
утврденото во редовната постапка, тужителката е затечена во
вршен.е кражба на имотот на тужениот поради што спрема неа, во
текот на водената дисциплинска постапка, е изречена мер ката _
престануван.е на работниот однос. Оттука и ово] суд наога дека се
исполнети законските претпоставки од цитираниот член 41 став 3
од ЗРО за привремено оцдалечувагье на тужителката од работа, до
каков што правилен заклучок дошле пониските судови во
побиваната и првостепената пресуда, зошто противправно
присвогуван,е на имотот на тужениот во себе содржи штетни
последици врз работен.ето ка] тужениот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.lОI4/94 од 26.09.1995 година.

148.Кога со одлука на судот на здружевиот труд е одложено
извршував.ето на дисциплипеката мерка престанувазье на
работниот. однос, работвикот нема право на надомест на шетата
за неостварев личен доход за времето од престанував.е на
работниот однос до денот кога оргапизациjата според судската
одлука требало работникот да го врати на работа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Пониските судови правилно го примениле материj алното
право кога го одбиле тужбеното баран,е. Одговорноста на тужениот
према тужителот како работник што претрпел штета со цени според
општите начела за одговорноста на штета како е предвидено во член
73 став 1 од ЗОПРО. Тоа укажува дека тужената организациjа ке
одговара за штета према тужителот поради неисплатен личен доход
и други надсместоци кои му следунаат само ако сноси вина за тоа.
Со одредбите на член 154став 1 од Законот за облигационите односи
е предвидено дека оно] што на друг му стори штета должен е да
ja надомести доколку не докаже дека штетата настанала без негова
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вина. во случаjот е утврдено дека не стои вина ка] тужениот што
тужителот не работел во наведениот период и не остварувал личен
доход, затоа што сторил потешка повреда на работна должност и
му била изречена дисциплинека мерка престанок на работен оцнос.
во сулска постапка оваа мерка е потврдена, а само е одложено
неjзиното извршуватье за една година. Тоа покажува дека тужителот
самиот се довел во ситуаци] а да не ги остварува правата во
наведенист период како работник.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.843/92 од 18.03.1993 година.

149. Нема вина ва работникот ако во време кога ja сторил
повредата на работвта обврска не бил во состоjба да го сфати
значезьето на овотата постапка или ве можел да ynpавува со своите
постапки, доколку сам не се ставил во такна состоjба.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната постапка утврдено е, а и небило спорно помегу
странките, дека тужителката е вработена ка] тужениот на работно
место припремач на преса. Таа спага во категориjа на лица на лесна
ментална заостанатост, развиеност, поради што се школувала во
специjална паралелка и била ставена под старателство на неjзиниот
татко. Врз основа на решение од 13.01.1978 година од Општинската
заедница за здравство и здравствено осгиуруватье, на неа и е
признато право на професионална рехабилитациjа во траен-е од две
години, сметано од 29.12.1977 година заради оспособуван-е за живот
и работа за занимав-е кое ке биде определено по пат на тестиран-е
од страна на соодветна стручна служба во институциj ата каде што
ке се изврши рехабилитацигата. Таа е личност со амнестички
функции со ослабено сфакатье, не е способна да разликува битно од
небитно, а за решаван.е на практичните проблеми располага со
оскуден броj на решениjа, силно е сугестибилна и лесно се оцава на
работа кои се општествено недопуштени, Таквата неjзина состоjба
е од траен карактер и потекнува уште од детството и не може да се
корегира со лекарства. Неjзината интелегенциjа е со количник Ику
66, намалена и е ефикасноста во процесот на памтезьето, намалена
и е способноста за причинеко расуцувагье и тоа поради примарната
инфериорност како и од ситуационата неурооптерест поради
интерфамилиjарни конфликти на релациjа со сопругот ко] е душевно
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болно лице и е невработен, како и заради неман-е средсва за
егзистенциjа. Нетзината заборавеност посебно е изразена на
работното место и дома при обавуван.е на секоjдневните животни
активности. На ден 30.10.1991 година, во состоjба на расеаност и
поради свогата интелектуална инфериорност, материгалот ко] што
се произведува ка] тужениот, а ко] што за време на работата го
завиткала околу телото за да не и студи, при напушгатьето на
работата заборавила да го одстрани од себе и истиот е наjден (во
праШaIье е чаршаф) при контролата на излезната капиjа. Поради
тоа, против неа е покрената дисциплинска постапка, за сторена
тешка повреда на работната дисциплина од член 94 став 1 точка 8 -
проневера и кражба на имот на претпри] атието, независно од
вредноста на украдениот предмет и од страна на дисциплинската
комисиjа на тужениот, донесено е решение од 16.01.1992 година со
кое таа е огласена за виновна за сторената повреда и и е изречена
дисциплинска мерка парична казна во износ од 15% од просечната. .месечна аконтаци] а на личниот доход во месецот во KOJмерката е
изречена, во траен-е од шест месеци. По приговорот на циректорот
на тужениот, Второстепената дисциплинска комсиj адонела одлука
од 28.01.1992 година со Koja одлуката на Првостепената комисиjа
дисциплинска е преправена и на тужителката и е изречена
ДИСЦИПЛИНСЕ,:амерка престанок на работниот однос.

При таква фактичка состоjба, пониските судови го уважиле
тужбеното баратье, ja поништиле одлуката на Второстепената
дисциплинска комисиjа, а ja потврдиле одлуката на првостепената
дисциплинска комиси] а, од причина што заклучиле дека
тужителката немала намера пронаjдениот ка] неа чаршаф да го
присвои туку дека заборавила да го одстрани од себе. Врховниот
суд на Република Македонига наога дека со ваквото одлучуватье
пониските судови правилно го примениле матери] алното право.
Согласно член 54 став 1 од запро, работникот ко] по свога вина
не ги исполнува своите должности и работни обврски или не се
придржува кон оцлуките донесени во организаЦИJата односно кон
одлуката што ja донел работодавецот, прави повреда на работната
обврска. Значи, за да спрема работникот се изрече некога од
дисциплинските мерки предвидени во член 55 од Законот услов е
работникот да не ги исполнува своите должности Иработни обврски
или да не се придржува кон одлуките KOJсе донесени, ако за тоа е
виновен. во случаjов, утврдено е дека вина на страна на тужителката
нема, па според тоа и не бил исполнет условот према неа да се
изрекуваат дисциплински мерки. Навистина со потврдуван.ето на
мерката изречена од Првостепената комисиjа пониските судови
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отстапиле по ова правило, но ово] суд не беше во стоjба да
интервенира и во то] дел, бицетки ревизиjа од тужителката не е
изгавена.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.925/92 од 28.01.1993 година.

149-А. На основицата за исплата на придонеси за цензиско
и инвалидско осигурував-е и здравствено освгурувазье, без
влиjание е фактот што во спор от за вадомест на шетата од
пеостварена заработувачка, работпикот ja намалил штетата за
времето додека не работел.

о д о бра зло ж е н и е т о:

По наогатье на Врховниот суд на Република Македонига при
утврдуван,е на височината на надоместот на штета поради незаконит
престанок на работниот однос, правилно одлучиле пониските судови
кога од вкупниот износ што одговара на нето личниот доход на
работникот што би го остварил за времето кога бил спречен да
работи, го намалиле износот ко] работникот во тоа време го
остварил по основ вршен.епревозничкадерюст. Мегутоа, во ваков
случа] организациjата е должна да ги .уплати сите придонеси од
личниот доход ко] гребало да му биде исплатен, а кои износи судот
требало да ги утврди за секо] месец во полн износ без намалуван,е
на износите за кои штетата е намалена, како и на работникот во
работната книшка да му го внесе работвист стаж за ко] е утврден .
надоместот на личниот доход.

Решение на Врховниот суд на Република Макецони].а
Рев.бр.700/94 од 13.09,1995 година.

149-Б. Работодавецот може отказот па работпикот да го
замени со парична казва, Koja не може да биде поголома од 15%
од месечната плата на. работвивот во траезье од 6 месеци" .во
зависпост од степенот на одговорноста од работникот, условите
под кои е направена навредата на работните обврски"
пораяешвата работа и однесувазье на работникот, тежинатана
повредата и пеjзината последица, а пе исудот, затоа што судот
ja цени само законитоста на одлуката.
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Од образложението

Врховниот суд на Република Македониj а оценува дека со
побиваната и првостепена пресуда на утврдената фактичка состо] ба
погрешно е применето материjалното право. Имено, согласно член
121-а став ж точка 4 од Законот за изменувагье и дополнуван,е на
Законот за работните односи, работниот однос на работникот му
престанува во отказен рок во случа] на кршен.е на работниот ред и
дисциплина или неисполнуван.е на работните обврски утврдени со
закон колективен договор и договор за работа, е особено ако
внесува, употребеува или е под деjство на алкохол или наркотички
средства. Според член 94 став 1точка 22 од Правилникот за работни
односи на тужениот е предвидено дека работниот однос на
работникот му престанува со отказ поради кршен,е на работниот
ред и дисциплина и на работните обврски ако доjде на работа под
деjство на алкохол или наркотично средство. Според тоа, а како со
побиваната и првостепената пресуда на неспорен начин е утврдено
дека на критичниот ден тужителот дошол на работа во
алкохолизирана состоjба со намера да работи, но не отпочнал со
извршуван,е на работните задачи, затоа што од неговиот
претпоставен тоа не му било овозможено, на неспорен начин се
утврдува дека тужителот со своето однесуван,е довел до кршен.е на
работниот ред и дисциплина при тужениот. Затоа основано од страна
на тужениот било донесено оспореното решение за престануван-е
на работниот однос на тужителот со отказ согласно погоре
цитираните оцредби од Законот и општиот акт на тужениот. во
побиваната и првостепената пресуда судовите дошле до погрешен
правен заклучок по однос на одговорноста на тужителот.

Имено, ово] суд не можеше .да го прифати како основан
заклучокот вопобиваната и првостепената пресуда, дека тужениот
бил должен да ja примени одрецбата од член 116 од Законот за
работни односи според ко]» работодавецот може и отказот на
тужителот да го замени со парична казна до15%од месечната плата
за период од 1до 6 месеци, во зависност од степенот на одговорноста
на работникот, условите под кои е направена повредата иработните
обврски и поранешната работа и однесуван.е на работникот. Ова,
бидегки од цитираната одредба произлегува дека правото да се
замени отказ от е дадено на работодавецот, ко] ги цени сите
олеснителни и отежителниоколности под кои е сторена повредата
на работните обврски. Фактот што тужениот како работодавецот
отказот на тужителот не му го заменил со парична казна, решението
за престанувагье на работниот однос со отказот на тужителот не
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му го заменил со парична казна, решението за престануван-е на
работниот однос со отказ на тужителот, донесено од тужениот,
поради кршен.е на работниот ред и дисциплина од страна на
тужителот, не го прави решението незаконито.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони]а, под
Рев.бр.1488/95 од 25.12.1996 година.

150. Фиктивниболедувазъапреку кои тужителите сакаат да
го оправцат своето неоправдано отсуство од работа не можат да
бидат прифатени како цоказ ко] го оправдува такното нивно
отсуствоодработа. Порадитоа тужениотправилнопостапилкога
со оспорените решепиjа, согпасно член 75 став 2 точка 3 од
ЗОIIPО одлучил на тужителите да им престане раотниот однос.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од изведените докази првостепениот суд утврдил, а
второстепениот суд прифатил, мегу останатото, дека тужителите
биле вработени ка] тужениот како возачи на товарни возила. Истите
живеат надвор од седиштето на тужениот и бидегки вработените
често пати каснеле на работа, Работничкиот совет на ден 27.12.1990
година, донел одлука со кога го регулира редовното доаган,е на
работниците на работа, предвицувагки работното време стриктно
да почнува од 7 часот а да завршува во 14,30часот. За оние работници
кои нема да цоагаат редовно на работа, и не се потпишани во книгата
за евиденциjа што се води на капиjа-портирница, пет работни дена
едно по друго, ке им престане работниот однос и работниците кои
не се потпишани во книгата ке се смета дека не биле на работа ине
им следува личен доход. Тужителите сметано од 3-8.01.1991 година
не се jавиле на своите работни места, ниту се jавиле на било ко] од
претпоставените за да го оправдаат своето отсуство. Поради тоа,
согласно член 75 став 2 точка 3 од Законот за основните права од
работниот однос и член 122 од Правилникот за работните односи,
директорот ка] тужениот на ден 9.01.1991 година ги донел
оспорените решениjа за прес'!'анок на работниот однос на
тужителите.

При така утврдената фактичка состоjба по предметот, според
наоган.ето на ово] суд, судовите од понизок степен, во ПОб':fВаната
и првостепената пресуда, правилно го примениле материгалвото
право кога го одбиле тужбеното баран,е на тужителите. Имено,
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согласно член 75 став 2 точка 3 од ЗОПРО на работникот, без негова
согласност, му простанува работниот однос доколку неоправдано
отсуствува од работа пет дена последовно. во конкретниов злучаj
судовите од понизок степен токму поагаат од цитираниот законски. .пропис кога ]а оценуваат законитоста на оспорените решенига за
престанок на работниот однос натужителите, кои инаку се донесени
во согласност со член 122од Правилникот за работните односи ка]
тужениот и ко] содржински се иети со цитираниот законски пропис.

Наводот во ревизиjата дека судовите од понизок степен
неправилно оцбиваат да ги прифа тат боледувазъата на тужителите
и дека воопшто не се ценети сите околности во врска со
эадоцнуван.ето, а не и отсуството од работа на тужителите, е
неоснован. Имено, како што е тоа утврцено во редовната постапка,
ка] тужениот со соодветни одлуки детално се регулирани прашан-ата
на работното време, доагшьето на работа, евидентиран,е на
присутноста и др. Исто така е утврдено дека тужителите во
временскиот период од 3. па до 8.01.1991 година, не биле присутни
на работа, не го наjавиле ниту пак го оправдале своето отсуство од
работа. Поради тоа правилен е заклучокот на судовите од понизок
степен дека се исполнети условите од цитираниот член 75 став 2
точка 3 од ЗОПРО, на тужителите да им престане работниот однос
без нивна согласност. што се однесува пак до прашан-ето на
боледуван.ата на тужителите издадено на 14.01.1993 година за
времето од 3 па до 8.01.199 година и на тужителите издадено на
истата дата за времето од 7-16.01.1991 година, според наогатьето на
ово] суд,судовите од понизок степен правилно постапиле кога иетите
одбиле да ги прифатат како оправдуван.е за отеуството на
тужителите од работа и во то] поглед ги арифака дадени причини
во целост. Имено, споменатите боледувалъа се издадени на ден
14.01.1991 година, значи денот кога тужителите одбиле да ги примат
решенигата за престанок на работниот однос. Според тоа, правилен
е заклучокот на еудовите од понизок степен дека тужителите на
ово] начин, преку боледуван-ето кое не е приjавено, сакаат да го
оправдаат своето неоправдано отсуство од работа. Притоа,
тужителите и во текот на постапката пред еудот боледуван-ето, кое
е издадено на 14.01.1991 година за времето од 3. па до 8.01.1991
година, го поjаснуваат на различен начин. Според тоа, така
издадените извештаи за BpeMeтpaeIЬeTo на привремената спреченост
за работа и според наогагьето на ово] суд, не можат да бидат
прифатени како доказ ко] го оправдува отеуството на тужителите
од работа, зошто поради сето образложено во побиваната и
првостепената пресуда, како и во образложениево, наведува на
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заклучокот дека во случаjов станува збор за фиктивни боледуваи-а
преку кои тужителите сакаат да го оправдаат своето неоправдано
отуство од работа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1135/93 од 28.03.1993 година.

151. Кога претприjатието на огласна табла истакне
соопштение со повик до работниците дека може да им престане
работвиот оцнос ако се согласат да примат од отпремвивата дел
само во висина од 60%од просечвите лични доходи на раБОТАИците
остварени во тромесечието октомври-декември 1993година, кои
средета ги обезбедува Републиката, а не и останатите 40% зошто
тужениот такни средства нема, па работникот потпишал изjава
со Koja се согласил под тие услови да му престане работниот
однос, се смета дека работниот оцнос престанал спогоцбено, а не
поради тоа што работвикот е прогласен за технолошки вишок.
Според тоа, поставеното тужбено баран,е на работникот против
претприjатието за исплата на преостанатите 40% од остварените
просечни лични доходи од тоа троиесечие, е неосновано.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Не е основан и ревизискиот навод за погрешна примена на
материjалното право, имаjки ja предвид утврдената фактичка
состоjба. во редовната постапка е утврдено дека тужениот на
огласна табла обjавил соопштение до вработените кои сакаат да
им престане работниот однос како на технолошки вишок, со тоа
што ке им се обезбеди да примаат отпремнина од 60%од просечните
лични доходина работниците остварени во тримесечието октомври
декември 1993година, а не и 40% бидеjки такви средства тужениот
немал. Тужителката, ко]« била на неплатено отсуство, телефонски
била известена од страна на свидетелот С.Е. за ваквото соопштение.
Тужителката се обратила на секретарот на тужениот ко] ja
запознал со условите и начинот на престанок на работниот однос и
дека ке им бипат исплатени само републички средства,' па
тужителката се согласила под овие услови да и престане работниот
однос и потпишала изjава на 20.12.1993година. После тоа тужениот
донел решение од 27.12.1993 година со кое на тужителката и
престанал работниот однос со право на испратнина од 600/0
републички средства. .I
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При така утврдена фактичка состоjба, Општинскиот суд го
одбил тужбеното баран-е на тужигелката, да се задолжи тужениот
да и плати испратнина 400/0 од 24 просечни лични доходи на
работниците ка] тужениот, остварен во тримесечието октомври
декември 1993година во износ од 40.866,00денари, а тоа го потврдил
и второстепениот суд.

Врховниот суд на Република Макецони]а, оцени дека со
побиваните пресуди пониските судови правилно одлучиле кога го
оцбиле тужбеното баран-е на тужителката биде.ки, тужителката се
согласила со условите што ги обjавил тужениот за престанок на
работниот однос, поради што произлегува дека неjзе работниот
однос всушност и престанал со спогодба, а не поради тоа што е
прогласена за технолошки вишок, без оглед што во соопштението
на тужениот и во решението за престанок на работниот оцнос така
е наведено.

Ревизискиот навод дека во решението за престанок на
работниот однос не е означено дека ке и се исплати само 60% од
отпремнината е точен, но ово] суд, како и пониските судови што
наведуваат во то] смисол, го оцени како неоснован, зошто, како што
веке е речено, е утврпено дека решението не одговара на. .вистинската волга на странките на ко] начин на тужителката да и
престане работниот однос.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.143/95 од 14.12.1995година.

152. Без оглед на тоа што помипале повехе од 30 дена
откако работнихот вложил приговор против решението за
престанок на работен однос, то] не го губи правото на суцска
заштита, ако тужбата во еудот ja подвел пред истекот на рокот
од 15дена откако ja примил одлуката од второетепениот орган во
врека со вложенвот приговор.

Од о бра зло ж е н и е т о:

Неоснован е ревизискиот навод дека тужителот го испуштил
законски предвидениот рок во член 83одЗаконот за основните права
од работен однос, за поцнесуван,е тужба до судот. Ваквиот навод е
неоснован бидегки не може да се прифати дека тужителот го
пропуштил рокот за поднесуван,етужба до судот, ако се има предвид
дека то] во рок од 15дена од како ja примил одлуката по вложениот
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приговор од негова страна, побарал заштита на своите права пред
надлежен суд. Имено, не е суштествено како што се наведува во
ревизиjата, дали е поминат вкупен рок од 45 дена ко] одговара збирно
на рокот од 30 дена за вложуватье приговор и рокот од 15 дена за
баран-е на суцска заштита, туку суштествен е датумот кога
тужителот J а примил одлуката донесена по неговиот приговор,
зошто од то] датум се оценува дали го запазил рокот од 15 дена за
баратье на судска заштита.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1022/92од 9.02.1993 година.

153. И покраj тоа што е уважено тужбеното баршье, за
поништувазьена решението за престануватьена работпиот ОДНОС7

судот нема да наложи работвикот да биде вратен на работа и во
то] дел ке го одбие тужбеното баратье, доколку во м:еГувремена
работвиците ка] тужепиот импрестанал работпиот односпоради
отворатье на стечаjна постапка против ИСТИОТ7 без оглед на тоа
што стечаjната постапка потоа била запрена поради постигнато
присилво порамнувазье.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со примена на член 93 став 1 од Законот за присилно. .порамнуван.е, стеча] и ликвидацига, првостепениот суд нашол дека
со ценот на отварав-ето на стечаjната постапка, а тоа е 5.03.1993
година на тужителката по сила на ово] пропискако правна последица
на oTBapaIЪe на стечаjната постапка, во секо] случаj би престанал
работниот однос ка] тужениот. Притоа, првостепениот судво смисла
на член 152став 6 од цитираниот закон, утврдил дека во случа] на
запиран.е на стечагиата постапка, одлуките за престануван-е на
работниот однос остануваат на сила. Според тоа, тужителката треба
да биде ставена во иста положба како и останатите вработени при
тужениот кои што биле засегнати со примената на овие прописи, те
заради тоа првостепениот суд, иако го поништил решението за
престануван-е на работниот однос, нашол дека нема законски основ
тужителката да биде вратена на работа и работни задачи, кои ги
извршувала пред донесуватьето на тоа решение.

Токму со тоа што решението за .престанувагье на работниот
однос на тужителката е поништено, со што истата се стекнува со
право по основ вадомест на штета да биде целосно обештетена за
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времето додека неоправдано била отстранета од работа,
едновремено повлекува и примена на сите прописи кои што за то]
временски период ги засегаат останатите работници било во
позитивна, било во негативна смисла.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макелонига
Рев.бр. 1073/94 од 19.09.1995 година.

155.Доколку со правилнвкот за дисциплинска и материjалва
одговорност за парична казва ве е утврдено за какви повреди ва
работните обврски се изречува, таа може да се изрече и за
потеmки повреди ва работните цолжности.

о д о б Р 'а зло ж е н и е т о:

Тужителот е во работен однос при тужениот како раководител
на оцделот за светло и тон. Директорот на тужениот на ден 7.12.1991
година поднел баран.е до Дисциплинската комисиjа за поведуван,е
на днсциплинска постапка према тужителот поради сторени потешки
повреди на работните обврски од член 1О алинеа 1, 6 и 12 од
Правилникот за дисциплинска и материjална одговорност.
Дисциплинската комисиjа на тужениот по одржаната расправа на
ден 19.05.1992 година донела одлука под бр.О405-108/3 со ко]«
тужителот бил огласен за виновен за сторени тешки повреди на
работната обврска од член 10 алинеа 1,6 и 12 од Правилникот за
дисциплинска и материтална одговорност и му била изречена
дисциплинска и материjална одговорност и му била изречена
дисциплинска мерка-парична казна во висина од 15% од личниот
доход во TpaeIЬe од шест месеци. Тужителот незадоволен од
сопоменатата одлука благовремено вложил приговор до
Работничкиот совет на тужениот. Работничкиот совет со одлука од
2.07.1992 година го одбил приговорот како неоснован и ja потврди
одлуката на дисциплинската комиси] а. Судовите во своите пресуди
оениле дека во текот на дисциплинската постапка била сторена
материjална повреда при самото вопен,е и оплучуван,е во
постапката. Имено, одлуката на Дисциплинската комисиjа била
донесена од ненадлежен орган затоа што била донесена спротивно
на член 13 од Правилникот за дисциплинска иматериjална
одговорност на тужениот и член 59 став 1и од Законот за основните
права од работниот однос, според ко] Дисциплинската комисиjа
одлучува за дисциплинската одговорност на работниците за сторени
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патешки повреди на работните обврски и изрекува дисциплинска
мерка престануван.е на работниот однос, а директорот како орган
за дисциплинска оцговорност на работниците одлучува за сторени
повреди на работните обврски и изрекува дисциплински мерки: j авна
опомена и парична казна.

Врховниот суд на Република Македониj а оценува дека според
опредбите од член 13 сгав 1 од Правилникот за материjална и
дисциплинска одговорност и член 59 став 1од Законот за основните
права од работниот однос, директорот одлучува за дисциплинска
одговорност на работниците за сторени повреди на работните
обврски и изрекува дисциплинска мерка [авна опомена и парична
казна. Во член 7 од наведениот правилник е предвидено дека
дисциплинската мерка завна опомена може да се изрече за лесни
повреди на работните обврски. По однос на дисциплинската мерка
парична казна, тужениот во своют акт нема утврдено за кои повреди
на работните обврски се изрекува, од што се доага до заклучок
дека може да се изрече и за потешки повреди на работните обврски.
Од друга страна, баразъето за поведуван-ена дисциплинскапостапка
спрема тужителот за утврдуван,е на одговорност за сторени
потешки повреди на работните обврски согласно член 17 од
Правилникот за дисциплинска и материjална одговорностго има
поднесенодиректорот. Споредтоа, дисциплинскатапостапка спрема
тужителот била поведена и водена за сторени потешки повреди на
работните обврски за кои можело да се изрече дисциплинска мерка
пресгануван-е на работниот однос. Мегутоа, иако Дисциплинската
комисиjа на тужениот утврдила дека тужителот ги сторил повредите
на работните обврски за кои била водена дисциплинската постапка,
мегутоа водегки сметка за сите околности, му била изречена
дисциплинска мерка парична казна 15%од личниот доход во траен-е
од шест месеци, сметагки дека и со таквата дисциплинска мерка ке
се постигне целта наказнуватьето, Тоа значи дека треба да се прави
разлика на утврдените патешки повреди на работните обврски за
кои се изрекува дисциплинска мерка престанувагье на работниот
ОДНОС и други потешки повреди на работните обврски за кои на
работникот би можело да му се изрече и парична казна, а што
произлегува од содржината на одредбата од член 58 став 3 од
Законот за основните права од работниот однос.

-Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.628/93 од 14.09.1993година.
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155-А. Ако цокааите, а посебно изjавите на сведоците
сослушани пред дисциплинската комисиjа на организациjата се
контрадикторни> а притоа на нив се заснова одлуката на
дисциплинскиот орган> судот е должен сите такви докази
непосредно да ги изведе во постапката за разреmуваlЬе во
ковкретниот спорен однос.

о д о 6 раз л о ж е н и е т о:

Судот е должен наполно и вистинито да ги утврди спорните
факти, а кои факти ке ги земе како докажани одлучува судот по
своето уверение врз основа на свесна и грижлива оценка на секо]
доказ посебно и на сите докази заедно, како и врз основа на
резултатите од целокупната постапка. Тоа значи дека расправазки
по прашан.ето на утврдената дисциплинска одговорност на
тужителот пред дисциплинскитеоргани ка] тужениот, првостепениот
и второстепениот суд биле должни, мегу другото, решителните
факти да ги утврди со сослушуван,е на сведоци. очевидци на
настанот. во случаjов, пониските судови примаат за утврдено дека
тужителот ja сторил потешката повреда на работната обврска од
член 47 точка 32 од Правилникот за работните односи,
квалификувани како кражба од имотот на тужениот, на то] начин
што на ден 11.01.1993година, зел машка вентиjакна, ja изнесол од. . .претпригатието, противправно ]а присвоил на ко] начин се стекнал
со противправна имотна полза. Мегутоа, за таквото утврдуван,е
пониските судови не даваат доволно прифатливи причини. во
споровите во врска со дисциплинска одговорност, судовите ке ги
прифатат доказите изведени во дисциплинската постапка како
веродостогни доколку тие непосредно се изведени и на нив
странките не ставаат никакви забелешки. Мегутоа, ако доказите, а
посебно изjавите на сведоците сослушани пред дисциплинската
комисиjа се контрадикторни, а при тоа на нив се заснова одлуката
на дисциплинскиот орган, судот е должен сите такви докази
непосредно да ги изведе во постапката за разрешуван,е на

,конкретниот според однос.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.609/94 од 4.04.1995 година.
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156. По конечвоста на одлуката со Koja на работвихот му
престанал работвиот однос по цруг основ, против него не може да
се водицисцвплввска постацка и да му се изрече мерка-престануван,е
на работниот однос, затоа што изгубил свотство на работник.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со одлука од 27.04.1991 годинаодноснорешение од 29.04.1991
година, на тужителот на ден 3.05.1991 година, му престанал
работниот однос ка] тужениот. На ден 1.06.1991 година, пак против
тужителот било поднесено баран,е за поведуван,е на дисциплинска
постапка, по кое било одлучено на ден 4.06.1991 година, со
изрекуватье на мерката-престануваьье на работниот одно с на
тужителот. Со фактот на престанок на работниот однос на
тужителот по друг основ не можело повекс да биде водена
дисциплинска постапка, ниту пак да биде изречена дисциплинска
мерка. Предното поради тоа што субjектот на дисциплинската
одговорност секогаш е работник односно лице кое е во работен
однос, зошто дисциплински не може да одговара лице кое не е во
работен однос, бидегки тоа лице не извршува работни обврски, а
тоа значи дека не може ниту да ги повреди. Поради тоа нема основ
ниту за дисциплинска одговорност на работникот после престанок
на работниот однос, бидегки такво лице повеке не подлежи на
работната дисциплина односно не извршува работни обврски. Нема
место за оцговорност на поранешниот работник ниту за повреда на
работнта обврска извршена за времетраев-ето на работниот однос
и тоа не само поради тоа што повекс таквиот работник го нема
статусот на работник, туку поради тоа што во таков случа]
иэрекувавьето на наjтешката mepka-престануваIЪе на работниот
однос нема, ниту може да има деjство. Со денот на престанок на
работниот однос започнатата дисциплинска постапка се стопира
бидеjки на работникот му престануваат сите права, должности и
одговорности од работникот однос, а изречените мерки повеке не
можат да бидат извршени. Впрочем, во член 1 од Правилникот за
дисциплинска одговорност K~ тужениот ~ утврдено дека
дисциплински може да одговара само работник ко] по cBoja вина
не ги исполнува должностите и работните обврски. Според тоа,
поради фактот на престанок на работниот оцнос на тужителот,
против него не може да се биде водена дисциплинска постапка, ниту
пак можела да биде изречена дисциплинска мерка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.623/93 од 4.11.1993 година и Рев.бр.624/93 од 4.11.1993 година.
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157_Кога тужителот бил уредно поканет на претресот пред
Дисциплинската комисиjа на тужениот на ко] не се jавил:) а ко]
претрес траел повехе дена едно по друго, се смета дека уредната
достава има важност и за деновите на претресот кои што уследиле
подоцна.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со побиваната пресуда погрешно е применето материj алното
прво, на што основано се укажува во изjавената ревизиjа и баран.ето
за заштита на законитоста, поради следниве причини: согласно
член 63 став 2 од Законот за основните права од работниот однос,
работникот мора да биде сослушан пред дисциплинскиот орган,
освен ако без оправдани причини не се одзове на уредно доставената
покана и не може да му се ускрати одбрана, Тоа значи дека на
работникот против кога е покрената дисциплинската постапка мора
да му биде овозможено да ja изнесе евогага одбрана, мегутоа не
значи дека работникот ко] е уредно поканет на цисциплинскиот
претрес може без оправдани причини да не се j ави на истиот. во
конкретниов случа], како што е тоа правилно заклучено во
првостепената пресуда, а на што основано се укажува во изгавената
ревизиjа и баран-ето за заштита на законитоста, тужителот со
негавуван,е на претресот закажан на 4.06.1990 година, сам го презел
ризикот од можните последици на таквото постапувае. Ова при
услови кога веке еднаш, по неговото баран.е, претресот закажан за
23.05.1990 година, бил одложен. Тоа што тужителот барал од
тужениот да му биде доставен соодветна документациjа е без
влиj аниj е врз прашан.ето на законитоста на одржаните
дисциплински претреси, бидегки тужителот требало да се jави пред
Дисциплинеката комисиjа на ден 4.06.1990 година и да сочека неjзина
одлука во врска со ова прашан,е, мегутоа то] така не постапил.
Според наогатьето на ово] суц, дисциплинските претреси одржани
во деновите кои следат едно по друго после 4.06.1990 година
претставуваат континуитет на претресот закажан за 4.06.1990
година, а тоа значи дека имало услови за нивното одржуватье бидегки
станува збор за утврдувагье на дисциплинската одговорност на
тужителот за кои веке еднаш БИл закажан дисциплинскиот претрес
за 23.05.1990 година, ко] то,кму по баразъето на тужителот бил
одложен.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Гзз.бр.l06/93 од 10.02.1994 година.
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158. Судот по службена должиост внимава дали тужителот
остварил претходно заштита на своите права од работен однос
пред надлежниот орган во организацигата, освен кога се работи
за парично побарував,е.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Во конкрегииов случаj понискитесудовинеутврдиле дали биле
исполнети условите од член 83 став 1 и 2 од ЗОПРО, и воопшто да
се впуштат во одлучуван.е по поставеното тужбено баран-е, а при
услови кога не станува збор за парично побаруван.е за кое може да
се бара директна заштита пред судот.

Како поради погрешна примена на материjалното право
фактичката состоjба по предметот не е целосно утврдена, тоа нема
услови за преиначуван.е на побиваната пресуда согласно член 395
став 1 од ЗПЦ поради што следуваше и двете пресуди да бидат
укинати и предметот да биде вратен на повторно суден.е на
првостепениот суд, согласно член 395 став 2 од ЗПП

во текот на повторното суцен.е првостепениот суд треба да
ги има предвид укажуван.ата дадени во решението, а тоа значи дека
со сигурност треба да провери дали тужителката пред
поднесуван-ето на тужбата постапила согласно член 79 став 1 од
ЗОПРО, односно дали во врска со поставеното тужбено баран,е,
претходно се обратила со баран-едо надлежниот орган ка] тужениот,
од што ке зависи одговорот на прашаIЪето дали биле исполнети
условите од член 83 став 1 и 2 од ЗОПРО. Зависно од тоа што ке
утврди, првостепениот суд ке треба да одлучи по тужбеното барав-е
при што ке го има предвид фактот дека ЗОПРО и Законот за
работните односи не по~наваат институт - трансформацига на
работниот оцнос од определено на неопределено време, на што. .тужениот основано укажува во изгавената ревизига.

Решено во Врховниот суд на Република Макецони] а под
Рев.бр.677/94 од 22.09.1994година.

159. Кога претприjатието во евогот Правилник за
дисциплипска и материjална одговорност предвидело можвост за
повторуваlЬе на дисциплипската постапка, дисциnлипскиот ор
ган на претприjатието не може да оцбве да решава по такното
баразье на работнивот само од причини што законитоста на
одлуката за изречената дисциплинска мерка била цевета и во
судска поставка.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Во редовната постапка е утврдено, дека тужителот бил
вработен к а] тужениот, како вклопничар. Со решение на
дисциплинската комисиjа на тужениот од 12.12.1989 година,
тужителот е оддалечен од претприjатието сметано од 12.12.1989
година се до конечноста на одлуката за утврцуван.е на неговата
одговрност за повреда на работната обврска. Потоа, Советот на
дисциплинск~та комисиjа на тужениот донел одлука од 12.12.1989
година, со кота на тужителот му е изречена дисциплинска мерка
престанок на работниот одно с, против Koja тужител завел работен
спор пред Основниот суд на здружен труд, ко] со одлука од 18.04.1990
година баран-ето го одбил, а Судот на здружениот труд на
Македони]а со одлука од 7.02.1991 година ja потврдил.

Тужителот поднел предлог до Основниот суд на здружен труд
во с. за повторуватье на постапката, со оглед да се стекнал со нови
докази кои би биле од влиjание за донесуван.е на поповолна одлука
со ко[а е ослободен од обвинението за делото за кое бил обвинети.
Основниот суд на здружен труд со одлука од 12.06.1991 година,
предлогот го оцбил како неоснован, а Суцот на здружениот труд на
Македониj а со оцлука од 7.11.1992 година, таквата одлука j а
потврдил.

Тужителот поднел предлог за повторуватье на пост апката пред
дисциплинската комисиjа, НО ист ата му го одбила и потоа то] го
завел ово] спор.

При така утврдена фактичка состогба, а и при утврдена
околност дека според Правилникот за дисциплинскаи материjална
одговорност на работниците при тужениот, при определени услови
во истиот едозволено повторуватье на постапката, во определени
рокови и дека во случа] на негативно одлучуван,е е дозволена и
сулска заштита, пониските суцови го одбиле тужбеното баран.е на
тужителот заклучувагки дека ваквите оцредби од Правилникот се

, .
применуваат само во случа] кога за изречената дисциплинска мерка
не е водена судска постапка, односно кога не постои судска одлука.
Како во случаjов е водена судска постапка во врска со изречената
мерка престанок на работниот однос, ко]аправосилно неповолно
за него е завршена, а и со правосилни судски одлуки е одбиен
предлогот на тужителqт за повторуван,е на судската постапка,
пониските судови заклучиле дека тужениот основано не дозволил
повторуван,е на дисциплинската постапка.

Мегутоа, Врховниот суд на Република Македонига оценува
дека основано во ревизигата се укажува дека пониските судови во
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случаjов погрешно го примениле материjалното право. Имено,ТОЧНО
е дека дисциплинската постапка е регулирана со ЭО'[П'О. Мегутоа,
при неспорна околност дека тужениот во свогот Правилник за
дисциплинска и материjална одговорност на работниците, во членот
73, предвидел можност за повторуваlЬе на завршената дисциплинска
постапка и постапката што ке се применува, цоколку таков предлог
биде поднесен, а воден-ето на таа постапка не е условено со
околности од кои се раководеле пониските судови при сегашното
одлучуван.е, потребно било да се утврди во судската постапка, дали
одлуката на цисциплинската комисиjа е законита. Како тоа не е
сторено, а таа околност е од влитание за правилното одлучуван.е,
потребно беше согласно член 395 став 2 од зпц ревизиjата да се
уважи, а пресудите на пониските судови се укинат и предметот врати
на Општинскиот суд на повторно суден,е.

Значи, при повторното судетье ке треба да се утврди, дали се
исполнети условите и запазени роковите предвидени во Правилникот
на тужениот за да се дозволи повторуван-е на дисциплинската
постапка во врска со изречената мерка од страна на тужениот спрема
тужителот.

Решение на Врховниот 'суц на Република Македониj а
Рев.бр.1295/94 од 11.07.1995 година.

160.Времетраезъето на користен-е на службен стан е сврзапо
со тpaelЬeTo па вршетьето на службепата доmкпост и функцвтата,
меГутоа ако во цоговорог за цаваяье на стан е определено времето
за користев-е на станот, кориснихот на станот е должен да се
исели од стапот по истекот на рокот, определен со договорот .

,о д о бра зло ж е н и е т о:

Неспорно е дека предметниот стан е од Фондот за службени
потреби во смисла на членот 45 од Заковот за станбени одно си и по
однос на таквите станови се применува принципот дека се даваат на
користен-е на неодрепено време, односно користен-ето е сврзано со
вршен.ето на службената должност и функциjа. во случаjот, поагагки
од то] законски принцип и условите на општиот акт, тужениот би
имал право да го користи станот додека му трае службената
должност одно сно функциjа, што е регулирано и во договорот за
користен-е на станот.
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Мегу тоа, по мислеьь е на Врховниот суд на Република
Македониjа, во ово] случа] не може да се примени опредбата од
договорот за користен-е на станот додека трае функциjата и
службената должност, ниту принципот за даван-е на станат на
неодредено време одпричини што и баран.ето за стан било наменско
и условено, а и договаран-ето мету тужениот и давателот на станат
било условено со рокот на траен-ето на користеlЪето. Имено, со
договорот помегу странките изрично е договорен рокот на
користен-ето на станот од тужениот за една година.

При положба кога странките ги договориле сите услови
вклучително и рокот на важноста на договорот за користен-е на
станат и договорат го насловиле како времен договор, Врховниот
суд на Република Македонига оценува дека нема примена на
принципот за сврзаноста на користен-ето на станот со вршеlЪе на
службената должност и функциjа.

Пресуда на Врховниот судна Република Македонига Рев.бр.29/
93 од 23.02.1993 година. .

161.во ставбев спор,независноод тоа што во тужбата како. .тужева странка е означена само оргавизаЦИJатакога вршела
распределба на ставови, работниците чиj приоритет се оспорува,
се нужни споравичари и се пасивно легитимирани, така што во
процесната заедвица на сопарничарите мора да се нащат и тие
како субjектиспремакои може да се реши споротсамона еднакон
начин. Доколку тужителот тужбата ве ja уреди и не ги опфати
сите нужни сопарвичарв, таа ке се отфрпи.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Независно од тоа кога во тужбата како тужена странка се
означува само еден субjект, судот во специфични спорови испитува
кои се странки во постапката во конкретниот случ~j, имагки го
предвид карактерот и содржината на спорниот материгално-правен
однос. Задача на судот во ваквите спорови е да внимава на правата
и обврските, бидезки со тоа ги идентификува нужните странки во
спорат. Притоа, треба да сеяма предвиддека како странка во спорот
може да се jави секо] субjект чие право или непосреден правен
интерес би бил повредени со судската одлука. во некои спорови,
според природата наработите, одредени субjекти нужно се [авуваат
како странка во спорот. Мегу нив, наjкарактеристчни во областа
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на станбените спорови, се споровите во врска со распределбата на
становиге, а во областа на работните спорови, се споровите за
заснован,е на работ-ен однос. Во споровите за распределба на
становите. судската пресуда за понишгував,е на огласот за
распределбата на становите или поништуван.е на ранг-листата за
приоритет, како и одлуката за конкретната распределба на
становите, влиjае на правната положба: 1) на тужителот ко] ja
побива одлуката за распределба на станови, 2) на правното лице
кое извршило распределба на становите и 3) на работникот или на
работниците на кои им се распределени станови.

во станбениот спор, првиот субjект ja задржува и ja губи
можноста да го добие станот, за вториот субjект (правното лице),
како давател на станот постои можност неговата одлука да се
поништи, додека третиот субjект (работникот или работниците) го
задржува или го губи доделенист стан, иако веке се стекнал со
станарско право. Доколку доцелениот стан е купен од работникот,
настануваат уште посложени спорни правни одно си, што мажат да
бидат повод за настануван,е на други судски спорови.

во конкретниов спор, како што е понапред изнесено, деjството
на сулската пресуда непосредно се протега и на работниците на кои
им се распределени 55-те спорни станови, и заради тоа, со оглед на
природата на материгално-правниот однос, тие се нужни.сопарничари во ово] спор И се пасивно легитимирани, така што во
процесната заедница на сопарничарите мора да се натдат и тие
како субj екти према кои може да се реши спорот само на еднакон
начин.

Со оглед на тоа, поради погрешната примена на материjалното. .
право кога се состои во тоа што на страната на тужениот не се
опфатени сите лица што требало да бидат опфатени, значи не постои
потполна пасивна легитимацига, судовите пропуштиле да утврдат и
факти кои се однесуваат на тоа кои од работниците на кои им се
доделени становите, со правилно рангиран.е, односно бодиран-е на
тужителот, би дошле на пониски места на ранг-листата од она на
кое би се нашол тужителот. Заради тоа, согласно со оцредбите од
член 395 став 2 од ЗПЦ следуваше и двете одлуки-пресуди да се
укинат и предметот да се врати на повторно cyдeIЬe на
првостепениот суд.

При повторното супен-е првостепениот суд должен е да
превземе мерки за да во поетапката учествуваат на страната на
тужениот, сите лица врз чии права односно на со закон засновани
интереси ке се однесува пресудата што треба да се донесе по
тужбеното баран-е на тужителот. Заради тоа, во смисла на
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опредбите од член 109 од ЗПЦ суцот треба да го поучи тужителот
и да му помогне да ja исправи, одно сно дополни тужбата и со неа да
ги опфати сите лица на кои е претходно укажано, а доколку
тужителот тоа не го стори во определениот рок, со тужбата да се
постапи како со неуреден поднесок, (член 109 од ЗПП).

Притоа, доколку тужителот ja прошири тужбата и на лицата,
кои согласно претходно изложеното правно становиште во ова
решение, се нужни сопарничари во ово] спор, прошируван-ето на
тужбата спрема нив не е условено со нивна согласност да стапат во
процесот (член 196 став 2 од ЗПП), па по наоган.ето на ово] суд,
судот треба да го дозволи прошируван-ето на тужбата и кога таквите
тужени се противат на тоа.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1144/93 од 14.10.1993 година.

162.Како член на семерао домакинство во смисла на член 9
став 2 од Заковот за станбените односи се смета внукот, ако то]
од рано детство бил одделен од родителите и подслго време. .живеел ка] своют чичко СО кого имал цврсти емоционални и
економски врски кои се карактеристики за ceMeJHoTo
домакинство.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Врховниот суд на Република Македониjа оценува дека од
причините кои во постапката пред првостепениот суд биле утврдени
дека тужениот од своето рано детство живеел во заедничко
домакинство со своют чичко Истрина, кои го чувале, издржувале и
школувале, иако имал живи родители, со кои не одржувал економски
или фамилиjарни односи, туку повремени лични контакти, тужениот
може да се изедначи како член на семегного домакинство во смисла
на Законот за станбените односи и то], поради тоа, има право да
продолжи со користен,е на станот на умрените носители на
станарекото право-чичкото и стрината. Според тоа терминот "од
рагагьето" употребен во Законат за станбените односи, не треба да
се сати рестриктивно, во буквална смисла на зборот, туку пошироко,
секаде каде се стекнати низа субjективни и обj ективни околности
кои упатуваат на цврсти заеднички економски и емоционални односи
кои нераскинливо j а поврзуваат семешата заедница. во таа смисла,
како член на семегиата заедница на носителот на станарското право
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се смета и виукот, под услов од рано детство да бил тратно одделен
од своите родители, следователно и обjективно лишен од
родителската грижа и да непрекинато живеел во заедничко
домакинство со носителите на станарското право, кои за него
исклучиво се грижеле.

Тоа се фактички прашан-а кои неспорно треба да се утврдат. .во секо] оцделен случа].
во конкретниот случа], неспорно е утврдено дека ка] тужениот

се стекнати сите овие субjективни и обjективни околности. Имено,
од рано детство (8~1Огодини) бил примен ка] своют чичко-носителот
на станарското право, ко] го школувал, воспитувал. до
врабогуван.ето го издржувал и во сите односи го сметал за сво] син
(и ако имал и свои родени деца ко] по полнолетството се иселиле од
предметниот стан и си оформиле свои семегства). Бака
воспоставената заедница мегу виукот и чичкото уште од детството
на виукот продолжила до неговото полнолетство и во таа заедница
влацееле односи своjствени на односите мегу родители и деца,
следователно нема оправдани причини таквото живеетье да не се
изедначи со живеен-е со чичкото "од раган.ето" и ово] факт да не
се признае како законски основ за стекнуван.е право на користеlЪе
на предметниот стан од страна на внукот, после смртта на
носителите на етанарското право.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони] а
Рев.бр.709/91 од 4.02.1992 година.

163. Ако внукот од раното детство живее со деДОТО7се смета
како член на семешото домакинство.

о д о бра зло ж е н и е т о:

уважувазки го тужбеното баран,е на тужителот за иселуван.е
на тужената од предметниот стаи, пониеките судови погрешно го
примениле материjалиото право. Утврдените факти: од сво]ата рана
возраст, односно уште од 15-16 годишна возраст тужената да се
преселила во домот на неjзиииот дедо, ко] бил носител на станареко
право на предметниот стн, со него да живеела во едно семеjио
домакинство до неговата смрт, во нивната эаецница да биле
воспоставени блиски одиоси своjетвени на односите мегу родителите
и децата, бидеjКипедото на тужената поради сво]ата старост и болест
бил упатен на тужената и се потпирал искпучиво на неа како негова
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внука, а таа му пружала целосна нега и грижа соодветна на грижата. .на дете према родителла упоредуваат тужената со член на семе]ното
домакинство на неjзиниот дедо, во смисла на Законот за станбените
односи. Како таков - член на семегиото домакинство на дедо и
тужената има право да продолжи со користен-е на предметниот стан
и после емртта на дедо и . Според тоа, терминот "од раган.ето"
употребен во Законот за станбените одноеи не треба да се ефати во
буквална смиела на зборот туку пошироко, секаде каде се стекнати
низа обjективни и еубjективни околности кои упатуваат на цврети
заеднички економски или емоционални односи кои нераскинливо Ja
поврзуваат семешата заедница. во таа смиела, како член на семерза
заедница на носителот на станарекото право се смета и внукот
односно внуката на носителот на станарското право, под услов тие
од раното детство да се одвоиле од своите родители и заснивале
такви односи со педото и бабата кои се своjствени на односи мегу
родители и деца, како в што е конкретниов случаj. Ваквото живеен-е
нема оправдани причини да не се уподоби со живеен,е на внукот со
педото или бабата "од раган.ето" и ово] факт да не се признае како
законски оенов за стекнуван,е право на користен.е Настанот на ко]
носители на станарско право биле педото и бабата, од страна на
внукот и после нивната смрт.

Интенциjата на законеката оцредба од член 7 од Законот за
изменуван,е и дополнуван,е на Законот за станбените одноеи е да
го ограничи кругот на лицата кои и после смртта на носителот на
станарското право можат да го задржат правото и натаму да го
кориетат станот, од внуците на носителот на станарското право кои
со него живееле од рагав-ето. Со поширокото толкуватьето на
поимот Нодрагатьето" во смисла на образложението, по мислен-ето
на ово] суд, се постигнува саканата цел, односно не се изигрува
Законот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1027/92од 5.01.1993година.

164. Ако тужениот не е носител на станареко прво туку по
смртта на носителот на етанарското право клучевите ОД
затворениот стан се ваогаат ка] неГ07 а не сака да ги ЩJе~аде на
давателот на станот на користезье, питу на организацшата за
стопанисував,е на етанов и и станбепи эгради, давателот на станот
на кориетеlЬе е активно легитимиран со тужба да бара тужениот
да го испразни станот од луfе и предмети и да му го предаде во
иеправна состоjба во владение.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

во конкретниот случа] пониските суцовиго одбиле тужбеното
баран-е поради неман.е на активна легитимациjа на страна на
тужителот. Притоа со примена на член 62 од Законот за станбените
односи наогаат дека отказот на договорот за користеlЬе на станот
го давала организациj ата за стопавсиуван-е со станбени згради,
следователно тужителот не бил легитимиран да води таков спор.

Врховниот суд на Република Макецони]а,наога дека основано
во ревизиjата се укажува дека оваа одрецба се однесува во
случаевите кога се дава отказ на договорот за користен-е на стан
спрема носителот на станарекото право.

во случаjот, тужениот не е носител на станареко право нити е
во некаков однос со давателот на станот или организациjата ко]«
стопанисува со становите. Фактички тужениот ниту се вселил, ниту
живее во спорниот стан. Како син на носителот на станарекото
право, после неговата смрт ги чува само клучевите од станот и без
основ не ги врака на сопственикот, во случаjот тужителот.

Од тие причини, Врховниот суд на Република Македонига
наога дека тужителот е активно легитимиран, поради што и
уважувагки ja ревизиjата одлучи да ги укине пресудите на двата
пониски супа, со тоа што ке треба при повторното супен.е
првостепениот судмериторно да расправа и одлучуваза основаноета,
односно неоснованоета на тужбеното баран-е.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.389/90 од 28.06.1990 година.

165. Отказ на договор за корвстезье на оmптествен стан,
може да му се даде на носителот на станарекото право ако
кредигот даден за купувазье односно изграпба, пограцба,
надградба или реконструкциjа на сопствената станбена зграда или
стан" потекнува од средствата ваменети за станбена изградба.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужениот по основ на неговиот работен однос го добил
предметнист стан на користен-е во текот на 1984година. во текот
на 1987 година тужениот почнал со изградба на индивидуална
станбена зграда, за што му бил одобрен кредит од Стопанската
банка. Индивидуалната станбена зграда сеуште тужениот не ja имал
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довршено и истата не евселива. Спорниот стан од страна на
тужителот во текот на 1989 година бил доделен на друг работник,
но во истиот сеуште живее тужениот со неговото семегство.
Согласно член 67 став 1 од Законот за станбените односи отказ на
договор за користеlЬе на стан се дава на носителот на станарското
право ко] ке добие кредит за купуван-е односно изградба, дограцба,
нацградба или реконструкц:и:jа на сопствена станбена зграда или стан
од средствата наменети за станбена изграцба. во конкретниот случаj
неспорно е помегу странките дека од страна на Стопанска банка во
текот на 1986 година на тужениот му бил одобрен кредит од
500.000,00 ценари, а во ист износ бил одобрен кредит и на неговата
сопруга. Од писмото-известието доставено од Стопанска банка до
тужителот на 11.05.1993 година произлегува дека тужениот има
користено станбен кредит за изградба на неговата станбена зграда.
Мегутоа, од потврдата од 26.11.1993 година исто така издадена од
Стопанска банка произлегува дека тужениот и неговата брачна
другарка користеле кредит по основ орочени динарски средства, а
кредитот бил одобрен од средствата на банката кои се формирале
од орочени и средства по видуван-е на граганите. Според погоре
цитираната законска оцредба, услов за даван-е отказ на договор за
користен.е на стан, носителот на станарско право да добие кредит
за купуван-е, односно изградба , доградба, надградба или
реконструкциjа на сопствена станбена зграда или стан од средствата
наменети за станбена изградба.

Решение на Врховниот суд на Република Мак епони] а
Рев.бр.185/94 од 26.05.1994 година.

166. И во случа] кога купувачот на стан во општествена
сопственостбара дасе изврmи пресметка ида се утврдивисината
на цената што купувачоттреба да ja платиодеднашво случаjкога
станот е купенсо отплата на цената ворати"куnyвачотможе само
до исплатата на цената да стави приговор на пресметката, а
доколку утврдената цена ja плати без приговор" не може
ДОПО~'l'елно да c~ бара негзвна корекциjа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителите, како носители на станарското право на
општествени станови, врз основа на Законот за продажба на
становите во општествена сопственост ("Службен весник на СРМ"
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бр_36/90) склучиле договори за купуван-е секо] на свогот стан, со
тужениот, со отплата на цената во рати кои судски ги завериле.
Цената на становите била утврдена со пресметуваIЬе заклучно со
октомври 1991година. По склучуван.ето на договорите, тужителите
и други кандидати биле заинтересирани купопродажната цена за
становите даjа отплатат оцеднаш. Утврцено е и тоа дека комисиjата
за продажба на становите на тужениот, издала писмено соопштение
со кое ги известува сите заинтересирани лица кои поднеле баран-е
за откуп на општествените станови, како и оние кои судски ги
завериле, односно не ги завериле договорите, дека, цоколку до
31.03.1992 година станот го купат во готово, имаат 100/0попуст од
револаризираната вредност со месец февруари 1992 година, со тоа
што како основа на продажната цена ке биде пресметката изготвена
од СИЗ-от за станован-е и на неа ке се врши револаризациjа за
месец ноември и декември 1991година и за месецjануари и февруари
1992 година, според коефициентите на порастот на цените на мало,
и добиениот износ ке се намали за 10'ro. Добиените пресметки за
продажната цена на становите за плакагье во готово, на погоре
наведенист начин била прифатена од тужителите, така што секо]
од нив jа уплатил во целост во месец март '1992 година.

Поагатки од оваа фактичка состоjба, второстепениот суд го
прифатил стоjалиштето на првостепениот суд за оцбиван.е на
тужбеното баран-е на тужителите, дека со уппатуввгьето на
продажната цена на становите утврцена во пресметките на тужениот,
не може да се прифати дека тужениот неосновано се збогатил, исто
така не може да се прифати дека тужителите биле ставени во заблуда
според член 60 и 61 од Законот за облигациони односи, бидегки
тужителите не морале ниту пак биле принудени да ja прифатат и. .уплатат цената кога Ja утврдил тужениот.

Ипо наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониjа,
во ово] случаj правилно е применето материjалното право кога е
одбиено тужбеното баран-е на тужителите, поради следното:

Согласно со одрецбите од член 4 од цитираниот Закон за
продажба на становите во општествена сопственост, продажната
цена на станот се утврдува врз основа на градежната вредност,
трошоците за уредуван-е на градежното земjиште, место-положбата
и амортизациj ата на станот. Продажната цена на станот jа утврдува
сопственикот на станот. Со став 3 од истиот член е пропишано дека
купувачот има право на увид во елементите што ja образуваат
продажна та цена на станот и врз основа на тоа може, со стручно
економски докази да му предложи на процавачот соодветна
корекциjа, а согласно со став 4 од то] член, продавачот е должен
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предлогот на купувачот да го разгледа и во рок од 8 дена да му ja
соопшти на купувачот конечната продажна цена на станот.

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Макецони]а,
опредбите од став 3 и 4 од член 4 на ово] Закон се однесуваат и на
случаи кога продавачот на станот, на баран-е на купувачот врши
пресметка и ja утврдува висината на цената што купувачот треба
да ja плати одеднаш, доколку тоа самиот го побара, односно доколку
тоа му е понудено, а претходно е склучен договор за купуван.е со
отплата на цената во рати.

Видно од утврдуван.ето од страна на судовите, тужителите
кои биле запознати со ново утврдената цена што требало да ja
исплатат одецнаш во вр ска со купувазъето на становите, не
постапиле согласно со одредбите од став 3 од член 4 од Законот за
продажба на становите во општествена сопственост ("Службен
весник на СРМ" бр.36/90), туку без секаков приговор цената ja
исплатиле наецнаш. во ово] закон, како посебен закон со ко] се
регулира продажбата на становите во општествена сопственост, не
е предвидена можност за дополнителна корекцига на утврдената цена
откако цената ке биде исплатена, па во таа смисла неосновани се
тужбените баран-а на тужителите сега, односно во постапката
поведени по нивните тужби, да се изврши корекциjа на цените со
повторно пресметуван.е на нивната висина, и да им се врати
евентуално повехе платениот износ.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.806/94 од 13.12.1994 година.

167. На териториjата на Република Македониjа не
произведуваат правно деjство правните акти на органите на JНA
во Република Маведояв]а, донесени после 17.11.1991годяна.како
ден на влегуван,е во сила на Уставот на Република Македовв]а,
доколку такво AejcTBo не им е признато со прописна Република
Македонша, па такно Aejcno нема ни понудата за откуп на стан
во Република Македониjа дадено од станбената комисиjа на
гарнизонот на JНA во град во Република Македониjа.

о д об раз лаж ение то:

По наогаььето на Врховниот суд на Република Македони]а,
правилно е применето материjалното право кога е одбиено
тужбеното бараьье на тужителот. Имено, со Уредбата за начинот и
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условите за продажба на становите и деловниот фонд на JHA што
се во државна сопственост на Република Македонига ("Службен
весник на РМ" бр.24/92), пропишани се условите и начинот на
продажба на тие станови. Со член 3 од таа Уредба, пропишано е
дека носителот на станарекото право ко] склучил договор за
купопродажба на стан во JHA со право на плакан-е на цената на
станот во целост или во рати, а истиот не го заверил, должен е
договорот да го завери ка] надлежниот суд во Републиката. Со
одредбите од член 4 пак, е пропишано дека носителот на станарекото
право, ко] не склучил договор за купопродажба на стан со JHA, а
ко] има живеалиште на територитата на републиката, може да
склучи договор за купродажба на стан со Републиката
Министерство за одбрана, под исти услови под кои е извршена
продажбата на становите на носителите на станарекото право од
член 2 на таа Уредба.

Видно од овие оцредби од цитираната Уредба, санкционирана
е продажбата на становите што е извршена од бившата JHA, на
лица во Република Макецони] а, но доколку се исполнети условите
од таа Уредба. Мегутоа, деjствиjата што ги презел тужителот во
врека со понудената продажба на предметниот стан од страна на
Станбената комисиjа_на Гарнизонот, не може да се смета дека
довеле до склучуван,е на полноважен договор во смисла на
оцредбите од член 3 од цитираната Уредба. Имено, согласно со член
13 од Уставниот закон за спроведуваlЬе на Уставот на Република
Македони]а ("Службен весник на РМ" бр.52/91), вооружените сили
на Република Македониjа, до донесуваььето на законот за оцбраната
на Република Македони]а, ги сочинуваат единиците, командите и
штабовитена Териториjалната опбрана на Република Македонига.
Значи, органите на JHA во критичното време повекс не се сметале
како органи на Република Македониjа, имаjки ги предвид и
оцрецбите од член 5 став 4 од то] Уставен закон, со кои е пропишано.. .дека согузните прописи со кои се уредува организаци] ата и
надлежноста на органите на Федерацитата не се применуваат во
Република Македони]а. Значи, понуцата за откуп на предметниот
стан кога му е дадена на тужителот на 10.02.1992 година од страна
на Станбената комисиjа на Гарнизонот, како орган HaJHA, согласно
со цитираните прописи од Уставниот закон, не можела да произведе
правно деjство на територигата на Република Македониjа, бидеj:Ки
организациjата и надлежноста на органите на федерациjата, каков
што бил и ово] станбен орган, не се признаваат и не произведуваат
правно детство во Република Македониjа.

366



Со оглед на горното, независно од причините изнесени во
првостепената и второстепената пресуда, правилно е одлучено кога
е оцбиено тужбеното баран,е на тужителот, па согласно со одредбата
од член 393 од ЗПЦ ревизиjата на тужителот е оцбиена како
неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1400/94 од 6.04.1995 година.

168. Опmтествено правно лице станот , во ко] нема
определено носител на станарско право ниту е отпочната и
спровецева поетацка за негова распредепба, има право да го
продаде по пат на jaBHa лицитациjа, независно од опредбите од
Законот за продажба на становите во општествена сопственост _

о д о бра зло ж е н и е то :

Врховниот суд на Република Македониj а оценува дека
пониските судови правилно го примениле материталното право кога
прифатиле дека договорот за продажба на спорниот стан не е во
спротивност со принудните прописи и истиот произведува правно
деjство помегу договорените странки.

Согласно член 16 од Законот за промет со земjишта изгради,
продажбата на недвижности од страна на општествени правни лица
на грагани, здружение на грагани и други грагански и правни лица
со врши по пат на J авно наддаван.е.

Тужениот продажбата на станот ja извршил по пат на [авно. .наддаван.е во кое е достигната нагвисока цена на станот што Ja
понудиле второтужените.

Според член 1 од Законот за продажба на станави во
општествена сопственост-пречистен текст ("Службен весник на
РМ" бр.8/93), со то] Закон се уредуваат условите, начинот и
постапката за продажба на станови во општествена сопственост.

Согласно член 3 став 1од Законот, стан от може да се продаде
на носителот на станарско право или со негова согласност на член
на неговото семешо домакинство ко] е корисник на станот (во
натамошниот текст: купувач). Наведените одредби упатуваат на
продажба на станови во општествена сопственост во кои постои
носител на станарско право. Од овие причини првотужениот како. .правно лице во чига сопственост е спорниот стан на ко] нема
определено носител на станарско право, станот може да го продаде
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по пат на [авна лицитациjа во согласност со член 16 од Законат за
промет со земjишта изгради.

По мислен.е на ово] суд, продажбата ке може да се изврши во
согласност со условите, начинот и постапката предвидени во
Законат за продажба на станови во општествена сопственост само
доколку ка] првотужениот била отпочната или спровецена постапка
за распределба на станат на носител на станареко право од рецот
на вработените, до влегувалье во сила на ово] закон.

Пресуда на Врховииот суд на Република Македониjа под
Рев.бр.169/95 од 7.02.1996 година.

169. Република Македовиjа е активно легитимирана во
спорот во врека со правата и обврските кои произлегуваат од
еудското пораинувавье склучено на 6.11.1989 годива помеfу
тужената и Соjузвиот девизен инепе:кторат-Одделевие во Скоп]е,
со Koja на тужевата и се дава на привремено користезье двоеобев
стан ко] припаfал на работната заедница на то] орган.

О Д о бра зло ж е и и е т о:

Не е спорен фактот дека предметниот стан и е доделен на
тужената во редовна постапка за распределба заради решаван-е на
иеjзините станбени потреби, како работник на Соjузниот девизен
инспектор ат.

Правилно поииските судови не го прифатиле приговорот на
тужената за неман-е на активна легитимацига на страна на
тужителот. Од списите по предметот се гледа дека предметнист стан
бил прибавен од Самоуправната интересна заедница за домуван-е
во Скопjе по основ на зцружувагье на средства издвоени од личните
доходи на работниците во Соjузниот девизен ивспекторат-Одделение
во Скопjе, -наменети за станбена изградба заради решаван-е на
нивните станбеии потреби. Со оглед на тоа то] стаи бил на
раGполагаlЬе на работната заедница и како таков распределен во
постапка спроведеиа од неjзините самоуправни органи. По
прогласувазъето на самосто] носта и независноста и донесуван.ето
на Уставот на Република Македониjа во 1991 година, согласно член
5 став 2 и 3 од У ставниот закон за спровецуван-е на ово] Устав, и
Одлуката на Владата на Република Македониjа донесена на 66-та
седница на 20.02.1992 година, девизната инспекциjа на подрачгето
на РМ со работниците во неа, продолжи да работи како републички
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орган во состав на Министерството за финансии. Со тоа и правата
на располагаьье врз предметниот стан по основ на склучено судско
порамнуваlЬе преминаа на Министерството за финансии, бидегки
уште со донесуван.ето на Законот за органите на управата
("Службен весник на СРМ" бр.40/90), и усвогуван.ето на
Амандманите бр.82 и 85 на Уставот на СРМ("Службен весник на
СРМ" бр.27/91), престанаа да постоjат работните заедници во тие
органи, а со тоа и нивните самоуправни права. Поради тоа, Владата
на Република Македони]а, со горе цитираната Одлука ги уреди
условите и начинот на доделуван-е на ваквите станови на користетье
како државни, со единствен општ акт и преку единствен орган
Комисиjа за станбени прашан-а за сите републички органи.

Од сето изнесено, [асно произлегува дека тужителот е
активно легитимир ан за поведував-е и воцен.е на ово] процес.
Впрочем, тужената, иако приговара на активната легитимациjа,
во текот на целата постапка изгавува дека е согласна да се исели
од предметниот стан ако именованата Комисиjа при Владата на
Република Македонита и додели еднособен стан, како соодветен
според судското порамнуваIЬе.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Гзз.бр.71/95 и Рев.бр.395/95 од 24.01.1996 година.

170.Становите во општествена сопственост кои се стекнати
од средствата за заедничка потрошувачка, можат да бидат предмет
на продажба според 3аконот за продажба на становите во
општествена сопственост само цоколку претходно е изврmена
нивна распределба на работниците, кои како носители на
станарското право на тие станови можат да ги откупат.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во оваа правна работа не е спорно дека станот, ко] е предмет
на договорот за продажба, а се наога во населба е сопственост на
ГП , организациона единица ЕЕ-8, градилиште, по основ на
здружените средства, дека работничкиот совет на ГП на ден
7.07.1993 година цонел одлука да се изврши продажба на ово] стан,
вредноста на станот да ja .утврди службата за подготовки на
претприjатието, а одделение за инвестиции да изготви договор за
продажба со кои ке се утврцат условите за продажба на станот и
дека врз основа на таа одлука генералниот директор на ГП со лицето
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А.С., склучил договор за продажба на станот, со ко] договор е
утврдена цена на 16.094 ДМ по продажен курс на Народната банка
на денот на исплатата и е утврден рокот во ко] нагкасно купувачот
треба да ги уплати средства идека претприjатието до Општинскиот
судподнело баран.е пред то] суд да се изврши заверка на договорат.

Општинскиот суд ВО г. цонел решение со кое барагьето го
оцбил, затоа што то се работи за стан во општествена сопственост
по основ на здружени средства ко] се води во евиденциjата на
поранешниот СИЗ за сганован-е , па според тоа то] може да се
продава согласно Законот за продажба на становите во општествена
сопственост само на носители на станарско право или со пивна
согласност, на член на нивното семетно домакинство, ако е то]
корисник на станот, а во случаjов купувачот го нема тоа свотство.
во прашан-е е стан ко] што треба да се распредели на носители на
станарско право, а не е основно средство на продавачот. Доколку
пак не се работи и не би се работело за таков стан, туку стан ко]
што е основно средство на продавачот и е наменет за пазар,
вредноста на истиот-цената, треба да се утврдува или според
опредбите на Законот за трансформациjа на претприjатиjата со
општествен капитал или според Законот за промет зо земjиште и
згради, а во секо] случаj, и според двата закона, продажбата треба. -да се изврши по пат на JaBHo наддаван-е,а со непосредно сподогуван-е
само ако [авното наддаван-е било безупешно. Имазки го во предвид
тоа и околноста дека на судот не му е приложен доказ како станот
од станбепиот фонд на претприjатието преминал евентуално во
фондот на основните средства на истото, не постоjат услови истиот
да се продава и затоа е негативно одлучено по баран,е на
претприjатието. Мегутоа, Окружниот судне се согласил со ваквото
мислен-е на Општинскиот суд, поради што ja уважил жалбата на
продавачот, решението на Општинскиот суд го преправил и
дозволил да се изврши заверка на договорот затоа што смета дека
при неспорната околност дека станот не е распределен на носител
на станарско право согласно Законот за станбените односи и
Општиот акт на продавачот до стапуватьето на сила на Законат за
продажба на становите во општествена сопственост, то] не може
да се продава под условите на то] Закон, бидегки то] Закон не
дозволува то] стан да се распределува т.е, дека станот може да се
продаде согласно условите утврдени во 3 аконот за трансформациjа
на претприjатиjата со општествен капитал, поjаснуваjКипритоа дека
согласно член 111 ад то] Закон, додека не се отпочне со реализациjа
на избраниот начин на трансформацига, претприjатиjата не можат
да иродаваат градежни обjекти и други свои основни средства, ако
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нивната вредност е поголема од 50.000 ДМ без согласност на
Агенциjата. во случаjов се работи за основно средство под таа
вредност, па според тоа продавачот е овластен да врши продажба
на станот без да бара согланост од Агенциjата.

Врховниот суд на Република Македониjа не-се согласува со
изразеното правно мислен-е на Окружниот суд и затоа одлучи
баран.ето за заштита на законитоста да го уважи, решението на
Окружниот суд да го преправи и жалбата на купувачот да ja одбие
како неоснована, согласуватки се во се притоа со причините дадени
во решението на Општинскиот суд. Имено, и ово] суд се согласува
дека становите во општествена сопственост стекнати по пат на
здружуван.е на средства за заедничка потрошувачка можат само
да се распределуваат на работници кои на нив ке стекнат станареко
право, а по ниеден позитивен пропие не можа да бидат предмет на
продажба. Тие можат да се продаваат само откако ке се изврши
распределба и тоа на лицата предвидени со Законот за продажба
на становите во општествена сопственост.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Гзз.бр.85/94 од21.02.1995 година.

171.Опредбатаод член 140-а од Заковот за претприjатиjата.за одговорноста на единствениот основач на претпрвгатието за
обврските на претприjатието, се одвесува како на случаjот кога
единствен основач на претприjатието е физичко лице, така и во
случа] кога таков е правно лице.

о д о бра зло ж е н и е т о:

.При повторно суден,е, првостепениот суд со сигурност треба
да утврди колку изнесува одновачкиот влог на второтужениот при
основан-ето на првотужениот, и притоа да го расправа и прашан.ето
за гоа од каде призлегува обврската на второтужениот, .како
основач, да одговара за обврските на npвотужениот со основачкиот
влог. Имено, треба да се испита дали основачкиот влог останал ка]
второтужениот и со него второтужениот оцговара за обврските на
првотужениот спрема трети лица, или пак, основачкиот влог е
уплатен и ста-нал сопственост на првотужениот, така што
натамошната одговорност .на второтужениот за обврските на
првотужениот, со оглед на тоа што се работи за друштво со
ограничена одговорност, е исклучена во натамошното работен.е
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на првотужениот. Мегутоа, со оглед на истакнатите наводи во
досегашниот тек на постапката од страна на тужителите, и со оглед
на утврцуван.ето од страна на првостепениот и второстепениот суд
за оцнесуван.его на второтужениот во врска со работен-ето и
отплатата на долговите на првотужениот, првостепениот суд треба
да се позанимава и со прашан-ето за тоа дали обврската на
второтужениот не произлегува од оцредбите од член 140-а од
Законот за претприjатиjата ("Службен лист на СФРJ" бр.77/88, 40/
89,46/90 и 61/90), ко] закон се применува како републички, врз основа
на оцредбите од Уставниот закон за спровецуватье на Уставот на
Ре~ублика Македони]а. Имено, со одредбите од то] член 140-а од
то] закон е пропишано дека, ако единствениот акционер на
акционерското друштво, единствениот член на друштвото со
огрничена одговорност или единствениот сопственик на приватното
претприjатие со своите деjствиjа или со мешан-е на своют имот или. .на имотот на претпригатието созцава ка] другите привид на
стопански идентитет СО'претприjатието, им одговара на
доверителите за обврските на претприj атието, неограничено
солидарно. Притоа, при оценката на оваа оцредба, треба да се има
предвид и одредбата од член 138 став 1 од то] закон, дека
претпригатие во приватна сопственост се основа со средства на
физички лица и на грагански правни лица, така што оцрецбата од
член 140-а од то] закон се однесува како на основачи кои се физички
лица, така и на основа чи кои се правни лица.

I

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.591/95 од 11.04.1996 година.

172. Доколку Републиката ве изврши делегираIЬе.на ~вои
претставпици во органите на управуваlЬето во претпршатшата
што вршат комунална.деjност од посебен општествен интерес,
работничкиот совет па jaBHOTOпретприjатие ~o мнозинство на
гласови на виатрешвите чпенови може полноважно да оцпучува,
па и да именува ВД директор. .

. О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со цонесуваььето на Одлуката на Уставниот суд на Република
Македонига У.бр.81/95 од 15.05.1995 година, со ко]« е укинат Законот
за работен-ето и управуваlЬето на организациите на здружен труд
што вршат комунални деjности од посебен општествен интерес,
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обгавена во "Службен весник на РМ" бр.28/95од 1.06.1995година и
Одлуката на Уставниот суд на Република Македониjа У .бр.177/93
од 7.06.1995 година со ко]« е укинат член l-e од Одлуката за
дополнуваьье на одлуката за организиран.е на Гавно претприjатие
на 16.09.1992година, обjавена во "Службен весник на РМ" бр.33 од
5.06.1995 година, престанал законскиот основ од делегираlЬе на
преставници од Општината во органите на управуван.е во
претприjатиjата што вршат комунална деjност од посебен
општествен интерес. воодлучуван.ето за именуван-ена работоводен
орган - ВД директор, а доколку Република не изврши делегиран-е
на претставнициво органите на управуватьето во претприjатиjа што
вршат комунална деj ност од посебен општествен интерес,
Работничкиот совет на [авното претприjатие со мнозинство на
гласови на внатрешните членови може полноважно да одлучува, па
и да именува ВД директор.

Jавното претприjатие во правниот промет постои како правно. .лице, со регистрирана дегиост кога е од суштинско значен-е и
неопходен услов за животот и работата на граганите и другите
корисници на комунални услуги и поради постоен,е на правна и
законска празнина не може да биде пречка да се изврши именуван-е
ВД директор, ко] ке раководи со него.

Решение на Врховниот суд на Република Македони] а
Гзз.бр.l10/95 од 29.02.1996година.

173.во случаj кога со статутот на друштвото е уредено дека
органите на друштвото се Собранието и директорот, а не и
управвиот оцбор, разреmyваlЬето и имевувазъетона директорот
надpymтBOTOод страна на Собрапието пе е спротивно па член
127 став 1 точка 1 од Заковот за претпригатвгата, доколку
надлежноета на Собравието да врши именував,е ИразреmyваlЬе
на директорот е утврдена со статутот на друштвото.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во случаjов не е спорно дека предлагачот е претпригатие во
мешовита сопственост, настанато преку усогласувагьето извршено
во согласност со наведената Уредба за начинот и постапката за
усогласуван.е на работезъето на претприjатиjата и другите правни
лица што вршат стопанска деjност со сециште на територигата на
друга република и Автономните покраини Косово и Воjводина.
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("Службен весник на РМ" бр.9/92). Имено, во друштвата на
капиталот , каков што е предлагачот ,договорот за основатье е само
акт за основалье на друштвото, а општествено економските и
управувачките односи во идното друштво ке се уредат со статутот,
односно правилата на друштвото кои имаат карактер на основен
нормативен акт. во Законот за претприjатиjата нема оцредби за
донееував-е на статутот на друштвото со ограничена одговорност.
Според член 106 став 2 точка 4 од Законот за претприjатиjата, во
друштвото со ограничена одговорност не мора да се образува
собрание ако вложувачите така се договориле со договорот за
основан.е на друштвото. Поточно, во друштвото се образува
собрание и управен оцбор ако оснивачите со договорат за основан-е
не се договорат поинаку. во конкретниов случа], со член 14 од
Договорот за усогласуван.е на р~ботеlЪето на предлагачот, ко]
поради карактеристиките на случаюв, има карактер на договор за
основан-е, договорачите-сооснивачите се договориле дека органите
на управувазъето на претприjатието, нивниот избор, состав и
начинот на работата и овпастувагьата, .поблиску ке се уредат со
статутот на друштвото, што значи дека собранието како орган на
управуван-е не е исклучено. Како пак согласно член 106 став 1 од
ЗЦ статутот го донесува друштвото, тоа според наоган.ето на ово]
суд, во негово име треба да го стори собранието аналогно на член
98 од истиот Закон, ко] инаку се однесува на акционерското
друштво. Оттука, следува заклучокот дека ка] предлагачот законито
е спроведена постапката за разрешуван-е на вд директорат и за
именуван,е на директорот.

Според наогатьето на ово] суц, разрешуваlЪето и именуван-ето
е извршено согпасно член 21 од Статутот на предлагачот според
ко] таа функциjа спата во надлежиоста на собранието. Какопак со
член 15 од Статутот, органи на цруштвото се .собранието и
директорот, а не и управен оцбор, во таквиот случаj како единствен
орган ко] може да ja преэеме таа функциjа е собранието на
предлагачот, бидеjКи ка] н.его не п?стои друг.орган н.ауправуван,е,
а гоа значи дека не е постапено спротивно на член 127 став 1точка
1 од ЗП според ко] управниот одбор го назначува иразрешува
директорот.

Со оглед на горното, согласно член 408 став 2 а во врска со
член 400 и 393 од ЗПЦ како не постоjат причините поради кои
баран-ето за заштита на законитоста е поднесено тоа е оцбиено како
неосновано.

Решение на Врховниот суд на Република Макецони]а Гзз.бр.64/
94 од 20.06.1995 тодина. .
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17~. Создава привид на стопански идентитет со
претпр~]атиет?, единствениот сопственик на приватно
претпрвтатие ко] како купувач односно продавач склучил усмен
договор за купопродажба на стока, а купопродажната цена или
дел од неа, Ja платил, односно примил во готово-па рака, па како
таков ~M оцговвра на доверителите за обврските на
претпрвтатието неограничено и солидарно.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Правилно истакнува ревизиjата дека првостепениот суд во
пресудата утврдил дека странките имаат свои фирми, дека
тужителот продава стока на големо и дека тужениот за неговата
фирма му продал 127електрични апарати за правен-е на палачинки
од кои два апарати тужениот ги зел за своипотреби. Тоа не е спорно.
Мегутоа, не е спорен и фактот дека за ова продажба не е составена
ниту книжена никаква писмена документациjа согласно важечките
прописи што го уредунаат работен-ето на правните лица во областа
на прометот на ст?ки. Не е спорно и тоа дека тужениот дел од
договорената цена Ja платил во готово на рака на тужителот и тоа
знатно повекс отколку што изнесува вредноста на двата апарати
што ги зел за себе, а не преку сметките на фирмата и Заводот за
платен промет. Конечно, не е спорен и фактот дека странките се
единствени и исклучиви сопственици на приватните фирми и лично
го засновале ово] договорен однос. Иако во ревизиj ата се тврди
дека првостепениот судпогрешно jа утврдиле фактичката положба,
изнесените факти не се оспоруваат. Ниту во жалбата, кога
тужениот ги истакнал приговорите за легитимациjата на странките
во ово] спор, ниту во ревизиjата, то], приговарагки на надлежноста
на СУДОТ,непрезентира докази дека оваа продажба е извршена
помегу двете приватни претприjатиjа на начинкако тоа го уредуваат
законските прописи.

При ваквата неспорна фактичка положба, неосновани се
приговорите за неправилна примена на материjалното право,
бидеjки очигледно е дека тужениот ВО ово] однос, како единствен
сопственик на неговото npетприjатие, со ваквиот начин на р~ботеIЬе
совдава привид на.стопански идентитет со своето претпри]атие, па
согласно член 140-А од Законот за претприjатиjата, одговара на
тужителот за така превземените обврски неограничено и солидарно
дури и да ги презел за своето npетприjатие. во таков случаj постои
надлежност на редовниот суд по ова баран-е на тужителот ..

Пресуда на Врховниот суд на Република Макепони] а
Рев.бр.1219/94 од 20.04.1995година.
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175. Престанувазьето со работа на mтедно-кредитна
оргапизациjа и другите финавсисви организации регистрирани во
Република Македониj а до впегуван.ето во сила на Заковот за
банките и штеципввците ("Службен веспик на РМ" бр.31/93):)кои
што во рок ОД шест месеци од впегувавьето во сила на ово] закон
не се пререгистрирале и не го усогласиле своето работетье со
опредбите на ово] закон, во смисла на член 129 од Законот за
банките и штецилнвците, претпоставува брвшен-е на овие
организации од судскиот регистар, по претходно спровецева
постапка за ликввдаци]а, во смиела на член 121 од Законот за
банките и штедилниците.

о д о б Р аз л о ж е н и е т о:

Основан-ето на штедно кредитна организациj а е пред
стапуватье на сила на З аконот за банките и штедилниците ко] што
стапи на сила на 28 ма] 1993година, така што требало да се усогласи
во рок од 6 месеци со одредбите на ово] закон. Тоа се обидела да го
стори, мегутоа баразъето за основан-е на штедилница од страна на
Народна банка на Република Македониjа, е оцбиено.како што е
наведено во жалбата. При ваква положба, треба да се примени член
129став 2 од цитираниот закон, односно таа да престане со работа.
Престанокот со работа во смисла на цитираниот закон
претпоставува бришен.е од судски регистар, мегутоа, по претходно
спровецена постапка за ликвидациjа во смисла на член 121 од
Законот за банките и штедилниците . Погрешно е стоjалиште
искажано во жалбата, дека е постапено согласно член 129став 2 од
цитираниот закон, со бришен.е на церюста коза БИла.регистрирана
приоснован-ето на штедно-кредитна организациjа. На преставениот
начин е до[денодо ситуациjа запишаниот правен субjект да останал
без цегносг, што е невозможно согласно позитивните законски
прописи. На преставениот.начин е дощено до ситуацигада останал е
само фирмата, без дерюст. па при таква состоjба не би имало што
да се припоjува кон предлагачот .. Мегуто а, интенциjата на
законодавецог .е оние штедно - кредитни организации, кои не се
пререгистирале и не го усогласиле своето работен-е со опредбите
од Законот за банките и штедилниците, да престанат на начин
пропишан со Законот, што подразбира спроведувагье на поетапка
за ликвидациj а во ко] а доверителите на ш.гецно - кредитна
организациjа ке бидат намирени, а ликвидацисна постапка се
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епроведува по опредбит-е од Законот за етеча], приеилно
порамнувагье и ликвидациjа.

Решение на Стопанекиот еуд на Македониjа Ссж.бр.835/94 од
10.05.1994 година.

176.Поранешняот директор, ко] е разрешен пред истекот
па времето на кое е избран, пе е активно легитимирап да води
спор за оценка па законитоста и правилноста на одлуката за
именував,ена вд директор_

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителот бил директор ка] тужениот и на ден 21.03.1991
година до Работничкиот совет поднел бар ан.е за неговото
предвремено разрешуван-е од таа должност, по кое баран.е била
донесена одлука за негово разрешуван.е од 2.04.1991 година, а
истовремено била донесена и одлука за именуватье на ВД директор
од 2.04.1991 година на лицето Г.Ц. СОрешението на ВД директорот
од 2.04.1991 година тужителот бил распореден на работно место
"референт по увоз-извоз". На ден 27.04.1991 година Работничкиот
совет ка] тужениот заедно со штраjкувачкиот одбор донеле одлука
за престанок на работниот однос на тужителот, сметано од 3.05.1991
година Koja е извршенасо решецието на ВД директорот од 29.04.1991
година. Именуван-ето на ВД директор со одлуката на Работничкиот
совет од 2.04.1991 година, е законито, затоа што именуван-ена ВД
директор, го врши Работничкиот совет, а со иетата еодржина е
член 81 од Статутот на тужениот. Според тоа, наведената одлука
била донесена законито и поради фактот на предвремено
разрешуван.е на тужителот од таа функциj а. Наводот во ревизиj ата
дека именуваното лице не ги исполнува .условите за.таа функциjа, е
без влиjание за оцлучуван.е по предметот зошто тужителот и не е
активно легитимиран да води постапка за оцена на законитоста на
таквата одлука, Прашан-ето дали странката има легитимациjа е од
материjалноправно значеьье и доколку судот утврци дека тужителот
или тужениот не е субjект во: материjалноправниот однос од ко]
тужителот го изведува CBO~TO право, со пресудата ке го оцбие
таквото баран.е, на кое пращан-е, инаку, судот внимава по приговор
на тужениот но исто така и посопствено наоган.е. во конкретниов
случаj, тужителот не е во никакон материjалноправен однос ео
лицето кое е именувано ка] тужениот за ВД директор, а тоа значи
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дека ка) тужителот нема активна легитимациjа за оспоруватье на
наведената одлука за именуваьье на ВД директор.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.624/93 од 4.11.1993 година.

177. Премачкуван-ето на муралот па sид од хотелска
просторига на хотелот не претставува повреда на авторското
право на авторот (тужителот) од член 28 од Законот за авторското
право, бидеjtи муралот ja дели правната судбина на видот како
дел од хотелскиот обjект 7 и сопствепикот на обjектот(тужениот)
можел да располага во границите на своето овпастувалье
[преыачкуван,е, превицував-е, поставувазье лампериjа и сп.)

о д о бра зло ж е н и е т о:
f

По наоган,е на Врховниот суд на Македониjа, второстепениот
суд во побиваната пресуда правилно го применил материjалното
право. во случаjов сликариjата била изработена по порачка на
тужениот и за негова потреба, инкорпорирана во хотелскиот обj ект
_напред на sидовите од обjектот, што значи во затворени простории.
За истата била платена на тужениот договорената цена така што
тужениот можел со неа да располага како со сопствен предмет, мегу
кое и да ja уништи. Според ова, во смиела на оцредбата од член 155
од Законот за облигационите односи, во случаjов не настанала штета
за тужителот по основ на претрпена психичка болка со тоа што
сликариjата (муралот), била премачкана од страна на тужениот
бидеjки таа била сопственост на тужениот, па со неа то) можел да
располага според свое наогазье. Имено, според оваа законска
одредба, нематериjална штета постои во колку некому се нанесува
и психичка болка, но за, ваква болка во случаjов не се работи, со
оглед да сликариjата била сопственост на тужениот.

во жалбата неосновано тужителот се повикува на примената
на опредбата од член 28 од Законот за авторското право, според
кога-авторските морални права ги сочинуваат:-правото на авторот
да биде признаен и означен како творител на делото, правото на
авторот да се спротиставина секое цеформираьье, осакатуван-е или
друго менуван-е на делото и правото на автор от да се спротистави
на секога употреба на целото ко]« би ja повредила неговата чест и
углед.Ова од причини што спорната сликариjа била изведена од
тужителот во угостителека простори] а , во ко]а, со оглед на намената

378



--_.-- ---

и начинот на употреба, ноторно е дека истата е изложена на однапред. .предвидени и предвидливи штетни дегствига, предизивикани од
пушен,е, испаруваьье на задушен воздух, присуство на хранливи
миризби и слични деjетвиjа евоjетвени на хотелско-ресторанската
деjност и амбиент, а сето ова наведува на заклучок дека таквата
сликариjа е подложена на забрзано оштетувагье и на кус период на
егзистенци]а. Впрочем, оваа законска одредба и не би можела да
биде повредена бидегки таа предвидува морални права на авторот
кои се однесуваат на признаван,е и означуван,е како творител на
соодветно авторско дело, спротивстввуван,е на неговото
деформиран,е , сакатен-е или друго менуван-е на истото, како и
право на авторот да се спротивстави на секо] а употреба на делото
кое би ja повредувало неговата чест и углед. Со подруги зборови
кажано-ова законска одредба во случаjов не би можела да се примени
од причина што не станува збор за непризнаван.е или неозначуван.е
на тужителот како автор на сликариjата , ниту пак истата е
деформирана, осакатена или на друг начин променета од тужениот,
со што би се повредила на тужителот честа и угледот, зошто сето
тоа подразбира натамошно посгоен,е на делото односно
сликариjата, што би довело до предизвикуван,е до определена болка
ка] него, навреда, омаловажуван-е или други манифестации како. .ка] лице кое е автор на спикаригата.

Неосновано во жалбата тужителот се повикува и на повреда
на правото на наследство од оредбата од член 40 од Законат за
авторското право, во кога меГу другото е предвидено дека - автор от
мора од сопственикот на делото да биде известен за навиот
сопственик, за да во случаj на препродажба му се исплатува
определен .процент од продажната цена. Ова од причина што во
случаjот не станува збор за промена на сопственикот на сликариjата
со неjзиното препродаван,е, дотолку повехе што и прашан.е е дали
сликариjата може да се препродаде со оглед на тоа што е наеликана
на внатрешните sидови на спомнатиот обj ект на тужениот.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига Гж.бр.2/90 од
13.03.1990 година.

178. Одредбата од член 8;,'реченвца втора од Тарифата за
награда и надомеоток на троmоци за работа на адвокатите, треба
да се сфати така што ако странк:ата му го откаже полномощното
на адвокатот, адвокатот би имал право на награда уште за едно
деjствие само доколку поетапката во судот продолжила да тече, а
пе и во случаj кога тужбата е повлечена.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониj а,
правилно одлучиле и двата суда кога го оцбиле тужбеното баран-е
на тужителката како неосновано. Имено, со опредбата од член 8
реченица втора од Тарифата за награда и надоместок на
трошоците за работа на адвокатите ("Службен весник на РМ"
бр.15/92 од 12.03.1992), е пропишано дека ако странката го
отповика полномошното на адвокатот без причина, должна е да
му исплати на адвокатот за едно деjствие што требало да го
преземе. Според толкув ан.ето бр.б3 од 17.02.1993 година
доставено од Адвокатската комора на Макецони]а, произлегува
дека за вонсудска спогодба следува награда како за спогодба
постигната пред суд на расправа и дека тужителката има право. ..
на надомест на награда за наредното дегствие кое во ово] случа]
се состои во спогодбата помегу неjзините клиенти и тужениот
ПОС што е постигнато вонсудски., Во ово] случа], видно од
утврдената фактичка состоjба, полномошното на тужителката од
страна на тужениот и е дадено за водегье на судски спор. Мегутоа,
тужбата од страна на тужениот е повлечена, така што отпаднала
потребата од натамошното воден-е на судската постапка, па
полномошното дадено на тужителката за воден-е на то] суцски
спор станало беспредметно. Според тоа, и да не било повлечено
полномошното од страна на тужениот, во таа судска постапка не
би имало повекс потреба од през еман,е на какви и да е процесни
деjствиjа. Значи, до наогальето на ово] Суд, одредбата од член 8
реченица втора од цитираната Тарифа, треба така дека се сфати
да адвокатот би имал право на наградауште.за едно деjствие само
доколку полномощното му е откажано, а сепак постапката во
судот продолжила да тече, било на то] начин што самата страка
понатаму се застапува, било на то] начин што таа би ангажирала
друго лице кое натаму би ja застапувало. Со оглед на тоа што во
случаjов се работи за парнично полномошно, не може да се смета
дека адвокатот би имал право на награда за деjствие што
странката би го преземала лично или преку друг, за вонсуцско
разрешуваlЪе на спорниот однос, односно би склучилавонсудска
спогодба.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1277/93 од·9.11.1993 година.
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179. Ако одговориоста за нематериjална штета произлегува
од стореното кривичао дело на тужитепот, судот во поглед на
постоетьето на кривичното дело и кривична одговорност е врзан
за правосилната пресуда на кривичниот суд со Koja обвиветиот е
огласен за виновен. Мегутоа, судот во процесната постап:ка може
да ги утврдува и опие факти и околности сврэани за истиот настая,
кои не се утврдеви во кривичвата постап:ка, ако се од значен,е за
утврцуватье на видот и обемот на нематериjалната штета како и
за примената на правилата за поделена одговорност.

о д о бра зло ж е н и е т о:

При неспорно утврденото дека тужените биле огласени за
виновни за кривично дело "тешка телесна повреда" од член 43 став
1одКЗ на РМ и осуденина соответни казни, во процесната постапка
за вадомест на нематериjална штета по тужбата на оштетениот
тужител, првостепениот судделумно го уважил тужбеното бараьье
со примена на член 12 став 3 од Законот за процесната постапка,
според ко] во процесната постапка судот во поглед на постоегьето
на кривично дело и постоен.ето на кривична одговорност на
сторителот е врзан за правосилната пресуда на кривичниот суд со
ко]« обвинетиот е огласен за виновен. Мегутоа, истовремено
првостепениот судисто така утврдил дека тужителот имал придонес
при настануван,е на штетата Kojaja оценил на 30%и затоа, согласно
член 192 став 1 од Законот за облигационите односи, нашол
поделена одговорност, па на тужителот му досудил сразмерно
намален надомест.

Второстепениот суд во жалбената постапка, пак со примена
на член 12став 3 од ЗПЦ го одбил тужбеното баран,е во целост со
образложение дека граганско правната одговорност за настанатата
штета на тужителот не била обусловена од кривичната пресуда и
кривичната одговорност на тужените и според то] суд не стоел
законски основ за досуцуван,ена ваква штета на тужителот бидеjКи
исклучиво тужителот Ja предивикал со своето однесуватье.

Врховниот суд на Република Македониj а оценува дека
правилен е заклучокот на првостепениот суд дека правосилната
кривична пресуда го обврзува судот на утврдуван.е вина на страна
на тужениот за штетата што му е причинета на тужителот. во
одрецбата од член 12 став 3 од ЗПЦ изрично е наведено дека во
парничната постапка судот во поглед на посгоен.ето на кривично
дело икривична одговорност на сторителот е врзан за правосилната
пресуда на кривичниот суд со ко]« обвинетиот е огласен за виновен.
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Мегутоа, судот во парничната постапка може да ги утврдува сите
други факти врзани за истиот настан кои во кривичната постапка
не се утврдени како елементи на кривичното дело или кривичната
одговорност. Така, во конкретниот случа], покраj видот и обемот на
материjалната и нематериjалната штета, може да се утврди и
поделена одговорност на оштетениот и штетникот за таа штета,
односно дека и оштетениот со своето однесуван.епридонел штетата
да настане и во ко] обем во проценти.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.l014/92 од 11.02.1993година.

180. Судовитесе апсолутноненадлежвв да постапуваат и
одлучуваат по спор поведен од лице против претприjатие за
забрана на паркирав-ена товарно возило воjaBeHпростор ко] се
наога пред вградата на претприjатието.

За режимот за паркиразье на возила на површина Koja
служи како jaBHoдобро, надлежен е да одлучува надлежниот
орган на управата.

о .д о бра зло ж е н и е т о:

Од содржината на тужбата и произнесуватьетона тужителот
и неговиот полномошник, видно е дека тужбеното бараьье е
поставено поради злоупотреба на правото од член 4 од ЗОСПО. во
постапката по предметот и по одржана расправа утврдено е од
пониските судови дека местото каде што се парикира моторното
возило - камионот на тужените и за кое тужителот бара да се
забрани на тужените да го паркираат и користат местото, носи
ознака на КП бр.1776 и е општествена сопственост , поплочено и
служи како jавно добро за поминуван-е на неопределен броj на
грагани, со оглед да се наога во центарот на градот и преку него се
поврзуваат две главни улици.

При изнесента состоjба, по наоган.е на Врховниот суц на
Република Македониjа, со побиваното и првостепеното решение
пониските судови не сториле суштествени повреди ца опредбите од
ЗПП и правилно го примениле материjалното право.

во опредбата од член 16од ЗПЦ предвидено е пека судот во
текот на целата постапка по службена должност внимава дали
решаван-ето на спорот спага во суцска надлежиост. во случаj?в
станува збор за користен-е на j авни простори, а во паркиран.ето
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на возилото на тужените нема злоупотреба на правото или
евентуални имисии, што понатаму подразбира дека не постоjат
нити законски претпоставки за можност односно право од судска
заштита, како во случаjов се бара со тужбата во предметот. Оттука,
Врховниот суд на Република Македониjа наога дека со правилна
примена на оцредбата од член 16 став 1 од ЗПП пониските судови
се произнеле со првостепеното и побиеното решение, по што
наводите на тужителот во ревизиjата се неосновани.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.898/93 од 24.08.1993 година.

181_Само со одлука ва Судскиот совет, ко] ja продолжил
поетапката Koja е отпочната пред судиjа поединец, поетапката
може да продолжи предсудиjапоединецво случаj кога е неспорно
дека се работи за спор што треба да го суди судиjа поединец.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основан е наводот во баран-ето за заштита на законитоста за
сторена суштествена повреда на оцредбите од процесната постапка.
Видно од списите по предметот, во случаjов се работи за имотно
правен спор, а вредноета на прецметот на спорот тужителот ja
означил на тогашни 300 илjади динари. За ово] вид на спорови, според
вредноста. надлежен да одлучува бил судиjа поединец. Така
поетапката пред Општинскиот суд и започнала и одржани се повекс
рочишта. Мегутоа, на рочиштето одржано на 27.12.1990 година од
необjасниви причини, постапката продолжила пред совет, за да
наредното рочиште одржано на ден 12.03.1991 година продолжи
пред судиjа поединец. Тоа рочиште е одложено и е закажано ново
за 3.04.1991 година, но пак пред совет, кога расправата е изаклучена.
Мегутоа, видно од записникот за тоа рочиште донесено е решение
од претседателот на советот и еден од судиите поротници за
преотваран-е на расправа и потоа постапката продолжила пред
судиjа поединец, ко] ja донеп првостепената пресуда, потврдена од
страна на Окружниот суд со нападнатата пресуда.

Врховниот суд на Република Макецони]а оценува дека
основано во бараlЪето за заштита се укажува дека пред
првостепениот суд е сторена суштествена повреда на оцредбиге од
процесната постапка, кога повреда не ja отстранил ни
второстепениот суд. Ова оттам у што, кога веке постапката согласно
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оцредбите од Законот за процесната поетапка започнала пред судиjа
поединец, то] требал и да j а доврши. Навистина така започнатата
постапка може да се доврши и од страна на совет, што е сторено.
Ако во текат на советуван-ето и гласан-ето советот заклучи дека
треба расправата повторно да се отвори, тоа може да го стори само
во полн состав, а не како во случагов само од претседателот на
советот и еден од судиите поротници. Со таквото постапуван,е, ово]
суд оценува дека пред првостепениот суд е сторена суштествена
повреда на опредбите од процесната постапка од член 354 став 2
точка 1 од ЗПЦ поради што и беше потребно баран.ето за заштита
на законитоста да се уважи, пресудите на пониските судови да се
укинат и предметот врати на Општинскиот суд на повторно супен,е.
Покраj горните причини, на ово] начин потребно беше да се одлучи
и затоа што и после oTBapalЬeTo нарасправата, повторно, поетапката
продолжила само пред претсецателот на советот. Имено, кога веке
е одлучено постапката да се води пред совет, а советот во текот на
постапката, било по службена должиост или по приговор на
странките, утврди дека се работи за спор KOj треба да го суди судиjа
поединец на истиот суд, поетапката по правосилноета на решението
ке продолжи пред судиjа поединец и тоа по можност пред
претседателот на советот, како судиjа поединец. во конкретната
правна работа, од советот таква одлука нема, што е спротивно на
член 18 од ЗПП

Решение на Врховни:от суд на Република Македониjа Гзз.бр.35/
93 од 7.09.1993 година.

182.Постоjат важни причини во определен предмет да се
определидапостапувадругстварнонадлеженСУД7 доколкупостои
реална опасност за загрозуватье на физичката безбедност на
тужителот и на н~говиот полномошник од страна на
неидентификувапо мнозинство на грагани од сециштето на
стварво и месво надлежпиот СУА·

о д о б Р аз л о ж е н и е т о:

Од извештаjот на претседателот на Општинскиот суд во К.
се потврдува дека група вработени (ко]« во еден момент постигнал е
до броjот од 250 работника), ка] тужениот сакале да се пресметаат
физички со тужителот така што претседателот на суцот бил
принуден да повика полициjа, бидеjки оценил дека тоа може да
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изроди несакани последици, по што поцоцна, дваjца од тужителите
со нивниот полномошник, со асистенциjа на полициjата и во
полициско комбе биле пренесени до Управата за внатрешни работи,
а насобраните работници се преселиле пред таа эграда со револт и
набоj на емоции уперени против тужителот.

Врховниот суд на Република Македониjа, ценезки ги наводите
во предлогот на полномошникот на тужителот и извештаjот на
претседателот на Општинскиот суд, наjде дека постоjат важни
причини да определи во ово] предмет да поетапува друг стварно
надлежен суд, а не Општинскиот суд во К.Имено, уставно право на
граганинот е да може да остварува заштита на своите права пред
надлежниот суд. во ово] случаj, поради загрозуван,е на физичката
без бедност на тужителот, односно и на неговиот полномошник од
страна на поголем броj на вработени ка] тужениот, значително е
отежнато пристапуван.ето на тужителот пред Општинскиот суд,
така што се доведува во прашан-е можноста на тужителот за
остваруваьье на правото да бара судска заштита на она што смета
дека му припага по законот. Заради тоа, Врховниот суд на Република
Македонига согласно член 68 од ЗПЦ наjде дека е поцелосообразно
на ово] начин-со делегиран-е друг стварно надлежен суд да поетапува
во ово] предмет, а не со применуван-е на други присилни методи, да
му овозможи на тужителот слободно да пристапува во судот ко]
треба да одлучува по неговото тужбено баран.е.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Р.бр.55/
95 од 13.06.1995 година.

183.Ако тужителот спогодбата за месна надлежиост не ja
приложил кон тужбата, околноста што тужителот во текот на
судската постацка се повикал на спогодбата, не ги ис:клучува
правилата пропишани за оппггамесна надлежвост.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Општинскиот суд во Р. закажал расправа за 19.11.1992 година
на кога не се jавил тужителот ко] бил уредно викан, но во падне сок
истакнал за месна надлежиост на то] суд, повикуваши се на член 9·
од Договорат за oTBapalЬe и користен.е на тековна сметка склучен
помсту странките, во ко]« е предвидено во случаj на спор месно
надлежен да биде судот во местото каде е седиштето на банката.
На 19.11.1992 година Општинскиот суд во Р. цонел решение со кое
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се огласил за месно ненадлежен за решаван-е на ово] спор, согласно
член 70 став 1 од ЗПП и член 9 од споменатиот договор и во смисла
на член 20 и 21 од ЗПП По донесуван.его на ова решение, на ден
4.12.1992 година Општинскиот суд го примил договорот за отваран,е
и користен.е на тековна сметка на тужената. Мегутоа, според член
70 став 4 од ЗПЦ исправата за спогодбата за месната надлежност
мора да се приложи кон тужбата. Оно] суд наога дека исправата на
спогодбата мора да биде приложена кон тужбата, а не е доволно
тужителот само да се повика на спогодбата.

Со оглед на изнесеното следува заклучок дека месно надлежен
за постапувшье по предметот е општинскиот суд во Р., со оглед дека
живеалиштето на тужената се наога на подрачjето на негова
надлежност, а со законот не е определена исклучива месна
надлежност на неко] друг суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Р.бр.6/
93 од 4.03.1993 година.

184. На эаедницата на сопствевиците па посебните делови
од повекестанбена зграда може да и се признае своютво на странка
со правно деJСТВОза определен процес, ако се УТВРДИ:Одека со оглед
на предметот на СПОРОТ:оги исполпува суmтествените услови за
стекнував,е способност на странка, а особено ако располага со
посебни средства, односно со имот на ко] може да се спроведе
извршувазье.

Од образложението:

Првостепениот суд посебно ке треба да го расправи
прашан.ето за тоа дали тужителот-заедницата на станарите на
станбената зграда може да биде странка во постапката со оглед на
оцредбата од член 77 стан 1 од Законот за процесната постапка, со
ко] е пропишано дека странка во постапката може да биде секое
физичко и правно лице. во случа] ов, неспорно е дека тужителот -
собир на станарите на станбената зграда односно заедницата на
сопствениците на посебните делови од зградата, нема свотство на
правно лице, бидеjки Законот за самоуправните интересни заедници
на станован.его, со ко] беше предвидено такво свогство, е укинат и
.повеке не е во сила.

Мегутоа, со оглед на одредбата од член 77 став 3 од Законат
за процесната постапка, треба да се оцени дали не може по исклучак,
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. .со правно дегство во ово] процес, на заедницата на сопствениците
на посебните делови од зградата, да му се признае свогство на
стр анка, ако се утврди, со оглед на предметот на спор от, дека во
суштина ги исполнува суштествените услови за стекнуваьье на
способност на странка, а особено ако располага со посебни средства,
односно со имот над ко] може да се спроведе извршуван,е. Доколку
првостепениот суд утврди дека не може да се признае свогство на
странка во постапката на сега тужителот-собир на станарите од
станбената зграда односно заедница на сопствениците на посебните
делови од станбената зграда , ке треба да постапи сообразно со
опредбата од член 83 од Законот за процесната постапка, Т.е. ке
преземе деjствиjа за извршуван,е на потребни исправки во тужбата
до колку тоа може да се стори, а потоа ке одлучи за признаван,е на
свогството на таквиот тужител, на странка во постапката односно
ке ja отфрли тужбата.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.505/95 од 15;02.1996 година.

185. Полномошвикот во процесот ко] е адвокат, е овластен
и без посебно полпомошно да поднесе предлог за извршував,е, и
во изврmпата постап:ка, без посебно полномощно понатаму да ja
застапува странката, Koja ja застапувал во процесот, а исто така
е овластен без посебно полномощно и од спротавната страпка да
ги прими досудепите процеспи трошоци, без оглед ва тоа дали
плакатьето на тие трошци се врши доброволно или се наплатени
од должнавот во постапката за присилво извршував,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно со оцрецбите од член 95 став 1 од Законот за
процесната постапка, ако странката му издала на адвокат
полномошно за воден-е на процесот, а поблиску не ги определила
овластуван-ата во полномошното, адвокатот врз основа на таквото
полномошно е овластен; мегу другото:

2) да става баран-е за извршуван,е или обезбедуватье и да
презема потребни деjствиjа во постапката по повод такво баран.е:

3) од противната странка да ги прими досудените трошоци.
Според горните одредби значи полномошник во процесот, ко]

е адвокат, и без посебно полномошно е овластен да стави баран-е за
извршуван,е и во извршната постапка, без посебно полномошно
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· . .натаму да Ja застапува странката кога Ja застапувал во процесот, а
исто така е овластен и без посебно полномошно од противната
странка да ги прими досуцените трошоци. Законат притоа не прави
разграничуван.е дали тоа приман-е на досудените трошоци се врши
доброволно или во постапката за присилно извршуван,е, што значи
дека оваа одредба од ЗПЦ го овластува полномошникот на
странката-адвокат да ги прими трошоците кои се наплатени од
должникот и во поетапката за присилно извршуван,е.

Решение на Врховниот судна Република Македонига Гзз.бр.53/
94 од 29.11.1994година.

186. Диспозициjа на странката е дали жалбата ке ja поднесе
директно во судот или по поmта. Ако последвиот ден на рокот
за жалбата пага во сабота кога суцот не работи, рокот истеквува
со истекот на првиот работен ден. Околноста што во таа сабота
поштата работела, ирелевантна е за оценка на рокот за жалба.

О Д а бра зло ж е н и е т о:

Основано во ревизиjата се укажува дека со 'побиваното
решение се сторени суштествени повреди на оцрецбите од
процесната постапка од член 354 став 1во врека со член 112став 3
од Заканат за процесната постапка. Имено, погрешил
второстепениот суд кога заклучил дека жалбата поднесена од
тужителите против првостепеното решение е неблаговремена,
односно дека еподнесена по истекот на рокот од 15дена. Неспорно
е дека тужителите првостепеното решение го примиле на 13.03.1992
година преку сво'[от полномшник а вложиле жалба против тоа
решение исто така преку своют полномошник, на 30.03.1992година.

Согласно член 112став 3 од ЗПЦ акопоследниот ден од рокот
пага во државен празник, или во недела или во неко] друг ден кога
суцот не работи рокот, истекува со истекот на првиот нареден
работен ден. . .

Имшки]« предвид погоре цитираната одрецба од Законот, во
конкретниот случаj погрешно решил второстепениот суд кога со
побиеното решение ja отфрлил жалбата на тужителите како
неблаговремена, со образложение дека и ако вавистина 28.03.1992
година е сабата, и е неработен ден за судот, сепак полномошникот
на тужителите можел то] рок да го запази цоколку ja паднел
жалбата по пошта со препорачана пратка. '
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Ваквото образложение е неприфатливо и е во спротивност
со оцредбите од ЗПЦ затоа што ценот 28.03.1992 година есабота,
неработен ден на судот, па полномошникот на тужителите ja поднел
жалбата на 30.03.1993 година (понеделник), ко] е прв нареден работен
ден, па според тоа жалбата е благовремено поднесена. Впрочем,
диспозициjа на странките е дали поднесокот во случаjов жалбата
ке ja поднесат директно во судот или по пошта, но во рамките на
роковите што ги пропишува законот.

Со оглед на горе наведеното следуваше ревизиjата на
тужителите да се уважи, побиваното решение укине и предметот се
врати на второстепениот суд за да истиот одлучува 110 благовремено
поднесената жалба на тужителит.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.202/93 од 11.03.1993година.

187. Кога праввиот лек е предаден до ненадле.жвиот суд
пред истекот на рокот а ке стигне до надлежвиот суд по истекот. .на рокот, ако то] е поднесен преку попномошвик-адвокат,.поднесувазьето до ненадлежвиот суд:)поради СВО]СТВОТО на
адвокатот како стручнолице за цаван,ена правна помощ, не може
да му се препишева неговото незнаев,е или неговата грешка, па
се смета дека поцнесокот е венавремено поднесен.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во ово] случа] побиваната второстепена пресуда е доставена
на адвокат ко] бил полномошник на тужениот во текот на процесот,
на ден 9.12.1992 година: Истиот адвокат ja составил ревизиjата на
тужениот, и ja насловил до Врховниот суд на Македониjа, Скопjе.
Ревизиjата е примена во Врховниот суд на Македони] а на ден
30.12.1992 година. Согласно со одрецбите од член 388 од ЗПЦ
ревизиjа се поднесува до судот што ja изрекол првостепената
пресуда.Со оглед на оваа одредба, Врховниот суд на Македонига ja
препратил ревизиjата до првостепениот суд во ко] е примена на
21.01.1993 година

Со одредбата од член 113 став 1 од ЗПЦ е пропишано дека
кога поднесокот е врзан за рок, се смета дека е даден во рокот, ако
пред да истече рокот му е предаден на надлежниот суд.Со оцредбата
од став 7, од петиот член, е пропишано дека ако поднесскот што е .
врзан за рок му е предаден или упатен до ненадлежниот суд пред
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ист екот на рокот, а ке стигне до надлежниот суд по истекот на
рокот, ке се смета дека е поднесен на време, ако неговото
поднесуван-е до ненадлежниот суд може да му се припише на
незнаен-е или на очигледна грешка на подносителот.

Според стоjалиштето на Врховниот суд на Република
Македониjа, кога правниот лек е предаден до ненадлежниот суд пред
ист екот на рокот, а стигне до надлежниот суд по истекот на рокот
ако то] е поднесен преку полномошникот-адвокат, поцонесуваььето
до ненадлежниот суд поради свогството на адвокатот како стручно
лице за даватье на правна помош, не може да му се припише на негово
незнание или на очигледна грешка во смисла на оцрецбата од член
113 став 7 од ЗПП Заради тоа во таков случаj поднесокот ке се
смета како да е ненавремено поднесен.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.426/94 од 13.09.1994 година.

188_Кога праввиот лек поднесен преку полномоmник
адвокат е предадендо.ненадлежвиотсудпред истекот на рокот,
а истиот стигнал до надлежниот суд по истекот на POKOT~
направепиот пропуст, во смиела на член ,113став? од ЗПП не
може да се препишева незнаезье или на очигледна грешка на
полпомоmвикот-адвокат-

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето за нонредно ггреиспитуваьье на цитираната
правосилна пресуда е ненавремено поради што Врховниот суд на
Република Макецони]а го отфрли .

Согласно член 65 од Законот за Службата на општественото
книговодство ("Службен лист на СФРl" бр.70/83), против решението
на Службата донесено во втор степен може ДЦ Су води управно
сметководен спор, а таков е случагот во конкретниот предмет.
Согласно член 66 од ово] Закон, ко] во смисла на член 5 од Уставниот
закон за спровецуван,е на Уставот на РМ се применува како важечки
пропис, - против правосилната пресуда во управносметководен спор
може да се поднесе баран-е за вонредно преиспигув ан,е, кое. .
непосредно се доставува до натвисокиот суд, што во случагов е
Врховниот суд на Република Макецони]а, во рок од 30 дена од ценот
на цоставувшьето на побиваната одлука.
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Од списите во предметот видно е дека бараььето за вонредно
преиспитуваьье на побиваната пресуда тужителот го поднел преку
свогот полномошник-адвокат преку Окружниот стопански суд
во Б. и истиот е примен во то] суд на 13.01.1993 година со
препора чана пратка. Мегутоа, баран-ето во Врховниот суд на РМ
е доставено на 24.03.1993 година, што е видно од приемниот печат
на судот. Побиваната пресуда што е предмет на баран.ето,
полномошникот на тужителот ja примил на 15.12.1992 година, што
е видно од потписот на доставницата за извршениот прием , а
рокот за поднесуван-его на баран.ето од 30 дена до надлежниот
суд, односно до Врховниот суд на РМ истекол заклучно со ден
14.01.1993 година. Бидегки во ово] суд баран-ето е доставено
односно примено на 24.03.1993 година, следи заклучокдека истото
е ненавремено, поради што согласно опредбата од член 68 од
споменатиот Закон за Службата на општественото книговодство
и член 420 а во врска со член 389 став 1 од ЗПЦ се донесе решение
како во изреката.

Навистина баран.ет о преку св о[о т полномошник,
тужителот до првостепениот суд го поднел на 13.01.1992 година,
што значи во рокот од 30 дена од денот на приемот на побиваната
пресуда, но со оглед дека ово] правен лек следува да се поднесува
дирекно на судот ко] по него одлучува, што значи во случаjов на
Врховниот суд на РМ, а што во истиот суд е поднесен по истек
на.рокот од 30 дена, следуваше да се донесе решението како во
изреката. Бака е решено и со примена на опредбата од член 113
став 1и 7 од ЗПЦ според ко] -кога поднесокот е врзан за рок, се'
смета дека е даден во рокот ако пред да истече рокот му е
предаден на надпежниот суд , со тоа што ако таквиот поднесок е
предаден на ненадлежен суд ВО законскиот рок, а истиот стигне
до надлежниот суц по истек на таквиот законски рок, ке се смета

. .

дека е поднесен навреме ако неговото поднесуваIЬе до
ненадлежниот суд му се препише на незнаен.е или на очигледна
грешка на подносителот. Мегутоа, во случаjов подносителот не
е странка кога од незнаен-е или од очигледна грешка го поднела
до ненадлежен суд, со оглед на тоа да истиот го сторил преку
полномошник-адвокат , како стручно лице за даван-е на правна
помош,

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Гвп.бр.5/93 од 30.03.1993 година.
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189. Доколку странката ангажира друг полномощвик во
процесот~ а не го известила судот дека го отповикала
полномошно го, издадено па претходпиот полвомошник,
доставуваэьето е уредно извршено, ако суцската одлука е
доставена на претходниот полномошник.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите по делото тужената, се до заклучуватьето
на главната расправа, ja застапувал полномошник-адвокат. По
до биван.ето на првостепената пресуда, тужената му дала
полномошно за застапуван.е на друг адвокат, ко] ja составил и
жалбата против првостепената пресуда. Мегуто а, во тоа
полномошно тужената не го отповикала полномошното, ниту пак
на ко] и да е друг начин го известил судот дека го отповикува
полномошното на претходното ангажираниот адвокат.

Побиваната пресуда од 9.03.1994 година е доставена на
претходно ангажираниот адвокат на ден 5.04.1994година.

Ревизиjата поднесена од другиот адвокат е дадена
препорачано на пошта на 20.07.1994година, Т.е.по истекот на рокот
од 30дена откако претходниот полномошник на тужената jа примил
второстепената пресуда.

Согласно со одредбата од член 138 етав 2 од ЗПЦ ако
странката има повекс законски застапници односно полномошници,
доволно е доставуван.е да се изврши до едниот од нив.

во ово] елучаj, по наоган.ето на Врховниот еуд на Република
Македони]а, поставувазъето извршено на претходно ангажираниот
адвокат, како полномошник на тужената, е уредно изврше~о бидеjКи
тужената не го отповикала полномошното дадено на то] адвокат.
Заради тоа ревизиjата е ненавремена, бидеjки е изjавена по истекот
на рокот од 30 дена предвиден со оцредбата од член 328 етав 1 од
ЗПП и затоа соглаено со одрецбата од член 392од3ПП е отфрлена.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1243/94 од 18.04.1995година.

190.Ако поради хоспитализaциjата на тужениот пе постоеле
услови лично да се достави поканата за расправа пред судот, во
Koja е соцржана коистатациjата дека то] ке биде сослуmап како
странка, а суцскиот позивар испуmтил да постапи во смиела на
одредбата на чпен 143од ЗПЦ се смета дека доставата е неуредна.
Со ваков пропуст па судот се чипи суштествепа повреда на
опредбите од процесната постацка.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се утврдува дека покана за главната
расправа за ден 28.05.1992 година не е оставена во домот на
тужениот, ниту е констатирано дека неговата жена оцбила прием.
При таква констатациjа и при таква состоjба на работите,
првостепениот суд констатирал дека за расправата од 28.05.1992
година тужениот бил уредно поканет и таа расправа j а одржал, ги
извел расположивите докази и конечно ja завршил со донесуван.е
на првостепената пресуда.

Врховниот суд на Република Македониjа, оценува дека
првостепениот суд немал законски претпоставки да ja одржи и да ja
заврши расправата по предметот на ден 28.05.1992 година. Пред се ,
затоа што тужениот не бил уредно поканет како е предвидено
согласно член 140 и 141 од ЗПЦ а особено што на поканата за
тужениот за оваа расправа има констатациjа дека тужениот ке биде
распитан како странка. При таква состоjба, поканата требало да се
достави лично или во кратна линиjа, ако останало безуспешно
доставуван-ето на начинот од член 140, 141и 142од ЗПЦ суцскиот
позивар требало да постапи согласно член 143 и 144 од ЗПП во
конкретниот случаj, во домот на тужениот безуспешно била
достават а затоа што тужениот во тоа време се насгал на пекуван.е
во болница, а таму се насгал и на ценот на расправата, и сосема е
неизвесно дали неговата жена можела да го информира за
закажаната расправа.Во секо] случаj , Врховниот суд оценува дека
судскиот доставувач не постапил согласно оцрецбите од член 143и
144 од ЗПЦ па така тужениот останал неуредно поканет.
Првостепениот суд немал законски претпоставки да ja одржи
расправата и од причини што претходно одлучил дека на таа
расправа ке изведе доказ со распит на странките, арасправата ja
одржал без да ja измени таквата одлука ирасправата ja завршил
без изведуван-е на то] доказ.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Гзз.бр.134/92 од 9.02.1993 година.

191..Барав-ето за цоеуцувавьепа троmоци во постапката што
страпката ке го достави по эавршувазьето па расправата .Koja и
претходи па одпучувшьето, односно по истекот па рокот ко] судот
ке го определи за цоставуван,е па такното баран-е, не може да се
земе предвид и да биде уважено, без оглед на тоа што пресудата
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е писмено изготвена после доставував-е на таквото баран-е од
страна на странката.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според одредбата од член 164 став 1 од ЗПЦ за надомест на
трошоците одлучува суцот на определено баран-е на странката без .
расправан,е.

Ставот 2 од цитираната одрецба предвидува дека странката
е должна во баран.ето определено да ги наведе трошоците за кои
бара надомест и со гласно ставот 3 од истиот член, баран-ето за
надоместот на трошоците странката е должна да го постави
наjдоцна до эавршуван,е на расправата ко]а претходи на
одлучуван.ето за трошоците, а ако се работи за донесувн-е одлука
без претходно расправаJЬе, странката е должна баран-ето за
надомест на трошоците го стави во предлогот за ко] треба да се
одлучи. ,

во случаjот не е спорно дека се работи за трошоци по повод
постапката по правниот лек-жалбата на тужениот, односно за
трошоци сторени во постапката за самата жалба и утврдуван.ето
релевантноста на доставата на првостепената пресуда, а во врска
пак со благовременоста на жалбата. во завршниот збор на крают
на рочиштето од 26.03.1993 година, полномошниците на обете
странки предj авиле баран-е за трошоци, мегутоа не приложи] а
определено баран-е со спецификацига на трошоците. На истото
рочиште судот им определил рок од 3 дена заради доставувагье на
определено и специфицирано баран.е на трошо ците. Ниту една од
странките во определениот рок од 3 дена не доставила определено
баран-е како што тоа е предвидено во погоре цитираяи;те оцредби
од член 164 од ЗПП ". ~. ' '

При таква состоjба на работите кога Законотза процесната
постапка изрично определува дека определеното баран.е со попис
на трошоците странката е должна да го постави нагкасно до
завршувалье на расправаIЪето кое претходи наодлучуван.ето за
.трошоците или во рокот ко] судот ке го определи.гоа значи дека
законот исклучува можност такво барагье да се зема предвид ако
е поднесено после роковите.

Законот обврската за доставував-е определено баран-е ~a
трошоците го условува со ценот на завршувазье на расправа?-,а ко)а
претходи на одпучуваььето за трошоците, односно рокот ко) судот
ке го определи, а не за денот на формалното изготвуван.е на
одлуката за трошоците.
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во случаjот завршетокот на расправата ко]« претходела на
одлучуваььето за трошковите бил на ден 26.03.1993 година, односно
29.03.1993 година дополнителниот рок ко] го определил судот.

Полномошникот на тужителот определен попие на трошкови
доставил на судот на 31.05.1993 година а суцот сега побиваното
решение го изготвил во формална одлука на 3.06.1993 година.
Имагки ги предвид одредбите за роковите од член 164 од ЗПП не
може да се земе предвид денот на изготвуваььето на писмената
одлука. Денот на писменото из готвунаьье на одлуката не е
истовремено и ден на одлучуван,е по баразъето. Како, во случаjот,
определениот и специфициран трошковник од тужителот е доставен
пред формалното изготвуван,е на одлуката но значително после
эавршуватьето на расправан-ето кое претходело на одлучуван.ето
за трошоците и после определениот рок од три дена од судот од
завршуваььето на рочишгето.тоа Врховниот суд на Република
Македонига оценува дека правилно постапиле пониските судови кога
одлучиле секога странка да си ги снаси сторените трошоци, бидеjКи
во законски определените ракови ниедна од нив не приложи
определено баран,е во смиела на член 164 од ЗПЦ независно дали
баразъето за трошоците би било основано.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.24!
94 од 7.04.1994 година.

192. Ако во текот на процесот е склучено вонсудско
пораивував,е, npоцесот не згаснува по сила на заковот туку
процолжува, па зависно од волjата на странките, може да биде
склученои судскопорамнуван,е, односнотужбата може да биде
повлечена.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со решение на Окружниот стопански суд во Б. било
констатирано повлекуван,е на тужбата поради тоа што странките
заемно до судот испратиле спогодба за вонсудско порамнуваlЬе со
ко]« тужителот ja повлекува тужбата, а овие причини ги прифатил
и второстепениот суд.

Мегутоа, според наоган.ето на Врховниот суд на Република
Македониjа, пониските судови погрешно ги примениле оцредбите
од ЗПП Имено, спогодбата за вонсуцско порамнуван.е нема правно
деjство на судско порамнуван,е и како такво не прететавува извршна
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испр ава. Ако во текот на процесот е склучено вонсудско
порамнуван,е, каков што е кон:кретниот случаj, процесот не згаснува
по сила на законот, туку продояжува. во понатамошниот тек на
постапка зависно од волjата на странките, може да биде постапено
согласно член 322од ЗПЦ или пак тужителот да ja повлече тужбата
согласно член 193 од ЗПП во конкретниот случаj не е постапено на
наведениот начин, бицерси од содржината на доставената спогодба
за вонсудско порамиуван-е не е видно дека тужителот ja повлекол
тужбата за да би можел да се примени цитираниот член 193 од ЗПЦ
на кои се повикуваат пониските судови.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.739/93 од 28.10.1993 година.

193.Кога тужителот против тужениот, по ецнаков правен
основ и за ецнаков паричен износ, подвел две тужби, и при
неспорната околност, дека кога е заклучена главната расправа
по подоцна заведената тужба, а во порано заведената тужба,
процесотсеуште не почналда тече (тужбатане му биладоставена
на тужителот), немало законсви основ подецва заведената тужба
да се отфрли поради течев-е на процес, туку напротив, постоел
законс:киосновза отфрпазьена порано поднесенататужба поради
таа причина.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите по предметот, тужителот против тужениот
по ист основ И за ист износ пред Окружниот стопански суд поднел
две тужби, едната заведена подПбр.2568/92 а втората под Пбр.9772/
91 и дека тужбата ПбрЭ772/91 ja примил на 17.03.1993 година, а тоа
значи после приемот на тужбата заведена под Пбр.2568/92 зошто
по истата веке била завршена главната расправа на ден 11.03.1993
година.

Согласно член 194 став 1 од ЗПЦ процесот почнува да тече
со доставуван-е на тужбата на тужениот, асогласно став 3 од истиот
член додека процесот тече, не може во поглед на истото баратье да
се покренува нов процес, мегу истите странки, а ако таков процес
биде покренат, судот тужбата Ke_ja отфрли. На оваа околност
согласно став 4 од член 194 од ЗПЦ судот внимава во текот на
целата постапка. Согласно член 354 став 2 точка 11 од ЗПЦ судот
прави суштествена повреда процесна постапка ако одлучувал за
баратье за кое веке тече парница.

396



Имагки го предвид горното и утврдената околност дека во
времето кога е заклучена главната расправа во предметот заведен
под Пбр.2568/92, процесот по прецметот заведен под Пбр.9772/91
уште не течел, бидепси како што погоре е речено, тужбата на
тужениот му е доставена покасно, произлегува дека немало законски
основ тужбата заведена под Пбр.2568/92 да се отфрли поради
течен-е на процес. во случагов постои законски основ за отфрлан,е
на тужбата заведена пред судот под Пбр.9772/91.

Утврденото од страна на Стопанскиот суд на Македонига дека
процесот по тужбата заведена под Пбр.2568/92 почнал да тече на
ден 17.03.1993 година, а по предметот Пбр.9772/91 на 8.03.1993
година противречи на доказите во предметот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.481/94 од 6.10.1994 година.

194. Согласноста во оцреден предмет да постапува и суди
СУДИJапоединец до окончував,е на првостепената постапка,
односно и за цонесуван,е првостепената пресуда. треба да биде
недвосмислена и JacHa:) па не може да се смета дека странките
дане такна согласност кога се согласиле определено рочиште за
главна расправа да се оцржи без судии поротнвцв.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано во ревизиjата на тужениот се укажува на
суштествена повреда на ЗПП од член 354 став 2 точка 1 во врска со
член 42 и 43 од истиот закон, поради непрописен состав на судот. .при донесуван.е на првостепената пресуда. кога и покра] тоа е
потврд ена со побиваната второстепена пресуда. Имено, од дадената
изjава за согласност судот да суди без порота, на записникот за
главна расправа на 12.11.1992 година, не може да се заклучи дека
странките дале согласност судот и да ja заврши постапката преку
судиjапоединец, како е постапено во конкретниов случаj. Напротив,
наведуважи оправдани причини за отсуство на судиите поротници
на споменатата расправа, логички се заклучува дека странките се
согласиле наведената расправа да се оцржи во отсуство на судии
поротници, односно пред судиjа поединец, прифакаши да се тие
отсутни од оправдани причини, но не и согласност постапката да
заврши, вклучително и да се донесе првостепена пресуца, без судии
поротници. Со други зборови, согласноста да суди судиjа поединец
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до окончуван.е на првостепената постапка, односно и за донесуваьье
првостепена пресуда, во смисла на член 42 и 43 од ЗПЦ треба да
биде недвосмислена и [асна, а таква согласност во конкретниов
случа] не постои.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев. бр.1480/93 од 22.02.1994 година.

195.Изземеви се од натамощно постапуватье и одпучувазье
во предметвата правва работа судиите и судиите поротницв кои
учестувале во повесувшьето ва претходвата пресуда. доколку при
негзвното укинуватье, повисокиот суд наредил вовата главна
расправа да се одржи пред друг судски совет.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основани се наводите во ревизиj ата за сторени суштествени
повреди на оцредбите од процесната постапка од член 385 став 1
точка 1 и 2 во врска со член 354 став 2 точка 2 од Законот за
процесната постапка ( натаму ЗПП). Имено, основано укажува
тужениот во ревизиjата, а пред тоа и во жалбата против
првостепената пресуда, .дека главната расправа е одржана и

, ..првостепената пресуда е донесена од истиот судски совет ко]]а донел
и претходната првостепената пресуда иако, со решението на
второстепениот суд со кое таа првостепена пресуда е укината, е
определено новата главна расправа да се одржи пред друг суцски
совет.

Како што се гледа во списите по делото, оваа првостепена
пресуда jа донел Општинскиот суд во ист состав како и претходната
веке укината првостепена пресуда, што значи и ова суден.е е одржано
пред иети от суцски совет, и со тоа не е поштована одлуката во
решението на второстепениот суд, новата главна расправа да се
одржи пред друг суцски совет.

Со оцредбата од член 354 став 2 точка 2 од ЗПП е пропишано
дека суштествена повреда на оцредбите од процесната постапка
секогаш постои ако во цонесуватьето на пресудата учестувал суди]а
или судиjа поротник ко] по законот морал да се изземе (член 71 став
1точка 1до 5 од ЗПП) односно ко] со решение на судот бил изземен.
По наотатьето на Врховниот суд на Република Македониj а, оваа
одредбаjа опфака и ситуациjата кога второстепениот суд, согласно
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со опредбите од член 371 од ЗПЦ со укинуван.его на пресудата на
првостепениот суд ке нареди новата главна расправа да се одржи
пред друг совет Т.е. во таков случаj се смета дека судиите кои што
Ja донеле претходната , укинатата пресуда, се изземени од
натамошно пост-апув ан.е и одлучув ан,е во предметната
работа.БидеjКи и второстепениот суд оваа повреда сторена од
првостепениот суд не ja отстранил, следуваше согласно со опредбите
од член 394 став 1од ЗПЦ и двете пресуди да се укинат и предметот
да се врати на повторно суцен,е на првостепениот суд, со тоа што е
определено новата главна расправа да се одржи пред друг судски
совет, за да се отстрани сторената суштествена повреда на одредбиге
од процесната постапка.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.181/95 од 10.01.1996 година.

196. Кога странката во текот на постапката издаде
полномощно и неговата важност ja определи до правосилното
окончуван,е на пост апк ата, постои обврска судот одлуката на
второстепевиот суд да му ja достави на полвомоmвикот определен
со тоа полномощно.

Постапката правосалво заврmyва со уредно цоставуван,е на
второстепената одлука на странката, или на лицето кое Ja
застanyва.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во претходното испигуватье на ревизигата судот утврди дека
тужениот му издал-посебно писмено полномошно на адвокат да
изготви и поднесе жалба против пресуцата на првосгепениот суд.
Важноста на полномошното ja определил до правосилното
окончуван.е на отпочнатата постапка. Ипокраj тоа, доставуватьето
на пресуцага на второстепениот суд е извршено директно на
тужениот на 2.03.1994 година. Ревизигата е поднесена од истиот
полномошник, со посебно полномошно, на 13.05.1994 година со
препорачана пратка преку пошта, Ваквата ревизиjа судот ja зеде
KaK~навремена, бидегкикога.странката го определи важен-его на
полномощното на ваков начин, постои обврска судот второстепената
одлука да му ja достави на полномошникот определен со тоа
полномошно. Постапката правосилно завршува со уредното
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цоставуван,е на одлуката на второстепениот суд на странката што
се жалела.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.270/96 од 14.03.1996 година.

197. Недоволно е определено тужбеното баразье, со кое се
бара исплата на камата, односно законска камата, без да се
определи каква камата се бара: затезна или пак некога друга, па
суцот е овластен да го повика тужителот да ja исправи тужбата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

При повторното судетье првостепениот суд ке треба со
сигурност да утврди што претставува износот од 278,50
деноминирани денари, ко] на тужителот му е вратен, на товар на
тужената, на ден 12.04.1993 година, т.е. уште пред деноминациjата
наденарот со размер 1: 100, ко]« е извршена со важност од 10.05.1993
година, т.е. дали е тоа камата на штеден влог ко]« му е одземена на
тужителот во 1986 година, па му е вратена во 1993 година, или е тоа
камата пресметана на одземените девизни средства, за периоцот од
одземазъето во 1986година до вракан-ето во 1993година, па согласно
со утврденото се одлучи по тужбеното баран.е.

Притоа, бидегки се работи за тужбено баран-е на
надоместуваьье на штета, тужителот ке треба да го прецизира
тужбеното баран,е во таа смисла - каква камата бара: затезна или
неко[а друга, бидегки изразот "законска камата", или "камата" ,не
се доволно прецизни и при извршуваььето би дошло до неjаснотии.
Првостепениот суд ке треба да го расправи и со прашан-ето дали
по основ надомест на штета може да се досудува затезна камата,
или евентуално камата на паричните средства кога тужителот би
можел да j а оствари со употреба на одземените парични средства.

Решение на Врховниот суд на Република Македовига Гзз.бр.27/
95 од 26.09.1995 година.

198.Не е пропуштен рокот за жалба ако цоставувшьетс на
судската одлука до странката не е уредна, па нема законски
претпоставки за користетье на правното средство вракав,е во
поравешна состоjба заради пропуштенрок за жалба - член 117од
Заковот за npоцесната постацка.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Од дадените причини произлегува дека судот прима дека
доставуваььето на извршното решение не е уредно, бидегки е
извршено спротивно на член 134став 1од ЗПЦ и заради тоа биле
исполнети условите да се дозволи вракан-е на поранешна состоjба
согласно член 117од ЗПЦ заради пропуштен рок за приговор.

Вракан.ето во поранешна состоjба претпоставува уредно
доставуван-е за рочиште или на писмено против кое едозволена
жалба или друг правен лек во определен рок. во конкретниот случаj
станува збор за доставуван-е на решение за изврmyВaIЬекое подлежи
на приговор, а ко] не бил поднесен од причини што должникот
решението за извршуван.е воопшто не го примил, заради тоа што
била извршено неуреднодоставуван,е на адреса каде што не се наога
седиштето надолжникот. При таква состоjба, за должникот воопшто
не почнал да тече рокот за приговор, па според тоа судот во
постапката по приговорот треба да оцени дали е истиот благовремен
или не.

Користен.е на институт вракагье во поранешна состоjба
заради пропуштан,е на рок за жалба-приговор, би можел да доjде
предвид едино доколку судот утврдеше дека е извршена уредно
доставуван-е на решението за извршуван.е, но и покра] тоа, заради
околности кои што судот ке ги оцени како оправдани, должникот
ке го пропуштеше рокот за вложуван.е на приговор, можеше да
уследи решение за да се дозволи вракан-е на поранешна состоjба.

При повторното постапуван.е, со оглед на тоа што судот
утврдил дека доставуван-ето фактички не е извршено, следува
приговорот да го прифати како благовремен и да постапува по него.

Решение на Стопански суд на Македони]а, Ссж.бр.513/93 од
23.03.1993година.

199.Не претставува општо познат факт во смиела на член
121став 2 од ЗПП околноста дека ПОЛНОМОUIННКОТ на тужителот
бил болен па не можел да пристапи на рочиштето за главна
расправа, така што во таков сдучаj судот бил должен да закаже
рочиште по предлогот за вракан,е во поранешна состоjба.

Од образложението

Основани се наводите во ревизиj ата за сторени суштествени .
повреди на одредбите на процесната постапка, бидеj.ки
првостепениот суд го донел побиваното решение без да одржи
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рочиште по предлогот за вракан.е во поранешна состо] ба во смиспа
на опредбите од член 121 од ЗПЦ СО што е сторена повредата од
член 354 став 2 точка 9 од ЗПП Исто така постои суштествена
повреда на оцредбиге од процесната постапка од член 3~54став 2·
точка 13 од ЗПЦ бидеjки и двете решенига имаат недостатоци
поради кои не можат да се испитаат затоа што не се наведени
причините за решителните факти.

Со опредбата од член 121 став 2 од ЗПЦ пропишано е дека по
предлогот за вракан,е во поранешна состо] ба судот ке закаже
рочиште освен ако фактите врз кои се заснива предло гот се општо
познати. во ово] случа] првостепениот суд го донел решението со
кое се одбива предлогот за вракан,е во поранешна состоjба само
врз основа на писмените докази наогагки дека се работи за општо
познати факти, и затоа не одржал рочиште.

Мегутоа, првостепениот суц воопшто не дава причини за
решителниот факт за тоа зошто смета дека во случаjов се работи
за општо познат факт кога претходно утврдил дека полномошникот
на тужителот на главната расправа од 10.04.1992 година, во 10,30
часот, не пристапил, а поцоцна изостанокот го оправдувал со
недобрата здравствена состоjба. Оваа околност, по мислен.ето на
Врховниот суд на Република Македониjа, не може никако да
претставува општо познат факт во смисла на одрецбата од член 121
став2 од ЗПЦ бидеjки не е околност ко]« е позната на знатно голем
броj на лица и кои за такво сознание би дошле врз основа на
публикувани податоци во [авноста или на сличен начин. Оваа
околност - за тоа дали полномошникот на тужителот бил спречен
да пристапи на рочиштето за главна расправа и за причините за тоа,
можела, да биде позната само на сосема ограничен круг на лица кои
биле во контакт во тоа време со него.

Заради тоа, првостепеното решение не содржи причини за ово]
решителен факт, а бидегки се работи за суштествена повреда на
опредбите од процесната постапка по член 354 став 2 точка 13 од
ЗПЦ и за неоцржуватье на рочиштето по прецлогот за вракан-е во
поранешна состоjба - член 121 во врска со член 354 став 2 точка 9 од
ЗПЦ второстепенист суд сторил суштествена повреда од член 394
во врека СО член 365 став 2 од ЗПЦ бицерси, иако на тие повреди
внимава по службена цолжност, иетите не ги отстранил на начин
што во смисла на член 380 став 1точка 3 од ЗПЦ првостепеното
решение не го укинал и не го вратил предметот на повторна
поетапка.

Со оглед на тоа во смиела на одредбите од член 400 во врека
со член 394 од ЗПЦ следуваше и двете решениjа ~a се YKIll;IaT и
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предметот врати на повторна постапка на првостепениот суд за да
се отстранат наведените пропусти во постапуван.ето на судот.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.636/93 од 24.06.1993 година.

200. во случаj кога курирот во правното лице е овластен и
за примопредавазье на поmтата за правното лице, доставував-ето
на судск:ите писмена до правното лице извршена преку неговиот
курир се смета за уредно.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од повратницата за извршеното доставуван,е, се гледа дека
овластеното лице на тужениот, ja примило пресудата Гж.бр.98/94
наден 16.03.1994 година, според печатот, што поштата го ставила,
од сво]от овластен работник.

Со оглед, дека ревизиjата на таа пресуда е изjавена на ден
18.05.1994 година, правилно првостепениот суд со решение ист ата
j а отфрлил како неблаговремено поднесена, а второстепениот суд
тоа го потврдил. .

. Курирот вработен ка] тужениот, треба да се смета за
овластено лице, за приман.е на писмена, затоа што во член 134 став
1 од ЗПЦ децидно е наведено дека, доставуван.ето на правните
лица се врши со предаван.ето на писменото, на лицето овластено за
приман.е на писмена, а 'курирот пак во таа смисла се вработува, со
овластуван,е, да врши примо-предаван,е на пошта во организацит ата.

Според тоа, доставуван-ето не мора да се изврши во правната
служба во организациj ата, туку на овластеното. лице, како во
случаjов-на курирот, па роковите за поднесуван-е на правен лек
ревизиjа, треба да се сметаат, од денот, кога курирот, како овластено
лице, ]а примиц пресудата.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1589/94 од 18.10.1995 година.

201. Неосновано е тужбеното баразье за утврцував,е па
постоен,е на право и правен оцнос доколку тие произлегуваат од
ништовва правна работа, бидеjm како такви не уживаат правна
эаштита.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Врз основа на изведените докази неспорно е утврдено дека
помеfу странките е склучен договор на 24.04.1985 година, со ко]
тужителот продал на тужената земjоделско земjиште , кое во тоа
време влегувало во градежниот реон на градежното земjиште на
градот, поради што тоа земjиште не било во промет и неможело
да биде предмет на продажба, па таквиот договор еништовен
согласно член 103 од 3ОО.

Од изнесените причини правилно постапиjа двата судови кога
го одбиjа поставеното противтужбено баран,е да се утврди дека
помеfу странките е склучен предметниот договор по ко] тужената
му Ja исплатила на тужителот договорената цена, а на основа тоа
тужителот го предал имотот во владение и во сопственост на
тужената, од причини што не може да се бара во судска поетапка
утврдуван,е на факти И околности за склучуван.ето и исполнуван.ето
на договорот. Според член 187 од ЗПЦ тужба за утврдуван,е може
да се поднесе заради утврдуван,е на постоен,е, односно непостоен,е
на некое право или правен однос, или вистинитост или
невистинитост на неко] а исправа. Мегутоа, по мислельето на
Врховниот суд на Република Македониjа, не може да се бара
утврдуван.е на право и правен однос доколиу произлегуваат од
нишговна правна работа, бидегки како такви не уживаат правна
заштита.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.265/95 од 15.02.1996 година.

202. Доколку не ее иеполнети условите од член 189 етав 1
од ЗIЩ суцот пе може со решение како педозволепа да ja отфрли
противтужбата па тужениот, туку ео пеа ке поетапува како ео
еамостоjпа тужба и поставката по нетата ке ja издвоя.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано се укажува во ревизиj ата дека се сторени
суштествени повреди на постапката кога со побиваното решение
било одлучено да се отфрли како недозволено противтужбеното
баран-е на тужениот, од причини што противтужбеното баран.е не
било во врека со тужбеното баратье, како и тоа дека во моментот на
поднесувазьето на противтужбеното баран,е биле созреани условите
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само за одлучув ан.ето по тужбеното баран,е, а доколку се
одлучувало и по противтужбеното баран.е, тужителката би
претрпела поголема штета во поглед на остваруван-ето на своето
право поставено со тужбеното баран-е.

Врховниот суд на Република Македонига оценува дека таквите
заклучоци на пониските судови се неправилни, од следните причини:

Согласно член 189 став 1 од зпп, тужениот може до
заклучуван-ето на главната расправа пред судот KaJ истиот суд да
поднесе противтужба, ако баран.ето на противтужбата е во врска
со тужбеното бараьье или ако тие баразъа можат да се пребиjат или

, ако со противтужбата се бара утврдуван,е на некое право или правен
однос од чие посгоен.е или непостоетье зависи во целост или делумно
одлуката за тужбеното баран-е.

Од вака цитираната законска оцредба произлегува дека
противтужбата по своют карактер е самостотна тужба, па доколку
не се исполнети сите претпоставки од член 189 од зпц судот не е
овластен да jа отфрли противтужбата туку со неа ке постапува како
со секога друга самостоша тужба, што значи дека постапката по
противтужбата ке ja издвои и во одвоена постапка мериторно ке
одлучува по поставеното баратье.

Решение на Врховниот суд на Република Мак едони] а
Рев.бр.174/94 од 5.04.1994 година.

203. Нецозволева е ревизиjата на замешувачот, ко] стanил
во процесот на страната на едната од странките во спорот по
правосилноста на оцпуката, а страпката на xoja и се придружил
не изjавила ревизиjа. .

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно член 206 став 2 од зпц замешувачот може да стапи
во процесот во текот на целата постаnка, се до правосилноста на
одлуката на тужбеното баран-е, како и во текот на постапката
продолжена со поцнесуван.е на нонреден правен дек;

Исто така, замешувачот е должен да ги доведе во склад своите
процесни деjствиjа што ги презема со оние деjствиjа што веке ги
презема самата странка, на ко]« и се придржува, во роковите
определени за .самата странка, што значи дека замешувачот нема
право на свои посебни рокови.
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Според погоре изнесеното, замешувачот, во случаjов на
страната на тужениот, стапил во процесот по правосилноста на
одлуката и изjавил вонреден правен лек-ревизига, самостошо, ко]
вонреден правен лек во случаjов се [анува како недопуштен, затоа
што странката ца ко]« замешувачот и се придружил, не изjавила
ревизиjа. Со оглед на тоа дека вакво .самостогно право не е
предвидено за замешувачот во Законот за процесната постапка,
следуваше со гласно член 392 од ЗПЦ ревизиjата на замешувачот
да се отфрли како недозоволена.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1363/94 од 24.01.1995 година.

204. Доколку првостепениот суд смета дека тужбата е
неуредна. односно тужбата не содржи се што е потребно за по
неа да се постапува не може само заради тоа да го оцбие
тужбеното баран-е, туку ке побара од тужителот да ja исправи
тужбата со поука за поспедицитекои би настапиле, ако не постапи
по таквиот налог на суцот.

о д о бра зло ж е н и е т о:
Првостепениот суд го оцбил тужбеното баран,е поагагки од

тоа дека тужбеното баран-е не може да се уважи бидегки се бара
вракалье на нецвижен имот без означуван.е на мери и граници, па
според тоа и кога би се уважило тужбеното баран,е, таквата пресуда
не би можела' да се изврши. Заради тоа судот не се впуштил во
оценка и УТВРДУВaIье"далитужениот jа платил целата купопродажна
цена или не и дали се работи за исполнет договор' за купо:Продажба.

Второстепениот суд пак одбиваjКиjа жалбата на тужителката,
наога дека жалбата е неоснована бидегки правилно е оцбиено
тужбеното баран-е на тужителката да се задолжи тужениот да и го
предаде во владение недвижниот имот.

По наогагье на Врховниот суд на Република Македониjа и со
двете пресуди сторени се суштествени повреди на одрецбите од
процесната постацка. Имено,' цоколку тужбата била неуредна,
првостепениотсуц не можел само заради тоа да го оцбие тужбеното
баран-е туку требало да постапи во смиела на оцредбите од член 109
од Законот за процесната постапка т .е. да побара од тужителот да
jа исправи тужбата со поука за 'последиците кои би настапиле ако
по таквиот налог на судот не постапи.
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При повторното суцен,е првостепениот суц, цоколку смета
дека тужбата не содржи се што е потребно за по неа да се поетапува,
ке постапи во смиела на опредбите од член 109' од зпп .

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.899/94 од 22.11.1994 година

205. На замеmувачите кои во конкретниот спор имаат
положба на. ецинствени сопарничари, задолжитепво им се
"ДOCTaBYB~ примерок од второстепената одлука односно примерок
од ревизигата на противната странка, за да можат согласно со член
395 од ЗПП да дадат оДГоворна ревизиjата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите по делото, во ово] предмет како замешувачи
учествувале лицата Н. и J. во ово] спор замешувачите, со оглед на
одредбата од член 209 од зпд имаат положба на единствен
сопарничар (член 201 од З'Ш'Г), бидезки правното деjство на
пресудата се однесува и на нив, со оглед на тоа што со одлуката на
доделуван,е на општествен стан, ко] се побива, се доделени станови
на замешувачите.

Со оглед на цитираните одредби од член 209 во врска со член
201 од зпп, и положбата на замешувачите како единствени
сопарничари, нужно било второстепена та одлука и ревизиите на
тужителите да се достават на замешува чите, кои согласно член 390
од зпц имаат право да дадат одговор во рок од 30 дена од денот на
доставуван.ето.

Акт на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.933/
93 од 4.11.1993 година.

206. Второстепениот суд не можел да оцени дали
поднесената жалба против пресупата на првостепепиот суд од
страна на замеmyвачите е процесно деjствие во спротивност со
деjствиjата ва странката на Koja и се првцружиле, кога пример ок
од жалбата не и е доставен, нигу пак на друг начин странката се
изjаснила за тоа процесно деjствие на заемmyвачите.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според член 208 од зпц замешувачот мора да ja прими
парницата во онаа состоjба во каква се наога во моментот кога се
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замешува. во понатамошната постапка то] е овластен да ги превзема
сите процесни деjствиjа во роковите во кои би можела да ги превзема
самата странка на Koja и се придружил. Ако замешувачот поднесе
правен лек, примерок ке се достави и на странката на ко]« и се
придружил. Парничните деjствиjа на замешувачот имаат правно. .детсгво за странката на KOJaи се придружил ако не се во спротивност. ..со негзините дегстви]а.

Од списите по предметот се гледа дека првостепениот суд не
му доставил примерок од изj авената жалба на замешувачите против
пресудата на првостепениот суд на застапникот на тужената страна
Гавното правобранителство на Македови]а, ниту пак застапникот. .на друг начин се има изгаснето за ова процесно детствие на
замешувачот. При таква состоjба второстепениот суд не можел да
процепи дали поднесената жалба од замешувачите против пресудата
на првостепениот суд е дозволена во смисол на погоре цитираните
законски оцредби.

во натамошната постапка првостепениот суд ке следува
примерок од изjавената жалба од замешувачите против пресудата
на првостепениот суд, да му Ja достави на законскиот застапник на
тужената страна, па после тоа ке следува да се одлучи по истата.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа,
Гзз.бр.35/96 од 19.09.1996 година.

207. Пре:кинатата процесна постацка. поради смрт па
туж:ителот.не може да продолж:исо децата па тужителот доколку
нема податоци дека тие се огласени за васледнвцв врз основа на
решение за наследував,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Основани се навоците во ревизиj ата за сторени суштествени
повреди на постапката кои се состорат во тоа што има низа пропусти
и контрадикторности кои двете пресуди на пописките судови ги чини
манливи.

Пред се, тужбата е поднесена за прв пат, како тужител, од
таткото на сега тужит елит е. Долго време пост апк а се водела со
првобитните странки, а имено со таткото на сега тужителите како
тужител во спор от и сега тужениот.

во списите нема податоци, нити тоа судот го констатирал, кога
починал таткото .на сега тужителите Н.Н., но почнуварси од
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расправниот записник од 28.03.1991 година во предметот, како
тужител повекс не се поjавува првобитниот тужител (таткото), туку
од то] ден како тужители настапуваат сега тужителите Н.Н. и
првостепениот суд како такви ги прифака.

Инаку, од списите исто така е видно дека првобитниот тужител
(таткото на сега тужителите) со покренуваьье на спорот имал и сво]
полномошник-адвокат со овластуван,е да го застапува во спорат.
При таква состоjба на работите, со оглед дека првобитниот тужител
имал сно] полномошник-адвокат, а тужителот во текат на
постапката починал, постапката по тужбата требало да продолжи и
со полномошникот да се доврши со првобитните странки како
субjекти во спорот и немало услови судот постапката да ja прекине
во смисла на член 212 од ЗПЦ како што во случаjот постапил, а
потоаjа продолжил со сега туителите Н.Н. Кога пак ецнаш судот ja
прекинал постапката, тогаш требало да jа продолжи со вистинските
наследници на првобитниот тужител, односно таткото. во списите
нема податоци дали сега тужителите се огласени за единствени. .наследници, а во ревизигата се укажува дека покогниот им татко
имал и други наследници, а не само сега тужителите.

Од горе изнесеното произлегува дека првостепениот суд немал
законски претпоставки постапката да ]а продолжи само во името
на сега тужителите Н.Н., а имал можност да ja продолжи само во
името на првобитниот тужител, ко] имал ево] полномошник-адвокат.

Само во случаj да ерасправена оставината на покоjниот татко,
како првобитен тужител и да се огласени наследници со оставинско
решение, има законски претпоставки постапката да продолжи. од
името на наследниците.

Решение' на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.209/93 од 18.03.1993 година.

208. За да настапат последиците предвидени во одредбата
од став 4 од член 216 од ЗПЦ т.е. да се смета дека тужбата е '~"
повлечена ако во истата постацка повторно се исполват условите
за мирував,е, потребно е. првото мируван,е да настане по
влегуван,е во сила на измените и цопоявувазьето на ЗПЦ т.е.
после 1.07.1990 година.

О Д о бра зло ж е н и е т О:

Основано се укажува во баразъето за заштита на законитоста
на повреда на опредбите од член 216 став 4 од ЗПЦ во врска со
опредбата од член 58 од .Законот за измени и цополнуван.е на
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Законот за процесната постапка ("Службен лист на СФРJ" бр.27/
90), ко] согласно Уставниот закон за спроведуван,е на Уствот на
Република Македони]а, се применувакако републички закон. Имено,
со одредбата од член 24 од то] Закон, во член 216 од ЗПЦ по став 3
се додава нов став 4, ко] гласи:"Ако во истата постапка повторно се
исполнат условите за мироваIЬе, ке се смета дека тужбата е
повлечена". Согласно член 58 , ово] Закон влегува во сила на 1jули
1990година.

Видноодсписите по делото, во ово]предмет прв пат е утврдено
мирован-е на постапката на 2.11.1987 година. Според одредбите од
член 216 од ЗПЦ (пред измените и дополнениjата од 1990година),
мируван.ето на постапката можело да настапи неограничен броj пати
(освен во постапката во стопанските спорови). Според ова, по
наоган.ето на Врховниот суд на Република Македони]а, за да
насгапат последиците предвидени во одрецбата од став 4 од
изменетиот ЗПП во 1990 година, потребно е во истата постапка
повторно да се исполнат условите за мируван.е, но само под услов
доколку И првото мируван-е станало по влегуван,е во сила на тие
измени и дополнувагье на ЗПЦ т.е. после 1jули 1990година.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Гзз.бр.99/93 од 16.11.1993година

. 209. Кога тужепиот е уредно покапет и не се jави на
рочиштето за главна расправа, а тужителот пе.предложи судот
да допесе пресуда поради изостанок или пе ja преиначи тужбата,
тогаш судотпе може рочиmтетот да го одржиида изведувадокази
питу по предлог па тужителот, туку е должен да утврди дека
настанало иирував,е па постапката.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во повторната постапка судот треба да има во вид дека во
случаjот, кога тужениот бил уредно поканет и не се jавил на
рочиштето од 26.04.1993година, немал законски услови расправата
да ja одржува и да изведува докази. во таквите случаеви судот е
овластен согласно член 332 од ЗПЦ да донесе пресуда поради
изостанок на тужениот, доколку тоа го предложи тужителот ко] е
присутен на рочиштето, а доколку тоа не го предложи, тогаш
согласно член 216 од ЗПЦ бил должен постапката да ja стави во
мируван.е. Доколку пак. тужителот го изменил фактичкиот основ
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за тужбата, тогаш судот бил должен рочиштето да го одложи и да
му достави препис од записникот на тужениот заради запознаван,е
со изменетата содржина на тужбата, а согласно основното начело
на процесната постапка од член 4 од ЗПП

РеЧl_ение на Врховниот суд на Република Македониjа .
Рев.бр~од 7.02.1996 година.

~:2~?I'f .
210. Судот ве може по свое слободно уверение врз основа

на искази кои потекпуваат од лица, кои не се стручни во оцредена
област, да не го прифати наоцот и мисцезьето на веmтите лица
туку, доколку има ведостатоци во наодот односно иислезьето на
вещтите лица, ке поетапи според одредбите од член 216 од Законот
за процесна постапка, односно тие недостатоцв ке ги одетрани со
повторно сослушував,е на иетите вещтаци или вештачетьето ке
го обнови со иетите или со други вештаци, а така судот ке постапи
и во случаj кога ке се поjави основано соиневатье во правилноета
на даденото миспезье на вещтаците.

о д о бра зло ж е н и е т о:

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македониjа,
причините и во двете пресуди се негасни, и заради тоа не може да се
прифати ставот и на двата суда изразен во првостепената односно
второстепената пресуда. Имено, согласно со одредбата од член 250
од Законат за процесната поетапка, судот ке го изведе доказот со
вештачетье кога заради утврдув ан,е или разгаснуван,е на неко] факт
е потребно стручно знаен,е со кое судот не располага. Според тоа, и
одредбата од член 8 од ЗПЦ за тоа кои факти ке ги земе како
докажани одлучува судот по свое уверение врз основа на сов есна и
грижлива оцена на секо] доказ посебно и на сите докази заедно,
како и врз основа на резултатите од целокупната постапка, при
оценката на насдот и мислен.ето на вештаците треба да се применува
во смиела и во цухот на цитираната одредба од член 250 од ЗПП
Значи, судот не може по свое слободно уверение, врз основа на
други докази кои потекнуваат од 'лица кои не се стручни во одредена
област, да не го прифати наодот и мислен-ето на вештите лица. Со
оцредбата пак од член 261 од ЗПЦ дадени се правила како ке
постапи судот во случа] кога има недостатоци во наодот односно
мислен.ето на вештите лица особено кога насдот е негасен,
нецелосен или во противречност самиот со себеси или со извидените
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околности. Тогаш суцот може тие ведостатоци да ги отстрани со
повторно сослушуван,е на вещтаците или вешта чен-ето да го обнови
со иетите или со други вештаци. Исто така судот ке постапи ако се
по]ави основано сомневан-е во правилноета на даденото мислен.е
на вещтаците.

Според тоа, бидегки суцот не располага со стручно знаен.е
кое било потребно во ово] случаj да се оцени способноета за
расудуван.ена сега покоjниот, судотбил должен да постапи во смиела
на оцредбите од член 261 од ЗПП а не, со примена на оцредбите од
член 8 од ЗПЦ да го надсместува насдот и мислегьето на вештите
лица со свои заклучоци кои се базираат на дадените искази на
сослушаните сведоци, од кои пак ниту еден не е стручно лице во
ова област.

Со оглед на горното, заради сторените стуштествени повреди
на одрецбите од процесната постапка, следуваше и двете пресуди
да се укинат согласно со оцредбите од член 394 став 1 од ЗПЦ и
прецметот да се врати на повторното супен-е.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1091/94 од 13.06.1995година.

211. Ако еудот на рочиштето за главна расправа донел
решение за одлагазье на расправата за друг ден и на тужителот
му соопmтилдека на закажаното рочиште ке се изведе цоказ со
сослушуватьена странките, а не го предупредилза поспедяците
од нецоагав.ето, па на одржаното рочиште ja сослушал само
другата странка, чини суштеетвена повреда ваодредбите од
процесната поставка од член 354 етав 2 точка 7 од Заковот за
процеснатапостапка.

Од образложението

Според член 268 ставl од Законот за процесната постапка,
поканите за рочиштето за главна расправа на кое ке се изведува
доказ со сослушуван.е на странките, ке се достави лично до
странките односно до лицето што ке се сослуша за странката. во
став 2 од истиот член, во поканата ке се назначи пекана рочиштето
ке се изведува доказ со сослушуван.е на странките и дека странката
што ке Д0jдена рочиштето, може да биде сослушана во отсуство на
другата странка (член 265 став 2).
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Имагки ja во предвид цитираната одрепба од Законот,
произлегува дека штом суцот се определил да изведува доказ со
сослушуван,е на странки, тогаш е должен во поканата за рочиштето
за главна расправа или пак доколку странката е лично присутна, да. . .ja предупреди за последиците од негзиниот изостанок кои се состогат
во тоа што доколку изостане од рочиштето, при уредна достава, ке
се сослуша само странката кога е присатна.

Со оглед на тоа дека Општинскиот суд, кога на рочиштето
за главна рсправа одржана на ден 26.10.1992 година, донел решение
за оцлаган.е на расправата за 10.11.1992 година, и на тужителот само
му соопштил дека на тоа рочиште ке се изведе доказ со распит на
странки, а не му обрнал внимание на последиците од недоаган.ето и
на тоа рочиште ja сослушал само другата странка, сторил
суштествена повреда на процесната постапка од член 354 став 2
точка 7 од ЗПП

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а,
Рев.бр.545/93 од 28.09.1993 година.

212. При поетоев-е на повекс контрадикторницокази, судот
е должен во сво[ата одлука да образложи. Koja од спорните
околности од кои докази ja примил за утврдена, за да би можело
да се оценува дали тоа што судот го утврцип, произлегува од
доказите на кои се повикува. Ако така не се постапи, пресудата
не е разбирлива и не може да се исnита и се чини суштествена
повреда на одредбите од процесната постапка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од пресудите на пониските судови, во редовната
постапка не било спорно дека тужителите С. и С.Б. Bo1985 година
со тужениот склучиле договор со ко] тужениот земал обврска да ги
наводнува пивните ниви во место викано "Горни и Долни дупки" и
"Круша", во површина од 16713метри квадратни, посеани со оризова
култура, како што не било спорно и тоа дека нивите недоволно
биле наводнувани поради што и приносите се намалени за 5870 кгр.
Спорно било помегу странките .што е причината за ненаводнуватьето
или недоволното наводнуван.е. во врска со спорната околност, видно
од списите по предметот, изведувани се повекс писмени и усмени
докази, врз основа на кои судовите извлекле заклучок дека
причина та за ненаводнуватьето била невообичаено големата суша
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во то] период, што значи дека немало вина од тужениот, па затоа и
го одбиле тужбеното баран-е на тужителите да им се надомести
причинетата штета. Мегутоа, основано во ревизиjата се укажува
дека таквата пресуда на првостепениот суд, па и на второстепениот
суд, не е JacHa и не може да-се испита, а од причина што ниту едниот
ниту другиот суд не образложиле во своите пресуди врз основа на
кои докази ]а утврдиле спорната околност т.е, од кои докази таа
произпегува. Со таквото постапуватье, Врховниот суд наога дека и
двата пониски суда сториле суштествена повреда на одрецбите од
процесната постапка од член 354 став 2 точка 13 од ЗПЦ поради
што согласно член 392 од ЗПЦ следуваше ревизиjата да се уважи.
При постоегье на повеке контрадикторни цокази, судот е должен
во свогата одлука да образложи кога од спорните околности од ко]
док аз j а примил за утврдено, за да би можело да c~ оцени дали
утврденото од судот произлегува од цокаэите на кои то] се повикува.
Ако така не се постапи, тогаш пресудата не е разбирлива и не може
да се испита, во случаjов е токму така сторено, бицегки како што
веке е речено, во пресудата на пониските судови воопшто не се
ценети доказите изведени во текот на редовната постапка.

При повторното супен,е и одлучуван.е, Општинскиот суд ке
треба да ги повтори веке изведените докази, а по потреба да изведе
и нови и во свогата одпука да образложи, применувагки го начелото
од член 8 од ЗПЦ кога од спорните околности врз основа на ко]
доказ ja примил за утврдена, зошто само на то] начин неговата
~длука ке може да биде оцепувана од повисокиот суд,

'Решение на Врховниот суд на Македони]а Рев.бр.5/90 од
27.02.1990 година.

213_Не може со решение да се отфрли тужбата како
преуранета поради тоа што побарувшьето не е втасано, туку со
пресуда мериторно ке се одлучипо спорот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во текот на постапката првостепениот суд утврдил дека
помегу странките бил склучен писмен договор за изградба на деловен
простор ко] чинел 53.804,40 германски марки. Од договорената цена
тужителот му должи на тужениот уште износ од 1.356 германски
марки. Тужителот навреме ги плакал ратите согласно склучениот
писмен договор, а тужи~елот му пудел на тужениот да му го исплати

414



и остатоткот од делот на купопродажната цена, но тужениот не го
примил со образложение дека ке ja плати наведената сума пред
предаватьето на обjектот. Тужениот деловниот простор требало да
му го предаде на тужителот на 30.10.1993 година. во член 10 став 2
од договорот .склучен помегу странките за изградба на деловен
простор, предвидено е дека конечиата вредност на деловниот
простор ке се утврди со анекс на договор.

На така утврдена фактичка состоjба, со првостепената
пресуда е утврдено дека тужбата е поднесена предремено, одно сно
пред да се предаде деловниот простор на тужителот, од кои причини
го оцбил тужбеното баран-е како неосновано. .

. Окружниот суд ВО Б. одлучувшки по жалбата вложена од
тужителот, жалбатаjа одбил како неоснована, а по повод жалбата
по службена должност првостепената пресуда ja укинал и тужбата
ja отфрлил, наогагки дека првостепениот суд не требал мериторно
да одлучи по спор от И да го одбие тужбеното барагье на тужителот
како неосновано и во таков случаj тужителот не ке може да поднесе
повторно тужба за надомест на штета од причина што сто] ат
претпостав.ките дека истиот ке npетрпи штета.

Врховниот суд на Република Макецони]а наога дека со
побиваното решение второстепениот суд сторил суштествена
повреда на опредбите од процесната поетапка од член 354 став 1 од
~ПП. Имено, Заковот за процесната постапка не ,предвидува
можност за отфрлан.е на тужба како преуранета. Според' одредбата
од член 326 од ЗПЦ дадена е можност судот да му наложи на
тужениот да изврши определено чинев-е само ако тоа втасало до
эаклучуван.е на главната расправа. Според тоа, не може со решение
да се отфрли тужбата поради тоа што побаруван.ето, кое е предмет
на спор от, не е втасано, туку за тоа мора со пресуда мериторно да
се одлучи.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.892/95 од 19.06.1996 година.

214. РОКОТ од четири месеци 7 после ко] се смета дека
тужбата е повлечена во предметот во ко] настапило мируван-е
на поставката, почнувада тече соденот кога настапиломвруватье
на постапката, без оглед на тоа кога решението за тоа, а пред
истекот на рокот од три месеци откако настапило мируван.ето
на постапката, и е доставено на странката.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд донел решение со кое утврдил дека
тужбата на тужителот, во постапката во ко]« предметот бил
ставен во мируван-е, се смета за повлечена, а предлогот поднесен
од полномошникот на тужителот за продолжуватье на постапката
го отфрлил како нецозволен, бидегки нашол дека предлогот е
поднесен после истекот на рокот од четири месеци од денот кога
постапката во ово] предмет е ставена во мируван-е. Имено,
постапката е ставена во мируван-е со решение на то] суд од

.6.05.1994 година, со тоа што е изречено дека постапката ке мирува
од 6.05. до 6.09.1994 година, а на странките им е дадена поука во
тоа решение дека по протекот на три месеци секо] а странка може
да поднесе поднесок за даван-е тек на постапката и цоколку таков
поднесок нема да биде поднесен, ке се смета дека тужбата е
повлечена.

Поднесокот на полномошникот на тужителот со ко] е
барано прополжуван,е на постапката е примен во првостепениот
суд на ден 15.09.1994 година, што значи после ист екот на рокот
од четири месеци од денот кога настапило мируван-е на
постапката.

Второстепениот суд исто така го прифатил правното
сто] алиште на првостепениот суд , па повикувагки се на опредбите
од член 217 од Законот за процесната постапка, жалбата на
тужителот j а одбил како неоснована и го потврдил првостепеното
решение.

Неосновано се повикува тужителот во ревизиjата, на
опредбите од член 328 став 3 од Законот за процесната постапка,
кога оцредба се однесува на случаj на донееуван-е на пресуда со
ко]а на странките им е наложено извршуван.е на некое чинетье ,. .и дека во то] случа] рокот за извршував.е на чинен-ето почнува
да тече првиот ден од доставуван-е на преписот на пресудата до
странката на ко]» и е наложено извршуван.е. во ово] случа] не се
работи за таква пресуда, ниту пак на тужителот му е наложено
некакво чинен-е да би можело да се применат оцредбите од то]
член.

во ово] случа] не можат да се применат ни опредбите од
член 334 од Законот за процесната постапка, посебно онаа од
став 2 од то] член, со ко]« е пропишано дека спрема странките
пресупата има деjство дури од денот кога им е доставена. Имено,
оцредбата од член 217 од Законот за процесната постапка е сосема
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гасна и таа е категорична дека, ако ниедна странка во рок од
четири месеци од де нот кога настапило миру в ан.е го на
постапката не стави предлог за продолжувагье на постапката, се
смета дека тужбата е повлечена. Друго би било кога на странката
не и е оставен ни еден месец од приман-ето на решението со кое
постапката е ставена во мируван.е, за да може да даде предлог
за прополж уватье на постапката. Мегутоа, во ово] случаj
полномошникот на тужителот, KOJ решението, и спрема неговите
наводи, го примил во месец jуни 1994 година имал повеке месеци
време до 6.09.1994 година, за да стави предлог за процолжуван.е
на постапката, така што елабориран-ата во ревизиjата за тоа што
би се случило ако странката тоа решение би го добила по истекот
на четири месеци од денот кога постапката мирува, се без секакво
значетье и се неумесни во ово] случаj. Поради тоа, ревизиjата на
тужителот, согласно со цитираните законски одредби и одредбата
од член 400 од Законот за процесната постапка е одбиена како
неоснована.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.663/95 од 23.04.1995 година.

215. ПОСТОИ пресудена работа ако предмет на спорот заведен
по основ стеквуван-е без основ, е паричен износ наплатен врз
основа на изврmна исправа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

При неспорна фактичка состоjба дека сега утужениот износ
тужениот го наплатил врз основа на извршни исправи-правосилни
платни налози, нема правен основ за стекнуван,е на овие средства
од страна на тужителот без основ, па поради тоа ово] суд согласно
член 365 став 2 од ЗПЦ ja укина првостепената пресуда и тужбата
на тужителот ja отфрли согласно член 333 став 2 од ЗПП Ова од
причина што согласно со горе цитираниот член, судот во текот
на целата постапка по службена должност внимава дали спорот
се води за баран,е за кое веке правосилно е одлучено, па тужбата
ja отфрли.

Решение на Стопанскиот суд на Македониjа Ссж.бр.361/91
од 22.02.1991 година.
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216. Судот при одлучуваlЬето не е врзан за правпиот основ
на баран.ето, питу за правната квалифи:кациjа на оцносот од ко]
произлегува тоа баратье, па постои пресудена работа кога
тужителот го побарува истиот паричен износ и од истиот однос
со тужената по основ на договор за размена со девизи, за што
пред тоа правосилно било одлучено по основ на договор за заем.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Ревизиjата смета дека второстепениот суд неправилно ja
применил оцредбата од член 333 став 2 од ЗПЦ кога ja отфрлил
тужбата како пресудена работа.

Со ревизиjата всушност не се споридека со предметната тужба
тужителот го побарува од тужената истиот паричен износ и од
истиот однос со тужената за штобило одлучувано со пресудата на
истиот суд П.бр.1585/93 од 14.03.1994 година и со пресуда на
второстепениот суд Гж.бр.1388/94 од 25.05.1994година. Разликата
се прави само во начинот на поставуван-ето на тоа побаруван.е и во
правната квалификациjа на односат со тужената одко]«произлегува
побаруватьето, во првата тужба по основ на договор за заем, а во
предметната тужба по основ на договор за размена со девизи, што
не е од суштествено значение за правилната оценка дали во случагот
постои правосилна пресуда за ова баран.е во смисла на членот 333
став 2 од ЗПП Тоа од причини што судот при одлучуватьето не е
врзан за правната квалификациj а на односот од ко] тоа баран-е
произлегува што тужителот jа дава во тужбата. Дека во случаjот
се работи за иста правна работа произлегува и од содржината на
самата тужба во ко]«[асно се вели со оглед на доказите, првенствено
изjавата на тужената во то] предмет, а во контекст и на другите
изведени докази, исполнети со елементите на договор за размена,
по ко] што основ тужителот сега го поставува тужбеното баран-е.
Зна чи тужителот го менува само правниот основ за да го постави
истото тужбено баратье.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а,
Рев.бр.1338/95 од 20.11.1996година.

217_Кога судското порамнував,е е поништено со правосилна
пресуда, се смета дека процесот во ко] порамнувазьето е
постигнато се уште не е завршен и судот ке ja продолжи
поетапката во предметот во ко] е постигнато порамвувазьето,
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Тужителите П9днеле тужба против тужениот за сопственост
пред Општинскиот суд на записник од 12.07.1989 година било
постигнато судско порамнуван,е мегу тужителите и тужениот.
Мегутоа, ваквото суцско порамнуван.е е поништено со пресуда од
11.03.1993 година. Поради тоа тужителите поднеле предлог да се
насрочи предметот во ко] било постигнатото сега веке поништено
порамнуван.е но Општинскиот суд го оцбил предлогот. Окружниот
суд, како второ степен, го потврдил првостепеното решение, сметатки
дека првостепениот суд правилно одлучил кога предлогот на
тужителите за насрочуватье на конкретниот предмет го оцбил, со. .
оглед на тоа што во случагов постапката завршила со судско
порамнуватье, па во таков случаj нема потреба од насрочуван,е на
истиот.

Врховниот суд на Република Македониjа, наога дека
пониските судови со нападнатите решени] а погрешно го примениле
законот кога го одбиле предлогот на тужителите за продолжуван,е
на поетапката по то] предмет, бидеjки по понишгуван.е на судското
порамнуван,е, со кое била завршена постапката се смета дека
постапката не е завршена и дека таа треба да продолжи.

Решение на Врховни:от суд на Република Македониjа Гзз.бр.70/
95 од 11.01.1996 година.

218. Исправ:ка па решението за трошоци во пресудата може
да се изврши во cexoja фаза па поетапката па и по ДOHecYBalЬe на
одлу:ка од Стопаисквот суд па Ма:кедониjа по изjавената жалба
против пресудата за K0J~ се врши исправката, од причини што со
решението за исправ:ка пе се носи пова одлука, ту:ку се врши
исправ:ка па очигледна гp~m:кaво збирот па досудените трошоци.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неоснован е ж ал бениот навод на тужителот дека
првостепениот суд со донееувавето на обжаленото решение сторил
суштествена повреда од член 354 став 2 точка 11одЗПЦ од причина
што донесеното решение за исправка првостепениот суд го заснива
на член 342 од ЗПЦ кое решение може да се донесе во секога фаза
на постапката бицегки со тоа решение не се одлучува, туку се врши. .корекцига на очигледна грешка-во случагот во сметан.ето на
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трошоците кои што се признати на тужителот и таксативно
наброени за кои деjствиjа и за ко] износ, па грешката е во збирот на
тие поединачно признаени износи.

Решение на Стопански суд на Македонига Ссж.бр.588/95 од
8.11.1995 година.

219. Предлогот за цополнував,е на одлуката на Врховпиот
суд на Република Македониjа, по однос на трошоците во
поставката, поднесенапо истекот на рокот од 15дена, се отфрла
како невавремен.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно член 339 став 1 од ЗПП ако судот пропуштил да
одлучи за сите баразъа за кои мора да одлучи со пресудата или
пропуштил да одлучи за дел од баран-ето, странките можат во рок
од 15 дена од приемот на пресуда~а да му предложат на процесниот
суд да се изврши дополнуван,е на пресудата. во конкретниов случаj,
видно од списите во предметот, со пресудата на Општинскиот суд,
потврдена со пресудата на Окружниот суд уважено било тужбеното
баран-е на тужителката и поништено решението од 21.10.1992 година
со кое на тужителката и престанал работниот однос и тужениот
задолжен да ja врати тужителката на работа на работно место како
раководител на финасова оператива. Со пресудата на ово] суд
ревизиjата изjавена од тужениот е уважена, па побиванатапресуда
на Окружниот суд и првостепената пресуда се преиначени и
пресудено на начин што тужбеното баран-е на тужителката е
одбиено како неосновано. Од списите во предметот се утврдува дека
полномошникот на тужениот адвокат Н.Н. пресудата на ово] суд
ja примил на ден 20.01.1994 година. Како предлогот за цополнуван,е
на пресудата на ово] суд го поднел на ден 8.03.1994 година, што е
видно од приемниот печат на судот.истиот е отфрлен како
ненавремен, бидеjки е поднесен по ист екот на законскиот рок од 15
дена утврден во член 339 став 1 од ЗЛП

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.l075/93 од 19.04.1994 година.
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220. Кога пресупата на првостепениот суд не содржи поука
за правен пек, благовременоста на жалбата се цени според
законскиот рок.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд пропуштил да напише поука за правниот
лек, а бил должен тоа да го направи и поради тоа тужителот ~како
неука странка, го испуштил рокот за жалба. Оваа околност била
ценета од страна на второстепениот суц. Иако првостепениот суд
пропуштил да даде поука за правен лек, странката е должна да
поднесе жалба во рокот предвиден во законскиот пропис, а тоа е
15дена од приемот на препис на пресудата.

Рокот за изгавуван,е жалба е законски рок и то] не може да се
продолжува. Посебно е прашан-ето за случаj кога судот даде
погрешна поука за правен лек истранката ja доведе во заблуда, а во
случагов поука не е дадена што значи дека останува законскиот рок
за изгавуватье на жалба.

Решение на Врховниот суд на Република Мак едони] а
Рев.бр.846/92од 15.12.1992година.

221. Се смета дека судот бил непрописно состав ен при
цонесував-ето на одлуката, ако при советуван-ето и гяасшьето,
по заклучуваэье на главната расправа , не. се во вето време
присутви сите членови на советот, кои според заковот учествуваат
во цонесувавьето на одлуката.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основани се наводите во ревизиjата за суштествени повреди
на одрепбите од процесната постапка од член 354 став 2 точка 1 во
врека со член 335 став 2 и член 130и 131од ЗПП Имено, видно од
списите по делото, кон жалбата односно ревизиjата приклучени се
своерачни изгави од членовите на советот-судните поротници, во
кои, помегу другото се наведува дека, по завршуватьето на главната
расправа по Koja е донесена првостепената пресуда од 21.02.1994
година, не е одржана сецница на судечкиот совет во поли состав,
туку претседателот на советот седнипата jа одржал прво со едниот
судиjа поротник, а потоа во отсуство на едниот судиjа поротник, со
другиот судига поротник.
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Со опредбите од член 335 став 2 од ЗПЦ е пропишано дека,
кога главната расправа се одржува пред советот, пресудата ja
донесува претседателот на советот и членовите на советот што
учествувале на рочиштето на кое е заклучена главната расправа.
Со член 130став 1и 2 од ЗПП е пропишано дека одлуките на советот
се донесуваат по советувагьето со гласан.е, а во просториjата во кога
се врши советуван.е и гласан-е можат да бидат присутни само
членовите на советот и записничарот. Од оцредбите од член 131 од
ЗПП пак, недвосмислено произлегува дека при советуван-ето и
гласан.ето неопходно потребно е во исто време присуство на сите
членови на советот.

Од пропратното писмо на претседагелот на советот во
прецметот, видно е дека не се тврди дека изгавите од судиите
поротници од кои едната е приклучена кон жалбата а другата кон
ревизигата, не потекнуваат од судиите поротници членови на
судечкиот совет. ).

Со одредбата од член 354 став 2 точка 1од ЗПП пропишано е
дека суштествена повреда на оцредбиге од процесната постапка
секогаш постои ако судот бил непрописно составен.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македонига, се
смета дека судот бил непрописно составен ~ри донесуван,е на
одлуката, ако при советуван-ето и гласан.ето, по заклучуван.ето на
главната расправа, не се во исто време присутни сите членови на
советот кои по закон учествуваат во донееуван.ето на одлуката.

Со оглед на горното, согласно со цитираните законекипрописи
и оцредбата од член 394 став 1 одЗ'[Ш, следуваше и двете пресуди
да се укинат и предметот да се врати на повторно суцен,е на .
првостепениот суд.

Со оглед на карактерот на суштествената повреда на
одрецбите од процесната постапка, согласно со одрецбите од член
399 во врека со член 371 од ЗПП определено е новата главна расправа
да се одржи пред друг совет.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1155/94 од 10.11.1994 година.

222. во смиела на одрецбата од член 351 од ЗПЦ процесна
претпоставка за отфрпав,е на непотпишапа жалба, како нецелосна
жалба, е подносителот на жалбата во определепиот еудски рок
истата да ja цополни, односно потпише. Ако оваа процесна
препюставва не се спровеце, туку без неа жалбата биде отфрлена,
постои суштествена повреда на одредбата од член 354 етав 1 а во
врека со член 351 од зпп.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите приложени кон предметот, второстепениот
суд со побиваното решение ja отфрлил жалбата на тужениот како
непотполна, наогагки дека ист ата не ги содржи сите задолжителни
елементи на жалба предвидени во член 350 од ЗПП Имено, судот
заклучува дека во случаjов не може да стане збор за потполна жалба,
бидеjки се работи за жалба изjавена по пат на телеграма, на ко]«
не следува уредно потпишан поднесок, со оглед на што како таква и
ja отфрлил.

Ваквото постапуван,е на второстепениот суд, по оцена на
Врховниот суд на Македониjа, е неправилно, бид егки е во
спротивност со опредбите од член 351 став 1 од' ЗПЦ каде е
предвидено дека ако на основа на податоците од жалбата не може
да се утврди кога пресуда се побива или ако жалбата не е потпишана,
првостепениот суд со решение против кое не е дозволена жалба, ке
го повика жалителот во определен рок да ]а дополни или корегира
жалбата со поднесок или на записник ка] судот. Понатаму во став 2
е предвидено дека доколку жалителот во одреден рок не постапи по
баран-ето на судот, судот со решение ке ja отфрли жалбата како
непотполна. Значи, процесна претпоставка за отфрлан,е на
непотпишана жалба, како нецелосна, според цитираните законски
оцредби е подносителот на жалбата во определениот судски рок да
не jа допопни, односно потпише поднесената жалба. во конкретниов
случаj не е постапено така, односно не е повикан тужениот да [а
потпише поднесената жалба од страна на неговиот полномошник
во определен рок, туку без тоа истата е отфрлена. Одлучувагки на
то] начин со побиваното решение второстепениот суд сторил
суштествена повреда на одрецбите на процесната постапка од член
354 став 1во врека со член 351, поради Koja според член 382 точка 2
во врека со член 400 од ЗПЦ ревизиjа е дозволена.

Решение на Врховниот суд на Македониjа Рев.бр.10/91 од
8.01.199.1 година.

223. Кога се пренесува правото на еопственост на предмегот,
иетиот мора да биде точно определен за да може да се
идентифвкува, односно разликува од другите предмети. Кога пак,
се пренесува право на сопственост врз недвижност, истата треба
да биде точно означена со сите катастареки ознаки.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите по предметот, не било спорно мегу странките
дека тужената била сопственик на определен имот, запишан во
Пл.бр.58 . Со неjзино знаезье, неjзиниот брат во 1988 година имотот
го продал на тужителот за износ од 3.ООО. ООО динари, ко] договор е
исполнет оддвете странки-тужителот го примилимотот во владение,
а цената ja платил во рати. Мегутоа, откако братот на тужената ги
прибрал потребните документи за заверка на договорот, ко] во
мегувреме е состав ен и во писмена форма и во судот е оформен
предмет, тужената одбипа истиот да го потпише, така да осносите
мегу неа и тужителот до кра] не се расчистени.

При таква фактичка состоjба, пониските судови го уважиле
тужбеното баран,е на тужителот, утврдуватки дека договор мегу него
и тужената е склучен, Ja задолжиле тужената да го признае
постоен.ето на договорот и во рок од 15дена истиот да го потпише,
а во спротивнотужителот да може врз основа на пресуцата да изврши
промена во катастарот на свое име, повикуввгки се притоа на
опредбите од член 73 од 300, според кои договорот за чие
склучуван,е се бара писмена форма се смета дека е полноважен иако
не е заклучен во таа форма, ако договорните странки ги извршиле
во целост или во претежен дел обврските кои што по него
настануваат. Мегутоа, Врховниот судна Македонига оценува дека е
основан наводот во баран-ето за заштита на законитоста дека
пресудите на пониските судови содржат нецостатоци поради кои не
можат да бидат иелитани, а имено дека тие не се jасни. Ова од таму.што во случаJОВне е запазено едно од основните начела на стварното. .право, а тоа е начелото на специгализацига, а тоа значи дека
предметот на стварното право треба точно да е определен. Имено,
кога се пренесува правото на сопственост, како што било во случаjов,
предметот треба да е точно определен за да може да се
идентификува, да се разликува од другите. Кога е во прашан.е
правото на сопственост врз недвижности, тоа значи дека
недвижноста треба да биде точно означена, со сите катастареки
ознаки. во случаjов така не било. Не е доволно да се рече дека
предмет на договорот за продажба е имот означен во одреден
поседовен лист, туку е потребно секо] да биде пооцделно означен.

Од горните причини, следуваше баран-ето за ваштита на
законитоста да се уважи, пресудите на пониските судовида се у:кинат
и прецметот врати на Општинскиот суд на повторно суцен,е и
одлучуван.е, при што од тужителот ке се бара да го прецизира
тужбеното баран-е во смисол што точно ке наведе ко] се имот го
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купил од тужената, преку неjзиниот брат и тоа со назначуван-е на
броjот на катастарската парцела, месноста каде имотот се наога и
се друго што е потребно за да се запази начелото на специjализациjа,
а потоа да донесе одлука, иматки ги предвид, како и досега оцредбиге
од член 73 од ЗОО, Законот за заштита и искорисгувагье на
земjоделското земjиште и Законот за промет со земjиште изгради.

Решение на Врховниот суд на Македони]а под Гзз бр.1/91 од
5.02.1991 година.

224. Второстепениот суд одлучил на штета на странката
коjашто се жалела, доколку само врз основа на жалбата на
тужителот против пресудата со Kojaе одбиено ту.жбеното баране,
со решение ja преивачил пресудата утврдуварси дека ту.жбата е
повлечена, што е спротивно на забраната од член 374 од Законот
за процесната постанка.

о д о бра зло ж е н и е то:

На записник за главна расправа од 29.04.1993 година, после
повекеодржани расправи во то] предмет, тужениот преку своют
полномошник укажал на тоа дека тужителот ja повлекол тужбата
на една од поранешните расправи, и дека во мегувреме не е
поднесена нова тужба. Мегутоа, кога на рочиштето за главна
расправаод 27.05.1993година, судот донел решение со кое го одбил
ваквиот навоц и предлогот на полномошникот на тужениот да се
смета дека тужбата е повлечена, полномошникот на тужениот се
впуштил во расправа даваjки одговор на тужбата. Со тоа всушност
по наогатьето на Врховниот суд на Република Македониjа , се смета
дека тужителот поцнел нова тужба, по кое се оцржани повеке
рочишта 'за главна расправа , а на 24.12.1993 година е донесена и
првостепената пресуда .

Со оглед на горното, второстепениот суд погрешно нашол
дека во случаjот се работи за повлечена тужба, а покраj тоа и со
донесуван.ето на решението од 29.06.1994 година, ja повредил
забраната предвидена со одредбата од член 374 од ЗПЦ со ко[а е
пропишано дека второстепениот суд не може да Ja преиначи
пресудата на штета на странката што се жалела само ако таа
изjавила жалба. Имено второстепениот суд, одлучувагки по жалбата
на тужителот против пресудата со Kojaе оцбиено неговото тужбено
баран,е, со побиваното решение жалбата ja уважил, првостепената
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пресуда ja преиначил и одлучил така што тужбата на тужителот со
тужбеното баран.е нашол дека е повлечена.

Заради тоа, поради сторената сушгесгвена повреда на
одрецбите од член 354 став 1 во врека со член 193 од Законат за
процесната постапка, следуваше побиваното решение да се укине и
предметот да се врати на повторна постапка односно на повторно
сулен,е на второстепениот суд за то] суд, впуштагки се во оценка на
нав?дите од жалбата на тужителот, да донесе мериторна одлука во
OBOJ спор.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.813/95 од 23.05.1996 година.

225. Нема место за отфряуван.е на цополвуватьето на
жалбата кое е поднесено по истекот на рокот пропишан за
поднесуван,ена жалба, а во него се изнесуваатнаводипо оцнос
на нови факти кои до тогаш воошпто во поетапката не биле
изнесени, ниту пак биле изнесени во жалбата, туку таквото
цополнуввн,е нема да се земе во разгледуваlЬе, што
второстепениот суд ке го констатира во образложението на
одлуката.

Од образложението:

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониjа,
правилно постапил второстепениот суд когане се впуштил во оценка
на навоцот истакнат во дополвението на жалбата од 27.07.1992
година, дека тужениот не го држи ова возило, ·туку дека го држат
вработените во поранешната Деловна единица, ко]« била единица
на тужителот. Имено тоа дополнуван.е на жалбата е поднесено по
истекот на рокот од 8 дена за жалба, а во него се изнесуваат наводи
по однос на нови факти кои до тогаш воопшто во постапката не
биле изнесени, ниту пак биле изнесени во жалбата ко] а била
поднесена во рокот од 8 дена од приемот на пресудата. Заради тоа,
по наогаььето на Врховниот суд на Република Македониj а, таквото
дополнително образложение на жалбата не требало да се отфрли,
бидеjки за тоа нема основа во процесните прописи.односно во
Законот за процесната постапка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони] а
Рев.бр.999/93 од 14.09.1993 година.
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226. Вредноста на предметот на спорот меродавна за правото
на изjаВУВaJЬена ревизиjа, кога тужбеното баратье се опнесува на
исплата на против вредност во цевари ва сгранска валута, се
определува според деварската противвредност ва странеката
валута ПО курсот во времето ва подвесувазьето ва тужбата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Видно од списите по делото, тужбата на тужителот Koja е
поднесена на 3.07.1990 година содржи тужбено баран-е за исплата
на противвредност од 906,43 ДМ во една девизна книшка и износ од
53,72 ДМ по друга девизна книшка, односно во вкупна
противвредност од 7.305,70 конвертибилни динари со затезна камата.

По наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониjа,
вредноета на предметот на спорот за правото на изгавуван,е на
ревизиjа кога тужбеното ,бараIЬе се однесува на исплата на
противвредност на девизи, се определува според денареката
противвредност на странската валута во времето на поднесуван.ето
на тужбата. Бака се поетапува и во случаj кога тужителот во текот
на постапката бара да му се исплати поголем износ отколку што е
оно] во тужбата поради промената на курсот на странската валута,
ко] е поголем од оно] според ко] е пресметана противвредноета на
странските средства во тужбата.

Со оглед на горното, бидеjки вредноета на предметот на
спорот во време на поднесуваIЬе на тужбат~ Упатува на
недозволеност на ревизиjа како вонредно правно средство, според
одрецбите кои биле во важност во времето на поднесуван.ето на
тужбата, ревизиjата на тужениот против оваа пресуда е недозволена,
па како таква следуваше да се отфрли согласно со одредбите од
член 392 од ЗПП

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.148-8/93 од 18.01.1994 година.

227. Не е дозволена ревизира поднесена само против делот
од пресудата со Koja е одлучено за трошоците од спорот .

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно со член 35 од ЗПЦ кога за утврдуван,е на стварната
надлежност, состав от на судот, правото на изгавуван,е на ревизиjа и
во други случаи предвидени со то] Закон, е меродавна вредноета на
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предметот на спорот, како вредност на предметот на спорот се зема
предвид само вредноста на главното баран-е. Каматите, процесните
торшоци, договорната казна и другите споредни баран-а не се земаат
предвид ако не го сочинуваат главното баран-е.

во ово] случаj предмет на спорот било YTBpДYBalЬe право на
сопственост, а со предметното решение е одлучено по трошоците
во спорот, па бидеjки ревизиjата се поднесува против тоа решение
кое не се однесува на предметот на спорот, таа е недозволена.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.1388/94 од 23.03.1995 година.

228. Рокот од зо дена за подяесував-е на ревизиjа се смета
од приемот на правосилпата одnyка од страна на полпомоmникот~
без оглед што подоцна такна одлука и е доставена и лично па
странката, бидеj:i:и кога страпката има полпомоmпик чие
полпомопmопе е отповикапово текот па поставката, сите писиена
се доставуваат на полпомоmникот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите по предметот се гледа дека тужената во текот на
постапката била застапувана од полномошник, адвокат, ко] поднел
и жалба против првостепената пресуда, лично му е доставена и
второстепената пресуда на 2.12.1994 година што се гледа од
приложената доставница. Ревизиjата тужената ja има поднесено на
13.01.1995 година директно на првостепениот суд, што значи после
истекот на рокот од 30 дена определен со член 382 од ЗПП за
понесуван-е на ова правно средство, сметано од приемот на
нападнатата оцлука од страна на полномошникот на тужената.
Доставата на нападнатата пресуда лично на тужената извршена на
4.01.1995 година нема правно значение, бидезки согласно член 138
став 1 од ЗПЦ кога странката има полномошник доставуван-ето на
сите писмена се врши на полномошникот. Полномошното на
полномошникот не е отповикано во текот на постапката.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.305/95 од 21.02.1996 година.
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229. За главно баран,е се смета она баран,е поради кое е
поведена процесната постапка, додека баразъето за исплата на
камата се смета како споредно баратье, ако е истакнато кон
баратьето за исплата ва главвиот долг од ко] произлегува, па
доколку со ревизиjата се побива второстепевата пресуда само по
однос на споредвото баршье-камата, ревизиjата е вецозволева.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со одредбата од член 35 од ЗПЦ е пропишано дека кога за
утврдуватье на стварната наделжност, составот на судот, правото
на изгавуван.е ревизиjа и во други случаи предвидени во ово] закон
е меродавна вредноста на предметот на спорот, како вредност на
предметот на спорот се зема предвид само вредноста на главното
баратье. Каматите, процесните трошоци, договорната казна и
другите споредни баразъа не се земаат предвид ако не го сочинуваат
главното баран,е.

За главно баран,е се смета она баратье поради кое е поведена
процесната постапка, додека баразъето за исплата на камата се смета
како споредно барагье, ако е истакнато кон баразъето за исплата на
главниот долг од ко] произлегува.

Со оглед на тоа дека во ово] случаj со ревизигата се побива
второстепената пресуда само по однос на споредното баран-е
каматата, произлегува дека ревизиjата е недозволена.

Решение на Врховниот суд на Република Макепони] а
Рев.бр.1140/93од 2.12.1993 година.

230. Рокот од 30 дева за изjаВУВаВ>ена ревизиjа почнува да
тече од денот ва взвршената достава на правосилната пресуда ва
полномошникот на странката, без оглед што по приемот на истата,
полномошникот го откажал полвомоmното ИJа вратил пресудата
до суцот,

о д о бра зло ж е н и е Т:О:
!'.

Полномошникот доставил поднесок до Општинскиот суд , со
ко] го известува судот дека го откажува полномошнот,О и
едновремено го вратил примерокот од побиваната пресуда ко] му
бил доставен на 7.11.1994 година, со укажуван.е дека ке ги штити
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интересите на тужителот уште 30 дена, но нема да превзема никакви. .деJСТВИJакако адвокат.
Согласно член 382 став 1од ЗПЦ странките можат да изjават

ревизиjа во рок од 30 дена против правосилна пресуда донесена во
втор степен од ценот на доставуватье на преписот на пресудата. Од
ова произлегува дека вложената ревизиjа е неблаговремена. Суцот

I

го имаше предвид поднесокот од полномошникот од 2.12.1994 година,
мегутоа наjде дека истиот не влиjае за поинакво пресуцуван,е. Ова
од причини што согласно член 99 став 1од ЗПЦ полномошникот во
секое време може да го откаже полномошното, мегутоа во став 4
од истиот пропис е пропишано дека после отк ажував,е на
полномошното, полномошникот е должен уште еден месец да ги. .врши цегствигата на лицето кое што му го издало полномошното,
ако е потребно од него да отстрани некаква штета ко]а во тоа време
би можела да настапи. Со оглед да во време на вршегье на доставата
на побиваната пресуда, лицето З. П се уште бил полномошник на
тужителот, рокот за ревизига почнал да тече наредниот ден од
извршениот прием на таа пресуда, одно сно од 8.11.1994 година, па
во наредните 30 дена согласно член 99 став 4 од ЗПЦ ово]
полномошник бил должен да ги врши деjствиjата во полза на
давателот на полномошното, под кои деjствиjа се подразбира и
впожуван-е на вонредни правни лекови, како што е ревизи] ата,
доколку то] оцени дека таков вонреден лек треба да се вложи против
побиваната пресуда. Со оглед на тоа што во законскиот рок ревизиjа
не е поднесена, поднесената ревизига по протек на законскиот рок е
ненавремена.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.368/95 од 19.09.1995 година.

231. Кога во ревизиjата не се наведува во што се состои
суштествената повреда .на одредбите на процесната 'поставка
сторена во второстепената поставка, туку само воопштено се
наведувадека има недостатоци,противречностии спично,самото
поввкуван,е во ревизиjата на наводите од жалбата не е доволно
за да може да се даде оценка дека и во второстепената пресуда
посторатнедостатоци.Недостатоцитеопишаниво жалбата можат
да се однесуваат само на првостепената, а не на второстепената
поставка.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се наводите во ревизиjата за суштествени
повреди на опредбите од процесната постапка, бидегки и двете
пресуди имаат доволно причини за решителните факти,
разбирливи се и во целост можат да се иепитаат. Впрочем,
тужителот и не наведува во што се состои суштествената повреда
на одредбиге од процесната постапка сторена со второстепената
пресуда. туку само воопштено наведува дека има недостатоци,
односно противречности, контрадикторности и слично. Самото
повикуваьье во ревизигата на наводите од жалбата, не е доволно
за да може да се оцени дека и во второстепената пресудапостогат
нецостатоци, бидерси недостатоците опишани во жалбата можат
да се однесуваат само на првостепената, а не и на второстепената
пресуда. Конечно, во второстепената пресуда дадени се доволно
причини од кои то] суд смета дека првостепениот суц правилно
ги ценел сите изведени докази и дал доволно причини од кои
пошол при утврдуван.ето на фактичката состоjба, па заради тоа
и второстепениот суд ja прифатил таквата фактичка состоjба.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.633/93 од 22.06.1993 година.

232. Ревизиjата Koja странките ja повлекле, односно се
откажапе од неа, се отфрлува како недозвопена.

"

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со поднесок доставец до оно] суд на 1.12.19)95 година.. . .тужениот изгавува дека ]а повлекува поднесената ревизига, то]
постапил по правосилната пресуда, па не бара одлучуван.е по
негзе.

Со оглед на изнесеното, бицегки согласно член 389 став 2
во врека со член 392 од истиот закон, се отфрлува како
недозволена и ревизиjата кога странката ja повлекла, односно од
кога странката се откажала, се одлучи како во диспозитивот.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.198/95 од 16.01.1996 година.
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233. Ако поради пропуст на судот:)врз основа на неуредна
тужба во врска со назначуван-ето на вредноста на предметот на
спорот, е донесена пресуда Kojaпонатаму се побива, цозволеноста
на ревизиjата се цени според основицата по Koja тужителот ja
платил таксата за тужба за делот ко] се одвесува на побиваниот
дел на второстепената пресуда.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

во случаjов вредноста на прецметот на спор от во тужбата е
наведена како неопределена, а таква останала до окончуван.ето на
редовната постапка. во таков случаj кога во тужбата не е назна чена
вредност на предметот на спорот или таа е назначена како
неопределена, со таквата тужба се постапува како со неуреден
поднесок во смиела на член 109 од ЗПП

Ако поради пропуст на судот, на основа неуредна тужба во
врека со назначуван-ето вредноета на предметот на спорот е донесена
пресуда Koja понатаму се побива, како што е во случаjов,. .дозволеноста на реВИЗИJата се цени според основицата по кога
тужителот ja платил таксата за тужбата за делот ко] се однесува на
побиваниот дел на второстепената пресуда. Таке ената пак обврска
за поднесоците кои се предаваат , според Законот за судските такси,
настанува кога тие се предаваат.

Видно од списите по предметот, тужителот платил такса за
тужбата во износ од 3,00 денари ко]« согласно таксената тарифа
("Сл.весник на СРМ" бр.64/90), кога била во примена во моментот
на предаван-ето на тужбата во судот - 26.08.1992 година .. се плака
на вредност на спор от од 2.500 до 5.000 тогашни динари.

Со оглед на оваа вредност на спорот , а согласно погоре. .
наведените законски прописи, произлегува дека изгавената реВИЗИJа
од тужителот е недозволена.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.870/93 од 23.09.1993 година.

234. Не едозволева ревизиjа изjавена против решението со
кое е одбиен приговорот за неблаговремност ва тужбата, бидеj:tи
тоа е решение со кое постапката не е правосилно эавршена.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно член 400 став 1од ЗПЦ странките можат да изjават
ревизи] а и против решението на второстепениот суд со кое
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постапката правосилно е завршена. Со решението со кое е оцбиен
како неоснован приговорот на тужениот за неблаговременост на
тужбата поднесена од тужителката, да се поништи ранг листата и
одлуката за распределба на општествен стан, постапката конечно
не се завршува туку со тоа решение само се управува постапката,
со цел да се донесе конечна одлука. Според тоа не едозволена
ревизиjа изj авена против решение со кое се одбива приговорот за
неблаговременост на тужбата, бидегки тоа е решение со кое
постапката не е правосилно завршена.

Решение на Врховниот суд на Република Мак едони] а
Рев.бр.824/94 од 20.09.1995 година.

235. Решението на првостепениот СУд7против кое не е
дозволена посебна жалба, не е праВОСИЛН07бидеj:Ки тоа може да
се побива само во жалбата против конечната одлука во то] процес,
па против таквото неправосилно решение Jаввиот обвинител ве
може да подигне барав-е за заштита на заковитоста.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баразъето за заштита на законитоста не едозволено.
Согласно со одредбите од член 442 од Законот за процесната

постапка, во текот на пост апк ат а во процес поради смекаван,е на
посед, судот може по службена должност и без сослушувагье на
противната странка да определи привремени мерки што се
применуваат во извршната постапка заради отстрануван.е на итна
опасност од противправно оштетуван.е или спречуван-е насилство
или отстрануван.е на ненадоместлива штета, против кое решение
не едозволена посебна жалба.

Согласно со оцредбите од член 378 став 2 од ЗПЦ ако то]
закон изрично определува дека посебна жалба не едозволена,
решението на првостепениот суд може да се побива само во жалбата
против конечната одлука.

Од овие оцредби произлегува дека решението донесено во
смисла на одредбата од член 442 од ЗПЦ не е правосилно, бидеj:Ки
против него е дозволена жалба но таа жалба може да се изj ави само
во жалбата против конечната одлука во то] процес.

Со гласно со оцредбите од член 401 став 1 од ЗПЦ против
правосилна судска одлука Jавниот обвинител може да подигне
баран-е .за заштита на законитоста во рок од 3 месеци.
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Со оглед на тоа што од опредбите од член 442 во врека со
член 378 став 2 од ЗПЦ произлегува дека побиваното решение не е
правосилно, согласно со опредбата од член 401 став 1од ЗПЦ против
него Jавниот обвинител не може да подигне баран-е за заштита на
законитоста.

Заради тоа,согласно со одредбите од член 392 во врска со член
408 став 2 од ЗПЦ баран-ето за заштита на законитоста е отфрлено
како недозволено. ~

Решение на Врховниот суд на Република Македони]а Гзз.бр.4/
95 од 6.07.1995 година.

236. Против решението на второстепениот суд со кое е
завршенапостапката попредлоготза повторуввзьенапоставката,
во KOJa причината за повторувазьена поставката настанала пред
второстепениот суд, жалба не е цоэволена. Против такното
решение може да се изjави ревизиjа но само доколку ревизиjата
би била дозволена во редовната поставка по то] спор,

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно член 400 став 1 и 2 од ЗПЦ странките можат да
изjават ревизиjа и против решениjа на второстепениот суд, со ко]
постапката е правосилно завршена. Ревизиjа против решение од став
1 на ово] член не е дозволена во споровите во кои не би била
дозволена ревизиjа ни против правосилна пресуда (член 382 став 2 и
30ДЗПП).

Од вака цитираната одредба од Законот произлегува дека во
законот не е предвидена можност да се изjавува жалба против
решениjата на второстепениот суд до Врховниот суд на Република
Македониjа, туку само ревизиjа и тоа на оние решениjа со кои
постапката е правосилно завршена.

Во случаJов не постои можност на изjавена:а жалба од
тужителот, ово] суд да и даде третман како на ревизига, затоа што
согласно член 443 став 2 од ЗПЦ против решениjа донесени во
процесите поради смекаван.е на посед, ревизиjа не е дозволена, па'

о .

аналогно на тоа ниту на решенига со кои се одлучува за повторуван-е
на постапката.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гж.бр.7/
94 од 29.11. 1994 година.
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237. Баразъето за исплата на камата се смета за спор едно
баратье ако е истакнато кон баразъето за исплата ва главвиот долг
од ко] произпегува, па доколку одлуката од побиваната пресуда
се одвесува само ва споредното баразье-законска затезна камата,
ревизиjа не може да се изjави.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителите со тужбата побарале да се задолжи тужениот да
им врати определен износ на пари, означен поподробно во тужбата
и прецизиран на расправите, со законска затезна камата ко]« е
озна чена во тужбата и прецизирана на главните расправи. Мегутоа,
во текот на спорот тужениот доброволно им го исплатил главниот
долг на тужителите па, првостепениот суд одлучил само во врека со
баран-ето за затезната камата.

Согласно со одредбите од член 35 од Законот за процесната
поетапка, кога за YTBpД~BalЬe на стварната наделжност, составот
на судот, правот? на изгавуван,е на ревизига и во други случаи
предвидени во то] закон, е меродавна вредноета на предметот на
спорот, како вредност на предметот на спорот се зема предвид само
вредноета на главното баран,е, а кам атите , процесните трошоци,
договорната каз на и другите споредни баразъа не се земаат предвид
ако не го сочинуваат главното баран-е.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македони] а, за
главно барав-е се смета она баран.е поради кое е поведена
процесната поетапка, додека баран.ето за исплата на камата се смета
за споредно баратье ако е истакнато кон баран-ето за исплата на
главниот цолг од ко] произлегува. Затоа, доколку одлуката од
побиваната пресуда се однесува само на споредното баран,е
законеката затезна камата, вредноета на тоа баратье за кое се
поднесува ревизиjата; H~ се зема предвид како вредност според ко[а
се определува правото на изгавуван,е на ревизига.Според тоа,
согласно со опредбата од член 382 став 2 и 3 од Законот за
процесната поетапка, бидеj~и споредното бара;">ене се з~ма предвид
во врека со можноста за изгавуван,е на ревизига, ревизигата само за
такво споредно баран.е и во случа] само кога за него е донесена
побиваната пресуда, не може да се изjави.

Со оглед на тоа, ревизигата на тужениот, бидеjки е изjавена
против пресуда со кога е одлучено само за споредното баран-е
законеката затезна камата, е недозоволена и како таква, следуваше,
согласно со оцредбите од член 392 од ЗПЦ да се отфрли.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.1491/94 од 20.10.1995 година.
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238. Не едозволена ревизиjа против решение со кое судот
се огласува за стварво и месно ненацлежен, бидеjки со такво
решение постапката пред судот ве заврmyва правосилво .

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно со одредбите од член 400 од Законот за процесната
постапка (натаму:ЗПП), странките можат да изjават ревизиjа и
против решението на второстепениот суд со кое постапката
правосилно е завршена.

во ово] случаj постапката не е правосилно эавршена, бидезки
се смета дека поетапката е правосилно завршена кога со одлука на
судот конечно ке се одлучи за она што прететавува главно бараьье.во односниот спор, а не и во случа] кога поетапката пред еден вид
на суд ке заврши, но треба да продолжи пред друг вид на суд.

во ово] случаj постапката, по правосилноета на решението
со кое Општинскиот суд се огласил за наенадележен треба да
продолжи пред Окружниот стопански суд, така што не може да се
смета дека се исполнети условите од член 400 од ЗПП, за
поднесуван-е на ревизиjа. Поради тоа изjавената ревизиjа е
недозволена и како таква следуваше да се отфрли согласно со
одрецбите од член 400 во врека со член 392 од ЗПП

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Рев.бр.1395/94 од 24.10.1995 година.

239. во случаj кога стравката благовремево изjавила
ревизира, а образяоженаето, го доставила по исте:к на 30 дена по
приемот на второс тепената пресуда. и во :кое се изнесуваат
причини за побиван-е на нападнатата пресуда кои не се содржани. .во ревизигата, судот нема да се впуmти во оцеп:ката на ваводите
изнесени во образложението.

Од образложението

Врховниот суд на Република Македониjа не се впушти во
оценка на наводите од образложението кон нашвевата ревизиj а кое
е поднесено до Судот на 17.02.1993 година Т.е. по истекот на рокот
од 30 дена од како тужениот ja примил второстепената пресуда,
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бидегки тоа образложение изнесува причини за побиван-е на. .нападнатата пресуда кои не се содржани во ревизигата ко]а е
поднесена во законскиот рок од 30 дена.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.611/93 од 15.06.1993 година.

240.Претседатепот на советот е овластен да донесе решение
дека тужбата на тужителот се смета за повлечена во согласност
со опредбата од член 499 став 2 ОД Заковот за процесната
постацка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Донесуван.ето на решението согласно член 499 од ЗПЦ е во
доменот на овластувазьата на претседателот на советот, ко] што
согласно член 277 од ЗПЦ раководи со припреман-е на главната
расправа, па во врска со тоа му се дадени овластуваььата по член
278 од ЗПЦ за донееуван-е на решениj а кои што се можни да се
донесат на подготвителното рочиште, а понатаму претседателот
на советот раководи со главната расправа на начин што ja отвора
главната расправа, го обjавува предметот на расправан.ето, а потоа
утврдува дали дошле сите повикани лица, па ако не дошле проверува
дали се уредно викани и дали го оправдале CBOJOT изостанок, кои
овпастуватьа за претседателот на советот се пропишани во член
294 од ЗПП Според ова, YTBpДYBaIЬeTo декана закажаните рочишта
означени во нападнатото решение и двете странки не дошле, а
биле уредно викани, во секо] случаj спага во доменот на
овпасгуван.ата на претседателот на советот, дадени во врска со
раководен-ето со главната расправа, а последицата од недоаган.ето
на двете странки на двете последователни рочишта е пропишана во
член 499 од ЗПП Според тоа, во секо] случаj претседателот на
советот е овластен да го донесе решението врз основа на член 499
од ЗПЦ бидеjКи со истото мериторно не се одлучува по спор от, ТУКУ
само се констатираат одредени'состогби, сврзани со раководен-е со
главната расправа.

Решение на Стопанскиот суд на Македониjа Ссж.бр.798/94 од
9.05.1994 година.
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241. во спор од мала вредност по тужба и противтужба, ако
на првото рочиште пристапи само полномошникот на тужениот
ко] не се впуштил во расправа по тужбата, нема законски пречки
за тужбата да се примени член 465 став 1 од ЗПЦ а по
противтужбата да се суди во отсуство ва противтужепиот и
мериторно да се одлучи.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

итужбата и противтужбата претставуваат инициjални акти
со кои се поведува постапка пред судот, што значи дека со тужбата
е поведена постапка по однос на тужбеното баран-е, а со
противтужбата пред истиот суд е поведена постапка по
противтужбеното баран-е. Околноста што пред првостепениот суд
се водела иста постапка и по баран-ето на тужителот и по баран-ето
на тужениот, не значи дека првостепениот суд бил должен
истовремено да одлучи и по двете баран-а и со примена на истите
процесни институти, на против, суцот согласно член 329 став 2 од
ЗПЦ може да донесе пресуда и само по однос на противтужбеното
баратье, доколку наjде дека само тоа узреало за одлука. Оттука
произлегува дека тужбата и противтужбата, иако за нив се води. . ..една постапка и пред ист суц, Ja задржуваат евогага самосторюст

. ..,. .

како два рамноправни иници]ални акти со кои се поведува постапка
пред судот, поради што судот во текот на постапката и при
донесуваььето на одлуките е слободен да применува различни
процесноправни одрецби како по однос на тужбата така и по оцнос
на противтужбата.

во смисла на изнесеното со оглед на тоа што од извршениот
увид во списите на предметот судот утврди дека по оцнос на
тужбеното баран-е биле исполнети условите од член 465 став 1 од
ЗПЦ односно дека тужителот уредно поканет не се jавил на првото
рочиште за главна расправа, а тужениот на истото рочиште не се
впуштил во расправан-е по однос на тужбеното баран-е, а се работи
за спор од мала вредност, Стопанскиот суд на Македониjа наога
дека првостепениот суд правилно ja применил оцредбата од член
465 став 1од ЗПП кога со решението од став 2 по однос на тужбеното
баран,е констатирал повлекуван-е на тужбата.

По однос на противтужбеното баран.е, првостепениот суд на
одржаното рочиште во отсуство на тужителот, а при исполнети
услови од член 295 од ЗПЦ откако врз основа на изведените докази
утврдил дека по фактурата бр.4026357 тужителот му должи на
тужениот износ од 105,30 динари при што тужителот, со поцнесок
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од 9.02.1990 година го признал противтужбеното барагье за ово]
износ, па истото се [авува како неспорно помегу странките, правилно
одлучил дека тужителот е должен да му го плати на тужениот
износот од 105,30 динари со камата сметано од 29.09.1989 година,
до исплатата.

Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига Ссж.бр.1113/91
од 10.06.1991 година.

242. Околноста што страввате-ве приговориле на тоа што.процес от го водел и пресудил суцига поецинец, иако според
Закопот требало да суди совет, не значи дека не е сторена
суштествена повреда на одредбите од процесната постапка и не
може да се смета дека стравките постигнале спогодба за тоа да
им суди СУДИJа поедивец.

О Д о 6 раз л о ж е н и е т о:

Основано во ревизиjата се укажува дека во редовната
постапка е сторена суштествена повреда на одредбите од процесната '
поетапка од член 354 став 2 точка 1 од зпп '

Согласно член 494 од .зпп (измените и дополнуван,а -
"Службен лист на СФРl" бр.27/90), ко] според Уставниот закон за
спроведуватье на Уставот на Република Македониjа се применува
како републички пропис, во постапката во стопанските спорови
судиjата поединец суди ако вредноста на прдметот на спорат не
преминува 15.000д, и во споровите за плакан.е камата, без оглед на
вредноста на предметот на спорот. вотекот на постапката странките
можат да се спогодат стопанските спорови да ги суди судигага
поецинец, без оглед на вредноста на прецметот на спорот .

Видно од списите по предметот, во случаjов се работи за
стопански спор чиjа вредност на прецметот на спорот го преминува
погоре означениот износ, а тоа значи дека иетиот требал да биде
суден во совет, а не од судиjа поединец, а дека пак спорот е суден од
судиjа поединец без да постои спогодба на странките. Впрочем ова
околност мегу странките не 'е спорна, што произлегува и од.одговорот на реВИЗИJата.

Со ваквото постапуван.е Окружниот стопански судja сторил
суштествената повреда на одредбите одпроцесната постапка од член
364 став 2 од ЗПЦ на кога се укажува во ревизиjата, поради што и
беше нужно ревизиjата да се уважи, пресудите на Стопанските
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судови да се укинат, бидезки второстепениот суд таа повреда не ja
отстранил иако на неа треба да внимава по службена должност, и
предметот да се врати на Окружниот стопански суд на повторно
cyдelЬe.

При повторното суцен,е, ке треба да се отстрани споменатата
суштествена повреда на опредбите од процес ната постапка, водегки
притоа сметка и на правилноста на застапуван.е на тужениот, на
што исто така се укажува во ревизи]ата.

Наводот во одговорот во ревизигата дека може да се смета
дека се исполнети условите од член 494 став 2 од ЗПЦ спорот да го
решава судиjа поецинец наместо совет, бидетки странките иако
забележале дека состав от не е прописно составен не реагирале да
се суди во совет, ово] Суд го оцени како неоснован, затоа што според
цитираната законска одрецба услов да суди судиjата поецинец, е
странките за тоа да се спогодиле, а не и да не приговориле на
составот на суцот. Впрочем на составот на судот самиот суд внимава
по службена цолжност, а составот зависи од вредноста на предметот
на спорот. Може и предмет за ко] е надлежен да го суди советот да
го суди суди] ата поединец, но само под услов странките да
постигнале спогодба за тоа, а не и во случа], како што се обидува
тужениот да го толкува эаконот.судот да не е прописно составен, а
странките да не приговараат. Накусо, молчаливо пристануван-е на
странките не може да се изедна чи со нивна спогодба.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.671/93 од 4.11.1993 година.

243.во постапката за стопански спорови судот одпучува врз
основа на изнесените факти и предложените докази до
заклучува:lъето на главната расправа, како и врз основа па
изнесени пови факти и предложени пови докази во жалбената
постапка за кои жалителот ке го стори вероjатно тоа дека без
свога вина не можел "Даги изнесе, односно да ги предложи до
заклучувавьето па главната расправа, па околноста изнесена во
жалбата дека тужениот по цонесувезьето на пресудата доброволно
го платил долгот на чие пяакав,е бил зацолжев со обжалената
пресуца, не влиjае на законитоста па обжалената пресупа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Обжалената пресуда, судот j а испита врз основа на доказите
кои биле предложени од судот до заклучуватье на главна расправа,
а од иетите произлегува дека постои долг на тужениот спрема
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тужителот со камата и цосуцени судски трошкови. Плаказъата кои
што тужениот ги извршил по заклучував.е на расправа и донесуван,е
на пресудата, всушност прететавува доброволно исполнуваьье на
обврската или врз основа на спогодба склучена по донесуван,е на
пресудата, што не впитас на законитоста на донесената пресуда.

Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа Ссж.бр.1478/93
од 10.09.1993 година.

244. Приложените индосирани меници во текот на
поставката пред првостепениот СУд7за кои и самиот туж:ител
признал дека ги примил со писменвот подяесок доставен до судот 7
а на ко] се повикува тужепиот во жалбата, не можат да се сметаат
за нов доказ во смисла на одредбата од член 496-а од Законот за
парпична постапка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во редовна постапка во спорот е утврдено дека тужителот
дал позаjмица на тужениот. Тужениот во одговор на тужбата изjавил
дека долгот во целост го платил со индосирани меници. Суцот
делумно го уважил приговорот на тужениот, прифакагки дека
долгот е делумно платен, а во останатиот дел го опбил приговорот
на тужениот, бидегки тужениот не ги презентирал мениците на кои
се повикува.

во списите по прецметот е содржан поднесок на тужителот
пред оцржуван,е на главната расправа во ко] не оспорува дека ги
примил наведените меници, но оспорува дека тие се однесуваат за
плакагье на спорниот допг.

Второстепениот суд со побиваната пресуда ja оцбил жалбата
на тужениот како неоснована и га потврдил првостепената пресуда,
прифакагки притоа дека мениците на кои се повикува тужениот во
жалбата, претставуваат нови докази во смиела на член 496-а од
Законот за парнична постапка и тие се недопуштени бипегки
тужениот бил должен да го стори верогатно дека без свога вина
пропуштил да ги изнесе и предложи до заклучуван,е на главната
расправа. '

По наоган,е на ревизискиот суд, мениците за кои и самиот
тужител признал дека ги примил во писмениот поднесок доставен
до судот, а на ко] се повикува тужениот и во жалбената постапка,
не може да се сметаат нови докази во смиела на одрецбата од член
496-а од ЗПП Второстепениот суд можел да побара да се спровецат
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· .извидни деJСТВИJа заради проверка на основаноета на наводите во
жалбата, во состо] ба кога се нашол во дилема дали тие претставуваат
нов цоказ, но така не постапил.

Од тие причини основани се наводите во ревизиjата за
суштествена повреда на одрецбите од процесната постапка од член
354 став 1 од ЗПП поради што ревизиjата е уважена.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа,
Рев.бр.1291/95 од !).11.1996 година.

245. Уредувазъето на затезните камати не прететавува
уставна одрецба, виту пак влегува во утврдевите основи на
општественото уредуван-е на Република Макецовага, па поради
тоа не може да се бара по то] основ поништував-е на npесудата
на избран суд во делот со ко] е одяучево за затезвите камати,

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според член 485 точка 6 од ЗПЦ (измени обjавени во
"Службен лист на СФPJ" бр.27/90), а ко] се применува и во Република
Македониjа, согласно член 5 став 1 од У ставниот закон за
спровецуван-е на Уставот на Република Македонига ("Службен
весник на РМ" бр.52/91), поништуван-е на пресуда на избран суд може
да се бара, ако пресудата на избраниот суд е во спротивност со
Уставот на Република Македониjа и со утврдените основи на
општественото уредуваьье,

во Уставот на Република Македониjа и во утврдените основи
на опцггественото ур едуван,е на Република Македониj а,
ypeДYBaIЬeTo на затезните камати не прететавува уставна одредба
ниту влегува во утврдените основи на општественото уредуван-е
на Република Макецони]а:

Според тоа, од погоре цитираната одрец ба на ЗгПП,
произлегува дека не може да се бара поништуван.е на пресуда на
избраниот суд поради погрешна примена на материjалното право,
без оглед на тоа што е повреден присилен пропис (во случагот
Законот за облигационите односи за висината на стапката на
затезната камата), доколку таквиот пропис не претставува оцредба
на Уставот на Република Македониjа, односно не произлегува од
утврдените основи на општественото уредував-е на Република
Македони] а.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони]а
Рев.бр.1419/93 од 16.06.1994 година.
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246. Пред да ja отфрли ненавремената жалба во
вояпроцесната постапка, првостепениот суд е должен претходно
да оцени дали може по неа да решава ако посторат укажуваlЬа
дека со таа не се засегаат правата на други лица.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд со решение го прифатил предлогот на
предлагачот и одлучил за начинот на вршетье на физичка делба на
сопственичкиот имот на странките. Истиот првостепен суд,
изjавената жалба на противните учесници во постапката ja отфрлил
како ненавремена ..

Врховниот суд на Република Македонига во постапката по
изjавеното баран,е за заштита на законитоста на Jавниот обвинител
на Македонига наjде дека првостепениот суд го повредил Законот
за вонпроцесната постапка во следното:

Според член 25 од Заковот за вонпроцесната постапка,
повисокиат суд решава по жалбите што се поднесени во законскиот
рок, а по ненавремена жалба може да решава, ако со тоа не се
засегаат правата на други лица, кои се засновани врз обжаленото
решение. Според 1'оа во конкретниот случа] првостепениот суд немал
законска основа за отфрлатье на жалбата иако истата е ненавремена,
бидеjки во вонпроцесната постапка, кога жалбата е ненавремена
таа се доставува до второстепениот суд, ко] цени дали е
целесообразно да решава по неа.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига
Гзз.бр.19/93 од 25.03.1993 година.

247. Факгот што оставината била расправена и било
донесено насведво решение не претставува заковска пречка да
се прогласи усниоттестамект. Ако меГуучеснвцате настане спор
за полноваж:носта на тестаментот, судот го прекинува
расправан.ето и учесницитеги упатува да поведат процес.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето на предлагачот е поставено по основ прогласуван.е
на устен тестамент.

Според опредбата од член 76 од Законат за наследуван,е
завештателот свогата последна влоjа може да ja изjави усно пред

443



дваща сведоци само ако поради исклучителни околности не е во
можност да состави писмен тестамент.

Материjалноправните и процесноправните одрецби, по оцнос
на сите видови тестаменти се предвидени во Законат за
наследувазьето и во Законот за вонпроцесна постапка.

Така со одредбата на член 152став 1од3ВЦ е предвиденодека
ако умрениот направилустен тестамент, а за тоа постои исправа кота
сведоците ja потпишале своерачно, содржината на оваа исправа судот
ке ja прогласи на начин пропишан за прогласуваlЬена писментеста
мент. Според став 2 од погоре цитираниот член од ЗВЦ ако нема
таква исправа, сведоците пред кои е изjавен усниот тестамент ке се
сослушаат секо] посебно за содржината на тестаментот, а особено за
околностите од кои зависи неговата полноважност, па записникот за
сослушуваььето на сведоците ке се прогласи според одрецбите што
важат за прогласуван-ена писментестамент.

Оттука се заклучува дека првостепениот суд требало во
вонпроцесна поетапка да поетапува согласно опредбата на член 152
од Законот за вонпроцесната поетапка и да изврши прогласуван-е
на усниот тестамент на начинот определен со таа одредба, независно
дали тестаментот е полноважен според законот и без оглед дали
оставината на покоjната била претходно расправата и донесено
наследно решение (член 150 став 2 од ЗВП).

во вонпроцесната постапка се констатира само фактот дека
умрениот оставил устен тестамент и во таа постапка се прогласува
содржината на последната волjа согласно член 152 став 2 во врска
со член 151 од ЗВП

Околностите по однос на тоа дали тестаментот е полноважен
'според законот, нема да се расправаат во вонпроцесната постапка, .
туку ако за тоа настане спор мегу наследниците, тоа се расправа по
правилата на процесната постапка.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.9/
93 од 4.03.1993 година.

248. Дозн~ваlЬетона тужитеяката на рочиmтето за цаван,е
наследничка.изгава дe~a постои устен тестамевт сочивет пред
сведоции нерзинатаИЗjав~дека тестамевтот не го признава, не
значи прогласуван.епа то] тестамент.

О Д о бра зло ж е ние. т о:

Основани се приговорите во ревизиjата дека пресудите на
двата пониски судови се зановаат на суштествени повреди на
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постапката. Имено, првостепениот суд врз основа на списите по
оставинскиот предмет О.бр.582/87 утврдува дека на тужителката на
ден 16.12.1987 година и било соопштено дека постои устен теста
мент и доj ден таа дознала за тестаментот и изjавила дека не го
признава. На основ вака утврдените факти погрешно заклучуваат
дека тестаментот бил прогласен на ден 16.12.1987 година кое нешто
пак не произлегува од цоказите. Имено, од содржината на записникот
О.бр.582/87 од 16.12.1987 година се гледа дека тужителката то] ден. ..дала наследничка из]ава во ко]а из]авила дека тестаментот составен
пред сведоци како устен тестамент не го признава. Но на го]
записник не е прогласен и тестаментот. Прогласуван.его на
тестаментот е посебно уредено процесно деjствие и се врши согласно
правилата утврдени во член 150и 151и посебно за прогласуван.е на
устен тестамент во член 152 од Законот за вонпроцесна постапка.
во списите на то] предмет таков записник не постои. Ревизиjата
категорички тврди дека прогласувазъето на предметниот тестамент
не е извршено. Споредтоа, суштствен факт е дали и кога е прогласен
предметниот устен тестамент на покоjната. Ово] суштествен факт
не е испитуван и утврдуван воопшто. На ваквиот недостаток
жалбата на тужителката укажа, но и второстепениот суд ваквиот
нецостаток не го отстрани.

во повторната постапка првостепениот судке треба да испита
и утврди дали и кога е извршено прогласуван.е на предметниот тес
тамент на покоjната во смисла на цитираните законски одредби. Тоа
е суштествен факт за правилна оценка дали во случаjот настапила
застареност на ваквото баратье. Тоа од причини што по наоган.ето
на ово] суд, согласно член 80 од Законот за наследуван,е, рокот од
1 година во ко] што може да се бара поништуватье на тестментот
поради недостиг на форма, не може да започне да тече пред
прогласував-ето на тестаментот, па и во случа] кога лицето што
тоа го бара да дознало за тестаментот и на рочиштето за расправан-е
на оставината.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
Рев.бр.388/95 од 20.03.1996година.

249. Не едозволена ревизиjа против решение на
второстепениот суд,со кое епотврденопрвостепепоторешение,
со кое е прекипата поетапката за расправатьена оставипата до
цонесував,е на одлука· во спорот, на ко] е упатен неко] од
наследвиците.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Согласно со одредбите од член 33од Законот за вонпроцесната
постапка (ЗВП)" ако со то] закон не е поинаку одрецено, во
вонпроцесната постапка сообразно ке се применуваат опредбите од
Законот за процесната постапка, освен одребите за мируван,е и
повторуван.е на поетапката. Согласно со став 2 од то] член, против
правосилно решение, донесено во втор степен, може да се изгави. .ревизи] а кога е тоа оцредено со TOJ закон.

Според член 182 од ЗБЦ во постапката за расправан.е на
оставина едозволена ревизj а кога мегу учесниците настанал спор
за примената на правото, а правните прашан-а ги решил судот
(член167 став 3 од ЗБП). .

Согласно член 400 од ЗПЦ странките можат да изjават
ревизи] а, и против решението на второстепениот суд со кое
поетапката правосилно е завршена. Оваа одредба, согласно член 33
од ЗВЦ сообразно се применува и во вонпроцесната постапка.

во ово] случа j, со првостепеното решение, кое е потврдено со
побиваното решение на второстепениот суд, постапката за
расправан.е на оставината не е правосилно завршена, туку е само
прекината до донесуван.ето на одлуката во спорот што треба да го
заведе учесникот М. Поради тоа, ревизиjата против тоа решение е
недозволена иследуваше согласно член 392 од ЗПЦ да се отфрли.

Решение на Брховниот суд на Република Македониj а
Рев. бр.1422/94 од 4.03.1995 година.

250. Не едозволена ревизиj а против правосилно решение
за наследував.е, во кое не е решавано за иэцвогував,е од
оставината на целот што одговара на придонесот на одреденв
лица во вголемувагьето на вредноста на оставяната. Нема пречка
такното баразье да се остварува во процес.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд со своето решение ги огласи за наследници
на оставината сопругот и децата на оставителката на еднакви
делови.

Бторостепениот суд го потврди таквото решение.
Врховниот суд на Република Македониjа ревизиjата на

учесникот ja от фр ли како недозволена од следните причини:'
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Согласно член 182 од 3ВЦ во постапката за расправан,е на
оставина едозволена ревизиjа кога мегу учесниците настанал спор
за примената на правото, а правните прашан,а ги решил судот.
Притоа оваа оцредба се повикува на случаите од член 167 став 3 од
истиот закон. Тоа се случаевите кога судот ja прекинува постапката
за расправан-е на оставината и учесниците ги упатува да поведат
процес, односно управна постапка, ако помегу учесниците настане
спор за фактите од кои зависи примената на некое право, а особено
фактите наведени во став 2 од цитираниот член. Мегутоа, во истите
случаи ако помегу учесниците нема спор за тие факти ами се спорат
само за примената на право, правните прашан.а ги расправа
оставинскиот суд.

Од списите по предметот се гледа дека помегу учесниците во
оваа оставинска постапка не постоел никаков спор, ниту во поглед
на фактите од кои зависи нивното право на предметната оставина,
ниту пак настанал спор околу примената на правото.

Прашан.ето на правото на издвотуван,е од оставината на делот
, .што одговара на наведениот придонесна подносителот на ревизигата

и неговата сопруга во зголемуван.ето на вредноста на оставината,
ниту било истакнато во текот на поетапката, ниту било предмет на
оваа постапка, а ниту има пречки засебно да се остварува во редовна
постапка.

Од изнесените причини, ово] суд наога дека во смиела на
цитираната одредба од член 128од ЗВЦ како исклучок одправилото,
поднесената ревизиjа од учесникот не е дозволена од причини што
во текат на оставинеката постапка немало спор помегу учесниците
за примената на правото за кое одлучувал судот со правосилново
решение.

.
Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а

Рев.бр.1164/94 од 28.04.1995година.

251. Не се работи за примена ца правото кога се бара
понравав,е на решение за васледуван,е, така што во таков случаj
не едозволена ревизиjа против решението донесено во втор
степен.

о д о бра зло ж ение т о:

Според член 33 од Законот за вонпроцесната постапка, ако
со TOJ закон не е определено поинаку, во вонпроцесната постапка
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се при:менуваат одрецбите од Законат за процесната постапка, освен
опредбите за мируван-е и повторуван-е на постапката. Против. .решението, донесено во втор степен, реВИЗИJаможе да се изгави,
кога тоа е предвидено со то] закон. Со Законот за вонпроцесната. .постапка е определено дека ревизига може да се изгави, против
решенигата донесени во постапката за лишуватье од деловна
способност и за прогласував-е на лице за делов но способно-член 56,
и против решенитата во постапката за расправаlЪе на оставината
кога мегу учесниците настанал спор за примена на правото, а
правните прашан-а ги решил судот - член 182 од истиот закон.

Ео конкретниов случаj, се работи за постацка за расправаIЬе
на оставината, мегутоа, не се работи за настанат спор за примена
на правото, ТУКУ за баран-е за исправка на тоа решение, во смисла
на член 342 од ЗПЦ па во смисла на изнесеното, произлегува дека
ревизиjата не е дозволена поради што ово] суд ja отфрли согласно
член 392 од ЗПП

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а .
Рев.бр.1605/94 од 21.11.1995 година.

252. Нецозволена е ревизиjата против решението со кое е
одбиен предлог за повторувазье а постапката по правосилно
оставипско решение, од причини што против решешпата во
оставииската постапка не е цоэволев правен пек-повторував-е на
поставката.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Ревизиjата е недозволена.
Ео член 33 став 1 од Законот за вонпроцесната постапка е

пропишано дека ако со ово] закон не е поинаку одрецено, во
вонпроцесната постапка сообразно ке се применуваат одредбите од
Законот за процесната постапка, освен одредбите за мируван-е и
повторуваlЪе на постапката. Ео став 2 од истиот член, пропишано е
дека против правосилно решение донесено во втор степен, може да
се изjави ревизиjа кога е тоа одредено со ово] закон.

Согласно член 182 од ЗПЦ во постапката за расправан.е на
оставина едозволена ревизиjа кога мегу учесниците настанал спор
за примената на правото, а правните прашан-а ги решава судот.

Спрема тоа, недозволена е ревизиjа против решение со кое е
оцбиен предлогот за повторуватье на постапката по правосилно
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оставинеко решение, од причини што во оставинската поетапка не
едозволен вонрецен лек-повторуван.е на постапката.

Со оглед на изнесеното, асогласно одредбите од член 392 од
ЗПЦ следуваше да се одлучи како во изреката.

Решение на Врховниот суд на Република Мак едони] а
Рев.бр.1253/95 од 5.11.1996 година.

253. Носителот на правото на користезье може да поведе
постапка за преуредуван,е на начинот на користевьето на
заедвич:кото дворно место и покра] тоа што при купувазъето на
становяте, кои се изградени на една катастарска парцела, на секора
странка посебно и е определен начивот на корястезьето на
заедничкото дворно место.

о д о бра зло ж е н и е т о:

За правилно и законито пресудуван,е по ово] предмет, и двата
суда пропуштиле да утврдат дали становите на тужителката и на
тужената во бараката кога се наогапа под заеднички кров, се
изградени на една и иста катастарска парцела, или пак секо] на
посебна градежна парцела, што е од значен.е за тоа кои прописи на
материjалното право ке се применат за решаватье на ово] спор.
Доколку и·двата стана се изградени на .една иста катастарска
парцела, во то] случаj правниот однос на странките треба да се
разреши со примена на член 16од Законат за градежното земjиште
("Службен весник на СРМ" бр.10/79, 18/89и 21/91).Според одредбите
од член 16став 3 и 4 од то] закон, сопствениците на посебни делови
од згради подигнати на эемгиште на кое постои право на користен,е,
спогодбено го утврдуваат начинот на користен-е на тоа земjиште, а
во случа] на несогласуван,е, решава надлежниот судво вонпроцесна
постапка. Доделената градежна парцела на ко]» е изградена зграда
спрема урбанистичкиот план, не може да биде предмет на физичка
делба помегу сопствениците на посебни делови од зградата.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Македони]а,
доколку се работи за една катастарска парцела, на ко]« се изградени
становите на тужителката и на тужената а исто така и помошните
простории кои служат за користезъето на тие станови, има место да
се поведе постапка за преуредуван.е на начинот на користен.ето на.заедничкото дворно место и покра) тоа што при купуван-ето на
становите од страна на странките, и на двете странки односно на
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секога посебно и е определен начинот на користен.ето на
заедничкото дворно место и тие, заедно со своите претходници,
продолжиле да го користат дворното место заедно со помошните
обjекти изградени на него, на првобитниот начин. Мегутоа, доколку
тоа го наложуваат променетите околности, како на пример промена
на урбанистичкиот план и слично, секо[а странка може да бара да
се преуреди начинот на користеlЬето на дворното место, така што
евентуално може и да се наложи преместуван.его на некои од
помошните обjекти на друго место во заедничкото дворно место на
странките, при што се разбира, оно] што има поголеми издатоци за
тоа има право да бара, односно ако е тоа преместуван-е сторено во
корист на другата страна, страната кога има корист од тоа, ке биде
должна на другата страна да и ги надомести тие издатоци. Ова,
бидегки во склопот на користен-ето на главниот обjект-станот,
согласно урбанистичкото решение, доколку се работи за една
градежна парцела, ке се определи и поставуван-ето и начинот на
користен-ето на споредните обjекти кои им служат на становите на
странките.

во таков случа], по наоган.ето на Врховниот суд на Република
Македониj а спор от не може да се решава во процесна постапка, туку
то] треба да се решава во вонпроцесната постапка, согласно со
опредбите од член 186 до 194 од ЗВЦ бидеj:Ки таа постапка дава
можност наjцелосообразно да се разрешат спорните односи помегу
странките, при што судот не е врзан цврсто за нивните баран-а и
желби. Судот во таа постапка, ке ги цени економските и другите
потреби на странките и во склопот на утврденото ке одлучи дали
ке го преуреди користен-ето на заедничкото дворно место и
лоциран.ето на помошните обjекти или пак ке го одбие баран.ето
на едната или на двете странки за преуредуван-е на начинот на
користен-е на дворното место.

Доколку во повторната постапка се утврди дека станот на
секо]а од странките е изграден на посебна катастарска парцела, во
то] случаj има место да се преиспита дали спор от заведен со тужбата
на тужителката ке може да се реrp:и со примена на одрецбите од
Законат за основните сопственосноправни одно си ("Службен лист
на СФРJ" бр.6/80 и 36/90), кои се однесуваат на правото на
службеност-член 49 до 60 од ЗОСПО. Имено, доколку се утврди
дека предметната шупа на тужената е изградена на дворното место
односно на катастарската парцела што и припага на станот на
тужителката, а и тужената врви преку дворното место односно
катастарската парцела што и припага на станот на тужителката за
да AojAeдо свогата шупа, првостепениот суд треба поподробно да се
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позанимава со прашан.ето по тоа дали е мажно на туто дворно место. .да се сездаде енклава на земгиште врз кое неко] трет може да се
стекне со право на користен.е само на земjиштето од таа енклава,
кое пак право на користен.е, како имотно право ги има главно истите
карактеристики како и правото на сопственост. Ако е тоа мажно,
тогаш треба да се испита од како в карактер е првото на премин на
тужената преку дворното место на тужителката за да догде до
свогата шупа, доколку тоа право на премин не се третира како.
право на службеност на тужената врз дворното место на
тужителката.

Со оглед на горното бидегки и двете пресуди немаат причини
за овие решителни факти кои се погоре изнесени, и со оглед на тоа
не можат да се испитаат, односно не може да се оцени дали
материталното право е правилно применето, следуваше, согласно
со одредбите од член 394 став 1 и член 395 став 2 од ЗПП и двете
пресуди да се укинат и предметот да се врати на повторно суден,е на
првостепениот суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.1125/94 од 30.05.1995 година.

254. Кога под името пораивував,е, цоговорачвте ке с:клучат
некое друго правно деЛО7 врз виввите односи не се применуваат
одредбите од законот што важат за порамнуватьето, ту:к:у опие
што важат за вистинс:к:и склученото правно дело. во ово] случаj
под името порамвував,е, стран:ките всушност извршиле физичка
делба на вивната заедничка куКа и затоа ке се прим:енат одредбите
од Заковот за вонпроц~сва постапка, а не и одредбите од член
1093 став 2 од Заковот за облигациовите односи.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителката го побива порамнуван.ето склучено мегу
странките пред општинскиот суд на 7.12.1992 година, со кое е
извршена физичка делба на нивната заедничка кука заради тоа
што таквиот начин на делбата е на неjзина штета бидеьки е
приморана да вложува дополнителни средства во големи размери, а
исто така и бидеjки не добива визба-сутерен од наведената кука, а
за гаража пак е потребно да внесе инвестициjа од поголеми размери
и согласно Деталниот урбанистички план смета дека такво нешто
не е дозволено.
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Првостепениот суд, основите на тужителката за побиван,е на
склученото порамнуван.е, не ги иепитувал од аспект на тоа дали е
дозволено градезъето на тие обjекти, туку сметал дека тоа ке биде
релевантно во време кога тужителката ке побара да се изведат тие
градежни работи, па тогаш ке може да бара утврдуваьье на
неизвршливост на предметното побаруван,е, додека окружниот суд
како второстепен, повикунагки се на оцредбите од член 1094 од
Законот за облигационите односи смета дека од таа оцрецба
произлегува да тужителката нема законски осно в за поништуван.е
на спогодба поради прекумерно ошгетуван.е.

Согласно со опредбите од член 1093 став 2 од Законот за
облигационите односи, кога под називот порамнувагье договарачите
ке извршат некога друга работа, врз нивните односи не се
применуваат опредбите од законот што важат за порамнуватьето,
туку оние што важат за виетинеки извршената работа.

во ово] случаj со порамнуватьето склучено мегу странките,
согласно со опредбите од член 223 од Законот за вонпроцесната
поетапка, мегу странките е извршена физичка делба на нивната
заедничка кука. Согласно со член 215 од ЗВЦ ако во текот на
поетапката учесниците се спогодат за начинот на делбата, таквата
спогодба судот ке ja внесе во записник, водегки сметка да не бидат
повредени задолжителните прописи. Значи, во ово] случаj под
називот порамнуватье странките всушност извршиле физичка дела,
така што согласно со цитираната оцредба од член 1093 став 2 од
ЗОО на тоа порамнуван.е ке се применат веке цитираните оцредби
од ЗВЦ апе одредбите од член 1089 до 1098 од ЗОО.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Рев.бр.873/94 од 29~11.1994година.

255.Судското порамвував-е за делба на эаедничкипредмет
изврmено согпасно опредбата од член 215 од Заковот за
вонпроцесната постапка, по свп[ата соцржина и последици е
извршен наспов идентичен на порамнувазьето извршено по
правилата па процесната постацка. Поради ова против истото не
е дозволена жалба, ТУ:КУ со тужба може да се побива поради
присипба, закапа или измама па едва од стравките.

о д о бра зло ж е н и е то:

во случаjот се работи за одлуки на пониските судови донесени
по повод изгавена жалба против судеко порамнуваlЬе.
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Врховниот суд на Република Македониjа решавагки по
баран-ето за заштита на законитоста наjде дека против судеко
порамнуван,е не е дозволена жалба од следните причини:

Пор амнуван.ето е посебен договор со ко] странките ги
уредуваат мегусебните спорни односи, на начин за ко] наогаат дека
нагмногу им одговара.Судското порамнуван,е исто така е извршен
наслов. Спрема тоа, судското порамнуватье не може да се побива со
жалба бидезки тоа не е судска одлука, туку слободно изразен договор
на странките. Поради тоа, со тужба може да се бара поништуван,е
на порамнуван.ето, ако до заклучуван-ето на порамнувагьето дошло
поради принуда, закана или измама на една од странките.

Поради таквата неможност порамнуван.ето напага да се со
жалба, Врховниот суд на Република Македониjа следуваше да ja
одбие ревизиjата на предлагачот, изгавена против решението на
второстепениот суд со кое жалбата на предлагачот е отфрлена.

Решение на Врховниот судна Република македонита Гзз.бр.39/
91 од 13.06.1991година.

256. Опредбата од член 191 од Заковот за процесната
постапка, во смиела на згояемував-е на.поставеното барав-е за
главен долг~не можеда се примениво поставката за извршуван,е.
Доколкудоверителотво текот наизврmнатапостацкапоподнесен
предлог за извршувазье, го зголеми баразъето за главен .долг,
зголеменото баразье треба да се смета како нов предлог за
извршуван,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Извршната постапка односно Законот за извршна постапка
во односна ЗПП е леке специjалис, а истиот не дозволува во врека
со дозволено извршуван,е кое произпегува од ист облигационен
однос мегу странките во таа извршна постапка, да се зголемува
баран.ето, а доколку тоа биде сторено, треба да се смета како нов
предлог за извршуван.е и по истиот да се спроведе севкупната
постапка пропишана со ЗИЦ врз основа на веродостоjна иеправа,
што подразбира донесуван,е на ново решение за извршуван,е и
даван.е можност должникот против истото да вложи приговор. Не
може во случаjов да ее примени член 191 став 3 од ЗПЦ ко] е
применлив само во редовен процес по тужба, бидеjки ЗИД тоа не
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го дозволува, од причина што целосно Ja има регулирано постапката
по предлогот за извршувазье конечно до неговото иэвршуван,е.

Решение на Стопански от суд на Макецони] а Ссж.бр.617/94 од
7.04.1994 година.

257. Правосилната одлука на судот на здружениот труд, со. .кора претприратието е задолжено да го уплати придонесот за
цензиско и инвалидекото осигурував,е за доверителот -
работникот , прететавува извршна иеправа подобна за
извршував,е.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано Jавниот обвинител на Македони] а смета дека е
повреден законот затоа што пониските судови го одбиле пр едло гот
за извршуван,е впуштагки се неовластено во оценка на законитоста
на извршната исправа.

Овие наводи дека е повреден законот се основани затоа што
извршниот суд не бил овластен да цени дали одлуката на Основниот
еуд на здружен труд прететавува извршна иеправа, односно дали
истата е правосилна и законита. Ова, од причина што е таа донесена
од надлежен суд во поетапка предвидена со законот, правосилна е и
извршна и според назнаката во диспозитивот е сосема потодна за
извршувалье.

Решение на Врховниот еуд на Република Македониj а
Гзз.бр.110/92 од 3.11.1992 година.

257-А. Доверителот во предлогот за извршувазье и судот во
решението за извршувшье можат да ja опфатат само онаа обврска,
и тоа по.вид, обем и 'време на испоявував,е, што е содржана во
изврmвата неправа, а не некахва обврска Koja е различна од онаа
во изврmната исправа.

О Д о бра зло ж е н и е Т о:

Основано укажува Jавниот обвинител на Република
Македонита во баран-ето за заштита на законитоста на тоа дека,
иако спогодбата за ставан-е на заложно право на недвижноета на
должникот е еклучена за цолг ко] се еоетои во денари, со решението
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за извршуван,е определено е извршуван,в за наплатата на долг ко]
гласи во германски марки.

Со одредёата од член 35 од Законот за извршната постапка
(ЗИП) е пропишано дека во предлогот за извршуван.е мораат да
бидат назначени: доверителот и должникот, извршната или
BepoAocTojHaTa исправа, обврската на должникот, средството и
предмето-г на извршувагьето и други податоци што се потребни за
спроведуван.е на извршуван.ето. Со одредбата пак од член 20 од
ЗИП е пропишано дека извршната исправа е подобна за иэвршуван,е
ако во неа се назначени доверителот и должникот, како и предметот,
видот, обемот и времето на испопнуван.ето на обврските.

Од овие одредби произлегува дека предлогот за извршувагье
може да гласи само онака како што тоа произлегува од извршната
исправа а со предлогот не може да биде опфатено баран-е за
извршуван,е на обврска Koja не е опфатена со извршната исправа.
Тоа произлегува и од сите останати одредби на ЗИД а посебно од:
член 22 со ко] е регулиран преминот на побаруван.ето или обврската:
член 23 со ко] се регулирани условните и заемните обврски: член 24
со ко] е регулирана алтернативната обврска по избор на должникот,
член 25 со ко] е регулирано факултативното овластуван.е на
должникот и други.

Со одредбата пак од член 38 од ЗИП е пропишано дека во
решението за извршуван,е мораат да бидат назначени доверителот
и должникот, средството и предметот на извршуван,е, извршната
односно веродостоjната иеправа, обвреката на должникот и други
податоци што се потребни за спроведуван,е на извршуван.ето.
Според тоа, несомнен е заклучокот дека доверителот во предлог~т
за извршуван.е, а еудот во решението за извршуван,е можат да Ja
опфатат само онаа обврска и тоа по вид, обем и време на
исполнуван,е, како што е тоа предвидено во извршната иеправа, така
што не можат да опфатат друга обврска на цолжникот ко]« е
различна по видот, обемот и времето на исполнуватьето од онаа во
извршната исправа.

Во ово] елучаj, биделки предлогот содржи бар ан.е за
извршуватье на обврска ко]« по своют вид се разликува од онаа
содржина во извршната исправа, а судот таквиот предлог на
доверителот го прифатил со .решението за извршуван.е, тогаш
решението за извршуван.е е донесено спротивно на законските
одредби со кои е регулирано присилното иэвршуван,е, и следуваше
да биде укинато и предметот вратен на повторна постапка.

Решение на Врховниотсудна Република Македониjа Гзз.бр.51/
96 од 20.11.1996година.
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258. Опредбата од член 20-А од Заковот за извршна
постапка, со Koja е предвидено дека, ако во извршната иеправа се
определени и трошоци на постапката eYДOT~ по предлог на
доверителот, со решението за извршуван,е, ке ja определи
наплатата на затезната камата за изноеот на определените
трошоци епрема пропишаната стапка, од ценот на донесував.ето
на извршната иеправа до наплатата, прететавува бенифициjа за
доверителот ~а не скратувазье на неговото право во процесната
постапк:а да може да го истакне и баразъето за цосудуван,е на
затезна камата за трошоците што ги побарал при эаклучував,е
на главната расправа, па во таков елучаj процесвиот еуд ке одлучи
и по такното баразье.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според наоган.ето на Врховниотсудна Република Македониjа,
одредбата од член 20-А од Законот за извршната постапка
("Службен лист на СФРJ" бр.27/90), ко] се применува како
републички закон, со ко]« е предвицено дека, ако во извршната
иеправа се определени и трошоците на поетапката, еудот, на предлог
од доверителот, со решение ке определи наплата на затезната
камата, на износот на определените трошоци според пропишаната
стапка, од денот на донееуван-ето на извршната иеправа до
наплатата, не треба да се свати така што странката нема право да
бара камата на трошоците што ги побарала во процесната поетапка
од денот кога е заклучена главната расправа . Имено, оваа одредба
од .член 20-а треба да се ефати во таа смиела дека, цоколку се
досудени трошоци на постапката од кога потекнува извршната
иеправа, а извршната исправа не содржи и обврека за плакан-е на
затезна камата на така доеудените трошоци, доверителот може
има право да бара извршниот еуд таа камата да му ja пресмета и
наплати од должникот, но само од ценот кога настанала извршната
исправа.
~., Трошоците на постапката во кога настанала извршната
неправа, во ово] случа] трошоците на процесната постапка, по
свогата правна природа прететавуваат паричен долг како и секо]
друг паричен долг. Обвреката за нивно плакан-е настанува со денот
'на эаклучував.ето на главната расправа, кога и се поднесува
трошковникот во смиела на опредбите од член 164од ЗПП Право е
на странката да бара, со поднесуван-ето на трошковникот, судот да
и досудии затезна камата на тие трошоци од денот на эаклучувагьето
на главната расправа, и во то] случа] судот е должен со пресудата
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или со решението со кое одлучува по тие побарани трошоци да
одлучи и за баран.ето за затезната камата. во то] случаj, извршната
исправа, или во конкретниов случаj, пресудата ке содржи изрека за
досудените трошоци така и за затезната камата кога странката што
го изгубила спорот, треба да и ги плати на странката што го добила
спорот. во то] случаj не доага до примена опредбата од член 20-а
од Законот за извршната постапка, бидезки самата извршна исправа
содржи изрека и за затезната камата, па извршниот суд неа ке ja
пресмета не врз основа на член 20-а, туку врз основа на извршната
исправа. Според тоа одрецбата од член 20-аодЗаконот за извршната
постапка претставува бенифициjа за доверителот, а не скратуван,е
на неговото право да не може во процесната постапка да истакне и
баран-е за досуцуван,е и на затезна камата на трошоците што ги
побарал при заклучуван,е на главната расправа.

При одлучуван.ето по оваа правна работа Врховниот суд,
поагагки од тоа дека трошоците претставуваат паричен долг како и
секо] друг паричен долг, и втасуваат за исплата, доколку се
однесуваат на првостепената постапка, со денот на донесуван.ето
на првостепената одлука, ja имаше предвид одредбата од член 277
од Законот за облигационите односи со ко]« е предвидено дека
должникот што ке задоцни со исполнуван.ето на парична обврска,
покра] главницата должи и затезна камата.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Гзз.бр.113/94 од 6.04.1995година.

258-А. Друштвото со ограничена одговорност не е правен
следбенин на основачот па по сила на закон не одговара за
неговите обврски. Следователно нема место за примена на член
22од З~ освен ако не се утврди дека ДОО прифатило договорна
обврска за вэиируван,е на обврските за основачот, содржани во
изврmната исправа против него.

о д о бра зло ж е н и е то:

Погрешно е стоjалиштето искажано во побиваните решениjа,
дека со самото тоа што должникот на кого гласи извршната исправа,
и ко] се [анува како основач на ПТП А.Л. (што значи дека вложил
свои средства за основан.е на новото претпригатие, ново основаното
претприjатие) дека одговара за обврските на сво[от основач. Новото
друштво, можно е да е организирано, односно основано епино
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согласно член 104од Законот за претприjатиjата, со ко] е пропишано
дека друштвото со ограничена одговорност е друштво во кое секо]
од вложувачите учествува со определен влог. во став 4 од истиот
пропис пропишано е дека друштвото за своите обврски одговара со
сиот сво] имот. во истиот пропис е пропишано дека членовите на
друштвото не одговараат за обврските на друштвото, а исто така
никаде не е пропишано дека друштвото одговара за обврските на
своите основачи колку и да ги има. Според тоа со самото основан.е
автоматски не доага до одговорност на ново основаното друштво
за обврските на основачот, ниту пак новото основано друштво
може да се третира како правен следбеник на основачот, односно
основачот да се третира како правен претходникна ново основаното
друштво. Новооснованото друштво е посебен правен субjект ко]
што одговара само за своите обврски со сиот сво] имот. Евентуално
е можно да одговара за обврски на основачот новото основано
друштво но не по основ на уписот во судскиот регистар при
основан.ето, туку по друг основ, односно договорен основ со
прифакан-е доброволно да одговара за некои обврски на основачот.

Решение на Врховниотсудна Република МакедониjаГзз.бр.42/
94 од 16.10.1996година.

259. Со оглед на тоа што е вообичаено во пактиката. на
судските одлуки судот да стави потврда за правосилноста, а не
потврда за извршност, таа потврда го има истото значезье како и
потврдата за изврmност, Koja е регулирана со одредбите од член
36од Законот за изврmната постацка. Заради тоа,за укввувазъето
на :клаузулата за правосилност ставена врз определена судска
·одлука, треба да се води поставка предвидена во одрецбите од
член 36 став 3 од Заковот за изврmната поставка. Доколку
такната поставка е поведена со тужба и донесена е пресуда,
пресудата само заради тоа не е незак:онита.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Согласно со оцрепбите од член 36 став 1 од Законот за
извршната постапка, ако предлогот за извршуваьье се поднесува до
суд ко] не одлучувал за баран-ето во прв степен, кон предлогот се
поднесува извршната исправа, во оригинал или заверен препис, на
кога е ставена потврда за извршност. Според став 2 од то] член,
потврд ата за извршност ja дава судот односно органот ко] што
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одлучувал за баран-ето во прв степен, а според став 3 од истиот
член, неоснованата потврда за извршност ке ja укине со решение
истиот суд, односно орган, на предлог или по службена должност.
Според член 16 став 1 од ЗИЦ судот го определува извршуван.ето
врз основа на извршна исправа, а според член 18 став 1 од ЗИЦ
судската одлука или одлуката донесена во прекршочната постапка
е извршна ако станала правосилна и ако .поминал рокот за
доброволно исполнуван.е на должниковата обврска.
. Од горните одредби произлегува дека првостепениот судшто
Ja донел извршната одлука, доколку се исполнети условите од член
18 од ЗИЦ на оригиналот на таа одлука или на неjзиниот заверен
препис, става потврда за извршност. Мегутоа, во практиката
вообичаено се става клаузула за правосилност, како што е тоа
сторено и во конкретниов случа], ко]а клаузула, по наоган.ето на
Врховниот суд на Република Македониjа, го има истото значен,е
како и потврдата за извршност, кога е регулирана со одредбите од
член 36 од ЗИП Заради тба за укинуван.е на клаузулата за
правосилност ставен на определена судска одлука, треба да се води
поетапка предвидена со оцредбите од член 36 став 3 од ЗИП

Согласно со одредбите од член 19 од Законот за процесната
поетапка, до донееуван.ето на одлука за главната работа судот со
решение ке ja запре процесната постапка ако утврди дека
постапката би требало да се спроведе според правилата на
вонпроцесната постапка. Според став 2 од истиот член, деjствиjата
што ги спровел процесниот суд (увид, вештачетье, сослушуван,е на
сведоци и др.), како и одлуките што ги донел то] суд, не се без
важност само поради тоа што се преземени во процесната постапка.

Несомнено е дека одредбата од член 36став 3 од ЗИЦ упатува
на вонпроцесна поетапка за укинуван.е на потврдата за извршност,
бидегки постапката се поведува по предлог, што е одлика на
вонпроцесната постапка, а по то] предлог се одлучува со решение,
што исто така е одлика на вонпроцесната постапка-член 2 односно
член 19од Законот за вонпроцесната поетапка. Мегутоа, цитираната
одредба од член 19 од Законот за процесната постапка, несомнено
упатува и на тоа дека доколку една правна работа е решена во
процесната постапка, наместо во вонпроцесна, со самото тоа,
одлуката донесена во процесната поетапката не е незаконита. Исто
тоа произлегува и од опредбите од член 14 од Законот за
вонпроцесната поетапка кои го регулираат прашан-ето за тоа кога
одредена одлука е донесена во вонпроцесна постапка, а поетапката
требало да се спроведе според правилата на процесната постапка.
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Според тоа, неоснован е нанодот истакнат во баран-ето за
заштита на законитоста дека ово] спор не е во надлежност на
судовите па заради тоа требало тужбата на тужителот да биде
отфрлена. Обратното произлегува од законските одредби, посебно
од оцредбата од член 36 став 3 од Законот за извршната постапка.

во ово] случаj, со нападнатата пресуда е поништена клаузула
на правосилност ставена на платен налог ко] не бил потпишан од
страна на суди] а, значи ставена е клаузула на правосилност на
непостоечка суцска одлука. Правниот интерес, а и водев-ето на
судска постапка од страна на тужителот за укинував,е на ваквата
клаузула, не само што има смисла и основа, туку е и единствено
можен начин да се одстранат ефектите на ваквата непостоечка
судска одлука што таа ги предизвикала во животот, односно во
правните одно си мегу луfето, бидеjки точно врз ваквата клаузула
на правосилност на платниот налог, спроведено е извршуван,е и се
префрлени значаjни средства од имотот на тужителот во имотот
на тужениот. Од друга страна пак е несомнено дека ваквата клаузула
за правосилност е неоснована, бидеjки е ставена врз непостоечка
судска одлука, па заради тоа и прави,ЛНОе применет ЗИЦ кога е
таа укината. Според тоа не е важно и не е од значен,е тоа што во
конкретниов случаj судовите не испитувале дали доставуван.ето на
ваквиот платен .налог е правилно или не е правилно извршено до
тужителот, бидегки самата околност што клаузулата за
правосилност е ставена на непостоечка судска одлука, Ja чини таа
клаузула неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.55/
94 од 27.09.1994 година.

260. Иетакнувавьето на ново баран-е во текот на извршната
постапк:а, кое баран,е пе е содржапо во цосуцевото побаруватье
по извршната исправа по Koja се спроведува извршуватьето, пе,
прететавува одстрапуваlЬе па неправилностите при
спроведуван.ето па извршувазьето, во смиела на член 47 од
Закопот за извршната постапк:а, туку претставува пово баратье,
за кое доверителот, доколку смета дека му припаfа, треба да
поднесе пов предлог за изврmyВaIЬе.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Истакнуван,е нови баралъа на име износ ко] што пр~тставува
пресметана камата на камата со тековна камата на то] износ, е
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надвор од досуденото побарув ан,е по извршната исправа и
дозволеното извршуван.е со решението за извршуваIЬе, па правилно
првостепениот суд зазел стоjалиште дека поставеното баран-е за
наплата на износот од 28.064,00 д. со камата, не претставува
отстрануваьье на неправилности при спроведуван,е на извршувагьего
во смисол на член 47 од ЗИЦ туку тоа претставува ново баран-е кое
што не е содржано во извршната исправа и решението за
извршуван.е, за кое, доколиу доверителот смета дека му приага ,
треба да поднесе нов предлог за извршуван,е и по редовен пат да се
обиде да го наплати тоа свое побаруван,е.

Решение на Стопанскиот суд на Македониjа Ссж.бр.559/94 од
7.04.1994 година.

261. Не може да се бара присилно изврmyваlЬе па пресуца,
со Koja доверителот е вратен па фупкциjа директор ка] цопжникот,
доколку во меГувреме изминало времетраезъето па мандатот па
неговата функци]« директор ка] должнавот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со пресуда на Општинскиот суд ко]« е потврдена со пресуда
на Окружниот суд, уважено е тужбеното баран-е и тужениот
задолжен да го врати тужителот , сега доверителот, на работно место
директор. Врз основа на оваа правосилна пресуда доверителот
поднел предлог за присилно извршуван.е 'против должникот за
вракан,е на работно место директор. Општинскиот суд го дозволи
извршуваььето и во исто време донел решение со кое му наложил
на должникот во рок: од 3 дена по добивазъето на решението да го
врати доверителот на работно место директор. Доверителот бил
директор на оваа функциjа од 21.06.1989 година и мандатот му траел
и му истекол на 21.06.1993 година што значи функциjата директорот
му траела до 21.06.1993 година. По цонесуван.ето на второстепената
одлука кога е донесена на 15.06.1993 година, функциjата на
доверителот му траела уште 6 дена, што значи после донееуван.ето
на второстепената одлука, односно после 21.06.1993 година
настапиле факти врз основа на кои, побарувагьето на доверителот
престанало, кои факти должникот не можел да ги истакне во
постапката, па ги истакнал во приговорот. во мегувреме, по
распишан конкурс со одлука од 30.03.1993 година, за директор на
должникот било именувано друго лице.
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При таква состоjба, правилно првостепениот суд го уважил
приговорот на должникот и го запрел извршуван.ето а спроведените
извршни деjствиjа ги укинал, бидезки доверителот не може да бара
вракан-е на истата должност-директор поради истекот на мандатот
на функциjата директор. Со истекот на мандатот, од 21.06.1993
година настапиле нови факти-околности врз основа на кои
престанало побаруван.ето, а кои факти должникот не можел да ги
истакне во првостепената и во жалбената постапка, па иетите ги
истакнал во приговорот. Поради истекот на времетраев-ето на
мандатот на функjциjата директор на доверителот, доверителот не
може да бара вракан,е на истата должност согласно одрецбите од
член 50 став 1точка 7 и 8 од Законат за извршна постапка.

Пресуда на Врховниот судна Република Македониjа Гзз.бр.37/
94 од 26.05.1994година.

262. Дополнителното стеКНУВ8В»енаправото насопственост
од страна на должникот на недвижноста, во однос на кора е
утврдено дека должникот му го нарушил мирното владение на
доверителот и е задолжен да му. ja врати недвиж:носта на
доверителот , не може да биде основ, согласно со опредбите со
член 50 точка 8 и член 53 од Законот за изврmната поставка, да
се запре дозволеното извршував.е за прецаватьена недвижноста
на доверителот .

о д о бра зло ж е н и е т о:

Во ово] случаj приговорот на должникот со предлог за
запиран.е на извршуван.ето се заснова на околност што должникот,
после настапувагьето на извршноста на извршната исправа, го купил
предметниот стан, за ко] со извршната исправа е утврдено дека му ,
го нарушил владението на доверителот и му е наложено станат да
му го предаде на доверителот во владение.

Согласно со одредбната од член 78 од Законот за основните
сопственосноправни односи, судот дава заштита според последната
состоjба на владението и настанатото смекаватье, при што не е од
влиjание правото на владение, правната основа на владението и
совесноста на владетелот.

Согласно со опредбат од член 441 став 2 од Законот за
процесната постапка, расправан-ето за тужбата поради смекаван.е
на посед ке се ограничи само на претресуваlЬе и цокажуван,е на
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фактите за последната состоjба на поседот и за настанатото
смекаватье. Исклучено е претресуван,е за правото на посед, за
правниот основ, совесноста или несовесноста на поседот или за
баран.ата за надомест на штета.

во ово] случаj настануван.ето на новиот факт-купуван-ето на
станот од страна на должникот, после извршноста на решението од
22.10.1992 година, нема значен,е во таа смисла што би престанало
побаруватьето на доверителот кое се заснива на извршната исправа,
решението од 22.10.1992 година. Согласно со цитираните одредби
од член 78 од заспа и член 441 став 2 од ЗПЦ околноста дали
должникот бил или не бил сопственик на предметнист стан не би
била од никакво аначен-е ни во самата процесна постапка во ка[а се
расправало по тужбата на доверителот против должникот за
смекаван.е на предметниот стан. Според тоа, то] факт-купуван.ето
на станот од страна на должникот не може да биде од било какво
значеьье и во извршната постапка, па Врховниот суц на Република
.Македонига смета дека правилно е применет законот кога е одбиен
предлогот на должникот со тоа што должникот како сопственик
на предметнвот стан, евентуално во друга постапка би можел да ги
оствари своите права.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.81/
94 од 22.06.1995 година.

263. Ако дояжникот цокрене процес или друга поетапка за
прогласуватье дека не е допуmтено извршувазьето, а
вэвршуван.ето сеуште е во тек и претходно не подвел приговор
против решението за извршуватье, неговата тужба нема да се
отфрпи како недопуmтена,туку процесната поетапка ке се запре
исписитеке се доставатна судотко] го спроведуваизвршувавето,
за да одлучи по тужбата како по приговор.

а д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната постапка не 9ИЛО спорно дека тужената порано
против тужителката поднела мандатна тужба до Општинскиот суд
ко] го издал предложениот платен налог, ко] станал правосилен на
ден 12.04.1991 година. Потоа тужениот, до истиот суд поднеп предлог
за извршуван.е исудот донел решение со кое го дозволил
извршувагьето на начин што ке се наплатува 1/3 од личниот доход
на тужителката ко] што таа го прима по основ на работен однос и
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со попис и процена и продажба на сиот имот на тужителката, во
висина потребна за подмируван.е на побаруван.ето и трошоците за
иэвршуван-е.Тужителката не приговорила на решението со кое е
дозволено извршуватьето.

При таква фактичка состоjба, пониските судови со примена
на член 54 став 1 од ЗИП тужбата на тужителката, со ко]» барала
да се утврди нецопуштеност на извршуван.ето, ja отфрлиле со
образложение дека таква тужба може да се поднесе само ако
претходно должникот изгавил приговор против решението со кое е
дозволено извршуватьето, па потоа биде упатен на процес, што во
случагов не е така зошто тужителката приговор не поднела.
Врховниот суд на Република Македониjа оценува дека со ваквото
одлучуван.е пониските судови погрешно ги примениле оцредбиге
од член 54од ЗИЦ а поради неутврдуватьенасите факти решавачки
за правилно одлучуван,е. Навистина според одредбиге на член 54
став 1 од ЗИЦ ако решението по приговорот зависи од неко]а
околност ко]» се однесува на самото побаруван,е, а мегу странките
таа е спорна, судот ке го упати должникот во определен рок да
поведе процес или друга постапка заради прогласуван.е дека
извршувагьето е недопуштено. Значи, за да може да се поведе процес
или друга постапка заради прогласуван,е дека извршував.ето е
недопуштено услов е претходно должникот да приговори на
решението,со кое едозволено извршуван,е, Мегутоа, ако должникот
поведе процес или друга постапка за прогласуваJЬе дека
иэвршуватьето не е допуштено, а извршуван.ето сеуште е во тек, а
претходно не поднел приговор против решението за извршувагье,
тогаш, според миспен-ето на Врховниот суд на Република
Македониjа, неговата тужба не треба да се отфрли како
недопуштена, туку процесната поетапка треба да се запре исписите
да седостават на судот ко] го спроведува извршуван.ето за да одлучи
по приговорот (во таква ситуациjа тужбата има исто значен,е како
и приговор) имаjки ги притоа предвид одредбите на член 51од ЗИП
дека ваков вид на приговори може да се поднесуваат се до
окончувагье на извршната постапка. Ова од таму што смислата на
ЗИП е во тоа што сите спорни прашан.а, кои би можеле да доведат
до прогласувагье на извршувагьето за недопуштено, мора претходно
да бидат истакнати во приговорот, па дури тогаш, по решение на
судот ко] одлучува по приговорот, да се покрене постапка пред
надлежниот суд.

Како во случаjов нема податоци за тоа дали извршната
постапка е сеуште во тек, нужно беше ревизиjата да се уважи,
решеНИJатана пониеките судовида се укинат ипрецметот да се врати
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на Општинскиот суд на повторно одлучуван,е, за да се оцени дали
поднесената тужба може да се смета за приговор против решението
за извршуван,е. Ако се утврди дека извршуван.ето е завршено тогаш
се исполнети условите за отфрлан.е на тужбата.

Решение на Врховниот суд на Република Македони]а, под
Рев.бр.471/93 од 16.12.1993 година.

264. После подвесенвот приговор од должвикот против
решението за извршуван,е врз основа ва веродостоjна исправа
(член 21 од Законот за извршна постапка), постапката
продоmкyва како по приговор против платен налог-парнична
постапка, па од ово] момент дадената изjава за повпекуван,е на
предлогот за извршував,е нема деjство во извршната постапка,
односно извршниот суд не може да донесе решение за эапирав,е
ва изврmната поставка.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите кон предметот се утврдува дека судот поетапувал
по предлог на доверителот ко] се заснова на член 21 од ЗИЦ и по
истиот предлог судот со решение го задолжил тужениот во рок од 8
дена да го плати побаруван.ето за главен цолг и камата, како што
стои во решението, со трошоци. Доверителот со пригов ор го оспорил
решението во целост, а тужителот после поднесениот приговор од
должникот го повлекол предлогот , но останал при баран-ето за
трошоци. При ваква постапка првостепениот суд требал да
поетапува во смиела на член 55 -а од ЗИП и немал основ после
истакнат ПрИГовор од должникот да ja применува одредбата од
член 37 од истиот закон. Ова од причини што после поднесен
приговор од должникот по решение за извршуван.е врз основа на
веродостогиага исправа, поетапката продояжува како по приговор
по платен налог (парнична постапка), и само во таа постапка
цоверителот, сега тужителот може да ja повлекува тужбата во дел
или цел осно , во ко]« постапка ке се применат и останатите оцредби
~ЗПП '

Пр имената на оцредбатаодчлен 37 од ЗИП е само во постапка
по предлог за извршуваьье , кога не е приговорено по задолжение
од баран.ето. Спротивно, кога со ПрИГоворке се оспори решението
за извршуван,е кое се заснова на веродостоjна исправа, судот ке
постапува по приговорот во смиела на член 55-а од ЗИП откако
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претходно ке го стави вон сила претходното донесено решение,
односно решението против кое што е приговорено.

Решение на Стопанскиот суд на Македониjа Ссж.бр.475/94 од
18.03.1994 година.

265. Извршниот суд со решение за изврmyваlЬе кога се
работи и за наплата на камата, на определен предлог на
доверителот должен е да ja определи висината па каматата во
апсолутен ИЗНОС7 па докол:ку должникот приговори во одвос на
висината и начинот на пресметуван-ето па каматата, судот е
должен пресметувв.ето да го изврши самиот или со помош на
вешто лице и потоа да одлучи за основаноета ва приговорот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

По предлогот на доверителот, првостепениот суд во извршна
постапка донел решение за извршуван.е во кое определил дека
должникот требало да плати цомицилна камата на главниот долг од
пресудуван.ето до исплатата на главниот долг и тоа во денарска
противвредност, а по однос на трошоците во износод 1.994,00денари,
затезна камата сметано од 25.09.1992година до денот на исплатата,
Против ваквото решение, должникот изjавил жалба и ja оспорувал
висината на паричната сума што требало да ja плати, дека истата ja
платил, а второстепениот суд при одлучувальето во жалбена
постапка, го потврдил првостепеното решение, односно жалбата jа
одбил.

Според наоган.ето на ово] суд,извршниот суд,при цонесуван,е
на решениjата за извршуваэье, потребно е паричното побаруватье
да го определи и спровеле само во износот ко] е потребен за
намируван-е на доверителовото побаруван,е, а во смисла на член 95
,став 1од Законот за извршната постапка. Исто така, истиот Закон
во член 4 налага извршувшьето заради остваруван-е на парично
побаруван.е да се спроведе и определи во обемат што е потребен за
намируватье, односно обеэбецувшье на тоа побаруван.е.

во случаjов, должникот го платил главниот цолг, а имал
приговор и по прашан-ето за платени износи и на споредните
побаруван.а, и тоа каматата на главниот долг и досудените трошоци
во постапката и каматата на трошоците. Кога вака било оспорено
побаруван.ето и висината, односно дека била платена, судот во
решението за извршуваьье бил должен точно да го определи обемот
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на извршуваььето и тоа, како главниот цолг, односно каматата и
трошоците во постапката икаматата. Притоа, треба да се пресмета
платениот износ и остатокот. Доколку должникот приговара по
однос на висината и начинот на пресметуваlЬе на затезната камата,
судот е должен пресметувагьето да го изврши самиот или со помош
на вешто лице и да наведе колку изнесува затезната камата. На то]
начин, должникот треба да знае по ко] основ Иколкав износ платил
и треба да плати.

Со оглед дека донесените извршни решениjа не ги содржат
сите податоци по прашан-ето за обемот на извршуватьето на
паричното побаруван,е, следуваше да се уважи баразъето за заштита
на законитоста, -уквнат побиваните решениjа и предметот врати на
првостепениот суд на повторно суден.е, односно извршуван.е.

При повторното судетье, првостепениот суд треба да ги има
предвид горните укажуван,а со тоа што ке определи и спроведе
извршуваьье врз парично побаруван.е само во износ ко] е потребен
за намируван,е на доверителовото побаруватье. Притоа, треба да се
определи обемот на извршуван,е на главното побаруван,е, каматата,
споредното побаруватье -трошоците. Точните износиза намируван-е
на парично побаруван.е треба да се наведат во решението и
должникот да има увид и прегледност на износите што треба да ги
плати, по кои основи и висина.

Решение на Врховниотсудна Република Македониjа Гзз.бр.19/
95 од 25.05.1995година.

266. Согласно Заковот за извршната постапка полноважна. .е xиnотеката KOJa со согласност на сопственвкот на недвижноста
е ставена врз неговата недвижвост , за дож ва трето лице, без
оглед ва тоа што сопствевикот на непвижноста во исто време ве
е в допжник сnpема одвосниот доверител.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Во баран.ето за заштига на законитоста подносителот
изнесува дека во случаjов се работело за суцско порамиуван-е
еклучено во смиела на член 251-вод Законот за извршната постапка.
Според член 251-б од то] Закон, во постапката за обезбедуван,е
доверителот и должникот можеле заеднички да бараат од еудот да
определи и спровеце укнижуван,е на заложно право на недвижноста
на должникот, а тоа се врши на начин и постапка од член 251-в од
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то] Закон. Согласно пак со одредбите од ЗИП можело, врз основа
на спогодба во смиела на член 251-в од то] Закон, да се оцреди и
спровепе извршуван,е само спрема должникот а не и спрема трето
лице, што значи не и спрема хипотекарниот должник. Ова од
причина што хипотекарниот должник не е должник на доверителот.
Според одредбите од глава 22 - а од ЗИЦ можело да се врши
обезбедуван.е со заснован,е на заложно право на недвижен идвижен
имот врз основа на спогодба на странките само помегу доверителот
и цолжникот, И да се заснива заложно право само на недвижни и
подвижни предмети на ко] има право сопственост должникот, а и
да се спровеце извршуван,е само спрема должникот, а не и спрема
друго лице, односно и спрема хипотекарниот должник, затоа што
склученото порамнуван.е мегу нив не претставува извршен наслов,
па спрема тоа не може да биде основ за спровецув ан,е на
извршувагье.

По наоган.е на Врховниот суд на Република Македониjа,
наводите од баран-его за заштита на законитоста се неосновани. во
случаjов постои судско порамнувалье мегу странките што е
полноважно . Во смисла на член 63 од 3аконот за основните
сопственосно-правни односи, ко] согласно член 5од Уставниот закон
за спроведуван,е на Уставот на Република Македониjа се применува
како републички пропис, носителот на обврската (а тоа значи
должникот) како и сопственикот на недвижноста оптоварена со
хипотека, (а тоа значи хипотекарниот должник) може, но не мора
да биде исто лице, додека носителот на побаруватьето што се
обезбедува со хипотека ( а тоа значи доверителот) како и носителот
на хипотеката, (а тоа значи потекарниот доверител) секогаш е едно
и исто лице.Освен тоа што свогата обврска должникот може да ja. .за]акне со ставан-е хипотека врз ево]ата недвижност, можно е
обврската на должникот да биде заjакната со ставан-е хипотека врз
недвижност во сопственост на друго лице, па во то] случаj должникот
и хипотекарниот должник се две различни лица.

во конкретниот случа], неспорно е дека судскотопорамнуван,е
е со учество и согласност на хипотекарниот должник и истото
претставува извршна исправа . Од доказите и списите во предметот,
видно е дека .хипотек арниот должник не Ja оспорува
конституираната хипотека, туку тврди дека долгот должникот го
платил на доверителот , без за ова да презентира писмени цокаэи,
со тоа што посочува сведоци ко] во спорот ке го потврдат
исплатуваIЬето на долгот .

Баратьето за заштита на законитоста се однесува на тоа дека
хипотекарниот цолжник не е должник на доверителот и дека странки
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во случаjов можеле да бидат само доверителот и должникот, па
според одрецбите од ЗИЦ побиваното и првостепеното решение
биле донесени со повреда на иетите.

Откако Врховниот суд на Република Македонига наjде дека
во случагов предложеното извршуван,е се темели на полноважна
извршна исправа - цитираното судско пор амнув ан,е, а
хипотекарниот должник може да биде должник и на доверителот,
согласно оцредбата од член 393 а во врека член 408 од ЗПЦ се
донесе решение како во изреката.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Гзз.бр.107/93 и Рев.бр.1318/93 од 21.12.1993 година.

267. во спогодбата за постоетьето на побарувазьето на
цоверителот и за времето. на неговото втасуван,е, како. и за
согпасност па страпките дека со. укнижував.ето на заложното
право. над ведвижност па цолжникот се обеабедува паричното
побаруван,е на до.веритело.т:) и при запишуватьето па такната во
иптабулацио.вите книги, нужно. е да се внесат не само. главниот
цопг, туку и стапката на каматата што. се должи, времето. од кога
почпува да тече каматата и други околности од кои со. сигурност
може да се утврди пеловупявот износ па цолгот на ко.]се одвесува
иптабулациjата. МеГутоа не постои пречка извршуватьето да се
спровеце и кога во. иптабулацио.ната книга е запвшано дека се
должи камата според спогодбата и цоговорите на странките.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основано укажува Jавниот обвинител на Република
Македони] а во баразъето за заштита на законитоста, и Врховниот
суд на Република Македониjа тоа го прифака, дека во спогодбата
постигната во смисла на член 251-а од Закопот за извршната
постапка (ЗИП), треба да се утврди постоетьето на побаруван.ето и
времето на неговото втасуватье, како и согласноста за укнижуван.е
на заложното право врз недвижноста. Исто така, при укнижуван.ето
на заложното право-хипотеката врз недвижноста на залогодавецот,
односно запишуван.е во интабулационите книги, треба" да се внесат
сите елементи за долгот на должникот: големината на износот на
дол гот, стапк ата на каматата што треба да се плати, времето од
кога таа започнува да тече и други околности од кои со сигурност
може да се утврди големината на долгот, што е од значен,е за
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информиран-е на останатите лица кои сакаат да се запознаат со тоа
со какви износи е ставена хипотека односно интабулациjа врз
односната недвижност.

Мегутоа, иако во ово] случаj така не е постапено, туку во
интабулационите книги е внесен само главниот долг, со означуваи,е
дека побарувазьето на заложниот доверител втасува за наплата со
камата и други трошоци според условите и утврдена динамика во
договорот за кредит склучен мегу странките и означен во
интабулационата книга, не постои пречка, извршувагьето, по предлог
на доверителот , да се спроведе онака како што е содржано во
спогодбата склучена мегу странките со повикуваьье на договорот
потпишан од нив.

Заради тоа во то] дел, баран-ето за заштита на законитоста
не е прифатено.

!,
Решение на Врховниот суд на Република Македонига Гзз.бр.51/

96 од 20.11.1996 година.

268. Не едозволена ревизиjа против решение за привремена
мер ка донесено во процесна постацка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд со решение издал времена мерка со кога
е задолжена тужената на име придонее за издршка на малолетните
деца на странките месечно да плака определен износ сметано од
17.01.1994 година, па и во иднина, да плака по ист основ по 25% од
свогата плата за секое од децата или вкупно за двете деца 500/0од
платата, се додека не настанат изменети околности, односно до
правосилно завршувагье на постапката за развод на бракот.

i ,., Второстепениот суд во жалбена постапка, делумно уважуваjКи
ja жалбата на тужената, го преиначил првостепеното решение
така што го намалил процентот за плакан-е на издршката,
сведуватки го на 30% од платата. . .

Против. второстепеното решение изгавена е ревизига.
Ревизискиот суд ja отфрлил ревизиjата како нецоэволена од
следните причини:

Согласно член 263 од Законот за извршната постапка,
привремена мерка може да се определи пред покренуван.е и во
текот на судската постапката или управната постапка, како и по
завршуван.ето на тие постапки, се додека иэвршувазьето не биде
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спронедено. Условите за оцр едуваьье привремени мерки за
обезбедуввн,е, пропишани се во то] закон, а не во Законот за
процесната постапка. Со член 9 од Законот за извршната постапка
пропишано е дека против правосилна одлука донесена во постапка
за извршуван.е и обезбецуван.е не едозволена ревизиj а. Иако
решенигата за привремени мерки се донесуваат и во процесна
постапка ,сепак условите за определуван.е на истата и правните
лекови, предвидени се во опредбите на извршната постапка и тие
треба да се применуваат. Така во случаjов, ревизиjата изjавена
против решение за времена мерка произлегува дека е недозволена,
поради што согласно член 392 а во врска со член 389 од ЗПЦ
следуваше таа како таква да се отфрли.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Рев.бр.5/
95 од 20.04.1995 година.

269. Опредбата со Koja издавав-ето на привремена мерка, е
условено со направено верстатно поетоев-ето на опасноста дека
без издавазъето на мерката, остварувазъето на побарувазьето ке
се осуети или значително отежне, односно дека издаван-ето е
потребно за да се спречи употребата на сила или настанувшьето.па пепадоместлива штета, се одвесува па позицигата па
цоверителот, а пе па позвцвтата па должникот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд утврдил дека баратьето за издаван-е на
привремена мерка на предлагачката е основано во смисла на
оцредбите од член 267 од Законот за извршната постапка, од причини
што судот смета дека е нецелисходно ниту оправдано, насред
учебната година да биде отстранет еден наставник за да биде примен
друг, при непостсен-е на правосилна одлука по спорот што
предлагачката го има заведено пред Општинскиот суд , за
утврдуватье на тоа дека тужителката има засновано работен однос
со тужениот на неопределно работно време. Доколку тужбеното
баран,е на тужителката во заведениот спор биде усвоено, а и_стата
претходно биде отпуштена од работа, за тужителката, како и за
пошироката заедница односно Републиката, би настанала штета со
плаказъето на заостанатите лични доходи. Заради тоа првостепениот
суд го усвоил предлогот на тужителката за издаван,е на привремена
мерка.
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1,

Окружниот суд како второстепен, одбивагки ja жалбата на
тужениот против ова решение, наога дека првостепениот суд
правилно заклучил дека би се нарушил наставниот процес во
училиштето, доколку тужителката престане да оди на работа, а
пак доколку спорот биде решен во неjзина полза, за неа би
настанала штета односно таа штета би ja платила пошироката
општествена заедница, во вид на изгубен личен доход.

Согласно со одредбите од член 435 од Законот за
процесната постапка, во текот на постапката во процесите од
работните односи, судот може и по' службена должност да
определи привремени мерки што се применуваат во извршната
постапка заради спречував-е на насилно постапуван,е или заради
отстрануван,е на недоместлива штета.

Според тоа, а и според опредбите од член 267 од Законот за
извршната постапка, значи привремена мерка може да се
определи ако доверителот го стори нерогатно постоеььето на
побаруван.ето и опасноста дека инаку остваруван-ето на
побаруватьето ке се осуети односно знатно отежне, односно и
кога доверителот стори верогатно дека мерката е потребна да
би се спречила употребата на силата или настануван-е на
ненадоместлива штета.

По наогатьето на Врховниот суд на Република Макепони]а,
одредбите за осу етуван,е односно знатно от еж нуван.е на
остварував-ето на побаруван.ето, одно сно за спречуван-е на
употреба на сила или настануватье на ненацоместлива штета, се. . .однесуваат на позицигата на доверителот, односно во ово] случа]
на тужителот, а не на позициjата на цолжникот односно во ово]
случаj на туженото училиште. Ниту тужителката во сво[от
предлог навела, ниту пак судовите утврдиле дека во случаjов.по стогат претпоставки за наст-ануван,е на услови за
ненадоместлива штета на тужителката, доколиу не биде издадена
оваа привремена мерка. Според тоа, поради непосгоен-е на
претпоставките за издаван-е на привремена мерка, Врховниот
суд на Република Македонига наjде дека баразъето за заштита на
законитоста на Jавниот обвинител на Република Македониjа е
основано, и поради тоа предлогот за издаван-е привремена мерка
е оцбиен.

Решение на Врховниот суд на Република Макецони] а
Гзз.бр.65/95 од 12.09.1995 година.
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270. Договорот за продажба на ведвижност, ко] е скиучен
спротивно на забраната за продажба на таа недвижност со судско
решение за издадена привремена мерка, за кое знаеле и двете
странки, е склучен спротивно на принудните прописи во смисла
на член 103од Заковот за облигационите односи и ве произведува
правно деJСТВО.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во редовната постапка со побиваната и првостепената пресуда
утврдено е дека на ден 5.08.1994 година пред првостепениот суд
заклучен е и заверен договор за купопродажба на деловен простор
локал. Како продавач на деловниот простор се [авув а
четвртотужениот, а како купувачи се JaBYBaaT другите тужени.
Тужителите водат постапка за раскинуван-е на договори и парично
побаруван,е, по ко] предмет е во тек постапката и донесени
решениjа за привремена мерка од 7.03.1994 година и 11.04.1994
година за забрана за отугуван,е на недвижен имот.

На така утврдена фактичка состоjба со првостепената пресуда
одбиено е тужбеното баран.е на тужителите како неосновано, затоа
што првостепениот суд оценил дека со донесените привремени
мерки од 7.03.1994 година и од 11.04.1994 година, забраната за
отугуван,е на недвижен имот се однесува само на една страна, па
договорот во смисла на член 103став 2 од Законот за облигационите
односи може да остане во сила ако со законот не е предвидено нешто
друго.

Окружниот суд како второстепен со побиваната пресуда го
уважил тужбеното баран.е на тужителите во целост, затоа што
заклучил дека со донесените решениjа за времена мерка од 7.03.1994
година и 11.04.1994 година се забранува отугуван,е нанедвижен имот.
Тие решениjа се донесени пред склучуван.ето на договор от за
купопродажба на недвижен имот НД.бр.25/94 од 5"08.1994 година,
од каде што произлегува дека тужените знаеле за таквата забрана
за отугуван,е на недвижниот имот, во ко] спаfа и локалот, па сепак
го склучиле договорот за купопродажба. на ко] начин тие се
однесувале спротивно на моралот и на принудните прописи, поради
што склучениот договор за куперодажба претставува изигруван,е
на правата на тужителите, и е ништовен согласно одредбата од член
103 став 3 од Законот за облигационите одиоси (300).

Врховниот суд на Република Македониjа наога дека, иако
странките знаеле за привремените мерки кои што биле донесени од
страна на првостепениот суд на ден 7.03.1994 година и 11.04.1994
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година, за забрана за продажба на недвижен имот, сепак тие на
5.08.1994 година го склучиле договор от за купопродажба на локалот .
Од тие причини, а со таквото постапуван,е тужените се однесувале
несовесно и спротивно на издадените времени мерки од овластен
орган донесени врз основа на закон, со кои бил забранет прометот
на локалот, а кое нешто повлекува ништавност на склучениот. .договор, па то] како таков не може да произведува правно дегсгво.

По оценка на ово] суд, правилно наога второстепениот суд
дека склучениот договор за продажба на локалот е ништовен во
смисла на член 103 од ЗОО. ипо наоган.ето на ово] суд, договорот
за продажба на недвижен имот ко] е склучен спротивно на забраната
за продажба на таа недвижност со судско решение за издаван-е
таква привремена мерка, е склучен спротивно на принудните
прописи во смисол на цитираната законека одрецба и не произведува
правно деjство. Судот при донесуван.ето на таквите решениjа, како
надлежен орган, постапувал во спроведуватьето на опредбите од

"1 ЗИП како принуден пропие, поради што и таквата судска забрана
има карактер на принуден пропис. Уште повекс што во ово] случа]
забраната се однесува и на двете страни од договорот . Имено, како
што наога првостепениот суд, за забраната знаеле и купувачите кои
се тужени во ово] случаj. Според тоа логично е дека изречената
забрана за продажба се однесува и за купувачите, бидеjки се работи
за двостран правен однос.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони]а под
Рев.бр.386/96 од 14.11.1996 година.

271. Против решението за продажба на имотот на стечаjпиот
должник жалба не може да изjави заинтересираното лице, туку
единствено стечаjниот должн:ик: и доверителите.

Иетите еубjекти имаат активна легитимациjа за повецував,е
епор за поништувазье на продажбата единствено ако се оштетени
интересите на доверителите, а не и на заинтересираните лица
(член 136 од Заковот за присилно порамнувазье, стеча] и
ликвидациjа).

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со Законот за присилно порамнуваlЬе, стечаj и ликвидациjа
и ео Законот за процесна постапка, не е пропишано дека
заинтересирани лица за купуваи-е на имот на стечаен должник се
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овластени да вложуваат жалба против решението за продажба на. .стечатната маса на сгечагниог должник. што се однесува до самиот
договор за продажба на стечаjниот должник, во член 136 од Законот. .за присилно по рамнуван,е , ст-еча] и ликвидацига, како ле кс
специjалис, е пропишано ко] е овластен да бара поништуван,е на
продажбата и тоа под услов, ако се оштетени побаруван.а на

. .
доверителите, а според ово] пропис, тоа се доверителот и
должникот.

Предвид на ваквата законска одредба, не е пропишано право
на заинтересираните лица да вложат жалба против решението за
продажба на имотот на стечаjниот должник, ниту пак право да
бараат поништуван.е на продажба на имотот на стечаjниот должник,
со тужба за заведуван,е на спор, што е во духот и согласно со
Законот заприсилно порамнуван,е , стечаj и ликвидациjа.

Решение на Стопански суд на Македонига Ссж.,бр.316/92 од
16.03.1992 година.

272.При досгавувазьетона писмендоказ до Окружпиотсуд
Скопjе на 15 дена пред истекот на 1994 година, постоjните
политички партии би требало во целост да докажат дека ги
исполпуваатусловите за постоетьекако политачка партига, кои
се пропишави со одредбите од Закопот за политичките партии
т.е. да достават докази дека во неа члепуваат наjмалку 500
полнолетпи граfапи-државjани на Република Македопиjа, со
постоjапоживеaлиmте во РепубликаМакедопиjа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Неосновани се инаводите во жалбта за погрешна примена на
материj алното право. Имено, Окружниот суд во Скопj е како суд
ко] го води судскиот регистар на политичките партии, побиваното
решение го донел врз основа на член 17·став 1 точка 4 и став 2 во
врска со член 7 став 2 од Законот за политичките партии ("Службен
весник на РМ" бр.41/94), повикувапси се при тоа и на оцредбите од
член 13 став 2 од Законот за политичките партии.

Спрема одрепбите од член 7 став 2 од споменатиот закон,
политичката партиjа е должна 15дена пред истекот на секо]а година
да доставува писмен доказ до Окружниот суд во Скопjе со ко] ке се
утврди дека броjот на основачите не е намален. Притоа, со
одредбите од став 1 од то] член е пропишано дека, политичка
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партиjа можат да основаат наjмалку 500 полнолетни грагани
државjани на Република Македони]а, со постоjано живеалиште во
Република Македонига.

Согласно со оцрепбиге од член 13 став 1 од то] Закон,
Окружниот суд во Скопj е е должен во рок од 15 дена од ценот на
поднесуван.ето на бараььето за запишуван,е во суцскиот регистар,
да донесе решение за упис на политичката партига во судскиот
регистар. Со став 2 од то] член е пропишано дека, ако Окружниот
суд во Скопj е утврди дека баран-ето за запишуватьето во судскиот
регистар е нецелосно, односно Статутот не ги содржи прашан.ата
определени со членот 9 од ово] Закон, ке го повика подносителот
на баран-ето за регистрациjа во рок од 30 дена да го дополни
баразъето за регистрациjата, а со став 3 од то] член дека, цоколку
подносителот на баразъето за эапишуватье во судскиот регистар не
постапи согласно со ставот 2 од ово] член, Окружниот суд во Скопj е
ке донесе решение со кое ке го одбие баран.ето за запишуван,е во
судскиот регистар.

Со оцредбите од член 17 став 1 од то] Закон, се пропишани
случаите кога политичката партиjа престанува, мегу кои е и случаjот
од точка 4, според Koja одредба политичката партига престанува и
кога броjот на членовите ке се намали под законски определениот
броj за неjзино основан,е. Според став 2 од то] член, случаите пд
став 1 на то] член ги утврдува Окружниот суд во Скопjе со решение
за престанок на политичката партига.

во оцредбата од член 35 од то] Закон е пропишано дека,
постошите политички партии се должни своите програми и статути
да ги усогласат со одрецбите на ово] Закон во рок од три месеци од
денот на неговото влегуван.е во сила. Според оваа одредба, значи
во Статутот на политичката партиjа, согласно член 9 од то] Закон,
треба да бидат предвидени и случаите за престанок на политичката
партиjа содржани во член 17 од Законот, мегу кои и случаjот кога
броjот на членовите ке се намали под законски определениот броj
за неjзино основатье, а тоа е броjот од 500 полнолетни грагани
државjани на Република Македони]а, со посгогано живеалиште во
Република Македони]а. Со оглед на тоа што ово] Закон влезе во
сила на 12.08.1994 година (обjавен е на 5.08.1994 година), значи
усогпасуван.етона програмите и статутите на посто]нит е политички
партии требало да се изврши до 12.11.1994 година, што значи веке
при првото постапуван.е според одредбата од член 7 став 2 од
Законот, политичките партии биле должни да достават докази дека
во се го сообразиле своето постоен.е и работен.е според одредбите
на споменатиот Закон за политичките партии.
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Со оглед на погоре изнесените одредби од то] Закон, и по
наоган.ето на Врховниот суд на Република Македониjа, правилно е
правното стоjалиште изнесено во побиваното решение на
Окружниот суд во Скопjе дека во првичното постапуван,е според
одредбата од член 7 став 2 од Законот, постоjните политички партии
во целост треба да докажат дека ги исполнуваат условите за
постоегье како политичка парти] а кои се пропишани со одредбите
од то] Закон за политичките партии. Според тоа, политичката
партиjа при крают на 1994 година, требало да ja достави сета
потребна документациjа за да се утврди дали навистина во неа
членуваат наjмалку 500 полнолетни грагани-држашани на Република
Македониjа, со постоjано живеалиште во Република Македониjа.

Жалителот во ово] случаj, таквата потребна документацша
не ja нидоставил иако судот тоа го побарал, па според тоа оправдано
е да се смета дека броjот на неjзините членови е намален под
законски опрецелениот броj за неjзино основан.е предвиден со
опредбата од член 7 став 1 од Законот, и заради тоа Окружниот
суд во Скопjе правилно го применил материjалното право кога
согласно со одредбата од член 17став 2 од Законот, со побиваното
решение утврдил престанок на таа политичка партига.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гж.бр.8/
95 од 12.09.1995 година.

273. Со оглед на тоа што эапишувалье-го во судскиот
регистар се врши според правилата на вонпроцесната постацка
доколку во текот на постапката за запишуван,е во судскиот
регистар на своютвото директор, односно престанокот на тоа
своютао на определено лице, се поставипрашан.е за правилноста
изаконитоста на избиразъето на органотшто го именувалодносно
разрешил цвректорот, регистарскиот суд е овластен да испита
само тоа дали изборот на то] орган е оспоренилине во сооцветна
судска поставка, но не и да испитуваи утврдува дали изборот на
то] орган е правилно и законито извршен.

Од о б р а з л о ж е н и е т о :

При утврдената фактичка состоjба по предметот,
првостепениот и второстепениот суд заклучиле дека не се исполнети
формалните и материjалните услови од член 33 и 34 од Законот за
постапката за упис во судскиот регистар, за бришен,е на лицето Б.В.
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како директор на предлагачот без ограничуван-е и запишуван.е на
лицето и.с. како В.Д. директор без ограничуван,е. Ова, поради тоа
што на два члена на Работничкиот совет не се дадени гласовите
кои се утврдени од Изборната комисиjа и што не е постапено во
согласност со член 12од Законот за избор на органите на упавуваьье
и на другите органи на ОЗТ, односно поради тоа што денот на
изборот требало да го определи Собранието на општината.

Мегутоа, Врховниот суд на Република Македонита не може
да го прифати како основан таквиот заклучок на пониските судови
поради следниве причини:

Запишуван.ето во судскиот регистар се врши според правилата
на вонпроцесната постапка што произлегува од содржината на член
1 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар ("Службен
лист на СФРJ" бр.13/83). Тоа значи дека, доколку во текот на
постапката за эапишувагье во судскиот регистар се поjават спорни
прашан-а во врска со избирачкото право, иетите не може да ги
расправа и решава регистарскиот суд, туку друг суд во спорна
постапка. Прашатьето на повредата на избира чкото право и повреди
при изборната постапка за членови на Работничкиот совет, се
решава во спорна постапка. Имено, согласно член 65 од Законот за
избор на органите на управуван-е и на другите органи во ОЗТ
("Службен весник на СРМ" бр.42/77 и 48/88, ко] престанал да важи
врз основа на Одлуката на Уставниот суд на Република Македониjа,
У.бр.208/95 од 19.11.1995 година, наден26.12.1995 година-"Службен
весник на РМ" броj 62/95), меГу цругото.секо] работник и синдикална
организациjа имаат право на приговор до Изборната комисига за
неправилностие кои се однесуваат на изборната постапка , ко] се
поднесува во рок од 24 часа. Со член пак 68 став 1 од истиот Закон
е опрепелено дека против акот на Изборната комисиjа секо]
работник и синдикалната органицаиоj а можат да побараат заштита
пред надлежниот суд во рок од 3 дена од ценот на доставуван-его на
актот. Оттука следува заклучок дека прашан-ето на зако нито ета
на спроведената постапка ка] предлагачот, за избор на членовите
на Работничкиот совет-во смиела на тоа дали во конкретниот случа]
навистина се избрани членовите на Работничкиот совет, односно
дали е постацено спротивно на член 12 од навецениот Закон, кога
денот на изборите не го определило Собранието на општината и
тн., не може да се оценува пред регистарскиот суд и во вонпроцесна
постапка, туку во постапка иницирана од овластените субjекти и
пред надлежниот суд, согласно цитираниот член 68 став 1, на што
основано укажува подносителот на баран-ето.
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Поради наведеното, Врховниот суд на Република Македонига
наога дека пониските судови со побиваните решени] а погрешно го
примениле материjалното право и поради тоа не биле во можност
да утврдат целосна фактичка состоjба по предметот по однос на
прашан-ет-дали неко] од овластените субjекти од цитираниот член
65 и 68 од Законот за избор на органите на управуван.е и на другите
органи во ОЗТ, побарал заштита на избирачкото право и каков е
резултатот на таквата заштита.

Поради тоа, нема услови за преиначуван-е на побиваните
решенига согласно член 395 став 1 а во врека со член 408 став 2 од
ЗПЦ поради што следуваше да биде решено согласно член 366
став 2, член 395 став 2 и член 408 став 2 од истиот закон, т .е.
решениjата да бидат укинати и предметот вратен на повторна
поетапка на првостепениот суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Гзз.бр.105/95 од 11.04.1996 година.

274. Заковот за поставката за уnис во судскиот регистар и
Уредбата за уnис во судскиот регистар на претnpиjатиjата и други
правни лица што вршат стопанска AejHOCT,не валатаат уnисот на
субjектите кои настанале со поделба на претnpиjатието, пред
регистарскиот СУД да биде истовремен.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Стопанскиот суд на Македониjа ja одбил жалбата на учесникот
и ги потврдил решени] ата на Окружниот стопански суд, со кои е
запишано бришен.ето на учесникот а запишано е организиран-е на
други две претприjатиjа кои произлегле од бришаниот учесник.

во баран.ето за заштита на законитоста Jавниот обвинител
на Македонига ги побива правосилните решениjа покраj другото и
поради тоа што уписот на новите субjекти кои произлегле од
бришаното претприjатие требало да биде истовремено извршен .

Врховниот суд на Република Македониj а, решавалки по
баразъето за заштита на эаконитоста, наjде дека тоа е неосновано
поради следното:

Согласно член 24 став 1од Уредбата, ако субjектот на уписот
се подели на два или повекс субjекти во судскиот регистар се
запишува новиот субjект. Ниту Законот за постапката за упис во
суцскиот регистар, ниту Уредбата за уписот во судскиот регистар
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на претприjатиjа и други правни лица што вршат стопанска деjност,
не налагаат уписат на суб]ектите кои настанал е со поделба пред
регистарскиот суд да биде истовремен. Спротивна на тоа, согласно
член 30 од наведенист Закон и член 27 од нанецента Уредба,
истовременоста се бара само во врска со уписат на навиот субjект
и бришен.ето на уписат на субjектот ко] престанува, а тоа есосема
друга работа Kpja нема и не може да има влиjание врз прашан-ето
на истовременоста на уписат на новите субjекти. Дикциjата на
цитираниот член 24 став 1 од Уредбата укажува дека во судскиот
регистар се упишува навиот, а не новите субjекти, што пак упатува
исто така, на фактот дека овие прописи не налагаат потреба од
истовременоста на уписот на новите субjекти во судскиот регистар.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.84/
93 од 30.09.1993 година.

275. Одлуката за именуван,е на вршитен на должноста
директор на земjоделска задруга, ако е донесена од стечаjниот
совет по одобрував,е на присилвото порамнував,е, не произведува
правно AejcTBo.Врз основа на таа оцпука не може да се бара
промена во судскиот регистар на лицето овластено за эастапуван,е
на задругата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според наоган.ето на ово] суд, стечаjниот совет немал
понатаму свластуван-е да назначува вршител должност на директор
на Земjоделската задруга, а понатаму работоводен орган на
задругата може да назначува собрнието на задругата, во смиела на
член 11 од Законот за задругите ("Службен лист на СФPI" бр.3/90),
ко] се применува како републички пропис.

Регистарскиот суд немал услови да донесе решение за промена
на лицето овластено за эастапуватье на задругата од причина што
донесеното решение од стечаjниот совет не било исправно, одно сно
тоа решение за назначував-е ВД директор е донесено од ненадлежен
орган. Според тоа, истото не може да служи како исправа во смиела
на член 58 став 2 од Законот за постапката за упис во судскиот
регистар, да се изврши промена на лицето за эастапувазье. .Тоа
покажува дека донесеното решение е незаконито и следуваше да се
укине.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
Гзз.бр.136/92 од 18.03.1993 година.
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276. Пропишаните материjалвоправни рокови се утврдуваат
кон Република Македониjа односно кон неjзивите органи, а не
кон Jавниот правобранител на Македониjа, ко] што во споровите
во кои Република Македовиjа учествува, е процесуален эастапник
пред суцовите.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Ово] суд го дели стоjалиштето на првостепениот суд, дека
Гавното правобранителство на Македонига е само процесуален
застапник на Република Македониjа, а да поимот на подносителот
на тужбата треба да се поврзе со прописот од член 71-a став 2 од
Законат за постапката за улис во судски регистар, каде е пропишано
дека тужба може да поднесе лицето кое има правен интерес да се
утврди ништовност на уписот. Министерството за финансии е
управен орган на РМ, па според тоа РМ, како држава има право и
правен интерес да се jави како тужител по ово] спор. во член 1 од
Законот за [авното правобранителство е пропишано дека истото
превзема мерки.и правни средства определени со законот, заради
правна заштита на имотот и имотните права и интереси на
Републиката, во член 3 од истиот закон е пропишано дека државните
органи се должни да го известат надлежното JЦ за сторената
повреда на имотните права и интереси. во член 5 став 2 од истиот
Закон дури е пропишано, ако странката што ja .застапува JЦ без
оправдана причина не ги достави навреме бараните податаци и
известуван.а, па поради тоа настане штета, JЦ ке го извести за тоа
надлежниот старешина, односно индивидуален орган на управувагье,
а може да предложи и поведуван-е постапка за вадомест за
предизвиканата штета. Од ова произлегува дека JП на Македони]а,
за правна заштита на имотните права и интереси на РМ, пред
судовите се [авува како процесуален застапник со оглед дека на РМ
поседува целосен правен субj ективитет и деловна способност.
Според тоа, правилно постапил првостепениот суд кога роковите
пропишани во член 71-а став 3 од Законот за постапка за упис во
судски регистар ги утврдувал спрема РМ, односно спрема
Министерството за финансии, кое е дел на државната управа во
смисла на член 95 од Уставот на Република Македониjа.

Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига Ссж.бр.5/95 од
1.02.1995 година.
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277. Неправилно избран член во Управниот одбор на
Акционерско друштво, не го доведува во прашан-е легитимитетот
на целиот Управен оцбор.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот суд го опбил баран-ето на предлага чот за
промена на лице овластено за застапуван.е поради тоа што нашол
дека Управниот оцбор кога на седницата од 8.06.1995 година
одлучувал за избор на нов генерален директор, не бил конституиран
согласно Статутот во легитимен состав, за да може да одлучува.
Спрема тоа, одлуката била донесена од нелегитимен орган, па врз
основа на таква одлука неосновано било баран-ето на предлага чот
да се изврши бараната промена на лицето овластено за застапуван,е.
Притоа, се мисли на нелегитимно избраното лице Д. Б. како член
на Управниот одбор.

Второстепениот суд, прифакагки ja тезата изнесена во
првостепената одлука во целост, исто така наога дека согласно член
32 од Законот за постапката за упис во суцскиот регистар, пред
донесуватьето на решение за баран-ето за упис во судскиотрегистар,
регистарскиот суд иепитува дали се исполнети формалните и
материjалните услови. Формални услови по член 33 став 1 точка 4
од истиот Закон се дека иеправите треба да бидат донесени во
пропишана постапка. Поради тоа, правилно првостепениот суд
сметал дека одлуката за избор на С.Г. за генерален директор не е
донесена во пропишана поетапка токму поради тоа што Управниот
одбор, ко] j а донел оваа оцлука, не бил во состав избран согласно
член 30 од Статутот на предлагачот, што прететавува формален
услов од член 33 став 1точка 4 од цитираниот Закон.

Ово] суд наога дека стоjалиштето на пониските судови е
погрешно и дека наводите во баран-ето за заштита на законитоста
се основани, ако се имаат предвид оцрецбите од Статутот на
предлагачот. Имено, согласно член 32 став 1од Статутот, управниот
одбор на друштвото се состои од 7 члена. Согласно член 35 став 1
од истиот акт, управниот одбор на друштвото работи и одлучува
на седници, асогласно став 2 , седница на управниот одбор може да
се одржи ако се присутни мнозинство од членовите на управниот
одбор. Понатаму, согласно член 36 став 1 од Статутот, управниот
одбор одлучува со мнозинство на гласови од присутните членови.
Спрема тоа, основани се наводите во баран.ето за заштита на
законитоста дека тоа што еден член е неправилно избран, не може
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да го доведува во прашан,е легитимитетот на целиот Управен одбор
за донесуватье на Одлуката за разрешуван,е, односно избор на
генерален директор. Ова дотолку повеке што, неспорно, на
седницата на Управниот одбор присутни биле мнозинство од
членовите и дека од иив за Одлуката гласале потребен броj членови
во смисла на опредбите од член 36 став 1 од Статутот.

Поради изнесеното, а како пониските судови со побиваните
решениjа го повредиле Законот за постапката за упис во судскиот
регистар, во врска со Статутот на предлагачот, при што заради
потребата од испитуван.е на другите услови за бараниот упис во
судскиот регистар од страна на првостепениот суд нема услови за
преиначуван,е на побиваните решениjа, согласно член 395 став 2 во
врска со член 408 од ЗПД укинати се побиваните решени] а и
предметот е вратен на повторна постапка на првостепениот суд.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.l/
96 од 6.02.1996 година.

278. Лицето што се именува за вршител на должноста
директор на ДРУШТВОТО7 заради упис во судскиот ретистар како
лице овластено за эастапував,е, не е нужно да ги исполнува и
посебните услови во поглед на стручаата спрема7 утврдени со
статутот на друштвото за ииенував,е на директор.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Второстепениот суд во нападнатото решение наога дека
првостепениот суд погрешно го применил член 34 'од Законот за
поетапката за упис во судскиот регистар во врска со член 48 и 51 од
Статутот на предлагачот кога го уважил предлогот идозволил упис
во судскиот регистар како лице овластено за эастапуван,е
именуваниот вршител на должноста директор, од причини што тоа
лице нема висока стручна спрема економски или правец факултет,
каков услов е предвиден според член 51од Статутот на предлага чот
за директор на друштвото.

Ваквото правно сто] алиште на второстепениот суд е
неправилно. И според ово] суд,таквото стоjалиште нема основ ниту
во цитираните законски прописи, ниту во цитираните одрецби од
Статутот на тужениот. Законот за претприjатиjата во одредбите
што се однесуваат на претприj атиjата во мешовита сопственост,
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каков што е предлагачот, не содржи никакви правила за посебните
услови .што треба да ги исполнува директорат на таквото
претпригатие, додека пак за вршител на должноста директор не
содржи никаква регулатива. Правила за тоа не содржи заканат ниту
во општите ниту во заедничките одредби што се однесуваат за сите
претприjатиjа. Тоа е оставено да го уредуваат самите претприjатиjа
во своите Статути. Според член 48 од Статутот на тужениот, ако
Управниот одбор не именува директор во определен рок ке донесе
одлука за именуван.е на вршител на должноста. Вршителот на
должноста ги има сите права и должности на директорот .Вршителот
на должноста ja врши таа функциjа до именував-ето на директорот,
а натмногу 1 година. Според член 51 од Статутот на тужениот, Зq
директор на друштвото може да биде именувано лице кое покраj
општите услови предвидени во законот, ги исполнува и следните
посебни услови: да има висока стручна спрема-економски факултет.
Од овие одредби, на кои се заснова одлуката на второстепениот
суд, не произлегува основ за изразеното стогалиште во нападнатата
одлука на второстепениот суд. Напротив од нив [асно произлегува
дека вршителот на должноста се поиставетува со директорот само
во поглед на правата и должностите, како изречно стои во членот
48 став 2 од Статутот. '

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа Гзз.бр.49/
96 од 11.12.1996 година.

279. Второстепепиот суд не е овластен да го преиначи
првостепевото решение во смиела ва оцредбите од чпен 64 став 1
точка 1 од 3аковот за постапката за упис во судскиот регистар,
во случаj кога решението се засвова ва искази на свецоци, односно
ако тоа решение не е засвоваво исклучиво врз оценка на иеправи.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Основани се наводите во баран.ето за заштита на законитоста
за сторени суштествени повреди на оцредбите од постапката од член
354 став 1од ЗПП во врска со член 17 и 64 од Заканат за постапката
за упис во судскиот регистар. Имено, со .одредбите од член 64 од
Законот за постапката за улис во судскиот регистар про пиш ано е
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дека второстепениот суд ке го преиначи решението на
регистарскиот суд: 1) ако регистарскиот суд погрешно ги оценил
исправите, а решението на СУдот е засновано исклучително врз тие
исправи, 2) ако регистарскиот суд од фактите што ги утврдил,
извел неправилен заклучок за постоеьье на други факти, а врз
тие факти е засновано решението, 3) ако фактичката состоjба е
правилно утврдена, а регистарскиот суд погрешно го применил
материталното право.

Стопанскиот суд на Македони]а, оцлучувагки по жалбата
на предлагачот, првостепеното решение го преиначил со
повикуван,е на опредбата од член 64 став 1точка 1 од Законот за
постапката за упис во судскиот регистар, цитирагки ja оваа
одрецба поинаку отколку што таа гласи. Имено, во побиваното
решение се цитира дека "првостепениот суд погрешно ги оценил
доказите врз основа на кои го засновал своето решение", а пото а
во заграда се означува "член 64 став 1 точка 1 од Законот за
постапката за запишуван,е во суцскиот регистар". Мегугоа, .
оцредбата од член 64 став 1 точка 1од Законот за постапката за
упис во судскиот регистар гласи: "Второстепениот суд ке го
преиначи решението на регистарскиот суд: 1) ако регистарскиот
суд погрешно ги оценил исправите, а решението на судот е
засновано исклучително врз тие исправи".

Значи во ово] случаj, во цитиранат законска оцредба немало
основ второстепениот суд да J а преина чи првостепената одлука,
бидегки решението на првостепениот суд не само што не е
засновано исклучително врз исправи кои се изведени како доказ,
туку главно се заснова на искази на сведоци кои првостепениот
суд ги ценел, па така и ja утврдил онаа фактичка состоjба ко[а е
наведена во првостепеното решение .

.Со оглед на тоа, сторена е наведената суштествена повреда
на оцредбите од процесната постапка од член 354 став 1 од ЗПЦ
во врска со член 17 и 64 од Законот за постапката за упис во
судскиот регистар, па заради тоа следуваше согласно со
оцредбата од член 394 од ЗПЦ во врека со член 408 од ЗПЦ
второстепеното решение да се укине и предметот да се врати на
повторна постапка на второстепениот суд заради oTcTpaHYBaIЬe
на наведената суштествена повреда на одрецбите од постапката.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
Гзз.бр.40/93 од 13.07.1993 година.
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280. во правна работ по предлог за уние на политачка
партиjа во судски региетар, стварно надлежен е Оеновниот еуд
Скоnjе 1 во Скопjе.

о д о бра зло ж е н и е т о:

"Основниот суд Скопjе 1- Скопjе со решение Срег.бр.2986/96
од 28.10.1996 година се огласил за стварно ненадлежен да постапува
по предлогот на предлагачот Соjуз на ромите на Македониjа" Соjуз
Скопjе, за упис на политичка партиjа, па по правосилноета на ова
решение предметот со сите списи му го отстапил на Апелациониот
суд Скопjе како на стварно надлежен суд.

Апелациониот суд Скопjе, сметатки дека е ненадлежен да
поетапува по предметниот предлог за упис на политички партии,
предизвика судир на стварна надлежност и предметот со сите списи
го доставил за одлука до ово] суд.

Врховниот суд на Република Македони]а по разгледуван,е на
настанатиот судир на надлежност и по увидот во списите по
предметот, согласно член 34 став 1 точка 5 од Законот за судовите,
наJде: ,

Согласно член 11став 1 и 2- од Законот а политичките партии
("Службен весник на РМ" бр.41/94), политичките партии се
запишуваат во судски регистар, а судскиот регистар го води
Окружниот суд во Скопjе. Со член 40 од истиот закон е предвидено
дека одредбите кои се однесуваат на надлежноета на регистрациjа
на политичките партии на Окружниот суд во Скопj е, по
донесуван.ето на Законот за судовите, го врши судот ко] ги презема
надлежностите на Окружниот суд во Скопjе.

во преодните и завршните оцредби од Законот за судовите
("Службен весник на РМ" бр.36/95), во член 11О став 2 е предвидено
дека општинските и окружните судови и Врховниот суд на Република
Македони]а основани според досегашните прописи продолжуваат
со работа како основни, апелациони и Врховен суд на Република
Македониjа според организациjа и надлежност уредени со ово] закон
од 1 jули 1996 година.

Основните судови, покраj надлежноета утврдена со член 30
од Законот за судовите, за подрачj.ата за кои се основани,
согласно член 32 став 3 од истиот закон, надлежни се и за воден-е
на судски регистар, што значи и за воцегье на судски регистар на
политички партии. Ова дотолку повекс што согласно одредбиге
од Законот за судовите не е предвидена каква надлежност на
апелационитесудови.
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Како во случаjов член 11од Законот за политичките партии
не е во согласност со оцредбите од подоцна донесениот Закон за
судовите, а во ово] закон ова прашан.е е решено со член 32 став 3
од истиот закон, следуваше да се одлучи како во изреката.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига Р.бр.35/
96 од 10.12.1996 година.

281. Заменикот претседател на Работнич:киот совет нема
законско овпастуватье по однос на застапувавьето и
преставуван.ето на претприj атието; тоа дури и кога постои
оцдуката на Работничкиот совет за цаватьена вакво овластуван,е,
бидеjtи такво право Работничкиот совет нема.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баран.ето за заштита на законитоста е неосновано.
Со побиваното решение отфрлена е жалбата на предлагачот

како недозволена. во образложението второстепениот суд наведува
дека согласно член 169 од Законот за претприjатиjата,
претприjатието го застапува и прететавува директорот. Со Статутот,. .односно правилата на претпригатието може да се определи покра]
директорот, npетприjатието да го застапуваат и други работници.
Согласно оваа законска одредба единствено надлежен за
застапуван.е и претставуван,е на претпригатието едиректорот,
особено повекс што во конкретниот случаj со Статутот на
претприjатието нема овластуван.е на други работници за
застапуваlЬе. Тоа значи дека заменикот претседател на
Работничкиот совет нема законско овластуван.е по однос на
застапуван.ето и прегставуван.ето на претприjатието, за даватье
полномошно за опредено деjствие во име на правниот субjект кое
е директно врзано со ваквото право за засгапуван,е и претставуван.е.
Поради тоа ирелевантно е дали постои одлука на Работничкиот
совет за даван-е на вакво овластуван,е, бидегки такво право.
Работничкиот совет нема, а такво овпастувагье нема на заменикот
претседател на Работничкиот совет без соодветна одлука. Тоа што
суцот прифатил да постапува по поднесено баран.е за промена во
судскиот регистар по однос на лицето овластено за застапуван,е, не
значи дека прифатил да постапува по предлог потпишан од
овластено лице за тоа, затоа што се работи само за инициран,е на

487



постапката. Поради тоа согласно член 17 од ЗПУСР и член 367 во
врека со член 358 од ЗПП одлучил како во изреката.

Jавниот обвинител на Макецони]а смета дека второстепениот
суд погрешно ги применил оцредбите од член 367 во врека со член
358 став 3 од ЗПЦ од причните изнесени во образложението на
баран-его.

Ово] суд наога дека второстепениот суд правилно постапил
кога j а отфрлил жалбата против првостепеното решение како
недопуштена, а се согласува и со причините изнесени во побиваното
решение. Имено, правилно е стоjалиштето на судот дека заменикот
претседател на Работничкиот совет нема законско овпастуван.е за
застапуван.е и претст-авувагье на предлагачот, правилно се
применети одрецбите од член 367 во врска со член 358 став 3 од
ЗПП кога е отфрлена жалбата на предлагачот. За ваквата одлука
дадени се доволно образложени причини, а наводите во баран.ето
за заштита на законитоста заради тоа се неосновани и неприфатливи.

Со оглед на изнесеното не сто] ат причните наведени во
баразъето за заштита на законитоста, заради што согласно член 408
во врска со член 393 од ЗПП се одлучи како во изреката.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига под
Гзз.бр.20/96 од 3.07.1996 година.
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IV. УПРАВНО ПРАВО



УПРАВНО ПРАВО

YIIPАВНИ СПОРОВИ

1. Фактот дека државjанип па Република Македониjа е
корисвик ва стравека певзиjа што ja остварилкако судиjава воев
СУД7 сам по себе ве може да го доведе во прашан,е веговиот углед
за вршен,е ва адвокатска деjпост.

о д о б Р аз лаж е н и е т о:

Според член 9 став 1 од Законат за адвокатурата ("Службен
весник на РМ" бр.80/92), во Именикот на адвокатите може да се
запише државjанин на Република Македониjа ко] ги исполнува
<?пштитеуслови за заснован.е раБОТ~Ноднос, дипломиран правник
со положен правосуден испит, ко] ужива углец за вршен,е на
адвокатската дегиост.

Од оспореното решение се гледа дека првостепениот орган
повторно го оцбил баран-ето на тужителот за упис во Именикот на
Адвокатската комора на Република Македони]а, а тужениот орган
ja одбил жалбата, при што идвата органи нашле дека тужителот не
ги исполнува условите од член 9 од означениот Закон, затоа што не
ужива углед за вршен,е на адвокатската деjност. Тоа го заклучуваат
врз основа на фактот што бил корисник на странска пензиjа и тоа
странски воен пензионер, воен судиjа, ко] во никоj случаj не можел
да ужива углед во Република Македонига за извршуван,е на
адвокатската дерюст.

Суцот наога дека во оспореното решение не се наведени
прифатливи причини, ниту е укажано на факти и докази од кои може
да се заклучи дека тужителот не ужива углед за вршетье на
адвокатската деjност. Судот смета дека фактите што то] како
државjанин на Република Македониjа е корисник на странска пензиjа
и што ja остварил како судиjа на воен суд, сами по себе не можат да
го доведат во прашан-е неговиот углед за вршен,е на адвокатска
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дегност, а тужениот орган не укажува на други факти и околности
во врска со тоа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита У.бр.2926/
94 од 27.12.1995 година.

2. Ветеринарнист инспектор нема овяастував.е да забрави
работа на ветираната устапова.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Републичкиот ветеринарен инспектор врз основа на член 77
од Законот за здравствена заштита на животните ("Службен весник
на СРМ" бр.30/77 и бр.28/91), му забрани па тужителот да врши
ветеринарна деjност-заштита, .лечен.е, вештачко семенуван.е и
други ветеринарни услуги.

Ова затоа што по Законат за ветеринарната служба
("Службен весник на СРМ" бр.15/73 и бр.28/91 и на РМ 83/92),
ветеринарна служба можат да вршат само ветеринарни установи и
ветеринарни служби во земjоделски и други организации - член 3
од Законот, а по член 27 од Законот, доколку Републичката управа
за ветеринарство утврди дека ветеринарните установи ги
исполнуваат условите од член 8, 1О, 12 и 22 од ово] Закон, донесува
решение за запишуван.е во регистар на ветеринарни установи и
ветеринарната установа се здобива со право даjа врши деjноста со
денот на запишувагьето во регистарот што го води Републичката
управа за ветеринарство. Бидегки не е регистрирана таква установа
во регистарот и не се исполнети условите од член 8 од Законот,
ветеринарниот инспектор му забрани на тужителот да врши заштита,
лечетье, вештачко семенуван.е и други ветеринарни услуги (овие
деjности по Законат може да ги врши ветеринарна станица, ако ги
исполнува условите од член 8 од Законот) .

. ЦенеjКи ja законитоста на оспореното решение, судот наше
дека тужениот орган пропушти да го оцени овластуван-ето на
ветеринарниот инспектор да изрекува ваква мерка.

Имено, во Законот за ветеринарната служба, надзорот над
законитоста на работата на ветеринарните установи и ветеринарните
служби е регулиран со оцредбите од член 45, 48, 47 и 47. Според член
45, надзорот над законитоста на работата го врши Републичката управа
за ветеринарство, а според член 46, ако органот ко] го врши надзорот
наjде дека ветеринарната установа ,односно ветеринарната служба
не ги исполнува пропишаните услови за вршетье на ветеринарната
деjност, со решение ке ja забрани натамошната работа. .
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Затоа второстепениот орган треба да оцени дали Републичкиот
ветеринарен инспектор имал овластуван.е да изрече ваква забрана или
пак такво овпастуван,е има Републичката управа за ветеринарство.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.1254/
93 од 8.06.1995 година.

3. Водостопанска согласност се издава за изграцба на
востопанеки и другиобjекти кои имаат влиjаниеврз режимот на
водите, а не за приклучуваlЪе.на одделни корвеници на веке
изграден водостопанскиобjект (водовоц).

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од првостепеното решение се гледа дека со него е издадена
водостопанска согласност за прикпучувагье на лицето Д.С. на веке
изграден водовод од страна на граганите во с.п

Според член 37 од Законот за водите ("Службен весник на
СРМ" бр.6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90 и 24/91), на ко] се повикал
првостепениот орган, водостопанска согласност се издава за
изградба на водостопански и други обj екти кои имаат влиj ание врз
режимот на водите и без водостопанска согласност не смее да
започне изграцба на водостопански обj ект. Според член 41 од
Законот, водостопанска согласност издава Републичката управа за
водостопанство.

Од овие одрецби на Законот за водите, а ниту од другите
негови одрецби, не произлегува дека органот на управата надлежен
за работите на водостопанството, ке издава водостопанска
согласност за приклучуван,е на одделни корисници на веке изграден
водостопански обjект, каков што е и изградениот водовод.

Од друга страна, опредбите на член 53, 54 и 55 од Законот за
водите, на кои се повикал тужениот орган во образложението на
оспореното решение, се однесуваат на оцобруван,е, употреба или
користен-е на вода од природните водогеци и природните извори
кои не се функционално вклопени во хидромелиоративен систем,
обjект или построjка, за наводнуван,е и за други локални потреби. во
конкретниот случаj, мегутоа, не е во пршагье употреба на природен
водотек. туку приклучуван,е на веке изграден водовод.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита У.бр.1652/
92 од 21.10.1993 година.
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4. На регрутот ко] е оцепет како привремено неспособен за
воева служба, патувазъето во странство поради вработувазье или
користезье на годишен OДMOP~без да се наведе времето во кое ке
се користи годишивот OДMOP~не може да прететавува основ за
издаватье на одобрение од органот на народна одбрана за
привремен престоj во странство.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа, дека тужителот побара да
добие одобрение за привремен престоj во странство, како регрут,
според член 57 став 1 од Заканат за воената обврска ("Службен
лист на СФРГ' бр.64/85 и 26/89), затоа што бил оценет како
привремено неспособен за воена служба во траен-е од 4 години.

во управната постапка патуван-его во странство го образложи
со намера да се лекува, па бидезки по бараьье на органат не достави
никакви докази за гоа, ja промени намерата и одобрението го побара
за работа во Грцига; .

Според наводите во тужбата, патуван-ето било со намера да
оди на годишен одмор во Грциjа или Бугариjа.

При таква состоjба, Судот наога дека оспореното решение е
законито .

. во одредбата од член 57 став 2 точка 1 до 6, од цитираниот
Закон, точно се наведени причините поради кои регрутот може да
патува во странство и да му се издадеодобрение за привремен престоj
во странство и е определено времето на престоjот, а во точка 7 од
ово] став, заради вршен,е на приватни и службени работи, ако
регрутот е оценет како привремено неспособен за воена служба на
време од 2 или повекс години - до истекот на времето за кое е оценет
како привремено неспособен за воената служба, заради школуватье
по основ на мегународна размена на студенти, или заради користен.е
на стипендига- до эавршуван.ето на школуван-ето.

При таква состогба, правилно заклучиле органите дека во
отсаство на показ оти во странство ке се лекува, наведената намера
за вработувалье во странство не може да се подведе под ниедва од
причините во точките од 1 до 7.

Тоа што според тужбата, одобрението му е потребно заради
користен-е на годишен одмор не е од эначеьье за законитоста на
оспореното решение.

Според став 2 точка 2 од то] член од од заканат, на регрутот
може да му се издаде одобрение за привремен престоj во странство
заради користен-е на годишен одмор до 40 дена, но со оглед на тоа
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што во постапката не ja образложи категорично таквата намера и не
го наведе времето во кое ке го користи годишниот одмор во странство,
таквите наводи не се од значен.е за донесуван.е поинаква одлука.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.555/90 од
17.05.1990 година.

5. Лицето кое е евидентирано како невработено лице и
остварило право на старосна пензиjа, има право на отпремнина,
иако во моментот на пензиовиразьето веке не користело право
на паричен вадомест за време на вевработеност.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека тужителката била
евидентирана како невработено лице. Неjзиниот последен работен
однос бил како сезонскиработник од 5.05.1992 до 26.11.1992 година,
а потоа користела право на паричен надомест за време на
невработеност од 27.01.1992 до 26.02.1993 година. На 07.03.1993
година остварила право на старосна пензиjа и поднела баран-е за
остваруван.е право на отпремнина по член 29-а од Законот за
вработуван.ето ("Службен весник на СРМ" бр.38/87, 18/89, 36/89,
17/91 и 36/91).

Органите нашле дека не може да оствари такво право, затоа
што во моментот на остварувазъето на правото на пензиjа не била
корисник на паричен надомест, а по оваа одредба од Законот и по
член 23 од Правилникот за утврдуватье на мерилата и критериумите
за користетье на средствата од придонесот за вработуван,е, правото
на отпремнина било непосредно поврзано со правото на паричен
надомест, што значело дека право на отпремина можело да оствари
само невработното лице, кое за време на користен-ето на правото
на паричен надомест остварило право на пензита.

Судот наога дека ваквото правно сфакан,е не произпегува од
Заканат.

Кое лице се смета за ненработено лице е определено во
одредбата од член 14 став 2 од Законот,а во останатите одредби од
член 17до 36 се утврдени правата и обврските на невработените лица.

Правото на паричен надомест е едно од тие права и трае
ограничено време зависно од стажот на осигуруван,е, а правото на
отпремнина е друго право. Тоа право е утврдено со член 29-а од
Заканат и според оваа одрепба невработеното лице има право на
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отпремнина приоден,е во пензша. така штоспоредЗаконот,користенето
на ова право не е врзано со користен-ето на право на паричен
надомест во време на остваруван-ето на правото на пензита.

Поврзуван.ето на правото со користен.ето на правото на
паричен надомест не произлегува ниту од оцредбата од член 2 и 3 од
Правилникот. Единствено во оцредбата од член 14, во ко]а е
определена висината на отпремината, се споменува примениот
паричен надомест исплатен во претходниот месец, но и во оваа
одредба не е означено дека тоа треба да биде исплатениот надомест
на конкретното невработено лице или во смисла на општите
колективни договори треба да се смета исплатениот просечен
надомест во претходниот месец. Освен тоа, Правилникот, на ко] е
засновано решението не е обjавен во "Спужбен весник на РМ" така
што то] во смиела на член 52 од Уставот на Република Македониjа
не влегол во сила и не може да се применува.

Пресуда на Врховниотсудна Република Македониjа У.бр.2519/
94 од 25.04.1996година.

6. Рокот од 30 дена за остваруван-е на паричен вадомест
поради невработеност почнувада тече од приемот на конечното
решение за престанок ва работвиот оцнос.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите приложени кон предме,!,от се гледа дека
првостепениот орган не му признал право на паричен надоместок
на тужителот како на невработено лице заради тоа што баран-ето:
било поднесено после истекот на времето од шест месеци за кое
ималправо на паричен надомест. Од решението на Земjоделската
задруга од 15.06.1992 година се гледа дека работниот однос на
тужителот му престанал на 1.03.1991 година, а решението било
донесено на 15.06.1992година.

Согласно член 30 став 1 од Законот за вработуватьето
("Службен весник на СРМ:" бр.32/87) паричен напомест на
невработено лице му припага сд денот на престанокот на работниот
однос ако невработеното лице поднесе баратье до Заецницата за
вработуван,е ка] Koja е уплатуван придонесот за вработуван,е, во
рок од 30 дена од денот на престанокот на работниот однос.

Во конкретниов случаj неспорно е дека со првостепеното
решение работниот однос на тужителот му престанал на 1.03.1991
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година. Мегутоа, решението за престанок на работниот однос е
донесено на 15.06.1992 година, кога тужителот и дознал дека му
престанал работниот оцнос. Според тоа, ово] суд наога дека правото
за остваруван-е на паричен вадомест поради невработеност почнува
да тече зо дена од денот на престанокот на работниот однос односно
од приемот на решението. До ово] ден тужителот обjективно не
можел да го користи ова право кое по законот му припага заради
тоа што немал решение за престанок на работниот однос. Баран-ето
за остваруван.е на ова право тужителот го поднел на 22.06.1992
година, односно во предвидениот законски рок. Според тоа ово] суд
наога дека со оспореното решение повреден е законот на штета на
тужителот поради што оспореното решение го поништи и предметот
го врати на повторна постапка на разгпедуван,е и одлучуван.е на
тужениот орган.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита У.бр.1424/
92 од З .12.1992 година.

7. Не може да се нареди отстранувазье на времен обjект за
обавуван,е на деjност, додека не се расчистат наследните односи,
ако еден од наследввцвте бара да ja обавува истата занаетчиска
церюст.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека oTcTpaНYBalЬeTo на
времениот обj ект е наложено врз основа на член ·18став 1 точка 6
од Одлуката за начинот и условите за изградба на времени обjекти
("Службен гласник на Општина Кичево " бр.7/87), според ко]
временвот обj ект ке се отстрани доколку сопственикот престане со
вршен.е на деjноста за кога е наменет времениот обjект. во случагог
органите утврдиjа дека Н.В. ко] го добил одобрението за вршен.е
на казанциска деjност починал и времениот обjект се издавал под
наем.

При вакви околности, правилно првостепениот орган зклучил
дека не постоjат услови временвот обjект да остане и понатаму,
мегутоа, во жалбата наследниците укажаа дека Д.В. ко] бил исто
казащшjа, има намера во него да обавува казанлиска деjност и
предложига да не се одлучува додека не се расчистат имотните
одно си помегу наследниците.Второстепениот орган не одговори на
ваквите наводи, поради што судот наjде дека со тоа ги повредил
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правилата на постапката, по член 245 став 1од Законот за општата
управна постапка, и погрешно се повикал само на причините
наведени во првостепеното решение, според став 2 од истиот член.

Ова, особено поради тоа што во тужбата тужителот достави
договор за физичка делба помегу наследниците од 10.12.1989
година, според ко] времениот обjект нему му припаднал и укажа
дека поднел баран-е за обавуван.е на казанциска деjност во то]
обjект, што очигледно може, според наогатьето на судот да биде од
значегье за утврдуван,е на поинаква фактичка состоjба и укажува
на нецелосообразноста од уриван-ето на обjектот без оцена и на
овие факти.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.14/90 од
22.03.1990 година.

8.СообрatаjнатадозволаИздаденаво СФРJво времетокога
таа како држава повеке не постоеmе, во постапката на
регистрациjата на моторните возила не може да се смета за
еоодветен доказ за потеклото, односно за сопственоста на
возилото,издаденод надлежен државенорган.

,
\

1.1.1 :.,'1

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е неоснована.
Според член 5 став 3 точка 3 од Правилникот за регистрациjа

на моторни и приклучни возила ("Службен весник на РМ" бр.23/93),. .при регистраЦИJата и при продолжувагье на регистрапигата на
возилото, сопственикот на возилото поднесува доказ за сопственост
на возилото, ако возилото прв лат се регистрира или при промена
на сопственост.

Според член 6 став 1 точка 1 од истиот Правилник,ВОЗИЛОТО
нема да се регистрира ако не поето] ат соодетени докази за потеклото
односно за сопственост на возилото.

По разгледуван.е на баран-ето и списите на предметот, судот
наjде дека органите правилно одлучиле кога го оцбиле баразъето на
тужителот за регистрациjа на моторното возило. Имено исудот
наога дека приложената сообракаша дозвола ЕХ 507-1О не може да
се прифати како соодветен показ за потеклото, односно за
сопственост на возилото за тоа што од неа не произлегува дека е
издадена од надлежен државен орган. Таквиот заклучок Судот го
засипва на фактот што сообракашата дозвола е издаденана 26.08.1993
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година, а државата во Koja е издадена е СФРJ, ко]а, пак, во тоа
време повекс не постоеше како држава.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У .бр.1167/
94 од 7.06.1995 година.

9. Жители на местото каде се додеяува неизграденото
градежно земjиmте се сите жители на општината, вклучуваj:tиги
и жителите на селата што припаfаат на таа општина.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот, од наводите во жалбата и тужбата
произлегува дека првостепениот орган распишал конкурс на
31.03.1992 година за цоделуван,е на градежни парцеди-локалитегог
бензиска пумпа во д.х. за изградба на индивудални станбени згради
во смиела на Уредбата за условие, начинот и постапката за
цоделуван,е на градежно земjиште ("Службен весник на СРМ" бр.26/
91).Во постапкта по конкурсот биле утврдени резултатите за
кандидатите на кои им биле доделени градежни парцели, и на оние
кои што исполнувале иети услови им е дадено право да учествуваат
во[авно наддаван,е за определени градежнипарцели на кои конкурирале.
Од записникот од 24.04.1992 година се гледа дека за градежната
парцела броj 1 на [авното наддаване помегу кандидатите В.Т., Б.К.,
г. иЗ. П,Д.Л., С. т. иЦ. Т. наjвисокаценапостигналВ.Т., поради што
со решението градежната парцела е доделена на ова лице кое е од с. Б.

Тужителотрешението го оспорува од причина што според член 7
ета в 1точка 20Д цитираната Уредба, учесник на конкурсот можело
да биде само лице кое ежител на местото каде се додслува земjиштето,
сметаjtи дека лицето треба да биде жител на градат Д.Х. а не на селата
што припагаат на таа општина.

Судот наога дека оспореното решение се заснова на правилна.примена на матервталното право.
Со Законот за' градежното земjиште ("Службен весник на

СРМ" бр.10/70, 18/89 и 26/91), c~ утврдени условите и потапката за
определуватье, додепуван,е, користен.е и правата врз градежното
земгиште, поради што и разрешуватьето на спорното прашан-е од
член 7 став 1точка 2 од Уредбата за условите, начинотипостапката
за доцелуван,е на градежно земjиште, како услов за доделуван.е,
треба да се сфати во смиела на одредбите од ово] закон. Така, поагагки
од тоа дека со член 2 од Законат е определено земjиштето што се
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смета како градежно земjиште во смисла на ово] Закон и дека е
определена постапката за доделувагье на градежно земгиште во
случаjот определено за општина Д.Х.,. правилно прифати]а органите
дека поимот жител на местото каде што се доделува земгиштето
треба да се сфати како жител на општината , а тоа ее и жителите на
селата што припагаат на таа општина. Поинаквото толкуваьье би
било спротивно на ово] Закон и жителите на селата би ги довело во
нерамноправна положба во однос на на жителите од градот на иетата
општина.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.1040/
92 од 5.11.1992 година.

~
'1,11"! li
i '1
, !

10.3емjиште на кое е изграденпомошенобjект од времен
карактер ко] не е во функциjа на другите обjекти од траен
карактер, не се смета за изграденоград~ж.ноземjиште.

О Д об раз ло ж е ни е т о: ,

Со решение на Секретариjатот за финансии на Општина Ц.
од 7.12.1981 година е одземено од владението на тужителот
неизградено градежно эемршгге што се наога на кn866/2 КО С. во
површина од 255 метри квадратни, за оформуватье на градежна
парцела за изградба на индивидуална станбена зграда. Со спогодба
склучена пред ово] орган на 16.12.i981 година на тужителот му е
признат паричен вадомест за эемршггето и за насадите. .. .

На 18.09.~993 година тужителот поднел баран-е да му се врати
земjиштето, а во текст на постапката баран-ето го дефинирал како
баратье за отласував-е на решението за ништавно од причини што
на земjиштето се наогале обjекти, кои на земjиштето му давале
карактер на изградено градежно эемгиште и поради тоа .
извршуватьето на решението за одземан,е воопшто не било мажно.

Од списигена прецметот се гледа дека на записник од 9.11.1993 ,
година, ЕО .присуствонатужителот, со помош на две вешти лица,
врз основа на изjавата на тужителот и увидот во извадат од
урбанистичкиот план е утврдено дека во времето на цонесуван.ето
на решениетоэа одземан-е на земjиштет6 постоелецве помашни
просторни, озваченисодшагонални линии, што значело дека биле
изгралениод слаб матершал, дека тие обjектиповеке не постоjат,
туку постоjат видови од печена тула-бондручна конструкциjа, без
кров, со делумно ерушени видови, а до ово] обjект постои полско



ВЦ од печена тула во варов малтер и кокошарник од печена тула во
варов малтер, без кров идвата залепени до првиот обjект. вопомошниот
обjект постоела водоводнаинсталациjа,Kojaсеуште постои и бетонско
корито над кое е поставена цевка и славина за чешма.

во текат на постапката тужигелот е сослушан и на записник
од 7.10.1993 година година иjзави дека земjиштето сеуште е во
негово владение, на него и тогаш и сега постоела шупа (времена
барака) изградена без одобрение за градба по земjотресот во
Скоп]е, дека то] обтект бил опфатен со. аерофотограметриско
сниман.е во 1964година и дека паричниот надомест за земjиштето
и насадите не го подигнал.

При таква состоjба, Судотнаога дека непогрешил тужениот ор
ган кога заклучил дека не постоjатусловиза огласуван.енарешението
за ништовно во смиела на член 267 став 1 точка 3 од Законот за
општата управна постапка, затоа што правилно со решението, чие
поништуванесебара,еодземеноземтиштетоодвладениетонатужителот
како неизградено градежно эемршгге, односно правилно не е водена
постапказа експропршацига.

Според член 12одЗаконот за градежното земjиште ("Службен
весник на СРМ" бр.l0/79, 18/89и 21/91), како градежно изградено
земjиште се смета земjиштето на кое е изграден обjект од траен
карантер.

во случаjот, а според изjавата на тужителот, во прашан.е бил
обjект од времен карактер, изграден без одобрение за градба. Освен
тоа, според намената, помошниот обjект и другите обjекти што се
наогаат на земjиштето не се во функциjа на друга эграда од траен
карактер за да може евентуално да постои. изградено градежно
земjиште, а сега постоjат само остатоци од обjекти.

При таква состоjба, судотнаога дека ваводите од тужбата со
кои се укажува дека оцредбите од Законот за експроприjациjа, со кои
е утврденопштиот интерес, сеукинатисо Одлука на Уставниот судна
Република Македони]а, па се поставувало прашан-ето ко] е jавниот
интересградежнотоземjиштедасеодзсмеодвладениетонатужигелот,
се без значегье за донесуван.е поинаква одлука. Ова затоа што не
билаводенапостапказа експроприjациjаине постоелеусловиза воден.е
на таква постапка од претходно наведените причини,ниту за таквите
помошни обjекти, изградени безодобрение за градба, се признаваше
право на паричен надоместок.

Со оглед на тоа Судот наога дека правилно е образложението
дадено вооспореното решение дека наземгиштето.не се изградени
обjекти одтраен карактер, а решението заодземав,е на земjиштето ке
биде основ за нивно отстрануватье.
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Поради тоа, а согласно член 42 став 2 од Законот за управните
спорови, судот ja одби тужбата како неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.1801/
94 од 11.05.1995 година.

11. Конечиото решение со кое општината доделила
градежно земраште на времено користея-е на неопределено време,
не може да биде заменето со ново решение со определен рок во, .

траев-е од 3 години, донесено од републичкиот орган надлежен
за имотно-правни работи, само затоа што сега земраштето е на
Републиката.

о д о бра з л аж е н и е т о:

Во постапката е неспорно утврдено дека со решение на Извршниот
совет на СО Д. од 01.04.1989 година, врз основа на член 14 став
2 од Законот за градежното земjиште ("Службен весник на СРМ"
бр.10/79), на тужителот му е доделено на времено користене земгиште
во општествена сопственост за изградба на деловна просторига, со
обврска земjиштето да го ослободи во рок од 30 дена по добивазъето
на известуван.его дека е потребно заради реализациjа на урбанистичкиот
план.

Со првостепеноторешение врз основа на член 14 од Законот
за градежното земjиште ("Службен весник на СРМ" бр. 10/79, 18/89
и 21/91), и согласно член 7 од Уредбата за условите и начинот за
цаван.е на градежно неизградено земгиште на времено користегье
("Службен весник на РМ" бр.26/91), рокот на времено користен-е на
земjиштето е продолжен за три години сметано од 1.01.1992 година,
со тоа што со понесуван-ето на ова решение престанува да важи
решението од 1.04.1989 година.

Според о бр аэ ло ж ение го., решението е донесено по
службена должиост заради усогласуваlЬе на актите со кои порано
е извршено доцелуван.ето на вемгишгето на времено користен.е
со Уредбата и Програмата за ypeДYBalЬe на градежнотоземjищте
на општината Д.

Ваквото правно сфакан.е го прифати и тужениот орган, со
дополнение дека согласно член 16 од цитираната Уредба, со
влегувальето во сила на Уредбата, прес~ануваат да важат пр описите
на општините задвагье на градежно эемгиште на времено користен-е
и дека според Законот надлежен ррган за даван-е на .земрщггето
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сега е Министерството за финансии-Репуличка управа за имотно
правни работи.

При таква состоjба, судот наога дека со оспореното решение
е повреден законот на штета на тужителот.

Од списите во предметат се гледа дека со решението од 1989
година му е дадено на времено користен,е означеното земjиште врз
основа на прописот на Општината ко] тогаш бил во сила, со обврска да
го ослободи и предаде на Општината кога ке се jави потреба од
реализaци:jана урбанистич:киагшан.

Ваквото конечно решение, сокое тужителот се стекнал со право
на користен-е на земjиштето и со обврска да го ослободи и предаде во
владение кога ке се пристапи кон реализациj а на урбанистичкиот план,
може да се менува само во некога од постапките предвидени во
Законот за општата управна постапка за измена на конечно решение.
Од оспореното решение се гледа дека решението донесено во 1989
година, не е изменето во смисла на тие одрецби од Заканат.

. Правното сфакагье на органите дека решението е донесено заради
усогласуваIЬе со измената на Законот на градежното земjиште и
Уредбата за условите и начинот за давав-е на градежно земjиште на
времено користен.е, затоа што сега Републичкиот орган надлежен за
имотно-правни работи може градежното земjm.пте на Републиката да

"го даде на времено користетье и затоа што со влегуваььето во сила на
ова Уредба престанале да важат прописите на општината эа даван,е
на градежно земгиште на времено користен-е, е погрешно.

Ова, затоа што измената на носителот на правото на .
општествената сопственост од општината на Републиката и на
надлежноета на органот ко] го дава земjm.птето на користен.е, не може
да биде основ за измена на веке воспоставена правна состоjба со
определениправа иобврскипод условите од поранешните прописи и кои
се утврдени со конечно решение, ако тоа со закон не е поинаку
определено. во Законот за изменуван.е и дополнуватье на Законот
за градежното земjиште ("Службен весник на СРМ" 6р.21/91), со ко]
е извршена измената на носителот на правото на општествената. .сопственост, така што сега градежното э емгиш т е е на
Републиката и е изменета надлежноета на органот ко] го дава
земjиштето на времено користен-е, нема таква одредба. Според
одредбата од член 28, огпочнатите постапки за доделуватье на
градежно неизградено земгиште доденот на влегуван.ето во сила
на ово] закон, ке се довршат според одрецбите на ово] Закон, а
според' условите определени со прописите на општината, што
зна чи дека и започнатите постапки ке се довршат под условите
определени со прописите на општината.



Повикуваъьето на одредбата од член 16 од Уредбата за
престануван-е на важен-ето на прописите на Општината, исто така
не е основ за измена на воспоставените правни состоjби, затоа што
тоа не повлекува ставан.е вон сила и на конечните акти донесени
врз тие прописи, туку пресгануван.е на нивната важност во ициина.

Пресуда на Врховниот судна Република Македонига У.бр.991/
92 од 23.10.1992година.

12. Станарот на колективна станбена эграца има право да
го користи земjиmтето што припага на таа станбена эграца и да
изгради гаража, па според тоа не постои основ за отпочнував,е
постацка за узурпациjа против него.

о д о бра зло ж е н и е т о:
'..

," '"

Од списите на предметот се гледа дека дел од КП бр.13424/1
во површина од 410 метри квадратни, припага на градежната
парцела од истата кц на ко]« е изградена општествената станбена
зграда од четири стана. Оваа состоjба е утврдена со мерев-е на
самото место и е изготвена скица со записник, од вешто лице
геометар.

Со оглед на тоа што спорното земjиште припага на
предметната градежна парцела на Kojaе изградена станбената зграда
и служи за неjзиното користен-е, судот смета дека правилно укажал
второстепениот орган дека нема место за покренуватье на постапка
за утврцуван,е на противправно заземан,е на спорното земjиште,
затоа што аналогно на член 16 став 1 од Законот за градежното
земjиште ("Службен весник на СРМ" бр.10/79), то] како корисник
на станот има право да го користи земjиштето што припага на таа
градежна парцела.

При одлучуватьето суцот ги ценеше наводите дека од тоа
право не произлегува чравото да гради обjектина тоа земjиште, но
ги оцени како неосновани, затоа шт()за начинот на користезъето во
отсуство на согласнот мегу тужителот и останатите корисници,
надлежен да одлучува е вонпроцесниот суд - член 16 став 1 од
Законот, а доколку обjектите се изградени без одобрение за градба,
надлежниот орган 110 урбанистичките и градежните прописи.

..Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.416/90 од
31.05.199 О година.
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13. во постапката за признавав.е ва предимствево право
ва користен,е ва градежно эевпиште и одземав,е ва градежно
земjиште:) заради изградба на деловев обjект;, согласво
урбанистичкиот план, лицето од кое се одзема градежното
земjиmте ве може со успех да ja оспорува законитоста на
решението за одземането ва земjиmтето, навецуварёидека лицето
на кого му е призвато предимствево право ва корястев,е, ве бил
поранешен сопственик, затоа што таков не бил и веговиот
претходник, кога тоа право е утврдено врз евиденцшата во
катастарот засвован врз правно дело склучено во законска форма
и врз основа ва судска оцлука,

О Д о бра зло ж е в и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека со првостепеното
решение на лицето Д.Б. од о. му било признато предимствено право
на користен-е наградежно земjиште означено како дел од КП 11216
на КО О.; во површина од 78 метри квадратни, на кое то] бил
корисник, а поранешен сопственик на истото бил неговиот татко
Д.Т.].

За оформуван,е на локациjа во корист на Република
Македониjа се одземало дел од КП бр.11201на КО о. во површина
од 45 метри квадратни од корисникот ПП "Г" од о. и се доделувало
на Д.Б.

Фактот дека таткото на лицето Д.Б. бил поранешен
сопственик на КП бр.11216 , бил утврпен од известието од
Одделението на премер икатастар О. Фактот дека лицето Д.Б.
бил сегашен корисник на кп бр.11216, бил утврден од решението
од 5.08.1981 година на Општинскиот суд во о. и договорот за
доживотна издршка од 16.02.1981година склучен помегу Д.]. и Д.Б

Од приложениот извод од урбанистичкиот план на град О.,
поткрепен со список на индикации за градежна икатастарска
парцела, било утврдено дека, земjиштето поранешна сопственост
на таткото на Д.Б. КП бр.11216во површина од 78 метри квадратни
и земjиштето дел од КП бр.11201 во површина од 75 метри
:квадратни, чиj корисник бил ПП "Г" од О., било предвидено како
градежна парцела за изградба на деловен обj ект', согласно
Деталниот урбанистички план за зона на индустриjа и колективно
станован-е-локалитет "Г" извод броj 2291/94.

Со оспореното второстепено решение, жалбата на
тужителот изjавенапротив првостепеното решение била одбиена
како неоснована.
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Тужителот во тужбата, ието како и во жалбата, наведува дека
оспорениот акт бил незаконит, затоа што претходникот на лицето Д.Б.,
неговиот татко не бил поранешен еопственик на КП бр.11216 на КО
О., па поради тоа лицето Д.Б. не можело да се етекне со предмиетвено
право на градба на таа парцела, како и тоа дека со изградбата на
предвидениот деловен обjект ке се затворел пристапниот пат до неговиот
обjект.

Судот ги ценеше ваквите наводи, но, ги одби како неосновани
од причините изнесени во оспореното решение, кои во целост ги
прифака и судот, а тоа се дека од изведените докази во постапкта
со сигурност било утврдено дека поранешен сопствени:кна кп бр.11216
на КО О. билтаткото на лицето Д.Б., идека со изградбата на предвиденист
деловен обjект со урбанистички план немало да се попречи влегувагьето
на тужителот во неговиотобjект, бидеjtи влезот за обjектаг билоформен
од улицата "Е. " (што било утврдено со извршениот увид на лице место и
вештачен,е од 18.04.1995 година).

Суцот, исто така го ценеше и наводот од тужбата дека со
изграцбата на деловниот обjект, ко] требало да биде сервис, ке се
загрозела безбедноста на тужителот, ко] работел со лесно запаливи
материjали, но, и ово] навод го оцби како неоснован од причина што
за деjноста што ке се обавува во обj ектот што треба да се изгради и
за евентуалната опасност од неа за обjектот на тужителот, ке се
одлучува во друга постапка според соодветни прописи.

Судот ,на кра], го ценеше и дополнителниот навоц од
тужбата, дека според записникот од 26.01.1996 година на
Општинскиот суд во О., за обезбедуван.е на покази, таткото на
лицето Д.Б. ,не бил поранешен сопственик на кпбр.11216 на КО
Охрид, мегутоа истиот го оцени како без значен,е за понесуван-е
на поинаква одлука, эатоа што прашан-ето за тоа дека таткото на
лицето Д.Б. бил поранешен сопственик на наведената парцела,
претходно во управната постапка било утврдено врз основа на
релевантни докази.

Од изнесените причини судот наога дека оспорениот акт е
правилен и законит, бидеjки управната постапка била спронедена
согласно одредбиге од Законот за општата управна постапка, а за
баран-ето на лицето Д.Б. било одлучено со правилна примена на
материjално-правните одрецби од член 17 и 36 од Законот за
градежното земjиште ("Службен весник на СРМ" бр. 10/79 и 21/91),
а тоа значи дека Законот не бил повреден на штета на тужителот.

Пр есуц а на Врховниот суд на Република Македониjа
У.бр.2149/95 од 25.04.1996 година.
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14. Градежно неизградено земjиmте не може да се додеяува
со непосредна спогодба за оформуватье на градежна парцела на
Koja е изграден обjект од времен карактер.

о"д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предиегот се гледа дека со решение на
Одделението за комунално-станбенипрашан.а иурбанизам наопштината,
на тужителот му било одобрено лоциран-е на времен обjект на земjиште
во општествена сопственост, сега на Републиката.

Тужителот изградил обjект од тврд материjал со димензии 9,4х 7
метри квадратни на КП 3185/1 - општествена сопственост, сега на
Република Македониjа, а според приложената документациjа требал да
изгради обjект со димензии 5 х бметри.

во 1994 година поднел бараьье за надграцба на постоjниот
времен обjект, со претходно доделувагье на градежното земjиште
по пат на непосредна спогодба согласно Уредбата за условите,
начинот и постапката за доделуван-е на градежно земгиште
("Службен весник на СРМ" бр.2б/91).

Со цитираната Уредба предвидена е можност за доцелуватье
на градежно земjиште по пат на непосредна спогодба и тоа под
условите' предвидени во член 3 .

Тужителот побарал да му биде доделено земjиштето согласно
став 2 од ово] член, според ко], со непосредна спогодба се доделуна
земjиште за цооформуван.е на градежна парцела и за изграден обjект. . -со градежна документацига, за ко] не е' извршено доделуван-е на
земгиштето.

Судот наога дека не се исполнети условите за доделуван.е на
земjиштето по пат на непосредна спогодба поради следното:

Градежното земгишге, според член 36 и член 37 а од Законот
заградежното земjиште ("Службен весник наСРМ" бр.l0.79, 181
89 и 21/91), се доделуна заради изградба на обj.екТи на физички и
правни лица под услови, начин и постапка што ги пропишува
Виадата на Република Македониj а. во Законот и во цитираната
Уредба нема посебна оцредба за тоа што се сметаза обjект, но,
имаjкиjа предвид одрепбата одчлен 120Д овоjЗакон, се заклучува
дека се однесува на обjект од 'траен карахтер и тоа на градежна
парцела предвидена со урбанистичкиот план, или за изграден
обjект со градежна докум ентаци].а, за ко] не е извршено
доделуван,е.

Во случаюг, на тужителот земjиштето му било додело на времено
користен,е за изградба на времен обj ект и затоа правилно заклучиле
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оргаlШТедека Републиката немаобврска земтиштето да му го доцелува
по пат на непосредна спогодба по оваа Уредба.

Пресуда на Врховниот судна Република Македониjа У.бр.1951
95 од 25/01.1996година.

"1",

15. Кога градежвата парцела на Koja е предвидена изградба
на деловен простор е оформена од повекс катастарски парцели,
земjиштето не може да се одземе од владение на порапешвите
сопственици само затоа што земjиmтето на секо] поецивечно не
влегува во градежната парцела со над 50%.вотаков случаj оргавот
е должен претходно, а по нивно баразье, да оплучи дали
земjиштето може да им биде доделено со непосредна спогодба за
заедвичка изградба на обректет по Уредбата на условите, начинот
и поетапката за поделува градежно земjиште ("Службен весник
на СРМ" бр.26/91).

о д о бра зло ж е н и е т о:

Земjиштето било одземено од владението на тужителите,
согласно член 15од Законот за градежното земjиште, во корист на
Републиката, за изградба на агропрометен центар со бензиска пумпа.

Баразъето на тужителите за остваруван-е предимствено право
на градба било одбиено од причина што секо] поецинечно не можел
да оствари такво право во смисла на член 17став 1од Законот, затоа
што земjиштето не влегува во градежната парцела со над 50%.

Со оглед дека тужителите, кои се брака и сестра, бараат
земjиштето да им биде додепено на користен-е, како би можеле
троjцата да го изградат обjектот, Судот наога дека погрешил
тужениот орган кога по ваквото барагье на тужителите не одлучил.

Ова затоа што според член 37 од Законот за градежното
земjиште ("Службен· весник на СРМ" бр.l0/79, 18/89 и 21/91) и
Уредбата за условите, начинот и постапката за доцелуван.е на
градежно семршгте ("Службенве~ник на СРМ" бр.26/91),земjиштето
може да се доделуна со непосредна спогодба за изградба на станбени
иделовни згради на лицачии недвижности се одземаат во постапката
за уредуван-е на градежно земjиште. Во такви случаеви, по
наогатьето на Суцот, оргавот е должен претходно да одлучи дали
земjиштето може да им биде доделено на лицата од кои би:се одзело
заради ур едувагье, па потоа, доколку не им биде доцелено,
зеМJиштетода се одзсме од нивно владение.
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СОоглед на тоа што органите не утврдиле и не испитале дали има
можност земршгтего да им биде доделно на тужителите за изградба на
обjектот предвиден со урбанистичкиот план, се [авува потреба од
повторно разгледуван.е и оцлучувн,е.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига под
У.бр.955/92 од 3.12.1992 година.

16. Остварувазъето на предимственото право на користетье
на градежна парцела за изграцба на делов ен простор не може да
се доведува во зависност од AejHocTa што .кесе врши во целовниот
простор,

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со првостепеното решение е уважено бар ан.ето на
тужителката и е признато предимствено право на користен-е на
неизградено градежно земjиште на градежна парцела за изградба
на деловиа просториjа според урбанистичкиот план на К.П

Тужениот орган, решавагки по жалбата на JП "К."од К.П,
првостепеното решение го поништил, а баран.ето на тужителката
го одбил како неосновано од причини што на градежната парцела
на ко] а на тужителката и е признато предимствено право на
користен,е, такво право не можела да оствари затоа што во прашатье
била градежна парцела предвидена за изградба на [авен пазар и,
според изводат од урбанистичкиот план, претставувала единствена
градежна парцела-една градежна целина ко]« опфакала пазар за
селско стопански производи и обj екти за дневно и повремено
снабдуван,е, во вкупна површина од 2531 метри квадратни, а во
вкупната површина на парцелата, эемтиштето на тужителката
учествувало со многу помалку од 50%

Судот наога дека таков заклучок не произлегува од списите
приложени во прецметот.

Имено, на приложениот извод од урбанистичкиот план на К.П
бр.04-13/2050Д 8~07.1992година се прикаж ани две градежнипарцели:
бр.20-jавен пазар и бр.21-дневно и повремено снабдуван,е. Според
тоа, тужениот орган неосновано смета дека во прашан-е е една
градежна парцела.

Со оглед на тоа што од изводот на урбанистичкиот план jасно
се гледа дека во конкретниот случаj се во прашан-е две градежни
парцели, а имагки предвид дека предимствено право на користетье на
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неизграденоградежноземршгтесе остваруванаеднаградежнапарцела
под услов земгиштето на поранешниот сопственик да учествува во
неа со повекс од 500/0,Судотне гледа причинизошто тужителката, ако
гиисполнуваусловите,неможедаостваритаквоправо.Тоа,што обjектите

\ б Iпредвидени на градежната парцела р.21_;понамена, односна по
деjноста ко]а е предвидена да се обавува во нив, треба да
претставуваат еднацелина со обjектите на градежната парцела бр.20,
според мислен.ето на Судот, е прашан-е кое во постапката за
признаван,е на предимствено право на користен-е не може да има
решавачка значеи,е, затоа што обврската да се обавува само. .предвиденатаде]ност воделовнипростории-наопределеналокацита, не. .зависи од тоа ко] е сопственик на деловната просторига.

Пресуда на Врховниот судна Република Македони]а У.бр.940/
93 од 31.08.1993година.

'.,lli; 17.На граганско лице кое ке оствари право на старосна или
.:'\ инвалидска пеязи]а, а има поминато HajM~ 15години ефективен

работен стаж во штаб, команда, единица, или установа, на
териториjалната оцбрана или во Jугословенската народва армиjа,
цензиската основа му се утврдува од просечниот личен доход
остварен во последната година пред певэионирав.ето, без оглед
на тоа што определен работен стаж е до:купен.

Одо. бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот орган на тужителот му признал паво на
старосна пенаига од месечниот просечен личен доход остварен
во наjповолните последователни 10 години во пернодот од 1980
до 1989 година, пресметани на ниво на личните доходи од 1989
година. Врз оваа основа на тужителот му била оцредена старосна
пензиjа во висина од 85% од пензискиот основ што изнесувало
6.471.421 динари. Тужителот, старосната пензиjа за вкупен
пензиски стаж од 40 години, .ja остварил со Докуп на стаж од 4
години 9 месеци и 28 дена. Заради тоа што на тужителот му е
докупен стаж, пензиската основа му е утврдена врз основа на
наjповолните последователни 1О години, а не врз основа на
просечниот месечен личен доход остварен во последната година
пред пензионираlЪето, иако имал поминато 20години непрекинат
работен стаж во териториjалната одбрана на еР Македониjа.
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Согласно член 42 од Законот за граганските лица на служба во
териториjалната оцбрана ("Службен весник на СРМ" бр. 32/87)~ на
граганско лице кое ке оствари право на старосна или инвалидска пензиjа,
а има поминато наjмалку 15години ефективен работен стаж во штаб,
команда, единица или установа на териториjалната одбрана, или во
Jугословенската народна армиjа, пензиски основ претставува
просечниот месечен личен доход остварен во последната година пред
пензионирагьего.

во конкретниов случаj тужителот има поминато 20 години
ефективен работен стаж во териториjалната оцбрана на СР
Македониjа. Според тоа, а имаjки ja предвид цитираната законска
оцредба, ово] суд наога дека со .оспореното решение повреден е
законот на штета на тужителот.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.770/91 од
17.10.1991 година. -

18. За да се смета дека на дан.очни.от обврзник
земjоделствотому е основнаAejH.ocт, потребное во домаквнството
барем еден член да е освгуран според пропвсите за здравствено. ' .осигурувазьена земюдеэщвте по основ на земюделска церюст.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според член 3 став 2 од Законет за изменуван.е и дополнуватье
на Законот зарепубличките даноци на граганите ("Службен весник
на СРМ" броj 21/91), за даночните обврзници на кои земjоделството
не им е основана дегност, данокот од личен доход од вршетье
земюделска деjност се плака по стапка од 50%.

Во управната постапка е утврдено дека тужигелката
земjоделската деjност не ja обавува како основано заниман,е, поради
што и данокот од личен доход од земjоделска деjност и е утврден по
стапка од 50%.

При таква фактичка и правна сосго] ба на работите по
предметот, Судот наjде, дека тужениот орган правилно одлучил и
не го повредил Законот на штета на тужителката кога j аодбил
жалбата како неоснована.

Наводите во тужбата дека на тужителката земjоделство и е
едиц.ствс:нозаниман,е, иак? здравственото осигуруван-е ~o остварува
преку нетзиниот сопруг KOJ е корисник на старосна пензига и дека при
утврдуван.ето на данокот требало да се примени стапката за
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земjоделците на кои земjоделието им е единствено заниман.е, Судот
ги ценеше, но наjде дека се неосновани. Имено, според член 53 од
Законот за даноците на граганиге, за да се смета дека на даночниот
обврзник земjоделството му е основна деjност, во смисла на ово]
Закон, потребно е барем еден член од домакинството зцравствено
да е осигуран по ОСНО В на земjоделска егносг. Домакинството на
тужителката, според навоците во тужбата, се состои од два члена-. .таа и нетзиниот сопруг-а нико] од нив не е здравствено осигуран по. .основ на земюделска дертост.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.757/
92 од 8.10.1992 година.

It

1'1:':"1"
" k

19. Од Заковот за цаноцвте на гратаните не произлегува
дека цаночниот обврзник треба да плати цанок и за време на
неспособност за работа само затоа што не приjавил привремено
запвран,е на работата по Закопот за самостошо вршезье на
стопанска AejHocT.во такви случаи оргавот е должен да ги оцени
цоказите за неспособност на работа и да утврди дали павистина
остварил приходи.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите во предметот се гледа дека тужителот поднел
даночна приjава за остварен приход од автотаксичкадеjност за 1990
година, во Koja навел оти од 1.06.1989 година до 30.11.1990 година
бил на боледуван-е, поради што не остварил приход. '

Исто така се гледа дека за 1990година не водел работни книги. . ,и помошна евиденцига, поради што оданочуван.ето е извршено
согласно член 63 став 1точка 3 од Законот за даноците на граганите,
со спорецуван,е со даночниот обврзник-С.И. По одно с на
боледуван-ето, тужениот орган изразил став дека тоа не било од
значен.е затоа што не го пригавил престанокот на вршен.ето на
дегноста според законските прописи.

Судот наога дека оспореното решение се эаснова на
непотполно утврдена фактичка состоjба и погрешна примена на
материталното право.

Според член 37 од Законот за даноците на граганите,
основицата на данскот што се обложува е вистинскиот доход што. '

Ja сочинува вкупниот приход наплатен во текот на годината намален
занужниге трошоци.
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Од ваквата одрецба, по наоган.ето на Суцот, произлегува дека
органот е должен да го утврди вистински остварениот приход, поради
што погрешиле органите кога не ги оцениле приложените докази за
спреченоста на тужителот да ja обавува деjноста поради боледуваььето.
Ова особено што со тужбата ги достави, сите мислен-а на лекарската
комисиjа при Здружената самоуправната интересна заедница за
здравствена заштита за продолжуван,е на боледуването за целато време
означено во приjавата, како време проведено на боледувагье.

Тоа што според Законот за самостошо вршен.е на стопанска
деjност бил должен привременото запиразье со работа поради
боледувазъето да го приjави на надлежниот орган на управата, а не
го приjавил, не значи дека само поради тоа треба да се смета оти
во тоа време остварувал приходи. Тоа не произлегува од Законот за
даноците на граганите, така што органите биле должни да ги оценат
доказите со кои надлежната комисиjа ja потврд ила неспособноста
за работа и само доколку од други докази утврдат дека и покраj тоа
ja обавувал деjноста, да го задолжат со цанок на остварен приход.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.1513/
91 од 19.12.1991 година.

20. Кога таткото, со договор за подарок му подарил на синот
патнвчки автомобил, не се плака цанок на промет бидеj:tи не е во
прашан-е промет, туку подарок на сродник од прв наследен ред.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Ово] суд наjде дека тужбата е основана.
Од списите приложени кон предметот произлегува дека

тужителот, на CBOJOT син, со договор за подарок му подарил патнички
автомобил. Органите на управата утврдиле дека преносот на
сопствноста на моторни возила според член 5 од Законот за
оданочуваьье на производи и услуги во прометот ("Службен лист
на СФРl" бр.33/72, 31/88) се третира како промет на ко] се плака
посебен данок на промет и! при тоа не е од влиj ание дали
даропримачот идародава чат се' од прв наследен ред.

Ово] суд наjде дека со оспореното решение е повреден законот
на штета на тужителите.

По наогагьето на ово] суд, овие одредби не се однесуваат на
конкретниов случаj. Органите на упрвата не ги имале предвид одредбите
од член 125 и 132 од Законот за дано ците на граганите ("Службен
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весник на СРМ" бр.12/87). По член 125 од ово] Закон, цанок на
наследство и подарок се плака на недвижен и движен имот, како и на
правото на продолжуван.е и користеlЬе на недвижен имот со ко.]
граганите се стекнуваат на териториjата на СР Македониjа врз основа
на Законот за наследуван,е, односно договорот за подарок, а по
член 132, данок на наследство и подарок не плака: 1) наследникот
односно примателот од прв наследен ред.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа,
У.бр.1553/80 од 25.06.1990 година.

21. На прометот извршен пред 1.01.1994 година, се
применуваат опредбите за ослободував,е од плакан,е на давок на
промет по член 5 од 3аконот за цановот ва промет на недвижности
и права, иако средствата се вложени за купуван-е стан по
влегувазьето во сила на 3аконот за даноците на имот.

Од образложението

Од списите на предметот се гледа дека со решение на
Министерството за финансии - Секретариjат за финансии од
7.06.1993.година, тужителката и други лица биле задолж ени со данок
на промет на недвижности и права за продаден стан. Данокот на
промет бил пресметан по стапка од 20%. Тужителката свогот дел го
платила и на 1.06.1994 година поднела барав-е за вракан-е на
платениот данок, во смисла на член 5 од Законот за данокот на
промет на недвижности и права, затоа што добиените средства од
продажбата на станот во рок од 2 години ги вложила за купуван-е
на нов стан. Приложи договор за купопродажба заверен во суд на
11.03.1994 година.

Баран.ето е одбиено како неосновано, затоа што по член 24
од Законот за даноците на имот ("Службен весник на РМ" бр.80/93),
даночната обврска за ово] вид данок настанува на денот на
склучуватьето на договорот за пренос на правото, односно по
стапуваььето во владение на имотот. Бидегки, пак, според ово] закон,
ко] се применува од 1.01.1994 година, не е предвидено ослобоцуватье
од плакатьеданок на промет на недвижности и права, нема основ за
вракаьье на платениот данок.

Судот наога дека оспореното решение се заснова на погрешна
примена на материjалното право, следствено на што и фактичката
состоjба е непотполно утврдена.
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Ту~елкатабаравраКffiЬенаплатениотданокнапрометзастанот
што таа го продала и бидезки е во прашаьье оданочувагьето на промет
извршен пред 1.01.1994 година, погрешил е органите кога по неjзиното
баран-е одлучувале врз основа на Законот за даноците на имот,
наместо по прописите кои беа во сила во моментот на продажбата на
нериниот стан.

По Законот на данокот на промет на недвижности и права
("Службен весник на СРМ" бр.40/84 .... 38/90) - член 5 од Законот, од
данокот на промет на недвижности и права се ослободуваше
даночниот обврзник кога продажбата на недвижноста ja вршеше
заради решаван-е на станбеното прашан.е, ако добиените средства
од продадената недвижност ги вложи во рок од 2 години за купуван-е
на стан.

Затоа, а имаjКиjа предвид и одредбата од член 23 од то] Закон
и оцредбата од член 24 од Законот за даноците на имот, според ко]
даночната обврска настанува со денот на склучуваььето на договорот
за пренос на правото на сопственост, органите требале да утврдат
дали се исполнети условите за ослободуван.е, односно во случаjот
за вракан,е на платениот данок на промет, за продадениот стан во
ко] тужителката се [авува како даночен обврзник.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.2303/
94 од 14.09.1995 година.

22. Кога давателот на издрmката Koja била предмет на
цоговорот за доживотна издрmка со свои средства Ja доградува
куката, за дограденвот станбен простор не може да се бара
ппакан,е на данок на промет по основ на договор от за доживотна
издршка.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е основана.
Од списите приложени во предметот се гледа дека

првостепениот орган со решение го задолжил тужителот со данок
на промет на недвижности и 'права за добиената недвижност од
неговата матка врз основа на договор за доживотна издршка. во
оставинеката поетапка тужителот изjавил дека со покоjната матка
имал склучен договор за доживотна издршка, но не сакал да се
користи со правата од тoj договор и изjавил недвижноста Kojaбила предмет
на истиот да влезе вооставинската маса ида се расправи според Законот
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за наследуван,е. Оставинскиот судjапримил оваа изjава како законита
иja расправил оставината според одредбите на Законот за наследуван,е,
при што другите наследници се откажале од свогот наследен дел и за
единственнаследникбилпрогласентужителот,

Ово] судсмета дека во постапкта за расправаььена оставината
оставинскиот суд погрешил кога дознал дека за предметниот имот
постои договор за доживотна издршка и одлучил да продолжи
постапката согласно опредбите од Законот за наслецуватьето. во
ваков случаj оставинскиот судтребало постапката да ja запре бидезки
немало имот, со оглед на тоа што имотот бил стуген со споменатиот
договор за доживотна издршка. ,

Согласно член 120 став 1 од Законот за наследуван.ето
("Службен весник на СРМ" бр.35/73), договорот со ко] единиот
договорува ч се обврзува да го издржува доживотно другиот
договорувач, или некое трето лице, а во ко] другиот договорувач. .из]авува дека му го остава целиот ово] имот или еден негов дел во
наследство, не е договор за наследуван.е, туку договор за отугуван,е
со надомест ~a сите недвижни ствари што му припагаат на
примателот на издршката во времето на склучувазьетона договорот,
или на определен дел на тие ствари чие предаан-е на давателот е
одложено до смртта на примат елот на издршката (договор за
доживотна издршка).

Од друга страна согласно член 23 став 4 од Законот на данокот
на промет, ("Службен весник на СРМ" бр.40/84)ако пренесуван-ето
на правото на сопственост е извршено врз основа на договор за
доживотно изцржуван,е, даночната обврска настанува во моментот
на смртта наприматедот на издршката.

Со член 4 став 1 точка 11 од истиот Закон е.утврдено дека
данок на промет на недвижности и права не се плака кога правото
на сопственост на недвижност се пренесува на давателот на
доживотно издржуван,еко] во односна примателот на издржуван.ето
се наше во прв наследен ред и тоа само за делот за недвижноста
што би го наследил според З аконот за наследуван-е и без цаван.е на
издршката.

Во конкретниов случаj, органите на управата правилно
постапиле кога тужителот го задопжиле со данок на промет за 3/4
од вредноста на станбениот обjект ко] бил предмет на договорот за
доживотна издршка, мегутоа погрешиле кога нецелосно ja утврдиле
фактичкатасостоjба. Имено, содоговоротзадоживотнаиздршкаточно
еутврдено за каков имот станува збор односно дека е тоа кука со
127 метри квадратни станбен простор, 500 метри квадратни двор и
мочвара од 34 метри к\Задратни.во точката 1од стават 2 прецизно е
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утврдено дека давателот на издршката, во согласност со примателот на
издршката, еднаш во 1965година и уште еднаш во 1971година извршил
цограцба и адаптациjа на станбената зграда со метариjални средства
на давателот на издршката и тоа: една спална соба, кугна, трепезариjа,
проширувае на дневната соба, купатило, посебен клозет инов влез.
Овие доградени простории, по оцена на Судот, треба да бидат изземени
од прометната вредност на станбениот обjект при определуван-ето на
данокот на промет.

Пресуда на Врховниот суд на Македони]а У.бр.169/90 од
25.05.1990 година .

.23.Ако обjектот -целовнапросториjа,не биппочват да се
гради80момевтот на скпучував,енадоговоротза купопродажба,
обврската за ппакатьепа цанок на промет на недвижноств пе
настанал во моментот на склучуваlЬе па договорот за
купопроцажба, туку по изминуван,е на рокот ОД 6 месеци од
стапуван,ево владениена обjектот.

Од' о бра зло ж е н и е т о:

во образложението на првостепеното и второстепеното
решение е наведено дека даночната обврска за плакан,е данок на.промет на недвижности и права во конкретниов случа] настанала
во моментот на склучуван.ето на договорите за купуватье на деловни
простории, а тоа е 26.02.1990 година, бидеjки измената на член 4 од
Законат за данокот на промет на недвижности и права влегла во
сила на 27.11.1990 година, во рок од 6 месеци купувачите на
деловните простории не отпочнале да вршат перюст како основно
занимав-е и според член 12 од Законот за цанок на промет на
недвижности и права даночен обврзник е продавачот на
недвижноста.

Според член 4 став 1 точка 6 и став 3 и 4 од Законот за цанок
на промет на недвижности и права ("Службен весник на СРМ" бр.40/
84,51/88,29/89 и 38/90), данок на промет на нецвижности и права не
се плака кога претприj атието од точка 5 на ово] член врши продажба
на делов на просториjа на грагани. Даночното ослободуван,е од став
1точка 6на ово] член се дава и на граганите кои за прв пат почнуваат
со вршетье на деjност, доколку во рок од 6месеци отпочнат да вршат
деjност. Ако граганинот од став 3 на ово] член во рок од 6 месеци
од ценот на купуван-ето на деловната просториjа не отпочне да врши
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деjност како основно заниман.е, дополнително ке биде задолжен со
данок зголемен со затезна камата со примена на стапките што важеле
во то] период.

Според член 23 став 1 од истиот Закон, даночната обврска
настанува во моментот на склучуван.ето на .цоговорот за продажба,
замена на недвижноста или правото, односно во моментот на
стапуван.ето во владение на недвижноста.

Од записникот за извршен технички преглед на градежните
работи на обjектот "Локали" на 8.02.1991 и 11.01.1991 година, се
гледа дека биле утврдени незавршени работи и нецостатоци што се. .точно наведени, поради што на крают е наведена констатацига дека
обjектот може да се даде во употреба по з авршуваэье на
незавршените работи и отстранувазье на нецостатоците.

Од записникот за извршен технички преглед на предметните
обjекти од аспект на санитарно-техвички услови на 11.01.1991година,
се гледа дека може да се даде ДO~B9цaза нивна употреба.

Имаj:Ки го сето тоа предвид, Суцот наота дека органите во
управната постапка погрешиле кога како момент на настануван.е
на обврската го зеле денот на склучуваььето на договорите за
купуван,е на деловните простории, а не денот на стапуван.е во
владение на недвижноста, бидеj:Киво конкретниов случаj се работи
за новоизградени обjекти. Даночната обврска не настанала во
моментот на склучуватьето на договорот за продажба, бидеj:Китогаш
об] ектите и не биле почнати да се градат, туку настанала во
моментот на стапуваььето во владение на недвижноста.

Пресуда на Врховниотсуд на Република Македониjа У.бр.1328/
91 од 13.12:.1991година.

24. во случаите кога купувачот на деловна просториjа не
почне да врши за прв пат AejHocT во рок од 6 месеци, то] ке биде
задолжен, а не продавачот, со данок на промет на нецвижности и
права, а контролата 'дали во то] рок е почнато со вршеlЪе на
AejHocTa треба да ja врши органот надлежен за приходи.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Не е спорно дека тужителот му доставил список на
првостепениот орган за продадените локали со наведуван,е на адреси
на купувачите. Не е спорно ни тоа дека во тоа време била во сила
оцрецбата од член 4 точка 6 од Законот за дано кот на промет на
недвижности и права ("Службен весник на СРМ" бр.40/84, 51/88 и
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29/89), според ко]« цанок на промет не се плака кога претприjатието
од точка 5 на ово] член врши продажба на деловна простори] а на
грагани кои за прв пат почнуваат со вршен.е на деjност, доколку во
рок од б месеци започнат да вршат деjност, како и дека според член
12од истиот закон, даночен обврзник е продавачот на недвижноста.

Од наведената одредба ,се заклучува дека е одложено плакан,е
на данок на промет за купуван-е на деловна просториjа на грагани
кои за прв пат почнуваат со вршеьье на деjност, доколку во рок од б
месеци започнат да вршат деjност. По мислен-е на ово] суд,
одложното деjство за плакан,е данок на промет не треба да се сфати
така што продавачот треба да контролира дали неко] ке врши
деjност во рок од б месеци, туку дека таа контрола треба даjа врши
органот за приходи, во конкретниот случа] првостепениот орган.
Тужителот, по мислен,е на ово] суд, постапил правилно кога на
првостепениот орган му доставил списоци за продадените локали
со наведуван-е на адреси на купувачите. Всушност, првостепениот
орган со своют акт од 6.12.1990 година, побарал од тужителот да
му доставува списоци на купувачите од продадените локали заради
задолжуван,е со данок на имот. Тие списоци требале да се користат
и за контрола во врска со отпочнуван,е на пешоста поради наплата
на евентуалниот данок на промет на недвижности.

Освен тоа, со оцрецбите на став 3 и 4 од член 4 од Законот, е
определено дека даночното ослобопуван,е се дава на граганите кои
за прв пат почнуваат со вршен,е на дерюст и ако не почнат да вршат
де] ност во рок од 6 месеци, дополнително граганите ке бицат
задолжени со данок, што значи дека со тие одредби за таквите случаи
се прави исклучок од определеното од член 12 од Законот.

Имарси го сето тоа предвид, ово] суд оцени дека тужбата е
основана, поради што Ja уважи, а оспореното решение го поништи
и предметот го врати на повторно разгледуван-е и одлучуван,е,
согласно член 39 став 2 од Законот за управните спорови.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.б3/
92 од 2.04.1992 година.

25. Кога па цавочввот.обврзвикму се врака погрешно
платепиот данок, оргапот не е должен да одлучи во управна
постацкада му се плати камата на суматашто му се врака.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на прецметот неспорно произлегува дека купувачот
Е.Ч. од с.Ц.-битолско, откако ja купил куката од тужителот, со писмен
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договор склучен на 24.06.1985 година, и покраj тоа што во
договорот било наведено дека данокот на промет треба да падне
на терет на продавачот, купувачот го платил данокот на име на
тужителот на 6.05.1986 година, во износ од 1.238.058 динари, ко]
износ, накнадно со првостепеното решение е вратен на тужителот
затоа што бил осло боден од плакав-е на данок за извршениот
промет помегу него и купувачот.

Според член 35 од Законот за данок на промет на недвижности
и права ("Службен весник на СРМ" бр.40/84), доколку договор от за
пренос на недвижности, одно сно права, ке биде раскинат по волjа
на странките пред да биде извршен преносот за сопственост во
катастарските и други гавни книги или ако договорот со сулска
одлука биде поништен, по извршениот пренос, по баран-е на лицето
што го платило данокот , ке се изврши вракан.е на платениот данок.

По став 2 од истиот член ако договорот за пренос на
недвижности, одно сно права, поради некаква пречка не може да се
изврши и ако се изврши само делумно, по баран,е на лицето што го
платило данокот на промет на недвижноети и права, ке се изврши
вракан.е на данокот, односно соодветниот дел од платениот данок.

Со оглед на изнесената фактичка и правна состоjба на
работите по предметот, Судот наjде дека тужениот орган правилно
и законито одлучил кога ja одбил жалбата како неоснована, со оглед
дека правилно е пресметан износот на платниот данок ко] му се
врака на тужителот и правилно смет ал дека според наведенист
пропис не е предвидено и вракан-е на камата на платениот данок,
одно сно негова ревалоризаЦИJа, во управна постапка.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.209/90 од
12.04.1990 година.

26.Кога пренесувазьето на правото па сопствепоет се врши
со договор за купопродажба. дапочпата обврска пастапува во
моментот па сялучувазьето па цоговорот, а ве во момептот па
предавазъето па педвижпоста, поради што цанокот се паплатува
според прописот ко] важел кога е склучеп договорот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека тужителот на 22.08.1989
година еклучил договор за купуван.е на' стан и се обврзал
купопродажната цена да ja плати на 29.08.1989 година.
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На 2_11_1991 година, поцнел баран-е за ослободуван-е од
плакан-е данок на промет на недвижности и права. Органот утврдил
дека живее во С.В. каде имал сопствена стан бена зграда, поради што
заклучил дека не се исполнети условите од член 4 став 1 точка 5 од
Законот за данскот на промет на недвижности и права ("Службен
весник на СРМ" бр.40/84), за неплакан,е на цанок на промет и го
задолжил со данок на промет. Според оваа оцредба не се плакаше
данок на промет кога организацша што се занимава со производство
на станови врши продажба на уште ненаселена зграда-станбена
зграда, односно стан на граганин под услов да нема друг стан, ОДНОсно
станбена зграда во сопственост.

Тужителот го оспори задолжението од причина што станот
го примил во владение на 19.08.1991 година, кога според Законот за
изменуван,е и дополнуваьье на Законот за данокот на промет на
недвижности не-се плака данок на промет кога претприjатие што се
занимава со производство на станови врши продажба на уште
ненаселена новоизградена станбена зграда односно посебен дел од
зграда, така што неплакавето на данок на промет не е врзано со
никакви услови.

При таква состоjба Судот наога дека органите правилно
заклучиле оти прометот во случаjов треба да се одаиочи согласно
прописот што важел во моментот на склучуван,е на договорот .

Според член 43 од Законот за данокот на промет на
недвижности и права, на прометот на недвижностите и права за ко]
даночната обврска настанала до денот на влегуван,е во сила на ово]
Закон, ке се применуваат прописите за данокот на промет на
недвижности и права кои важеле во моментот на настануватьето на
даночната обврска.

БидеjКи оваа оцредба упатува на моментот на настануван.ето
на даночната обврска, Суцот укажува дека според член 23 од ово]
Закон даночната обврска настанува во моментот на склучуван.ето
на договорат за продажба на недвижност, односно во моментот
на стапуван,е во владението на недвижноста. Како во случаjов
пренесуван.ето на правото е извршено со договор за продажба,
даночната обврска настанува во моментот на склучуватьето на
договорат, без оглед кога стан от е предаден во владение, следствено
на што правилно органите за неплакатьето на данокот на промет
одлучувале согласно прописот KOJ· важел ВО моментот на
продажбата.

Мегутоа Судот наога дека оспореното решение е незаконито
од причина што данскот на промет е задолжен да го плати
тужителот, ко] како купувач не е даночен обврзник, затоа што според
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член 12 став 1 од Законот, даночен обврзник е продавачот на
недвижноста.Фактот што според договороттужителот требало дадостави
показ за ослободуван-е од плакан.е цанок на промет или цоказ за
платен данок на промет, е од значеьье за имотните односи мегу
продавачот и купувачот, но тоа не го чини купувачот даночен
обврзник.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецони]а У.бр.556/
92 од 28.08.1992 година.

27. во Заковот за одавочуван,е на производите и услугите
во прометот, не е предвидено органот на општествени приходи
да пресмета и да му исплати на даночниот обврзник камата на
паричните средства што даночниот обврзник погрешно ги уплати
па име на цавок на промет или затезна камата, додека тие средства
се наоfале во приходите па општествено политичката заедпица,
поради што такното право во управната постаика не може да биде
остварено.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е неоснована.
Со првостепеното решение му се врака на тужителот износ

од 72,00 конв.динари на име повеке уплатена камата со кога бил
зацолжен поради ненавременото плакан-е на основен данок на
промет и републички данок на промет за купено моторно возило.

Тужителот во жалбата и во тужбата истакнува дека
незаконито наплатениот износ од 72,00 конв. динари не може да му
се врати само во номинален износ, туку треба да му се признае
револаризациjа по важечките есконтнистапки, така што бара да му биде
вратена сумата од 2.7,00,00 конв. динари со положба на 31.03.1990
година со 12% камата од 1.04.1990 година до денот на плакатьето.

РазгледуваjКи го оспореното решение, навоците во тужбата како
и списите во предметот, Судот наше дека тужениот орган законито и
правилно одлучи кога ja оцби жалбата како неоснована.

Имено, во Законот за оданочуван-е на производите и услугите
во прометот не е предвидено органот на општествените приходи да
пресметува и да му исплати на даночниот обврзник камата на
парични средства што даночниот обврзник погрешно ги уплатил на
име данок на промет или затезна камата за време додека тие средства
се наогале во приходите на општествено-политичката заедница. Според
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член 48 став 1 од ово] закон, даночниот обврзник од ко] е наплатен
данок на промет, а што не бил должен да го плати, има право на
поврат само на платениот данок и платената затезна камата,
платените трошоци за присилната наплата на платените парични
казни. Според тоа, во управната постапка баран.ето на тужителот
не може да биде уважено.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.515/90 од
10.05.1990 година.

28. Менуватьето, односно огранвчувазьето на основното
право на детски цоцаток, под условите утврдепие со заКОН7како
едно од правата за посебна эаштита на децата, не може да се врши
со Правилник.

а д о бра зло ж е н и е т о:

Со решение на првостепениот орган на тужителката Н.Н. не и е
признато паво на додаток на деца за детето Н. сметано од 1.01.1994
година.

Во образложението на донесеното решение органот се
повикал на член 2 од Правилникот за изменуван,е на Правилникот
за утврдуван,е на висината, условите и начинот на остварувазъето
на додаток на деца ("Службен весник на РМ" бр.l1/93), со кое е
ускратено правото на податок на деца кои се школуваат надвор од
териториjата на Република Македониjа.

Второстепениот орган, решаваши по жалбата на тужителката
вложенапротив решението на првостепениот орган, жалбата ja одбил
како неоснована од исти причини наведени во образложението на
решението на првостепениот орган.

Од списите приложени кон предметот се гледа дека
тужителката Н.Н. е во редовен работен однос . До 1.01.1994 година
ист ата остварувала право на детски додяток за две деца и тоа за Н.
родена 11.04.1980 година и за М. роден 16.05.1981 година.
Малолетната Н. се наога на престоj во Брисел-Белгиjа од
здравствени причини, бидеjКи над неа биле извршени операциони
зафати од здравствена установа во Брисел-Белгиjа каде што и
престоjувало и заради други операциони зафати. Таа се насгала на
редовно шоколуван,е во Брисел - Белгиjа. Матката, односно
тужителката Н.Н. ги исполнува сите услови предвидени во Законот
за добиван.е на право на детски додаток за двете деца односно како
за детето М. така и за детето Н.
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Горната фактичка состоjба што е прифатена и од тужениот,
е резултат на изведените докази соржани во списите кон
предметот.

На вака утврдената фактичка состоjба тужениот во примена
на материjалното право постапил спротивно на законеките
прописи на штета на тужителката, поради што тужбата е
основана.

Согласно член 42 став 1 од Уставот на Република
Македонига е предвидена обврска на Републиката за посебна
заштита на маjчинството, децата и малолетните лица.

во член 6 од Законот за општествена заштита на децата
("Службен весник на СРМ" бр.6/81), општествената заштита на децата
е деjност од посебен општествен интерес.

Согласно член 18став 1 од Законот, цодатоците на деца како
облик на општествена заштита на децата се остваруваат во вид на
податок на деца, посебен цопаток и учество во опременуван-е на
новороденото дете.

во член 19 од Законот се предвидени законеките услови за
oCTBapYBaIЪeна правото цодаток на деца и истото се остварува во
зависност од возраста на детето и од материjалната состоjба на
родителите. Кор исници на детски доцатоци во смисол на став 1 од
ово] член се децата од навршена 15-годиmна возраст, како и децата
над таа возраст, доколку се на редовно школуван-е а наjдоцна до
навршена 26-годишна возраст.

во член 20 и 23 од Законот е предвидено дека детски додяток
се обезбедува за децата чии родители се во работен одно с, и кои
родителите ги издржуваат.

Фактичката состоjба што е утврдена ишто произлегува од списите
кон предметот упатува на заклучок дека тужителката во целост ги
исполнува условите наведени во погоре-наведените законски оцредби.
Тоа значи дека истата ги исполнува законските услови за остваруван-е
на право на детски додаток и за неjзиното дете Н. за кое до 1.01.1994
година го остварувала кога со нападнатото решение тоа право е
укинато.Во Законот за измени и цополнуватьа на Законот за
општествена заштита на децата ("Службен весник на СРМ" бр.З8/91)
е предвидено висината, условиге и начинот на остварувавето на доцатоци
на деца да ги утврдува со општ акт Министерството за труд и социjална
политика. Оваа одредба од Законот го овластува Министерот да
донесува општ акт во горната смисла, но без да се ограничува или
ускратува основното право на цодаток на деца ако децата, односно
родителите во целост ги исполнуваат законските услови за ocтвapYBaIЪe
на ова право. Менуватьето, односно ограничувазьето на основното
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право на детски додаток, што претставува едно од правата за посебна
заштита на децата, може да се врши само со Закон.

ИмаjКи ги предвид наведените законски одредби, и факгог дека во
конкретниот случаj се исполнети условите предвидени во член 18, 19и
20 од Законот, Судот наjде дека тужбата на тужителката е основана
и донесеното решение, со кое не и е признато право на цодаток на
деца за детето Н., е донесено на штета на тужителкта спртотивно на
Законот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.2794/
94 од 17.10.1995 година.

29. Таткото на детето од разведенвот брак, доколку MajKaTa
пе е во работен однос, има право на додаток па деца пезависно од
тоа што со пресудата детето е доделено ва воспитувалье и
одгледуватье па марсата.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на прецметот се гледа дека првостепениот орган
на тужителот не му признал право на додаток на деца за едно дете
сметано од 1.01.1992 година, затоа што марсата на детето до
31.12.1991година остварила податок на деца, а после тоа заминала
за Република Србиjа. Со пресуда на Општинскиот суд К. П при
разводот на бракот на тужителот со неговата поранешна сопруга,
детето билододеленона воспитуван.еи одгледуван,енамарсата. Заради
оваа состо]бапрвостепениот органсмета дека таткото на малолетното
дете, не може да оствари право на податок на деца.

Согласно член 23 став 1 од Законот за општествена заштита
на децата ("Службен весник на СРМ" бр.6/81), податок на деца
припага за сите деца што родителот односно старателот ги издржува
и тоа за: деца родени во брак или вон брак, посвоени деца, внучин,а,
брака и сестри како и за други деца земени на издржуван,е.

во конкретниов случаj неспорно е дека детето, за кое се бара
остваруватье право на детски податок. е родено во брак на
тужителот. Независно што бракот е разведен, тужителот е должен
да го издржува тоа дете, за што е донесена и пресуда. Фактот што
сега бракот е разведен, по наогагьена Судот, е без значезье во поглед
на обврската на родителот да го издржува своето малолетно дете
независноKaJ·KOJродител'ГОае доделенонавоспитуван,еиодгледуван,е,
Затоа, доколку тужителот ги исполнува другите услови утврдени со
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Законот, може да оствари право на цодаток за своето малолетно
дете кое се наога на воспитуван-е и одгледуван.е ка] неговата матка.

Пресуда наВрховниотсудна Република Македониjа У.бр.1726/
92 од 1.02.1993година.

30. Само фактот дека детето е со тешки пречки во
физичкиот разно], поради одземеност па долните екстремвтети,
не е доволен за остваруван-еправо на посебен дoдaTO~доколку
тоа остварува образование, без оглед што тоа го чиписо помош
на своите родители кои го носат и вракаат од училиште.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со првостепеното решение на тужителката не и било
признато право на посебен допаток за детето А. сметано од 1.01.1995
година.

Со оспореното второстепено решение била одбиена како
неоснована жалбата на тужителката изjавена против првостепеното
решение. Од образложението на оспореното решение се гледа дека
со наоцот, оценката и мислев-ето од 10.04.1990 година, на
Првостепената комисиjа за оцена на работната способност,неспорно
сеутврдувадека цететоА. било телесно инвалиднолице соодземеност
надо.лнитеекстремигети.Одприложенаташколскапотврдапак,иетотака
неспорно се утврдува дека детето А. се наога на редовно школувагье
во III-ти клас гимназиjа во учебната 1994/95 година.

При таква состоjба, тужениот орган застанал на мислен,е дека
правилно постапил првостепениот орган кога со своето решение на
детето А. не му признатл право на посебен цоцаток, затоа што не
биле исполнети условите од член 19од Правилникот за утврдуван,е
на висината, условите и начинот на остваруван-ето на доцагоците
на деца ("Службен весник на РМ" бр.38/92), во ко] било одредено
дека право на посебен додяток може да оствари дете со умерени,
тешки и наjтешки пречки во физичкиот и психичкиот развиток
доколку заради вицот на попреченоста на може да оствари
образование, а нагмногу до 26 години живот.

И ово] судсмета дека детето А. не може да се стекне со право
за посебен цодаток, во смисол на наведената одрепба од цитираниот
Правилник, од причина што тоа и покраj постоетьето на пречки во
физичкиот развоj,остваруваобразование.
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Неостваруван-ето на образованието, како последица од пречки
во физичкиот развоj, е услов за стекнуваьье со право на посебен
додаток за дете. Бидепси е неспорно дека детето А., остварува
образование на истото не му припага право на посебен цодаток.

Тоа пак значи, дека оспореното решение е правилно и
законито.

Судот го ценеше нанодот од тужбата дека детето А. го
остварувало образованието благодарение на помошта и
ангажирав-ето на тужителката, без што не би можел да се образува,
но истиот го оцени како без зна чен.е за донесуван.е на поинаква
одлука. Според словото и духот на наведената правна одрецба, како
што е веке истакнато, услов за остваруван.е на наведеното право е
неможноста да се оствари образование, а ако истото се остварува (
како што е во конкретниот случаj), без значен.е е фактот дали во
остваруван-ето на истото се добива помош од друго лице. Впрочем,
тужителката е магка на детето А. и неjзината помош што ja дава за
неговото образование е израз на неjзината желба и JЬубов истиот
да се образува.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.1599/
95 од 9.05.1996 година.

31. во прим:ената на одредбата од член 7 став 5 од Законот
за државjанство на Република Македовиjа, оргавот не е ослободен
од обврската да се придржува на начелата и постапката за
утврдуваае на фактите и на начелото за соспушував.е на
странната, со тоа што не е должен да Ja запознае стравката само
со цокавите и фактите од доверлива природа.

во управниот спор таквите докази треба да му бидат
доставени и на судот, а доколку се во прашатье докази од
доверлива природа, тоа ке се направи на ва чин со ко] во
постапката ке се зачува ташоста на фактите.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот орган го одби како неосновано баразъето на
тужителот за прием во државj анство на Република Македониj а,
затоа што не ги исполнувал условите од член 7 од Законот за
државjанството на Република Македони]а ("Службен весник на РМ"
бр.67/92), и, со примена на опредбата од став 5 на ово] член, во
образложението на решението не ги наведе причините според кои се
раководел при донееуван.ето на решението.
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Второстепениот орган исто така наjде дека не ги исполнувал
условите по член 7 и 9 од Законот и заклучи дека не погрешил
првостепениот орган кога не ги наведе причините според кои се
раководел при донееуван-ето на решението.

Ценегки го оспореното решение и доставените списи на
предметот, во кои како единствен доказ, за цонесуван.ето на ваквото
решение е известуван.ето од соодветната служба за државна
безбедност, Судот наога дека во предметот нема доволно докази за
да може да се оцени неговата законитост.

Според член 7 став 1 точка 7 од Законат за државjанството
на Република Македониjа, странец може да стекне државjанство на
Република Македонита со природуван-е под услов неговото приман-е
во државjанството на Република Македониjа да не ja загрозува
безбедноета и оцбраната на Република Макецони] а. И според став
5 од оно] член, во решението со кое се одбива баразъето за прием во
државjанството на Република Македони]а со природуван-е по став
1точка 7, не мора да се наведат причините според кои се раководел
надлежниот орган при понесуван-ето на решението.

Од оцредбата од член 7 став 1 точка 7 произлегува дека
органот треба да ги утврди фактите врз основа на кои нашол дека со
приман-ето во државjанството ке се загрози безбедноета и одбраната
и на органот не му е дадено овластуван-е, во случаите кога не постогат
одрецени причини за тоа, да одлучува по слободна оцена.

во примената на одредбата од член 7 став 5 , според ко]а е
дадено овластувагье на органот само да не ги наведе причините, то)
не е ослободен од обврската да се придржува на начелата на
постапката за утврдуван.е на фактите што се од значен,е за
цонесуван,е на законито решение и на начелото засослушувагье на
странката, со тоа што органот не е должен да га запознае странката
само со доказите и податоците од доверлива природа.

И во управниот спор против решението донесено со примена
на опредбите од чпен? став 5 од Законот, Суцот, врз основа на
доказите и списите на прецметот, оценува дали тоа е донесено во
законито спровепена постапка и дали првостепениот орган ги
утврдил сите факти кои се од зна чен.е за донесувагье законито
решение, а тоа бара во списите на предметот да постогат докази
кои упатуваат на тоа дека опредбата од член 7 став 1 точка 7 е
основано и законито применета. во спротивно, правото на жалба и
правото на суцска заштита би било сведенона едно формално право.

Во случаj от очигледно тужителот не е сослушан и не е
запознат со фактите, освен, се разбира,што не се одвесува на фактите
ицоказитекои се од цоверлива природа. Исто така во списитенемадокази
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кои Судот треба да ги оцени за да провери дали во постапката се утврцени
фактите за цонесуван,е решение со кое ке се одбие баран.ето за прием
во државjанство на Република Македони]а. Известуван.ето, само на
кое очигледно е засновано решението, Судот не може да го прифати
како доволен доказ за правилно утврдена фактичка состоjба иправилна
примена на материталното право.

Поради тоа се [авува потреба од повторно разгледуван.е и
одлучуван,е.

Во натамошната постапка треба да се отстранат
недостатоците во постапката со тоа што ке се сослуша тужителот и
ке се прибават и други докази за утврдуван,е на фактите од зна чегье
за правилна примена на одредбата од член 7 став 1 точка 7 од
Законот, кои органите треба да ги оценат, без обврска да ги наведат
причините според кои се раководеле при донесуван.ето на
решението. Таквите докази треба да му бицат доставени и на судот
и, доколку се во прашан.е докази од доверлива природа, тоа ке треба
да се стори на начин со ко] во постапката би се зачувала тагноста на
фlюиre

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.203/
95 од 12.10.1995 година.

32. Странец, ко] е во брак со државjанин на Република
Македонша, не може да се отекне со државjанство на Република
Македониjа со првроцуван,е, ако до поднесуван-ето на баразъето
законски не престоjувал во Република Македониjа наjмалку една
година и ако не е во "браксо државjанив на Република Македониjа
наjмалку три години од денот кога другиот брачен другар е
примен во државjанство на Република Македониjа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите во предметот се гледа дека со првостепеното
решение е утврдено дека тужителката Е.Е., како државjанин на
друга република од поранешната СФРJ, не ги исполнува условите
за стекнуван.е државjанство на Република Македониjа, пропишани
во член 26 од Законот за државjанството на Република Македониjа
("Службен весник на РМ" бр.67/92), бидеjки нема доказ дека до
поднесуван.ето на барането законски престоjувала на тер итор иjата на
Република Македониjа наjмалку 15 години. Против ова решение
тужителката изjавила жалба во Koja навела дека со сопругот J. е во
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брак повекс од 12 години и дека ги исполнува условите за прием во
цржавганство.

Постапувагки по жалбата, тужениот орган ja оцбил како
неоснована, од причина што тужителката не ги исполнува условите
од член 9 од Заканат за државjанство на Република Македониjа
("Службен весник на РМ" бр.67/92), според ко], странец ко] е во брак
со државjанин на Република Македониjа наjмалку три години и до
поднесуван-ето на баран-ето законски престоjува наjмалку една
година, може со природуван-е да стекне државjанство на Република
Македониjа. Имено, сопругот на тужителката се стекнал со
државjанство на Република Македонига на 14.10.1993 година ( на
денот на приемат на решението), што значи дека таа не е во брак со
државjанин на Република Македониjа наjмалку три години.

При таква состоjба на работите, Судот смета дека правилно
одлучил тужениот кога ja оцбил жалбата како неоснована и не го
применил законот на штета на тужителката, одпричинашто таа не била во
брак со државjанин на Република Македониjа, наjмалку три години,
како што е предвидено во член 9 од споменатиот Закон и не може да
стекне државjанство на Република Македонига со природуваьье, а тоа
може да го стекне по протекот на три години од денот кога нетэиниот
сопруг се стекнал со државjанство на Република Македониjа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.1676/
93 од 3.03.1994 година.

33. Постапката за стекнувавье на државjанство на Република
Македониjа не се поведува по службена ДОЛЖНОСТ7 туку само по
баран,е па полнолетното лице кое сака да стекне државjанство
во Република Македопиjа.

О Д о бра зло ж е н и е то:

Од списите на предметот се гледа дека на 3 Февруари 1993
година во првостепениот орган е примено баран-е (молба) од А.М.
од Скопjе, со кое бара Д'l биде примена во државjанство на Република
Македони]а. во баран-ето не е споменато ниту едно неjзино дете,
ниту има други потписи, освен неjзиниот потпис. Освен тоа, доказите
поднесени со баран.ето се однесуваат само на А.М.

Со оглед на така поднесеното баран.е, а бидегки е утврдено
дека тужителката А.М. ги исполнува усоловите од член 26 став 3 од
Законат за државjанство на Република Македониjа, со решение 'на
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првостепениот орган од 18.03.1993 година таа е примена во
државjанство на Република Македонига.

По повод поднесената жалба против ова решение од
тужителката А.М. и неjзините деца, првостепениот орган со решение
од 9.09.1994 година ги примил во државjанство само неjзините две
малолетни деца.

Тужителката го оспорува решението поради тоа што со него
не се примени во државjанство на Република Македони]а и неjзините
четири полнолетни деца, при што истакнува дека тие се родени во
Скопj е и живеат со неа.

Оценуварси ja законитоста на оспореното решение, Судот
наjде дека тужениот орган одлучил во согласност со Законот, кога
ja одбил жалбата.

Имено, постапка за стекнуван.е државjанство на Република
Македони]а не се поведува по службена должност, туку само по
баран.е на полнолетното лице кое сака да стекне државjанство.

Со оглед на тоа што во конкретниот случаj баран.е поднела
само тужителката, со решението на првостепениот орган од
18.03.1993 година, во државjанство на Република Македониjа е
примена само таа. Баран-ето што го поднела тужителката и кое е
потпишано само од неа, не може да се смета за баран.е поднесено и
од нетзините четири полнолтени деца.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.29/
95 од 13.09.1995 година.

34. Само со фактот за эасноватье на работен однос на
териториjата на Република Макецони]» не се исполнува
законеката обврска за приjавено живеалиште, како услов за прием
во цржавганство.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека во управната постапка
е неспорно утврдено дека тужителите С. иК. Б., како државjани на
друга република во поранешната СФРJ, не ги исполнуваат условите
за стекнувагье на државjанство на Република Македониjа пропишани
во член 26 од Законот, затоа што до поднесувагьето на баран-ето
(28.04.1993 година), законски не престоjувале на територигата на
Република Македониjа 15 години. Имено, утврдено е дека тужителот
С. како жител на К.П е приjавен во 1984 година, кога му е издадена
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и лична карта, а неговата сопруга-тужителката К.за жител на К.П е
приjавена во 1980година, кога и е издадена и лична карта.

Со оглед на изнесеното, Судот оценн дека оспореното решение
е законито.

Наводите на тужителите истакнати во тужбата дека нивното
законско пресгогуван-е на териториjата на Република Македониjа
треба да се цени од моментот кога се доселиле и засновале работен
однос во Република Македониjа, односно од 1974 година, а не од
кога го приjавиле живеалиштето, Судот ги оцени како неосновани,
затоа што обврската на граганите да го приjават новото живеалиште
е уредена со Законот за пригавув ан,е на живеалиштето и
престоjувалиштето на граганиге, и таа законска обирска за
граганинот не може, а испоред поранешниге прописине можеше, да се
смета за исполнета со фактот на заснован,е на работен однос.

Пресуда на Врховниот судна Република Македониjа У.бр.1596/
93 од 13.01.1994 година.

35_Решението со кое согласно член 25 и 70 од Заковот за
експроприjациjа ("Службен весвик на СРМ" бр_47/73)., е извршен
административен пренос на правото за користев-е на земраште
во корист на општината за комунално ypeДYBalЬe., а за изградба
на спортски терен-хиподром., не претставува освов эемрпцтето да
се евидентира на спортскиот клуб што го користи хиподромот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите во предметот се гледа дека во 1979 година била
извршена измена и земjиштето,оформено како КП бр.453 во
површина од 102379м2, било евидентирано на име на тужителот Клуб
за когьички спорт "Илинден"-Хиподром врз основа на решение на
секретариjатот за финансии на општината од 14:04.1978година.

Од ова решение, што е приложено со списите, се гледа дека
врз основа на член 25 и 70 од Законот за експроприjациjата
("Службен весник на СРМ" бр.47/73), е извршен пренос на правото
на користен-е на земjиштето од дотогашниот корисник факултетско
стопанство "Вардар" во корист на општина Гази Баба Скопj е за
комунално уредуватье на земjиштето, а за изградба на спортски
терен "Хипоцром" сопоред локациjа бр.1760/77 и како КП бр.449,
450,451,452,453,455,456,457 и 325. Целата површина, означена во

532



решението и врзоснована решението, вокатастарскиаг операт е оформена
како КП бр.453 во површина од 102379м2 И била заведена на името
натужигелот,

Првостепениот орган со решението од 29.11.1993 година ja
поништил измената извршена во 1979 година, затоа што нашол дека
била направена грешка во спроведуваlЬето на решението од
14.04.1978 година, бидеjки правото на користен-е на земjиштето со
тоа решение не е пренесено на тужителот, туку на општината Гази
Баба, сега Република Македониjа.

Таквата фактичка состо] ба и примената на правото го
прифати и второстепениот орган.

Судот наога дека оспореното решение е законито.
По Законот за премерот и катастарот на земгишгего ("Службен

весник на СРМ" бр.34/72 и 13/76), откако Републичката геодетска
управа ке потврди дека катастарскиот операт е изработен во согласност
со постоjните прописи - член 48 од Законот, измените во него, согласно
член 49 став 3 од Законот, можат да се вршат само врз основа на
правосилна одлука на суд или друг надлежен орган како и врз основа
на договор за промет на земгиштето заверен во суд.

во случаjот правилно заклучиле органите дека, во смиела на оваа
одредба, не поето ел основ земjиштето што било евидентирано на
Факултетскаго стопанство "Вардар"да се евиденгира на тужителаг, затоа
што според решението и според Законот за експроприj ациj ата,
администратгивниот пренос не еизвршен во корист на тужителот, туку во
корист на општина Гази Баба за комунално ypeДYBalЬe на земjиштето.
Затоа правилно, согласно член 51 став 1 од ово] закон, во оваа
постапка, органите гоотстраниле недостатокотво катастарсккиотоперат
како направена грешка во спроведуван.ето на решението за
администратитивен пренос и правилно земшштето го евидентирале на
Република Македони]а.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.2258/
94 од 6.07.1995 година.

36. Поништувальето на правосилно решение за
експроприjациjа не е условена од факгот дали експропирапиот
обjект е урнат или не, туку од фактот дали се извршени
позначителни работи во врека со обjеКТОТ7односноработата за
чиjа цел е експроприрананедвижноста,притоа имаj:tиjа предвид
природата, големината и вредпоста на то] обjект.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Од списите на прецметот се гледа дека со решение од 4 април
1955 година е експроприано земjиште на КП бр.4110 во површина
од 280 метри квадратни заедно со приземната станбена зграда од три
соби, сопственост на JЬ.C.A., за пресечуван-е и ПРОШИРУВaIъена улицата

Тужителите, како правни следбеници на поранешниот
сопственик на експроприраната недвижност, на 23.12.1991 година
поднеле бараьье за поништуван,е на решението за експроприjациjа,
од причини што од ценот на експроприjациjата поминале роковите
предвидени во член 26 од Законот за експроприjациjа, целта на
експроприjациjата не била реализирана, а експроприраната
недвижност не им била одземена од владение и тие сеуште живееле
во куката.

Со првостепеното решение баран-ето на тужителите е
одбиено, а тужениот орган ja оцбил жалбата како неоснована од
причини што во управната постапка, со увид извршен на самото
место било констатирано дека експроприраните обjекти се срушени,
а на КП бр.4110 постоjат станбени згради кои не постоеле во време
на донееуван-е на решението за експропригаци]а.

Судот наога дека од приложените списи не може со сигурност
да се утврди фактичката состоjба на ко]« се темели оспореното
решение, а особено фактот дали на тужителите им била одземена
од владение експроприраната кука, со оглед на нивните наводи дека
куката не им е одземена и дека тие сеуште живеат во неа.
Утврдуван.ето на то] факт, според мислен.ето на Суцот е од битно
зна чен-е за правилно решаван-е на баран-ето, со оглед на роковите
предвидени во член 26 од Законот за експроприjациjа, во кои може
да се бара поништуван.е на правосилно решение за експроприj ациjа.

во постапката тоа не е утврдувано, затоа што тужениот ор
ган погрешно сметал дека во случаjот доволна причина за одбиван,е
на баран.ето е што експроприраните обjекти се урнати. Мегутоа,
Суцот наога дека таквото правно сфакатье нема основ во член 26
став 3 од Законот за експроприjациjа, затоа што деекспроприj ациjата
не е условена од фактот дали експроприраниот обjект е урнат или не,
туку од фактот далисеизвршенипозначителнирабаги во врека сообjе:ктот,
одно сно работата за чиjа цел е експроприрана недвижноста, притоа,
имаjКиjа предвид природата, големината и вредноета на то] обjект.

Со оглед на тоа што во конкретниов случа] експроприj аци]ата
била извршена со цел да се прошири уmщата, потребно еда сеутврди дали
се преземени позначителни работи во врека со таа цел. Доколку такви
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работи не се преземени и доколку се исполнети другите пропишани
услови по член 26 од Законот за експроприjациjа, решението треба
да биде поништено, без оглед дали обjектите постоjат уште, затоа
што е потребен правен основ за вракан.е на земjиштето на кое
биле изградени експроприраните обjекти, како и земjиштето кое
служело за нивна редовна употреба.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а У.бр.8121
92 од 24.12.1992 година.

37. Правото за поцнесуватье на баратье за повиштувае на.. .правосилно решение за експропригацвта, во случаJна скпучувагье
на договор за доживотна издршка, преминува од примателот на
издршката како поранешен сопственик на експроприраната
недвижност, на давателот на издршката, без оглед што. .експропрвгацшата е извршена пред склучуван,е на договорот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите се гледа дека со решението од 21.05.1963 година,
се експроприра потполно во корист на потребите на О. К., а за
изградба на универзитет во С., станбена зграда на КП бр.6045 КО
С. сопственост на С.С. од С. Тужителот и С.С. склучиле договор за
доживотна издршка (С. С. починал 1976 година). Договор от за
доживотна издршка е склучен и заверен од Општинскиот суд С. на
16.01.1968 година. Со то] договор тужителот по смртта на С. ja прими
куката со дворно место во С. како негова сопственост.

Во образложениjата на двете решениjа и наведено дека
тужителот нема активна легитимаЦИJа во постапката за
поништуваьье на правосилното решение за експроприjациjа, бидезки
куката и земjиштето за редовна употреба на куката, не можеле да
бидат во промет затоа што преминале во општествена сопственост
со решението за експроприз аци]а и договорот за доживотна издршка
не може да произведе правно детство.

Тужителот во тужбата наведува дека експроприраната
недвижност не е приведена на намената, таа е во владение на
поранешниот сопственик-тужителот, како негов слецбеник, дека не
е примен надомест и дека се уште во службените книги се води на
име на тужителот.
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Со таква иста содржина тужителот дал изjава на записник
состав ен на 9.10.1990 година.

во списите нема доказ дека е исплатен надомест.
Според член 26 став 3 и 5 од Законот за експроприjациjа

("Службен весник на СРМ" бр.46/89 и 36/91), по баран-е на
поранешниот сопственик на експроприраната недвижност, ке се. .поништи правосилното решение за експропри] аци]а во целост или
делумно ако во рокот од три години по правосилноета на. .решението кориеникот на експропригацигат-а не извршил
позначителни работи во врека со обjектот, односно работата, за
чиjа цел е експроприрана недвижноста, притоа имагки ja предвид
природата, големината и вредноета на то] обjект. Кога
експроприраната недвижност не била опземена од владение од
поранешниот сопственик, баран-ето може да се поднесе и по
ист екот на 1О години од неговата правосилност .

Ово] суд смета дека органите во управната постапка
погрешиле кога нашле дека тужителот нема право да поднесе
баран-е на поништувшье на означеното решение за експроприjациjа.
По мислен-е на ово] суд, тужителот има такво право и тоа
произлегува од договорот за доживотна издршка, ко] е склучен пред. .да се донесе решението за експроприрщигата.

Навистина поранешниот сопственик С.С. починал на
1.12.1976 година, но, со неговата смрт не згаснува и правото да
се поднесе бар агь е за поништ ув а н.е на решението за
експроприjациjа. Тоа право преминало на тужителот. Одделно е
прашан-ето дали во конкретниов случаj се исполнети условите за
поништувн.е на решението за експроприjациjа. Тоа прашан-е ке
треба органите во управната постапка да го ценат врз основа на
цоказиге, откако ке прифатат дека тужителот има право да
поднесе бар атье за поништ у в ан.е на решението за. .експропригацигата.

При повторното одлучуван-е ке треба да се има предвид ставот
на ово] суд согласно член 62 од Законот за управните спорови.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.1444/
91 од 26.12.1991 година.

38. Намерата за посгогаво живеев-е во местото каде
стран:ката е омажена, не може да се оспорува само затоа што се
наога на времена работа во странство.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето на тужителката за пригавуван,е на живеалиште
во С.Р. Гостивар првостепениот орган го одбил само со
образложение дека не ги исполнувала условите од член 2 од
Законот за пригавуван,е на живеалиштето и престоjувалиштето
на граганите ("Службен весник на РМ" бр.36/92). Второстепениот
орган жалбата ja одбил како неоснована со образложение дека
не живеела во с. Р., туку дека живеела и работела во Австриjа.

Од доказите што се изведени во управната постапка се гледа
дека тужителката била родена во Дебар во 1965 година и се омажила
за лице од c.P.-Гостивар во 1983 година. Сопругот имал приjавено
живеалиште во ова село и со службена белешка на ОВР Гостивар
од 12.05.1994 година, преку увид на лице место, било утврдено дека
тужителката со сопругот живеела во ова село во сопствена кука и
дека наведеното лице било на привремена работа во Австриjа.

во списите на предметат се наога и уверение за државj анство
на тужителката на Република Македониjа со живеалиште во с.Р.,
лична карта за сопругот со приjавено живеалиште во С.Р. и изjава
од свекорот на тужителката дека живеел заедно со синот и сна ата
во неговата кука во село Р .. Со тужбата пак е доставена и патна
исправа на тужителката што е издадена од ОВР Гостивар.

Од ваквите докази, по наогаььето на Судот, не произлегува
заклучокот дека тужителката не ги исполнувала условите од член 2
став 1 од цитираниот Закон, според ко] живеалиште е местото во
кое граганивот се населува со намера во него постоjано да живее.

Ова поради тоа што тужителката се омажила за жител на тоа
село и со семеютвото живее во тоа село, со што се манифестира
неjзината намера за живеен-е во тоа меСТО.За таа цел и го ошавила
живеалиштето во Дебар.

Образложението дека не живеела во селото, туку била на
работа во странство, не произлегува од списисте и од тужбата,
бидеjки неjзиниот сопруг бил во странство и тоа на привремена
работа. Од друга страна, привременото вработуван.е претпоставува. .и привремен престо], а не посгогано живеен-е, поради што и не може
само за тоа на тужителката да и се оспорува намерата да живее во
тоа село, иако уште со стапуватьето во брак се преселила таму и
таму и се родени и децата

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.59/
95 од 14.09.1995 година.
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39.Ако во поетапката е неспорно утврдено дека странецот
живее во куката на неговиот брат во село и таму има приjавено
живеалиште, треба да се смета дека обезбедил стан за живеен-е.
СклучуваlЬето на договорот за користеlЬе на станот е
невообичаено меГубрака, и органот неосновано го задолжил да
склучи судеки заверен договор.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето на тужителот за прием во државjанство на
Република Македонига е оцбиено како неосновано, затоа што, во
смиела на член 26 став 3 од Законот за државjанството на
Република Макецони]а ("Службен весник на РМ" бр.67/92), немал
законски престоj на териториjата на Република Македониjа од
наjмалку 15 години, а по член 9 од ово] закон, затоа што немал
обезбедено стан за живеен-е.

во постапката тужителот изj авил дека живеел во село во
станбената зграда на неговиот брат и приложил изjава од ова. .лице, во ко]а то] потврдува дека на тужителот му отстапил на
трашо користев-е три соби.

Второстепениот орган, повикуваjки се на Законот за
станбени ОДНОСИ нашол дека тужителот не можел да се смета како
корисник на стан во смиела на член 9 став 2 од то] Закон. Исто
така нашол дека и по Законот за пригавуван.е на живеалиштето
и престоjувалиштето на граганите. не може да се смета дека имал
обезбедено стан за живеен-е, затоа што, во смиела на член 2 став
2 од ово] Закон, немал вселив стан по основ на сопственост и
договор за користен-е на стан во согласност со законот И го
задолжил тужителот да склучи судеки заверен договор за
користен-е на стан.

Судот нао га дека, во случаjов, ако е неспорно дека
тужителот живеел во станбената зграда на неговиот брат што се
наога во село, таму има приjавено и живеалиште, и ако се има
предвид дека то] не бара да оствари право на корисник на стан во
смиела на Законот за станбените односи, со правата што
произлегуваат од таквиот статус, неосновано органите, врз основа
на то] закон наогаат дека нема обезбедено стан за живееьье. Ист о
така, поагагки од тоа дека е невообичаено мегу брака да се
склучува договор за користен-е на стан, неосновано органите
сметаат дека со отсуството на таков договор, тужителот не го
решил станбеното прашан,е. Впрочем со тужбата тужителот
достави таков договор заверен во суд.
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Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
У.бр.2553/94 од 6.07.1995 година.

40. Ако лице има сопствен стан во едно место во земjата, а
привремено е вработено во странство, треба да се смета дека има
обезбедени услови за живеен-е и нема пречка да приj ави
живеaлиmте во тоа место.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со оспореното решение била оц биена жалбата на
тужителот Б.К. од С. изjавена против решението на
првостепениот орган ко] го одбип баразъето за приj авуваьье на
живеалиште, биде[ки бил на привремена работа во странство а
имал во сопственост стан во градот С. во ко] живеело неговото
семегство.

Тужителот со тужба заведе управен спор и предложи
оспореното решение да биде поништено.

Тужбата е основана.
Од списите приложени во предметот се гледа дека првостепениот

орган го одбил баран-ето на тужителот за пригавуван.е на живеалиште во
градот с. заради тоа што бил на привремена работа во странство, а имал. .во сопственост стан во ко] живеело неговото семегство.

Согласно член 9 од Законот за пригавув ан.е на
живеалиштето и престоjувалиштето ("Службен весник на СРМ"
бр.42/88), при притавувальето и одгавував.ето на живеалиштето и. .престотувалиштето, односно пригавуван.ето на промената на
адресата на станот, граганивот е должен да покаже лична карта,
или друга исправа заради YTBpДYBalЬe на неговиот идентитет и на
факти од значегье за евиденциите што со ово] или СО друг закон
се водат. При пригавуватьето на живеалиште од граганинот се
бара доказ дека го одjавил претходното живеалиште и дека во
местото во кое го приjавува своето живеалиште има обез бедено
услови за живеен-е за себе и за лицата што ги приjавува.

во случаjов тужителот има во сопственост стан во ко] живее
неговото потесно семегство. Според тоа Судот смета дека
тужителот ги исполнува условите за при] авув ан.е на
живеалиштето предвидени со член 9 од споменатиот Закон.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.645/90 од
8.06.1990 година. -
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41. во случаите кога лицето приравува живеалиште во
местото каде неговите деца имаат живеалиmте и кога наведува
дека живее со своите деца или со едно од нив, не може да се смета
дека нема обезбедено услови за живеезье само затоа што нема
сво] стан, односно постоjана работа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителката во жалбата и во тужбата наведува дека таа била
жител на град С. од 1965 година до 1980година во кое време била
во брак со лицето К.Х., а во и.п ка] своите родители отишла во 1980
година по разводот на бракот со тоа лице, но во 1983година дошла
во с. и сега живее со сво]ата керка. Наведува итоа дека има уште две
керки коисеомаженииживеаат воС.,порадиштоинеjзинатажелба еда
остане со своите деца во с.

Судот наота дека тужениот орган одлучувал врз непотполно
утврдена фактичка состо]ба.

Имено, во списитее приложена фотокопиjа одличната карта на
керката на тужителката, Е.К. од Kojaсе гледа дека е издадена во с.
Мегутоа, од списите не се гледа дека е земена изjава на околности
дали тужителката живее со неа, односно дали таа е согласна со тоа,
ниту пак се проверени наводите дека тужителката има уште две
керки кои се омажени и живеат во Скопjе.

Според мислен-етона судот, во случаите кога лицето приjавува
живеалиште во местото каде неговите деца имаат живеалиште и
кога наведува дека живее со своите деца, односно со едно од нив, не
може да се смета дека нема обезбедено услови за живеен-е само
затоа што нема свога стан, односно постоjана работа. во тие случаи
би морало да се поага од фактичките односи кои постоjат мегу
родителот и децата, при што треба да се имаат предвид и законски
уредените односи мегу нив,кои под определени услови предвидуваат
обврски и за децата кон родителите.

Пресуда на Врховниот судна Република Македониjа У.бр.1415/
91 од 16.01.1992 година.

42. Свогството на корисник го утврдува заедницата за
здравствена заштита врз основа на поднесена приjава во време
на работниот оцнос. Ако приjава не се поднесе, корисникот на
здравствена заштита може да бара од зедницата за здравствена
заштита со решение да му го утврди сворството на корисник, НО
исто така, во времето на работниот однос.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметат се гледа дека на тужителот не му
било признато свогствого на осигуреник на здравствена заштита за
времето од 1.09.1986 до 23.10.1986 година, во кое време бил на работа
во Електротехничкиот сервис на Д.Р. од с.

во образложенигата на двете решени]а е наведено дека од
извршениот увид во здравствена евиденциjа (картотека), било
утврдено дека тужителот не бил приjавен за здравствено
осигуруван-е од страна на работодавачот каде што работел, а ко]
бил должен тоа да го стори.

Според член 63 став 2 и 4 од Законот за здравствена заштита
("Службен весник на СРМ" бр.10/83), свогството на корисник го
утврдува Заедницата за здравствена заштита врз основа на приjава
што ja поднесува самоуправната организациjа и заедница,
работодавачот, корисниците работни луге, корисникот земjоделец
и други корисници на здравствена заштита како и органите и
организациите на корисниците кои обезбедуваат средства на
здравствена заштита според ово] закон. Ако пригавата не се поднесе,
корисникот на здравстена заштита може да бара од заедницата за
здравствена заштита со решение да му го утврди свогството на
корисник.

Тужениот орган во одговор на тужбата наведе дека. .можноста свогството на корисник, ако не е поднесена при]ава, да. .му ja утврди заедницата значи угврдуватье на свогството на
осигуреник за време на работен однос за работник за ко] не ке
се поднесе пригава.

Тужителот со тужбата не прилага никаков доказ, ниту пак во
списите на предметот има доказ со ко] се потврдува дека бил во
работен оцнос во наведеното време и евентуално дека била
поднесена пригава.

Имагки го сета тоа предвид, ово] Суд оценува дека органите
во постапката извлекле правилен заклучок од фактичката состоjба
и врз основа на тоа правилно го примениле законот. Навистина
Законот не определува рок до кога корисникот може да бара од
Заедницата да му го утврди своюлвото на корисник ако не била
поднесена приjава, мегутоа ово] Суд, исто така, смета дека целта за
утврдуван.е свогство на осигуреник на таков начин можело да се
оствари за време на работниот оцнос, за што по цонесуван.ето на
решението со кое се утврдува такво свогство му се издава
здравствена легитимациjа врз основа на ко]« осигуреникот може
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да користи одредени права од здравствената заштита и
здр авственото осигуруваьье.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.841/
92 од 30.09.1992 година.

43. Лицата на кои им се препишани лекарства што се
утврдени во листата на левови кои паfаат на товар на средствата
на Фондот за здравствено осигуруван-е, имаат право на вадомест
на цената на лекарствата, кога се набавени во аптека со Koja
Фондот нема с:клучено договор, ако тие лекарства ги нема во
аптеките со кои Фондот с:клучил договор.

О д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека тужителот бара нацомест
за направени трошоци за набавени пекови-кордицин ипалин во износ од
11.830 денари. За тие лекови во предметот има и две сметко-потврци
бр.l/78 и 19/83.

во образложението на оспореното решение е наведено дека
според евиденциjата што се води во Министерството за здравство
Фонд за здравствено осигуруван-е, предметната аптека не ги има
уредено односите со Фондот. односно не склучил договор со Фондот
со што би бил вклучен во системот на здравствено осигуруван.е
согласно законот и не постои и обврска за нацоместув аьье на
трошоците за купениот лек. Ова од причини што Фондот нема увид
и контрола во висината на цената на лековите кои во приватните
аптеки се многу повисоки отколку во аптеките во здравствените
организации. Имено, согласно член 131 од Законот за здравствена
заштита,односите мегу здравствената организациjа и Фондот за
здравствено осигуруван-е за укажуван,е на здравствена заштита на
осигуренициге, како и за спроведуваьье на посебни програми за
здравствена заштита се уредуваат со договор.

Според член 11 став 1 точка 8 од Законот за здравствена
заштита ("Службен весник на РМ" бр.38/91)~ со задолжително
здравствено осигуруван-е врз начелата на заемност и солидарност,
на осигурениците им се обезбедува право на лекови, помошни
материгали кои служат за примена на лековите и санитетски
материjал потребен за лекуван-е според Листата на лекови што ja
утврдува Министерството за здравство.

Според член 26 став 2 и член 27 од Првилникот за начинот на
остваруван-ето на правата и обврските од здравственото осигуруван-е
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("Службен весник на РМ" бр.3/92 и 12/92), осигуреникот го остварува
правото на лекови на товар на средствата на Фондот за здравствено
осигуруван-е според општиот акт со ко] се утврдува листата на лекови,
а врз основа на рецепт издаден од избраниот лекар во примарната
здравствена заштита. Ако аптеката не располага со пропишаниот лек,
овластениот здравствен работник во апгеката, го известува осигуреникот
за можноста за набавка во друга аптека или му понудува соодветен
лек од ист состав ко] под друго име се наога во промет.

Од списите на предметот произлетува дека не е спорно дека
наведените лекови што тужителот ги купил се на Листата на лекови
кои пагват на товар на средствата на Фондот за здравствено
осигуруваlЬе. Не е спорно, како што произлегува исто така од
списите на предметот, дека наведените лекови ги- немало во
градските аптеки.

Со оглед на наведеното, ово] суд оценува дека тужбата е
основана поради што ]а уважува, а оспореното решение го
поништува и предметот го врака на повторно разгледуваlЬе и
одлучуван.е. Имено, во случаjот битно е дека наведените лекарства
се утврдени во Листата на лекови кои пагаат на товар на средствата
на Фондот за здравстено осигуруваьье, затоа што доколку тие би ги
имало во градските аптеки Фондот истите би ги платил. во
конкретниов случаj не е битно дали Фондот за здравстено
осигуруван-е има склучно договор со предметната аптека ка] кога
се набавени лековите со кога ке ги уреди односите. Несклучувазьето
на таков договор не претставува обjективна пречка за исполнуван.е
на обврската предвидена со наведените одредби од 3аконот и
Правилникот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.1149/
92 од 28.12.1992 година.

44. Иеплатените надомеетоци на личниот ДОХОд7меГу кои и
надомеетот поради оетварен помал личен ДОХОд7не влегуваат во
оеповицата на нацоместот на личпиот доход што ее исилака за
време на привремена епреченост за работа, затоа што оеновицата. .Ja еочинува неплатената аконгацига на личниот доход.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со поднесеното баран.е тужителот бара, при утврдуван.ето на
основицата на надоместот на личен доход како и при усогласуван.ето
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на иетиот за време на привремена спреченост за работа
(боледуван-е), да се земе предвид и надомеетот што то], како инвалид
на трудот, го прими како надомест поради помал личен доход.

Според член 20 од Законот за здраветвената заштита
("Службен вееник на СРМ" бр.38/91), основицата на надомеетот на
личниот доход за време на привремена спреченост за работа j а
сочинува просечната аконтацига на личниот доход остварена во. .последните три месеци пред настапуваььето на случагот поради КО]
се стекнува право на нацомест, а ако осигуреникот во последните
три месеци не остварил личен поход, односно нема утврдена
основица за плакан-е на средства за здравствена заштита,
основицата за надомест на личен доход ке му се утврди од
аконтаци]ата на личниот доход утврдена со општ акт на
организациjата во кога е вработен.

Бака утврдената основица, според член 21 од истиот Закон,
ако привремената спреченост траела поеке од 30 дена, се усогласува
со движен.ето на личниот доход во организацшата во мееецот за
ко] се исплатува нацоместот во одное на личниот доход остварен во
тримесечниот период КО] е земен при утврдуван.его на основицата
на надоместот на личниот доход.

Од наведените законски оцредби [асно произлегува дека
иеплатените надомеетоци на личен доход, не ]а сочинуваат. .основицата, туку неа га сочинува иеплатената аконгапига на личен
доход.Впрочем, надоместот поради помал личен доход се исплатува
врз основа на прописите од пензиското и инвалидското осигуруван.е,
па ако на тужителот му е признато право на таков нацомест, истиот
му го исплатува Фондот за пензиско и инвалидско осигуруван,е,
под услови и на начин пропишан во пропиеите од пензиското и
инвалидското осигурувагье.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига у .бр.575/
92 од 18.06.1992 година.

45. Усогласувазьето на надоместот на личен доход за време
на спреченост на работа поради бременост се врши со цвижезьето. .на личвиот доход во организацшата за месецот за ко] се исплатува.надоместот, а не со аконтацирата на личвиот ДОХОд7поради што
усогпасувазьето треба да се изврmи со стварно исплатениот личен
ДОХОд7а не со аковтацигата, независно од тоа што личвиот доход
за то] месец е исплатен подоцва.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Тужителката стекнала право на остваруван.е надомест на
личен доход за време на спреченост на работа поради бременост и
породуван.е сметано од 9.03.1992 година. Надомеоток и бил редовно
исплатуван и усогласуван заклучно со 31.10.1992 година, според
потврдите за просечниот личен доход, односно за порастот на
личниот доход во организвцигага до 31.10.1992 година.

Тужителката допалнително доставила потврда од 1.12.1992
година за зголемен просечен месечен личен доход во организацитата
за месец спетември и октомври 1992 година и побара да се исврши
усогласуван.е на надоместот на личниот доход со -порастот на
личниот ДОХОД за тие месеци во работната организациjа. Органат
прифатил дека зголемениот личен доход за овие месеци бил
исплатен на 27.11.1992 година.

Баразъето било одбиено како неосновано од причина што
усогласуван.ето се врши со зголемуван.ето на личните доходи
втасани за исплата во месецот за ко] се исплатува, додека
зголемуван.ето на личните доходи што се врши ретроактивно за
одреден период, односно по завршната сметка, не се зема предвид
за усогласуван,е на надоместот. Ова и од причина што
усогласуватьето не се вршело со личниот доход остварен во тие
месеци, туку со остварената аконтацига.

Судот наога дека таквото правно свакан,е на органот е
спротивна на одредбата од член 21 од Заканат за здравствената
заштита.

Од оваа одрецба [асно произлегува дека усогласувазьето на
надоместот се врши со цвиж ен.ето на личниот ДОХОД во. .организацшата во месецот за ко] се исплатува надоместот.эа не со
аконтациjта на личниот ДОХОД исплатен за то] месец и без значен,е е
тоа кога е исплатен личниот доход за то] месец.

Поинаквото толкуван,е би било спротивно на одредбите со
кои е уредено прашан-ето на надоместот на личниот ДОХОД, според
кои, работникот за време на спреченост од работа, остварува
надоместок на личен ДОХОД, а не надоместок на аконтацига на
личниот ДОХОД, како што е изречно наведено во член 18 од
цитираниот закон.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.551/
93 од 28.10.1993 година.
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l
46. За време па отсуство од работа поради бременост,

раган-е и маjчивство работничката има право па вадомест на
пичниот доход и остварувазъето па тоа право пе зависи од тоа дали
придопесите за здравствепо осигурував-е се платени или пе, питу
пак, тоа право зависи од времетраетьето па осигуруваIЬето.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во управната постапка е одбиено баразъето на тужителката за
надомест на личен доход во врска со отсуство од работа поради
бременост и породуван.е, од причини што придонесот за здравствено
осигуруваьье бил платен само за трите месеци што претходат на
започнуван.ето на отсуството поради бременост и породувагье,
односно бил платен за месеците април, ма] и jуни 1992 година, а
породилното отсуство е започнато на 1.07.1992 година. За
останатото време и тоа почнувагки од 1.12.1990 година, кога
тужителката засновала работен однос со ПП за трговиjа на големо
и мало, па се до денес ,придонесот не бил платен. Врз основа на тоа
органите заклучуват дека тужителката очигледно насгогува да ги
изигра законските прописи кои се однесуваат на плакаьье придонеси,
поради што сметаат дека надомест на личниот доход за време на
породилното отсуство не треба да и признаат.

Судот наога дека фактичката состоjба кога произлегува од
списите не дава основ за таков заклучок.

Имено, неспорно е, а така прифатил и тужениот орган, дека
тужителката е во работен ОДНОС од 1.12.1990 година, односно
неспорно е дека таа била во работен однос кога го започнала
породилното отсуство, а според прописите од областа на работните
односи, работничката за време на бременост и породуван-е има
право на породилно ОТСУСТВО од наjмалку 270 дена непрекинато, и
за тоа време и припага надомест на личниот доход. Остварувазъето
на тоа право, прописите за работни односи не го доведунаат во
зависност од тоа дали придонесите се платени или не, ниту пак, тоа
право зависи од времетраезъето на осигурував.ето. во таа смисла е
и ставот на У ставниот суд на Република Македониjа изразен во
одлуката У.бр.186/91 од 22.10.1992 година ("Службен весник на
Република Македонига'' бр.73/92), со ко]« е укинат член 194 став 2
од Законот за здравствена заштита.

Судот смета дека само од фактот што придонесите за здравствено
осигуруване работодавецот на тужителката ги платил само за три месеци,
а не за целото време на вработувалье, не може да се заклучи дека
тужителката сака да m изигра прописите, ниту пак, поради неплатените
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придонеси, може да и биде ускратено правото на надомест за време
на бременоста и породуваIЬето. Притоа, Судот има предвид дека
наплатата на заостанатите придонеси органот може да ja изврши ВО
согласност со одрецбите на Законот за здравствена заштита кои се
однесуваат на плакан-ето на придонесите исоодветните прописидонесени
за :нивноизвршуван,е.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.935/
93 од 17.03.1994 година.

47. Без оглед дали ипвеститорот има одобрение за изградба
па обjект или не, надле.жниот инспектор е овластен да нареди
уриваВ>е на обjектот ако се гради во заштитен поjас и со чиjа
изграцба ке AojAeдо загадував.е на човековата окопива.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека со акт на првостепениот
орган од 25.12.1990 година, на тужителот му е издадено одобрение
за изградба на "мини фарма" за чуван-е на стока. во одобрението е
определено мини фармата да се изгради на дел од КПбр.4767 во
КО К., односно мини фармата да се изгради на местото одредено
од Комисиjата за лоциран,е на мини фарми, со записникот од
20.06.1990 година.

во одобрението, понатаму, е определено во склоп на мини
фармата да се изградат и придружни обj екти-магацини за храна и
просторига за сточарот, вкупниот габарит на мини фармата да
изнесува 20,00 х 5,00 м., со приземна висина, а да се изгради со
материjал од времен карактер, без употреба на цврст градежен
материгал.

Од записникот изготвен од стручна комисиjа по извршен увид
на 25.12.1991 година на местото каде што тужителот го гради
обjектот, како и од записникот на градежниот инспекто од26.12.1991
година, се гледа дека при увидот на лице место е констатирано дека
обjектот не се гради во согласност со одобрението и одобренвот проект
ТВ-165. Имено, констатирано е дека не се гради на одобрената
локациj а, туку на друга локациjа, и тоа на неполни 1ОО метри од веке
урбанизираниот дел и постоjната станбена зона, така што обjектот
навлегол во потесната заштитна зона на филтер станицата за добиван.е
вода за пиеьье на градот и околните села. Освен тоа, е констатирано
дека е изменета основната функциjа на обjектот, па наместо мини
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фарма се гради станбена зграда за живеен-е, при што изменети се и
просториите внатре, како и отворите на обjектот, а е изведен и оцак, ко]
со проектот не е предвиден, ниту пак е потребен за фарма.

Исто така е констатирано дека иупотребениот материjал не е од
времен карактер, туку спротивно на одобрението, е употребен цврст
градежен магеригал.

Со оглед на тоа што тужителот обjектот го гради на локациjа
ко[а не му е одобрена и што за обjектот, таков каков што го гради
нема одобрение, Судот наше дека органите во постапката правилно
одлучиле кога согласно член 39 став 1 од Законот за изградба на
инвестициони обjекти му наредиле да го урне обгектот.

При оцлучуван.ето Судот ги ценеше наводите на"тужителот
дека од надлежната комисиj а била определена локациj ата токму на
местото каде што го гради обjектот, што со свота изjава од 26.06.1991. .година го потврдува и претседателот на комиситата. но наще дека
тие наводи немаат влиj ание за поинакво оцлучуван,е. Притоа, Суцот
особено го има предвид констатираниот факт дека обjектот се гради
во эаштигениот поjас во ко] не е дозволена никаква грацба и дека
со изградбата на таков обjект ("мини фарма") ке доага до
загрозуван,е на човековата околина. Toj факт, без оглед на другите
причини и без оглед на посгоен-е на одобрение за градба, е доволен,
врз основа на член 37 став 1 точка 3 од Законот за изградба на
инвестициони обjекти, инспекторот да нареди уриван-е на обjектот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.1356/
92 од 22.04.1993 година.

48. По влегуватье во сила на Заковот за изменував.е и
цополвуван,е ва 3аковот за изградба ва инвестициони обjекти
("Служ:беввеснак ва СРМ" бр.1/91), ве може да се наредиуривав,е
на обjект врз основа на прописи донесени од собраниjата на
општините.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со првостепеното решение на тужителката и е наредено во
рокот определен во решението да го урне обjектот (делов ен обjект)
изграден во С.Б., односно да воспостави ситуациjа (изграДб~) во
согласност со издадената градежно-техничка документацига од
7.10.1991 година.
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Уривагье на обjектот е наредно затоа што во издадената
градежно-техничка документациjа било предвидено обjектот да се
изгради од монтажно-демонтажна конструкцига, а на лице место
обjектот се изведувал од материгал што не овозможува монтажно
демонтажен третман.

Првостепеното решение е донесено од подрачната единица на
Министерството за урбанизам, градежништво, сообрака] и екологиjа на
24.12.1992 година и е засновано на член 17 од Одлуката за начинот
иусловите за изградба и поставуван,е на времени обjекти("Службен лист
на град Скопjе" бр.20/87 и 18/88).

Тужениот орган во цел ост го прифатил првостепеното
решение и во одговор на наводите во жалбата се повикал на член
245 од Законот за општата управна постапка.

Судот наjде дека оспореното решение е незаконито, од
следните причини:

Со влегуван.ето во сила на Законот за изменуван,е и
цополнуван,е на Законот за изградба на инвестициони обjекти
("Службен весник на СРМ" бр.ll/91), прописите на општините за
изградба на обjекти, во сопственост на граганите како и прописите
за поставуван-е на времени обjекти не можат да се применуваат ни
како републички прописи туку и во врска со изградбата на тие
обjекти се применува Законот за изграцба на инвестицони обjекти,
во ко], со измените обjавени во означениот "Службен весник", се
пропишани и оцредби со кои е уредено прашан-ето за поставуван,е
на времени обjекти.

Според тоа, во време кога е донесено првостепеното решение
не постоеше правна можност првостепениот орган да заснова
надлежност и да нареди уриван-е на обj ектот врз основа на пропис
на општината, дотолку повеке што и со претходниот Закон за
изградба на инвестицони обjекти, прашан-ето на надзорот и мерките
кои во тие рамки можеа да бидат преземени беа пропишани, со
Законот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У .бр.1207/
93 од 3.02.1994 година.

49. Кога стапбепата задруга го продаде стапбепиот обjект
што го изградила па свое земjиmте:) договорот за купопродажба
па обjе:ктот еоспов земjиmтето од името па задругата да се запише
па името па купувачот па обjектот.
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Одо 6 раз л о ж е н и е т о:

Тужбата е основана.
Од списите приложени во предметот се гледа дека

првостепениот орган со решение го оцбил баран-ето на тужителите
да изврши промена на кориениците на земjиштето, бидегки странките
не поседувале правен основ за доделуван-е на зеМJиштето на
користегье, ниту пак во однос на кориениците на кои се заведени
овие парцели, постои извршен наслов за бришен-е од евиденциjа,
согласно член 49 став 3 од Законот за премер и катастар на
земjиштето. Првостепениот орган баран-ето го оцбили заради тоа
што тужителите поседувале договори за етажна сопственост на
зградата. Освен тоа, на приземниот дел на станбената зграда во ко]«
се изградени четири стана се наога и деловен простор ко] го користи
Месната заедница "М. М." а постои и стаклареки дукан , ко] го
користи општествено претпригатие.

Согласно член 12 став 1 од Законот за основните
сопственосноправни односи ("Службен лист на СФРl" бр.6/80), кога
зградага на кога постои право на сопственост е изградена, во
со гласност со закон, на земгиште во општествена сопственост,
сопственикот на зграцата има право на користен-е на земгиштето,
на кое е изградена зградата и на земгишгето што служи за редовна
употреба на таа зграда додека таа постои.

во ставот 2 на истиот член е утврдено дека правото на
користеlЬе од став 2 на ово] член може да се пренесува само со
пренесуван,е на правото на сопственост на зградата.

во конкретниов случа], неспорно е утврцено дека тужителите
на предметното земгиште изградиле четири стана во сопственост,
врз основа на комплетна градежна докуметациjа. Станбената зграда
ja изградила станбено штедната задруга на ко]« и било доделено
градежното земjиште, со решение од 28.04.1961 година на
поранешниот Народен одбор на општината К. В.. во ова решение е
утврдено дека во новоизградената станбена зграда ке има и
општествени простории. Оваа задруга повекс не постои.

Од цитираната законска одредба произлегува дека
предметното земjиште на кое е изградена станбената зграда во
индивудална сопственост во кога има и општествен деловен простор,
треба да биде заведена во катастарскиот операт на сопствениците
на становите и на кориениците на деловниот простор. Фактот што
повехе не постои штецно-станбената задруга не може да претставува
основ да не се врши изм ена во катастарскиот операт.
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---------------------------- -----

СОоглед на изложената правна и фактичка состоjба, ово] Суд
наога дека со оспореното решение повреден е законот на штета на
тужителот кога тужениот орган жалбата ja оцбил, а го потврдил
првостепеното решение.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.46/91 од
10.05.1991 година.

50. Сопотвениците на делови од згради по основ на правото
цаго користат земjиштето што е под зградата и земjиштето што
е потребно за неjзината редовна употреба, имаат право да бицат
запиmани во катастарскиот операт како корисници на земjиштето.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот и тоа од приложената тапиjа, договор
за заедничка градба ,договор за отстапуван.е правото на градба,
скица, копие од катастарскиот план, поседовен лист и договорот
Ов.бр.2202/59 се гледа дека тужителот, по основ на заедничка градба
на станбен обjект со лицата М. Н. и Т. М. се здобил со сопственост
на целиот стан изграден во приземгето на станбената зграда и на
едното поголемо одделение во подрумот.

Од списите исто така се гледа дека со список промена 148/60,
спорната парцела со површина под зграда 115 метри квадратни и
двор 113 метри квадратни е запишана на тужителот, на Ч. с. и на
М. Н., на сите троша по 1/3 идеален дел. во истата година, без акт
од надлежен орган, од катастарскиот операт избришани се како
кориеници тужителот и ч.с. , а парцелата е запишана на М. Т. и Н.
М. по 1/2 идеален дел.

Приговорот на тужителот на вака извршената промена во
катастарскиот операт, во управната постапка е одбиен со
образложение дека сите приложени документи не се од влиjание за
одлучуваьье и дека не се исполнети условите од член 49 став 3 од
Законот за премер и катастар на земjиштето, затоа што сите
приложени акти укажувале дека тужителот се стекнал со
сопственост на дел од станбената зграда изградена на посреден
начин. Таквиот заклучок, пак, органите го извлекуваат од фактот
што "писменото" од 26 септември 1957 година, за отсгапуваьье на
правата од договорот за заедничка градба, не е заверено во суд, па
органите сметаат дека своето право на сопственост тужителот треба
претходно да го докаже во спор пред редовен суд.
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Судот наога дека од утврдената фактичка состоjба органите
извлекле погрешен заклучок, поради што погрешно го примениле
и материгалвото право.

Погрешен еэаклучокот декаоддоказите што гиприпожилтужигелот
не може да се утврди дека то] е сопственик на дел од станбената
зграда изградена на спорната парцела и корисник на земгиштето под
зграцата, како и на земj иштето кое претставува дворно место. Имено,
правото на сопственост се стекнува и по основ на градба со уредна
градежна документацига, што во случаjот очигледно постои. Писменото
од 26 септември 1957година со кое М.Н. му го отстапил на тужителот
своето право на градба со договорот за заедничка грапба од
15.05.1957 година, со што се согласиле идругите дваjца договарачи
од договор от за заедничка градба-М.Н. и Т.М., ги има сите елементи
на договор за заедничка градба и неговата писмена форма во времето
кога е склучен, била доволна да произведе правно деjство, затоа што
со прописите кои важеа тогаш судска заверка на потписите на
договорните странки не беше пропишана. Погрешно е, правнаго деjствие
на то] договор да се цени од гледиште на денешните прописи, па еден
полноважен договор за заедничка грацба, после ко] е склучен и
договор со ко] договарачите ги определилереалните делови одстанбената
зграда, да се смета само како мегусебен договор ко] на посреден
начин укажува дека тужителот се стекнал со сопственост.Тоа што член
49 став 3 од Законот за премер и катастар на земjиштето ("Службен
весник на СРМ" бр.34/72), бара договорот да биде суцски заверен,
не може да биде причина тужителот да не биде запишан како
кориеник на спорната парцела, особено со оглед на фактот што во
1960 година, врз основа на истиот договор бил евидентиран како
корисник 1/3 идеален дел, а пото а без нов акт за извршена промена
на поседовноста, е избришан од катастарската евиденциjа.

Според мислен-ето на СУдОТ,при решаван-ето на баран-ето
на тужителот, органите во постапката требаше да го имаат предвид и
членот 16 од Законот за градежното земjиште ("Службен весник на
СРМ" бр. 10/79, 18/89 и 21/91), според ко], сопственикот на зградата
има право да го користи и земjиштето што е под зградата и
земjиштето што е потребно за неjзината редовна употреба од денот
кога тоа земjиште станало општествена сопственост. Тоа право
припага и на сопствениците на делови од згради.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У .бр.1180/
91 од 13.12.1991 година.
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51. Кога со правосилпа судска пресуда е утврдепо право па
сопствепост па семераа стапбена зграда по оспов па градба и :право
па користен,е па земгиштето под зградата, пресудата преставува
оспов за измена во катастарскиот операт.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите во предметот се гледа дека со правосилна
пресуда на општинскиот суд, е утврдено дека тужителот е
сопственик по основ на град ба на семеша станбена зграда,
изградена на КП с.Г. л., во површина од 100 метри квадратни, а
тужените A.J. и М.А. се задолжени ова право да му го признаат.

Бн ратьет-о на тужителот да се изврши измена во
катасгарскиот операт и, врз основа на оваа пресуда, земршггето
и обjектот да се евидентираат на име на тужителот, првостепениот
орган го одбил од причини што обjектот ко] е евидентиран во
катастарскиот план бил изграден без уредна градежно техничка
документациjа. во прашан-е била измена ко]« не е во согласност
со важечките прописи и не можела да се спроведе во катастарот
во смисла на член 56 од Законот за премерот и катастарот на
земгиштето.

Второстепенниот орган ja опбил жалбата на тужителот од
причините наведени во образложението на првостепеното
решение.

Суцот смета дека со оспореното решение погрешно е
применет законот на штета на тужителот.

Согласно член 49 став 3 од Законот за премер икатастар
на земjиштето ("Службен весник" бр.27/86 и 17/91), пресудата е
основ за измена во катастарскиот операт.

Со оглед на тоа што од пресудата се гледа дека на
тужителот му е признато право на сопственост по основ на градба
на станбената зграда и право на користен-е на земj иштето, под
обjектот по прописите наведени во пресудата, органот е должен
да изврши измена и утврденото право со пресудата да го
евидентира во катастарскиот операт на името на тужителот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига
У.бр.1372/93 од 25.11.1993 година.
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52. Договорот за заедничка градба склучен пред
донесувазьето на Одлуката за изграцба на обjекти во сопственост
на грагани. заверен ка] надлежниот суд и пресудата со Koja е
утврдено дека тужителот е сопственик на 1/2од станбената зграда
по основ на заедничката грацба, представуваат основ за промена
во катастарскиот план и операт. Врз основа на тие правни акти,
сопственикот на станбената зграда се стекнал со право и на
градежното эемршгге.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е основана.
Од списите во предметот и од образложението на

првостепеното решение се гледа дека врз основа на решение за
цоцелуваьье градежно неизградено земтиште, на означената парцела
е евидентирано на името на М.Т. и тоа: под зграда 121 метри
квадратни, двор од 1ОО метри квадратни и градина 293 метри
квадратни, М.Т. добил градежна документациjа за изградба на
индивидуална станбена зграда.Мегутоа, врз основа на договор за
заедничка грапба склучен со тужителот Д.П. и заверен пред
Општинскиот суд на 26.10.1968 година, зградата била изградена од
дваjцата. Со песуда на Општински суд од 17.03.1986 година е
утврдено дека Д.П е сопственик на една половина од зградата по
основ на заедничка градба и има поjако право на владение на дел од
дворното место во површина од 387 метри квадратни, како што
странките мегусебно го поделиле дворното место.

При таква состо[ба, органите, иако прифакват дека договорат
за заедничка градба има правно деjство затоа што е склучен пред
донесуван.ето на Одлуката за изградба на обjекти во сопственост

, на грагани ("Службен гласник на град Скопjе" бр.25/71), до кога за
изграцба на обjектот по основ на договор за заедничка градба не
мора да се прибави одобрение за заедничка градба, баран-ето да се
изврши промената во катастарот, така што земjиштето иэградата ке се
евидентираат и на тужителот, го одбиjа како неосновано согласно член
56 од Законот за премер и катастар на земjиштето ("Службен весник
на СРМ" бр.34/72 и 13/76). Ова од причина што било во .прашан,е
земjиште што се наога во градежен реон, а прометат на градежното
земjиште е забранет.

Суцот наога дека оспореното решение се заснова на погрешна
- .примена на материталното право. ,
Погрешно сметаат органите дека во случаjот основ за промена

во катастарскат евиденцша е промет на градежно неизградено земjиште,
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затоа што тоа не произлегува од списите на предметот, ниту од фактите
што ги утврдига органите.

Тужителот на дозволен начин во смиела на означената одлука,
се стекнал со право на сопственост на дел од станбената зграда по
основ на зедничка градба, а тоа е утврдено и со пресудата на судот за
општа надлежност. БидеjКи е сопственик на станбената зграда и тоа на
дел од неа, во смиела на член 16 став 1и 2 од Законот за градежното
земjиште, Kojaодредба се однесува на општественото земjиште, има
право да го користи земjшптето што е-под зградата и што е потребно за
неjзината редовна употреба од ценот кога тоа земjиште стнало
општествена сопственост, така што по основ на сопственоста на
зградата, земгишгето може да се запише на негово име.

Оттука, погрешен е заклучокот на органите дека е во прашан,е
измена што не настанала во согласност со важечките прописи ,во
смиела на член 56 од Законот за премерот и катастарот на
земjиштето, поради што се [авува потреба од повторно разгледуватье.

во понатамошната постапка, органот треба да постапи по
правното сфакан,е на Судот, дека во случаjот не се работи за
недозволен промет на неизградено градежно земгиште, поради што,
договорот за заедничката грацба и пресупата со Koja е утврдено
правото на сопственост на дел од станбениот обjект, треба да се
спровец ат во катастарската евиденцига и тоа на начин што
земjиштето ке се евидентира на дваjцата сопственици на зградага
во смиела на член 16 став 4 од Законот за градежното земjиште, а
не на посебни делови, независно што со пресудата е утврдено поjако
право на владение на тужителот на посебен дел од земjиштето што
припага на зградата.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.77/90 од
22.02.1990 година.

53. Комунална такса за фирма се плака само доколку ва.. .деловната просторира за KOJa се врши извесва цераост или
заниман,е е истакната фирма. Кога според прописите AejHocTa
мора да се врши во деловва просториjа, тогаш за работивот човек
ко] ja врши AejHocTa,постои обврска да истакне фирма ва видно
место, а ако ве постапи така, прави прекршок.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Судот наjде дека тужбата е основана.
Според член 4 став 1точка 2 од Законот за комуналните такси

("Службен весник на СРМ" бр.lО/81), комунална такса се плака за
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секога фирма односно назив истакнат на деловна просториjа. Според
ставот 3 на ово] член, под истакната фирма, односно назив во
смисла на став 1точка 1,се подразбира секое обележjе или натпис ко]
означува дека одредено физичко или правно лице врши извесна деjност
илизаниман,е.

Тужителката и во жалбата и во тужбата наведува дека нема
истакнато фирма затоа што нема ни деловна просториjа, а
производите кои ги изработува ги продава на пазарите каде на
овластено службено лице секоjдневно му плака комунална такса.

Од списите на предметот не се гледа дека тужителката има
истакнато фирма, односно било какво обележjе на ·деловна
ПрОСТОрИjа.

Од друга страна во списите е приложено решение за основан-е
на занаетчиски цукан на име на тужителката со деjност плетачка,
со седиште на цукавот во с.З. Обавуваььето на плетачката деjност,
пак, (домашно ракотворен.е) според прописите кои важеа до
донесуван,е на Законот за самостотно вршен.е на деjност со личен
труд ("Службен весник на СРМ" бр.18/89), одно сно до цонесуваьье
на Одлуката за определуван-е на деjностите што се вршат во деловна
просторига ("Службен весник на СРМ" бр.23/89), работниот човек
не мораше да го врши во деловна ПРОСТОРИjа.

Со оглед на тоа што тужителката тврди дека немала истакнато
фирма затоа што нема ни деловна просториjа, а од списите на
предметот не произлегува дека деjноста ja обавува во деловна
просторига на ко]« има истакнато фирма, Судот наjде дека тужениот
орган погреши кога жалбата ja одби како неоснована.

Поради тоа, Судот ja уважи тужбата, оспореното решение го
поништи и прецметот го врати на повторно раэгледуван,е и
одлучуван,е.

во понатамошната постапка органите треба да имаат предвид
дека од наведените одредби на Законот за комунални такси [асно
произлегува дека комунална такса се плака за фирма (обележjе,
натпис) ко]« е истакната на деловна просториjа. Притоа, ако според. .важечките прописи цегноста мора да се врши во деловна просторига,
тогаш за работниот човек постои обврска да истакне фирма на видно
место, а ако не постапи така прави прекршок по член 22 став 1точка
1 од Законот за самостотно вршен,е дерюст со личен труд.

Пресуцана Врховниот суд на Македониjа У.бр.95/91 од
12.04.1991 година.
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54. Просветниот инспектор нема овластуватье да нареди
за .....пишуван,е на студент на факултет.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од образложението на оспореното решение произлегува дека
Републичкиот просветен инспектор констатирал дека кандидатот
ПJ. ,погрешно, врз основа на член 81 , 82 и 83 од Законот за
внатрешни работи, не била запишана како студент во учебната
1989-1990 година во Центарот, затоа што тие оцредби се однесувале
за заснован,е на работен однос во органот на управата надлежен за
внатрешни работи, а не за прием на студенти во првата година.

Поради тоа му нареди на Центарот да изврши рангиран-е на
кандидатот и доколку ги исполнува и посебните услови да j а запише
и укажа дека приемот на студенти во првата година во Центарот
е регуларно со член 29 од Законот за Центарот за образование на
кадри за безбедност и општествена самозаштита ("Службен весник
на СРМ" бр.1 0/84 и 36/88) и член 85 до 89 од Законот за насоченото
образование ("Службен весник на СРМ" бр. 16/85,29/86, 7/88, 18/89 и
29/89). Притоа, констатирал дека во смисла на овие оцредби ПJ. го
положила квалификациониот испит, дека според успехот била

_рангирана на 37-то место, а се примиле 55 студенти и
психофизичката способност била утврдена од стручна комизиjа на
начин определен за лицата што се примаат на работа, поради што. .конкурсната комисига не можела да Ja елиминира врз основа на
општиот впечаток на таа комисига.

Ценегки ja законитоста на ова решение, Судот наjде дека се
заснова на погрешна примена на материталното право.

Според член 40 став 2 од Законот за државната управа,
органите на управата во вршен.ето на инспекциски надзор, во
рамките на своите овластуван.а, остваруваат непосреден увид во
работезъето и постапуван.ето на организациите на здружен труд во
поглед на прицржуван.ето кон законите, другите прописи и општи
акти, преземаат управни и други мерки за кои се овластени со закон,
односно со одлука на собранието на општината.

во смисла на оваа одредба, според наоган.ето на Судот,
инспекторот во вршеььето на надзорот може да презема само такви
управни и други мерки за кои е овластен со закон, со општи акти и
одлуки на собранието, па во смисла на оваа одрецба, во Законот за
насочено образование се определени овластуваььата на просветниот
инспектор, со одрецбите од чле-н277 до 281.
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Мегутоа, од овие одрецби не произлегува овласгуван-ето на
инспектор от да нареди заrnппyваFЬена студент во прва година и таквата
наредба не може да се подведе под овластувазьата дадени во член
281 став 2, затоа што тоа би значело во случаjот наредба да се
измени актот на Центарот, со ко]ПJ. не била запишана. Toj акт Центарот
го донел во вршен.ето наjавн:и:овластувагьа и не може да биде поништен
по наредба на инспекторот, туку само во соодветна постапка по
Законот за општата управна постапка или во управен спор пред
Врховниот судна Макецони]а, независно дали со таквиот акт е правилно
применет Законот.

Ова, особено што во случаjот со увид во решението на ово]
суд У.бр.1719/89 од 8.01.1990 година, Суцог констатира дека ПJ.
водела управен спор против решението на Центарот бр.24/15 од
18.10.1989 година, со кое бил оцбиен неjзиниот приговор изjавен
против решението на Центарот бр.75/55 од 19.09.1989 година, со кое
не е запишава како студент во прва година, но со поднесок Ja повлече
тужбата, поради што постапката по то] управен спор е запрена.

Пресуда на Врховниот суд на Македонjа У.бр.70/90 од
6.07.1990 година.

55. Огранокот во Македониjа на здружението на грагани
регистрирано во Соjузниот секретарратза правосудствоиуправа,
не може да се запише во регистарот што го води органот на
управата надлежен за внатрешни работи на општината на чие
подраЧJее седишгето на огранохот:J ако основав-етоне е извршено
на начин предвиден во член 12и 13од Заковот за опmтествените
организации и здружениjа на грагани.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Баран-ето на тужителот да се запише во регистарот на
општествените организации и здружениjа на грагани што го води
органот на управата за внатрешни работи на општината С. е одбиено
како неосновано затоа што со баран.ето не достави докази од кои
може да се види дека основан-ето е извршено согласно член 12 и 13
од Законот за општествените организации и здружениj а на грагани
("Службен весник на СРМ" бр. 13/90-пречистен текст). Имено, кон
баразъето достави статут на Хуманитарно доброчинително
здружение на Косово "М Т" со седиште во Приштина и решение на
оваа организациjа, за основан-е огранок во С. Првостепениот орган
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СО писмо од 11.04.1992 година, побара од тужителот да ги отстрани
недостатоците, но недостатоците не се отстранети.

При таква состоjба Суцот наога дека оспореното решение е
законито.

Според член 12 од цитираниот Закон, општествена
организациjа и здружение на грагани може да основаат наjмалку 10
полнолетни грагани со постоjано живеалиште во СР Македонига.
Основачи на општествена организациjа и здружение на грагани не
мажат да бидат лица кои се осудени за кривични дела против
основите на општественото уредуван,е и безбедноста на СРМ;
против вооружените сили, против човечноста и мегунароцното
право, против слободите и правата на човекот и граганивот.

Според член 13 од ово] Закон, општествената организациjа и
здружение на грагани се основа на собрание на основачите.
Општествената организациjа и здружението на граганите на
собрание на основачите донесуваат одлука за основан,е и статутот
на општествената организациjа и на здружението на грагани, со тоа
што во оцредбата е наведено и што содржи одлуката за основан-е.

Како основан-ето не е извршено на ово] на чин, правилно
заклучига органите дека не се исполнети условите за запишуван,е
во регистарот и правилно во смисла на член 19став 3 од Законот го
одбиле баран-его.

Наводите од тужбата дека Хуманитарно доброчинителното
здружение на Косово "М Т" - огранок во С. било регистирано според
соjузниот закон и тоа во регистерот на Соjузниот секретаргат за
правосудство и управа, поради што не било потребно повторно
оцржуван,е на основачко собрание и не било потребно повторно да
се испитува дали е основано во смисла на член 12и 13од цитираниот
Закон, Судот ги оцени како неосновани. Со Законот за
општествените организации и здружениjа на грагани се уредува
эдруж.уван.ето на граганите во општествени организации и
здружениjа на грагани во Република Македонига , па со оглед дека
тужителот бара да биде регистриран во Република Македониjа, не
може да се изврши само пререгистрациjа, како што бара тужителот,
туку основан.ето мора да се изврши на начин како што предвидува
ово] Закон, па пото а организациjата ке може да се запише во
регистарот што го води органот на управата надлежен за внатрешни
работи на општината на чие подрачjе е седиштето на општествената
организациjа, односно здружение на грагани.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига у .бр.l1 00/
92 од 15.10.1992 година. -
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56. Кога во решението за одзематье на патна исправа не се
наведени причините од кои се раководел органот при
цонесувагьето на такната одпука, Судот треба да биде известен за
причините, ако тие не произлегуваат од списите приложени кон
предметот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во образложението на оспореното решение е наведено дека
правилно се применети оцредбите од член 43 став 1точка 6 и член 43
став 5 од Законот за патните исправи на државjаните на СФРl ("Службен
лист на СФРl" бр.30/79, 36/79 и 53/85), од страна на првостепениот
орган.По овие одредби патни исправи нема да се издаде, рокот на
важен-ето на патните исправи нема да се продолжи. ниту ке се издаде
виза на лицето ако тоа го бара заштига наjавниот поредок или ако тоа го
бараат интересите за оцбрана на земjата. во решението со кое се
оцбива баразъето за издаван-е на патна исправа, надлежниот орган не
мора да го наведе причините од кои се раководел при донесуван.ето
на такво решение.

По наоган.ето на ово] суд, органот на управата може да не ги
наведе причините од кои се раково дел при одлучувагьето во решението
мегутоа, истиот е должен да го извести Судот за причините со цел да се
оцени законитоста на решението. во конкретниов случаj, органот на
управатаво оспореноторешение неги навелпричинигеприкоисераководел
при одлучуван.его, ниту за исите го известил Судот. .

При повторно одлучуватье, оргавот на управата е должен врз
основа на изведуватье на докази во текот на постапката целосно да
ja утврди фактичката состоjба, со цел да утврди дали постоjат основани
причини за одбиван.е на баразъето и да ги наведе во решението или за
иетите да го извести Судот, и да ги има предвид останатите наводи на
тужигелог,

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.1209/90 од
5.10.1990 година.

57. во случаите кога помеfy родителите нема согласност
за внесуватье на малолетното дете во патната исправа на еден од
родителите, органот за старателство за тоа треба да одлучи со
посебен акт.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е основана.
Со решение на тужениот орган, беше оцбиена како неоснована

жалбата на М.А. од О., изjавена против решението на првостепениот
орган, со кое е одбиено баразъето во неjзината патна исправа да биде
запишано малолетното дете М.А., со образложение дека брачните другари
се разведени, а таткото не се согласува малолетното дете да биде
запишано во патната исправа на магката повикувагки се на член 43
став 1точка 3 од Законот за патните исправи на државjаните на СФРJ
("Службен лист на СФРJ" бр.30/79).

Со пресуда на Врховниот суд на Македониjа, е_поништено
решението на второстепениот орган, затоа што, во смисла на
цитираната оцредба ускратуван.ето на правото на средба со таткото
не може да се смета како ненамирена втасана имотнаправна обврска
од бра чниот однос или од односот на родителите и децата, во смисла
на цитираната одредба од то] закон.

Ео натамошната постапка второстепениот орган повторно ja
опбил како неоснована жалбата со следното образложение:
Согласно точка 6 од Упатството за спровецуван,е на Законот за
патниге исправинадржавjаните на СФРJ ("Службенлистна СФРJ"доверлив
гласник бр.13/1990) кога родителското право го врши еден од
родителите, баран-е за лице помладо од 18 години поднесува и го
потпишува родителот на кого детето му е доделено на чуван.е и
воспитуван.е.Ако другиот родител на лицето од став 1на оваа точка,
се противи на издаван-его, односно продолжуван.ето на рокот на
важен.ето на патната исправа или на издавагьето виза, органот надлежен
за издаване на патни исправи ивиза ке постапи во склад со републичкиот
одно сно покраинскиот закон за односите помегу родителите и деца.
Органот надлежен за издаван.е патни исправи и визи, на баран-е од
родителот на кого детето е доделено на чуван-е и воспитуван,е, ке го
поништи запишувшьето на детето во пасошот ка] другиот орган согласно
член 41 став 2 од Законот за односите на родителите идецата ("Службен
весник на СРМ" бр.5/73), ако другиот родител не се согласи со некои
негови постапки и мерки, то] може да го извести надлежниот орган за
старателство ко] решавал за тоа, а Центарот за социjална работа од О.,
со писмо од 26.10.1989 година, го извести органот дека не е
согласен малолетниот А. да биде внесен во патната исправа на
неговата матка.

Суцот наога дека оспореното решение се заспива на погрешна
примена на матери] алното право.
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Цитираната оцредба од Упатството, кое впрочем не е ни
доставено, упатува на републичките односно покраинските закони со
кои се регулирани односи на родителите и децата кога е во прашан.е
баран-е за изпаван,е на пасош на малолетно дете. во случаjот во
прашан-е е запишуваьье во пасошот на родителот на малолетното дете и,
според ова Упатство, запишуван.ето органот може да го поништи во
случаите кога детето е запишано во пасошот на родителот на ко] детето
не му е доделено на чуван.е и воспитуван,е.

Од друга страна, со оспореното решение погрешно е применета
и одредбата од член 41 став 2 од З аконот за односите на родителите и
децата, според ко], во случаj на развод на брак, ако едниот родител не
се согласи со некои постапки на родителот на кого детето му е
доделено на чуван-е и воспитуватье, то] може да го извести надлежниот
орган за старателство, ко] решава за тоа. По наоган.ето на Судот,
Ta~BaTa одредба, значи дека доколку Центарот за социjална работа
наше дека основано таткото не се согласува со постапката на. ..магката да го запише името на детето во негзиниот пасош, то] орган
треба да одлучи со посебен акт, против ко] недоволната странка има
право на жалба и судска заштита. во случаjот, такво решение не е
донесено, а со прибавеното мислен,е од Центарот за социjална работа
не може да се смета дека надлежниот орган решил за тоа.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.1280/90 од
20.09.1990 година.

58. Внесената клаузула во патната неправа за немав-е. .паричнв средства за време на пресТОJво странека земга,не еоснов
за непродолжував.е на важноета на патната неправа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од образложението на првостепеното и второстепеното
решение се гледа дека на тужителот му е одземена патната исправа
врз основа на член 43 став 1точка 5 од Законот за патните исправи
на државjаните на СФРl ("Службен лист на СФРl" бр.30/79), според
ко] патна исправа нема да се издаде, односно ке се одземе ако лицето
со свогата активност за време на престоjот во странство им нанело
штета на мегународните или други интереси на СФРl.

Ваквата одлука е донесена од причини што во постапката е
утврдено дека во патната исправа на тужителот, на страна 25"му
била внесена клаузула за вракан-е поради неман-е доволно средства
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,па тужителот да ja прикрие истата, а со цел да се здобие со нова и
непречно да патува повторно во Грциjа, намерно ja оштетил со тоа
што со хемиско пенкало ишкртал неколку страни.

Ценезки ги овие причини, Судот наjде дека е погрешен
заклучокот на органите во постапката дека внесената клаузула на
патната исправа на тужителот, поради неман.е на доволно парични
средства за да влезе во соседна Грциjа, може да се смета како
активност за време на престоj во странство со кога е нанесена штета
на мегународните и другите интереси на земjата, а со таквата одлука
донесена во управна постапка, без оправдани причини, се ограничува
спободага на движен-ето на тужителот во останатите земjи во
светот, како негово лично право.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.274/90 од
13.04.1990 година.

59. Исполнети се законските услови за признаван-е во стаж
на осигуруван-е времето поминато на работна акциjа Шамац
Сараево, ако осигуреникот на 22.10.1947 година-непосредно по
вракааето од акциjата на 30.09.1947 година, заминал на
отслужуван,е на воениот рок во JНA, а по отслужуватье на воениот
рок засновал работен оцвос.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е основана.
Според член 134 став 2 од Основниот закон за пензиско

осигурував-е ("Службен лист на СФРJ" бр.51/64), како стаж на
осигуруван-е се смета и времето кое осигуреникот го поминал на
[авна работа до 31.12.1957 година, организирано во државни
органи или друштвени организациjи, ако на такви работи работел
со полно работно време и ако по престанок на таквата работа, во
рок од 6 месеци стапил во работен однос, со полно работно време.

Од списите на предметот неспорно произлегува дека
тужителот бил на работна акциjа на пругата "Шамац-Сараево" и
тоа за времето од 1.08.1947 до 30.09.1947 година.Исто така,
неспорно е дека то] заминал на отслужуван.е на воениот рок во
Jугословенската народна армиjа и тоа на 22.10.1947 година и
служел до 27.11.1950 година, што се потврдува од уверението на
Собранието на општина Б. -Секретарjат за народна одбрана.

Органите во постапката го одбиле баран.ето да го утврдат во
пензиски стаж времето кое тужителот го поминал на работна акциjа,
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затоа што не ги исполнувал условите предвидени според член 134став 2
од Основниот закон за пензиското осигуруван,е, без да ги оценат
наводите што тужителот ги истакнал во жалбата, а ги повторува и во
тужбата, дека од оправдани причини не можел да се вработи во редовен
работен однос по завршуваььето на акциjата, бидегки веднаш односно
на 22.10.1947 година заминал на отслужуван.е на воениот рок.

Според член 245 став 2 од Законот за општата управна
постапка, во образложението на второстепеното решение мора да
се оценат сите жалбени наводи. Во конкретниот случаj така
тужениот орган не постапил бидегки не дал причини зошто
оцслужувазьето на воениот рок не може да се смета како оправдана
причина, а посебно што тужителот навел дека по отслужуватье на
воениот рок веднаш засновал работен однос во селската работна
задруга, а поради кое смета дека ги исполнил условите за признаван-е
во стаж на осигуруван-е на времето поминато на работна акциjа.

Пресуда на Врховниот суд на Македони]а У.бр.805/90 од 24.-
9.1990 година.

60. Како повреда при работа се смета само ова а повреда ва
осигуреникот Koja е причински врзава со вршетьето ва работите
и работните задачи.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителката го оспорува решението за семерза пензиjа поради
неправилно утврцена висинана пензигата,при ппо истакнува дека смртта
на неjзиниот сопруг била последица од повреда на работа.

Според член 34 став 1 од Законот за основните права од
пензиското и инвалидското осигуруван-е, како повреда при работата,
во смисла на ово] Закон, се смета повредата на осигуреникот
причинета со непосредно и краткотрагнс механичко, физичко или
хемиско деjство, како и повредата причинета со нагли промени на
положбата на телото, ненадешо оптоваруван-е на телото или со
други промени на физиолошката состоjба на организмот, ако
таквата повреда причински е врзана со вршен.ето на работите,
одно сно на работните зада чи.

Од наведената законска одредба [асно произлегува дека
повредата на осигуреникот за да се смета дека е повреда при
работата, мора причински да е врзана со вршеььето на работите односно
на работните задачи.
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Од списите на предметот, мегу кои и записникот на Републичкиот
инспектор за труд-Подрачно одделение - О. од 12.03.1992 година,
се гледа дека покоjниот сопруг на тужителката З.Н. бил вработен во
АД "И.-Г." во Охрид на работно место- келнер, но дека на ден
11.03.1992 година, од претпоставените во оганизациjата, заедно со
други работници добил задача да товари шталско губре за потребите на
земjоделската економиjа "И.-Г.". Toj ден, до несреката дошло затоа. . .
ШТО ПОКОJНИОТ сопруг на тужителката по свога волга, во отсуство на
тракторист,секачилнатракторот,гозапалилсоконтактклучотко]билна
тракторот итргнал попатот кон селото, пришто дошлодонесреката во
Kojaто] го загубил животот.

Од така утврдената фактичка состоjба, неспорно произлегува. -дека смртта на ПОКОJНИОТ сопруг на тужителката не може да се смета
дека настанала како последица од повреда при работата, затоа што
причински не е врзана со работите кои критичниот ден осигуреникот
требал да ги врши. Имено, критичниот ден, по налог од
претпоставените пок. З.Н. требало на тракторот да товари шталско
губре, а не да го вози, и несреката се случила при возен-е на
тракторот.

Имагки го предвид изнесеното, Суцот наjде дека тужениот
орган правилно одлучил и не го повредил законот на штета на
тужителката, кога ja одбил жалбата како неоснована.

Наводите на тужителката истакнати во тужбата дека сите
факти и околности на случаjот зборуваат за несрека на работа, Судот
не ги прифати затоа што не призлегуваат од списите и од фактичката
состоjба утврдена во управната постапка.

Пресуда на Врховниотсудна Република Македонига У.бр.1232/
92 од 12.03.1993година.

61. Органот ко] одлучува за признаватье на правото на
осиrypениот на распоредував,е на други работи и работни задачи
поради посгоен-е опасност од настанувавье на ипвалИДПОСТ7 не е
овластен да одлучува и за конкретното распоредуван-е на
работникот на работно место.

о д о бра зло ж е н и е т о:

во постапката по жалба поднесена од А.М., за утврдувазье
на фактичката положба по однос на неjзината работна способност,
Второстепената комисиjа за оцена на работната способност; врз
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основа на медицинската и друга документацига и непосреден преглед,
со наод, оценка и мислен.е од 21.01.1993 година, констатирала дека
ка]жалителката постои опасност од настаПУВaIЬена инвалидностдоколку
и натаму продолжи да работи на работни задачи како чистачка на
просториите во Диспанзерот за гиникологиjа, бидеjКиусловите за работа,
без оглед на мерките за заштита при рабага кои сеприменуваат илиможат
да се применат, влиjаат врз здравствената состоjба, и на работната
способност во смисла на влошуван.е, поради што е неопходно потребно
да се изврши промена на работните задачи заради спречуван-е на
настанувалье на инвалидност, па жалителката да биде распоредена на
работно место чистачка во Специjалистичка амбуланта В9Болницата,
со полно работно време.

Врз основа на таквиот наод на Второстепената комиси] а, е
донесено оспореното решение со кое жалбата е уважена, а
првостепеното решение е изменето така како што е погоре
наведено, односно на жалителката, поради опасност од настапуван.е
инвалидност, и е признато распоредуваIЬе на работно место чистачка
во специjалистичка амбуланта.

Тужителот-Медицински центар, како организациjа во ко[а
жалителката е вработена, го оспорува решението од причини што
смета дека Второстепената комисиjа излегла од рамките на своите
овластувагьа затоа што не ги утврдила само факторите од кои ка]
жалителката постои опасност од настапуван.е инвалидитет, туку го
определила и работното место на кое треба да биде распоредена.

ОценуваjКиjа законитоста на оспореното решение, судот наjде
дека тоа е незаконито.

Имено, од оцрецбите на член 37 став 3 од Законот за основните
права од пензиското и инвалидското осигуруван.е, како и од член 43
од З аконот за пензиското и инвалидското осигурувагье , не
произлегува овластуван.е за органот ко] одлучува за признаван-е на
правото на осигуреникот на распоредуваIЬе на други работи и
работни зада чи поради посгоен-е опасност од настапуван.е на
инвалидност, да одлучи и конкретно на кое работно место и во ко]а
организациона единица во работната организациjа да се распореди.
Распор едувальето, според наведените законски одрецби, е во
надлежност на организациjата во Koja работи осигуреникот и тоа
распоредуваlЬе се врши под услови и на начин утврдени во општиот
акт на организацшата.

Во конкретниот случаj, Второстепената комисиjа кога
утврдила к а] жалителката А.М. постоегье на опасност од
настануван-е на инвалидност, требало да се ограничи само на
утврцуван.ето на факторите и околностите кои негативно влиjаат врз
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нетзинага здравствена и работна способност и во таа смисла да одлучи,
а тужениот орган и да признае право на распорецуван.е на друго
работно мето, а не да го определуваат и работното место. вослучаjот
дури и видот на работата е ист, само е сменета организационата единица.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.451/
93 од 10.06.1993 година.

62. Кога со писмен цоказ се докажува членство во СРЗ, а
времетраезъето на членството со изjави на сведоци. не може да
се смета дека стажот се докажува само со изjави на сведоци.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите во предметат се гледа дека тужителката на
21.08.1990 година, поднесе баран.е во стаж да и се утврди времето
од 7.05.1949 до 8.09.1954 година поминато на работа во членство во
СРЗ- "Д. Н. ". Со баран.ето достави уверение од Архивот во П од
8.08.1990 година, со кое се потврдува дека Ц. Р. бил член на оваа
задруга-бил заведен во списокот за пресметка со задругарите при
ликвидиран.ето на задругата.

Баразъето и е отфрлено како неблаговремено. Приложеното
уверение е прифатено како делумен доказ, затоа што не гласи на
подносителот на баран-ето и не содржи податоци за времетраен.ето
на членството, поради што се jавувала потреба од прошируван,е на
доказната постапка со сослушуван.е на сведоци. Тоа пак било
неможно затоа што според член 36 од Законот за изменуван.е и
дополнуван,е на Законот за основните права од пензиското и
инвалидското осигуруван.е ("Службен лист на СФPJ" бр.44/90), со
влегуван.ето во сила на ово] Закон, во постапката за цокажуван,е
на стажот не може стажот да се докажува со изгава на свепоци.

Судот наога дека во случаjот заедниците и покраj тоа што
прифакаат дека уверението е писмен цоказ, погрешно заклучуваат
дека баран-ето се докажува со сведоци спротивна на цитираната
одредба.

Според член 36 од цитираниот Закон, со денот на влегуваььето
во сила на ОВО] закон, стажот навистина не може да се докажува со
свепоци. Мегутоа, по наоган.ето на Судот, тоа се однесува на
случаите кога стажот исклучиво се докажува со сведоци, а што
сеуште беше можно во смисла на член 184 став 2 од Основниот
закон за пензиското и инвалидското осигуруван-е ("Службен лист на
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СФРJ" бр.51/64), а не и кога постои писмен показ со ко] се потврдува
основот, и СО други докази се докажува времетраеььето. Поради
тоа, а со оглед .дека со уверението се потврдува членството во
задругата на негзиниот татко и од матичната книга на родени се
гледа дека тужителката била член на неговото семегство (родена
во 1934 година и се омажила во 1956 година), нема пречки другите
факти да се докажуваат со изjави на сведоци.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.71/91 од
28.03.1991 година.

64. Земjоделска старосна пензиjа може да оствари само оно]
индивидуален земjоделец ко] на ценот на влегуватьето во сипа на
Заковот за язменуван,е и цопопвував,е на Заковот за пензиското
и инвалидско осягуруван-е ("Службен весник на СРМ" бр.4/89),
имал CBOJCTBO на осигуревик.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека тужителот е корисник
на минимална старосна пензиjа остварена според Законот за
старосно осигуруван-е на земjоделците, по решение од 12.09.1989
година, со исплата сметано од 1.07.1988 година.

На ден 14.09.1992 година поднел баран-е за призваан-е право
на земjоделска старосна пензиjа според Законот за пензиското и
инвалидското осигуруван-е.

Со член 6 од Законот за изменуван.е и цополнуватье на
Законот за пензиското и инвалидското осигуруван-е ("Службен
весник на СРМ" бр.4/89)., е вонедено задолжително пензиско и
инвалидско осигуруван-е и за индивидуалните земjоделци, а според
член 151 - а од истиот Закон, правата од пензиското и инвалидското
осигуруватье, осигурениците од член 6 ги остваруваат под услов
утврден со ово] Закон по истекот на 3 години од ценот на неговото
влегуватье во сила.

Според мислен.ето на Судот, од овие оцредби произлегува
дека земjоделска старосна пензиjа според опредбите на Законот за
пензиското и инвалидското осигуруван,е може да оствари
индивидуален земjоделец ко] на денот на влегуван-ето во сила на
означениот закон, имал CBOJCTBO на осигуреник.

На корисниците, пак, на минимална старосна пензиjа кои
правото на пензиjа го оствариле пред впегувагьето во сила на означениот
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закон, тоа право им е обезбедено и по влегуваIЬе во сила на Законот
(член 151-а од Законот).

Со оглед на тоа што тужителот на ценот на влегуватьето во
сила на наведенист закон немал свогство на осигуреник, туку бил
корисник на пензиjа, Судот наога дека органите правилно одлучиле
кога го одбиле неговото баратье за остваруван.е право на земjоделска
старосна пензита.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.1934/
92 од 11.03.1993 година.

65. Задолжителното пензвеко и инвалидско осигуруван,е
по основ на работен однос, не може да се однесува на корисникот
на лична пензиjа, ко] и покраj изречената законска забрана,
засновал работен однос. За такво лице не може да постои ниту
обврска за плаказье на придонее за цензиско и инвалидско
осигуруван,е, а доколку е и ппакано, не може само по себе да биде
основ за стеквував-е на право на пресметуван,е нов износ на
пензи]а. Признавазьето на ова право би значело постапуван,е на
органите спротивно на законската забрана, односно неjзино
церогврав,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите приложени кон прецмегот се гледа дека со
привремено решение од 15.11.1988 година на Подрачната единица
во Ш., на тужителот му е призната предвремена старосна пензиjа
сметано од 1.11.1988 година. По донесеното решение, тужителот
засновал работен однос во РП "С. " во М. Б. каде што работел од
1.02.1989 година до 31.10.1993 година. Со решение од 11.07.1989
година, на тужителот му е прекратено правото на исплата на
предвремената старосна пензиjа сметано од 1.02.1989 година, поради
тоа што повторно засновал работен однос. Со решение од 6.12.1993
година на тужителот му евоспоставена исплатата на предвремената
старосна пензиjа во ненамален износ од 1.11.1993 година, при што
не му е земан предвиддополнителниот стаж од 1989 до 1993 година
при повторното пресметуван,е на пензиската основа. Имено,. .тужениот орган смета дека осигуреник ко] стекнал право на цензи) а
и истата ja користел, со засновальето на работниот однос не може
повторно да стекне своютно на осигуреник, бидезки има статус на
корисник на пензиjа, што било во согпасност со прописиге од пензиското
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и инвалидското осигуруван-е според кои на корисник на пензиjа, додека
е во работен однос, му се запира исплатата на пензиjата. Тоа, значи,
смета органот, дека законодавецот Ja исклучил можноста корисник
на пензиjа да заснова работен однос, односно повторно да стекне
CBOJCTBO на осигуреник, поради тоа што со законот не е предвидена
можност за повторно одредуваьье на висината на еднаш веке
одредената цензи] а, туку само право на усогласуваьье на оцредената
пензиjа до денот на повторниот престанок на работниот однос. Од
фактот дека корисникот на пензиjа, ако заснова работен однос, не
може да оствари нов износ на пензига, според мислен-его на тужениот
орган, произлегува дека не постои ни обврска да плака придонес за
пензиско и инвалидско осигуруван,е, односно доколку бил наплатен
таков придонес, тоа не може да биде причина за поинакво правно
мислен-е.

Според член 1од Законот за измени и цополнуван.е на Законот
за работни односи ("Службен весник на СРМ" бр.3/83), корисник на
лична пензиjа не може да заснова работен однос. Исто така и според
член 3 и 56 од Законот за работни одиоси ("Службен весник на СРМ"
бр.20/90), корисник на лична пензиjа не може да заснова работен
однос, а организациj ата, односно работодавецот ке се казни за
прекршок ако заснова работен однос со корисник на лична пензиjа.

Законот за работни одно си што сега е во важност ("Службен
весник на РМ" бр.80/93), не предвидува таква забрана за засноваьье
на работен однос од страна на корисник на лична пензиjа.

Ималки ги предвид цитираните оцредби од законите со кои се
забранува корисник на лична пензиjа да може да заснова работен
однос, Суцот смета дека задолжителното пензиско и инвалидско
осигуруван-е по основ на работен однос, во смисла на член 9 од
Законот за пензиското и инвалидското осигуруван.е ("Службен
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 18 од ЗОППИО ("Службен лист
на СФРJ" бр.23/82), не може да се однесува на корисник на лична
пензиjа, ко] и покраj изречната законска забрана засновал работен
однос. За такво лице не може да постои ниту обврска за плакатье
придонее за пензиско и инвалидско осигуруван-е, а цоколку е и
плакано, не може само по себе да биде основ за стекнуван.е на право
за пресметуван-е нов износ на пензиjа. Признаван-ето на ова право
би значело постапуватье на органите спротивно на законската
забрана односно неjзино церогираьье. Со цитираните закони од 19~3
година, не е предвидена можност за утврдуван-е нов износ на пензша
на корисник на пензиjа, како што тоа го предвидувал Законот за
пензиско и инвалидско осигуруван-е од 1972година ("Службен весник
на СРМ" бр.46/72), а во ко] поблиску се утврдени условите и правото
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на корисникот на пензиjа, ако стапи во работен однос да му се
признае нов износ на пензиjа, ако пензигата е остварена со пензиски
стаж помалку од 40 години (маж) односно 35 години (жена). Законите
за пензиско и инвалидско осигуруван,е од 1983 година предвидуваат
само запирагье на исплатата на пензиjата додека корисникот на
пензиjа е во работен однос.

Имагки го предвид напред изнесеното, а имено дека основот
за стекнуван.е на свогството осигуреник, е работниот однос односно
неговата валидност, Судот смета дека, во согласност со законската
забрана за корисникот на пензиjа да заснова работен однос, не може
да се смета дека то] и покраj таа законска одрецба, ако стапи во
работен однос, повторно стекнува свогство на осигуреник со
задолжително пензиско и инвалиско осигуруван,е. Од 'тие причини
Судот смета дека оспореното решение е законито и со него не е
повреден законот на штета на тужителот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига у .бр.474/
95 од 1.11.1995 година.

66. Придонесот за цензиско и инвалидско осигуруван.е го
цлакаат само земjоделците кои по ово] основ се здравствено
осигурани, а на кои эемюдепието им е единствено и главно
эавииав,е.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е основана.
Од списите приложени кон предметот се гледа дека

првостепениот орган со решениета задолжил тужителката со данок
од личен доход и придонеси за самоуправните интересни заедни од
вршен.е на земjоделска деjност. Тужителката со тужбата за управен
спор смета дека е неправилно задолжена со придон~сот за пензискС?
и инвалидско осигуруван,е на индивидуалните земюделци и во то]
дел го оспори решението на тужениот орган.

Согласно член 9 став 1 точка 4 од Законот за пензиското и
инвалидското осигуруван.е ("Службен весник на СРМ" бр.18/83 и 4/
89), правата од пензиското и инвалидското осигуруван.е, покраj
работниците од членовите 18,19 и 20 од Законот за основнит~ права
од пензиското и инвалидското осигуруван,е, доколку со ОВО] закон
не е поинаку определено, со задолжително пензиско и инвалидско
осигуруван.е ги обезбедуваат и остваруваат и други работни луге и
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тоа: индивидуалните земjоделци-обврзници на данок од личен доход од
земjоделска деjност на ко]« земjоделска деjност им е единствено
заниматье.

Во конкретниов случаj тужителката не се занимава со
земjоделска деjност, туку е домакинка, земjоделското земjиште го
стекнала по пат на наследство од неjзиниот покоен татко во текот
на 1985 година и не е здравствено осигурана како земjоделец туку е
осигурана по основ на неjзиниот сопруг, ко] е пензионер. Бидетки на
тужителката земjоделието не и е единствено заниман,е, таа не може
да биде задолжена со придонес за пензиско и инвалидско
осигуруван,е на индивудалните земjоделци. Според тоа, со
оспореното решение во поглед на плакан-ето на придонесот за
пензиско и инвалидско осигуруватье на индивудалните земjоделци,
повреден е законот на штета на тужителката, затоа што не се
исполнети законските услови за задолжуван,е со ваков придонес.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.223/
92 од 16.04. 1992 година.

67_Како лице на кое, во смиела на член 61 етав 3 од Заковот
за пензвокото и янвалидското осигуруван,е, по престануван-е на
правното лице му се обезбедува право на паричен вадомест до
вработуватьето на товар на Фондот за пензиско и инвалидско
осягурувшье, се смета лицето ка] кое наетапила инвалидност по
престанокот на правното лице, ако во тоа време поради
невработевост, примало паричен вадомест-осигуревик по член 11
етав 1 точка 9 од Заковот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека тужителката на
25.10.1994 година поднесе баратье да и се признае право на паричен
надоместок до врабогуван.ето, затоа што со наод оценка и мислен-е
на Првостепената комисиjа за оцена на работната способност било
утврдено оти има преостаната работна способност со право на
распоредуван.е на други работи и работни зада чи.

Баратьето е оцбиено како неосновано затоа што во пензиски
стаж и било утврдено времето од 1.03.1973 до 30.06.1993 година, кога
и престанал работниот однос поради стечаj на претпригатието, а
инвалидноста настанаа на 14.10.1994 година. Поjдуваjки од тоа дека
инвалидноста настанала на ово] ден, а работниот оцнос и престанал
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пред тоа, таа не била опфатена со осигурениците од член 61 став 3 од
Законот за пензиското и инвалидското осигуруван,е ("Службен весник
на РМ" бр.80/93), на кои по престанокот на правното лице им се
обезбедува право на паричен надсместок до врабогуван.ето кое
може да се остварува во Фондот.

Суцот наога дека ваквото образложение не дава доволно
осно в за тоа дали сепак не е во прашан.е лице кое може да оствари
такво право. Ова поради тоа што правото е признато на
осигурениците, а по член 11 став 1 точка 9 од ово] закон, како
осигуреник со задолжително пензиско и инвалидско осигуруван-е е
и осигуреникот ко] прима паричен надомест,

Со оглед на тоа се [авува потреба од повторно разгледуван.е
и одлучуван,е.

Во натамошната поетапка треба да се провери дали на
тужителката и е признато право на распоредуван-е на други работи
и работни задачи, да се утврди дали тужителката во време на
настануван-ето на инвалидноста имала статус на невработено лице
кое прима паричен надомест и до кога го примала, па зависно од
сето тоа да се одлучи дали во смисла на член 11 став 1 точка 9 од
ово] Закон во врека со член 39 етав 2 и член 61 став 3, може да
оствари право на надомест до вработуватьето, односно до рокот
определен во ово] член.

Пресуда на Врховниот еуд на Република Македонига у .бр.309/
94 од 28.09.1995 година.

68. Предвремева певзиjа ве може да се оствари со докуп ва
пензискв стаж.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Според став 1 на член 21 од Законат за основните права од
пензиското и инвалидекото осигуруван-е ("Службен лист на СФРJ"
бр.23/82), ко] се применувале како републички закон, осигуреникот
(маж) етекнуваше право на старосна пензиjа со наполнети 60 години
возраст и 20 години пензиски стаж.

во одредбата од член 22 од то] закон, како и во одрецбата од
член 15 од Законот за пензиекото и инвалидското осигуруван,е
("Службен вееник на СРМ" бр.18/83 ...)беше предвидена MO~HOCT за
остваруван-е право на предвремена старосна пензита кога
осигуреникот ке наполнеше нагмалку 35 години пензиски стаж и 55
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години живот (маж), односно 30 години пензиски стаж и 50 години
живот (жена).

Од наведените оцредби [асно се гледа дека можноста за
осгварувагье на предвремена пензиjа беше востановена за
осигурениците кои не ги исполниле годините на возраст
пропишани во означениот член 21 став 1 од Законот - 55 години
(жена), и 60 години (маж), но кои имаат пензиски стаж поголем
од оно] пропишан во член 21 став 1 од Законот, односно кои имат
35 години (маж) и 30 години (жена) пензиски стаж.

Правото пак, на докуп на пензиски стаж беше предвидено
во член 84 од Законот за пензиското и инвалидското осигуруван-е
и се однесуваше на осигуреници или лица кои не ги исполнуваат
условите во поглед на пензиски стаж за здобиван.е со право на
старосна или инвалидска пензига, односно за остввруваьье право
на семегна пензиjа. Предвремената пензиjа во ово] член не е
спомната. Значи, предвремената можност за докуп на стаж се
однесуваше на осигурениците кои ги наполниле годините на
возраст пропишани во член 21 од Законот за основните права од
пензиското и инвалидското осигуруван.е, но кои не ги исполниле
годините на пензиски стаж пропишани во истиот член.

Од изнесеното произлегува дека предвидената можност за
остваруван-е право на предвремена пензита и предвидената
можност за докуп на пензиски стаж за остваруван-е право на
старосна пензиj а, значат отстапуван,е од условите за остваруван,е
право на старосна пензиjа што беа пропишани во член 21 од
Законот за основните права од пензиското и инвалидското
осигуруван.е, но со очигледна разлика-за предвремена пенаига се
отстапуваше од пропишаните години на возраст, а за старосна
пензиjа со докупот на стаж се отстапуваше од пропишаните
години на пензиски стаж, односно пропишаните години на
пензиски стаж осигуреникот ко] не ги наполнил работетки,
можеше да ги наполни со докуп на стаж. Притоа, ниту од член 15
ниту од член 84 од Законот за пензиското и инвалидското
осиг-у р у ван,е не произлегуваше можност за уште едно
отстапуван.е од пропишаните услови за остваруван-е на старосна
пензиj а, односно не произлегуваше можност за остваруван-е право
на предвремена пензиjа со докуп на стаж.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
У.бр.1775/94 од 7.06.1995 година.
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69. Право на паричен надомест за време на чекан,е на
распоредуватье на друго работно место имаат само лицата со
преостанатата работна способност, а не и лицата со изменета
работна способност.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од баран-ето на тужителката се гледа дека по основ на
изменета работна способност во претприjатието била распоредена
на друго работно место и по то] основ во претприjатието примала
надомест поради разлика во личниот доход. во баран-ето е наведено
и тоа дека работниот однос и престанал пораци стечаj на
претприjатието и дека е приjавена во Заедницата за врабогуватье,
поради што бара да и се признае право на паричен нацомест за време
на чекан-е на вработуван,е, според прописите од пензиското и
инвалидското осигуруван,е.

Баран-ето и е оцбиено како неосновано од причини што со
прописите од пензиското и инвалидското осигуруван.е, такво право
не е предвидено за лицата со изменета работна способност.

Судот наога дека оспореното решение е правилно и законито.
Правата што можат да се остваруваат врз основа на изменета

работна способност се уредени со опредбите на член 42 и 43 од
Законот за пензиското и инвалидското осигуруван,е и лицата со
таква способност, според член 37 став 3 од Законот за основните
права од пензиското и инвалидското осигуруван.е ,немаат статус на
инвалиди на трудот.

во Законот за пензиското и инвалидското осигуруван-е и
Статутот на самоуправната интересна заедница, сега Фондот на
пензиското и инвалиското осигуруван,е на Македони]а, нема одрецби
според кои лицата со изменета работна способност имаат право на
паричен надомест на товар на Фондот. Имено, според член 37 и 38
од Законот и член 53 од Статутот, паричен надомест за време на
чекан-е на распоредувагье на други работи и работни зада чи имаат
само лицата со преостаната работна способност. Бидегки ка]
тужителката не е утврдена инвалидност со преостаната работна
способност туку само изменета работна способност, правилно на
тужителката не и е признато право на паричен надомест врз основа
на таква та способност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита У.бр.1659/
92 од 11.02.1993 година.
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вршат самостотна и.профееионапна A~j'HocT~;aнемват определена'
даночна основица, што е донесена врз основа на член 127.став S од
Законот, е определена.основица'пан .на.естрадните.уметници,
мегутоа, примената на оваа Одлука претпоставуве остварен.личен. ,
доход' од вршетьечна-таа церюсг. -Затоа, цоколку еточно.цека
тужителотво 1989.година не остварил·личеюдокод!затоа'што бил,
на боледуван,е, тогаш.не може да, биде-задолжен да ллатипридонес,'.
ниту врз осноа на оваа Одлука. :, '. " г..':

1. ;•

.Пресуда наВрховниот суц .на.Македони]а 'У.бр.195/90.:од :
26.04:1990 година.; j •. i ; 1; 1 (. ,:1": 1'i, : )i;l, .}':i'·! Г',,;;, ,'; Г:;\,; , с :

" ;,, . $ ".. .,_ ~
~ i " ;

72. Факгот дека, .тужителот ;е~сопственвк. на. земjоделск.о ,;
земjиште; пе, е доволен. да' .се смета .дека. rroj.i!m._tЗ; своютво на
осигурени.к,со задолжително пензиско!и:ивв,aJЦIДСКОосшwру-ваlЬ€:,;.
докопку.не се утврди дека земjоделската AejHoCTiМYе.единотвено
эаниман.е.и не се оцени ОДстрана на органоз; Р,А \какво эначен,е ,е .
тоа што! т~~телот, .во надлежниот :заВОА.за. вработуватье: je. ,
евидептирав како'лице,кое бара вработувшье ...i' 1" : (; и <,;; 'Т' .: ~!

.! " " ;, э \ j ~-·i· ,'_.: .t "~.

-: -~- ) ,.. .' ~ .' ,,'. '! ) "

;;, .Од .;слисите,на предметоr' се !rш~да,дека тужитело'Л:;на ;ден
8.08Л9.94, rюдина'ДО,.првост.епениот ,орг,аН,ПQднел ,бараlЬ:е: з:а.:'
ослободуваЦ:.е :'од плаКаlЪе.,;напридонее ·за ле.цзиско и:инвалидеко.' i

осигуруваlЪе, образцожув.аjКи, дека, не е ;ВО' можноет·/Ца fг,илод:м:ири~.
овиепридонеси",':'; ,. "" _~;!'P!;'\':;·;" ; '_,iU;C, ,":!'. '''., ,':;'

Првостепениот орган со решение го юдбил' бараlЪето: ;на :
тужителот· како неОСl;loваио,со :обрqзложеЩl~iДека,1еОl'лаанФ Iчлен
11,точка 8 ОД Законот' за.иензиското; и ;инвачидското юсигуруваlЪе ~
("Служб'уН' 'весник, ,на; BM'~ ,6р,gОл93), :како 06врзницц,' со';.'
задолжителното, пензиско и инвапидсКо., осигуруваlЬ'е .за·!плаКаlЪе
прицонес за ценЗИСI{О.и инвалидсК:о,о~иГУруваlЪе.С~и'индивидуадНИ11е';;
земjqд~лци; }о6врзници,на,щанок,од ПРИХ.С>Д'[QДt,земjоделиеh-а·!Кои·:
земjоделската щеjПОСl\ИМ'tби;ла·;еДИНQтвеНОiз!анимаlЬе~;а .ВО;C!lучаjов .
тоабилибарателdP;:', )~i. '~;..,. '~!:),t(.', i i"i':Щ'i'.;,'i}'.Р::! )Н: !";,:,:'i .)')H3,i,;~·. \

• \! с. ТУЖИТ~ЛОТ'lЩiЗаДОВ0лен0дваКВОТОiреШeJШена:ПР~ОС1Fеrtениот
орrа,.н:"~aвpeMeHO в~ожил жалба,вояоjа~ _м,еtущруrю:,оо;1Щста:кналдека~
земjоделската AejHocT не му било еДИR~вен.а!занимаlЬе;';iТ~КiУ'~
напротив,барал щ;>ц.бот:уваIЬ6;,-заШ1'9ЛрИЛQЖИJl1ка.к:о;дqка~иуверение
издадеlfО10д;З:аводqт:,.за~,вработу.-ваlЬе;'~во!кое{било;IC@ДРЖaHO!;AeKa/j
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тужителот се водел во евиденцшата на лица кои барале вработуван,е од
30.08.1994 година.

Тужениот орган со оспореното решение, одбивагки ja жалбата
на тужителот како неоснована, во целост гиприфатил причините
дадени во решението на првостепениот орган, притоа не давазки
оцена на жалбенист навод дека тужителот бил приjавен во Завоцот
за вработуван.е и дека таму бил евидентиран како лице кое барало
работа.

Тужителот, оспорувагки ja законитоста на оспореното
решение, наведува дека земjоделското земjиште што го поседувал.во сопственост, го наследил од негивот татко, дека земюделската
деj ност не му била единствено занимав,е, туку напротив бил
невработен, па заради тоа бил и приjавен во Занодот за врабогуван.е,
каде што се водел во евиденцитата на лица што барале работа.

Судот оценуватки ja законитоста на оспорениот акт, наjде
дека со истиот е повреден законот на штета на тужителот.

Повредата на законот на штета на тужителот се состаи во
тоа што биле повредени правилата на постапката од Законот за
општата управна постапка кои биле од влиjаниjе за решаван-е на
работата и што фактичката состоjба била непотполно утврдена.

Имено, во член 245 став 2 од Законот за општата управна
постапка е одредено дека во образложението на второстепеното
решение мораат да се оценат и сите наводи од жалбата. Во
конкретниот случа], со оспореното решение не биле оценети сите
наводи од жалбата, а особено не бил оценет жалбенвот навод дека
тужителот не бил вработен и дека како таков бил при]авен во
Заводот за вработуван,е каде што бил евидентиран како лице кое
барало вработуван,е, а за што приложил и соодветен доказ -уверение
издадено од истиот завод.

Непотполно утврдената фактика состоjба пак се состои во
тоа што не било утврдено дали тужителот имал свогство на
осигуреник и како истото било воспоставено, односно утврдено.

. Според член 133 став 2 точка 3 од Законот за пензиското и
инвалидското оснгурувавье ("Службен весник на РМ" бр.80/93 и 14/
94), своютвото на осигуреник се воспоставува врз основа на приjава

. .
за осигуруване што, восогласностсо прописитеза матична евиденцша.
ja поднесуваат индивидуал:нитеземjоделци-сами за себе.

Според став 3 пак, од истиот член, ако лицата од членот 3 на
ставот 2 не поднесат приjава, свотството на осигуреник го утврдува
Фондот по службена должност.

во случаjов ниту од оспореното ниту од првостепеното
решениенесе гледакакотужителотсе стекналсосвоютвонаосигуреник-
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дали со при] ава за осигуруван,е поднесена лично од него или пак
врз основа на утврдуван.е по службена должност од страна на
фондот.

Утврдуван.ето на ово] факт е од решавачко значен,е за
пра.вилно одлучуватье во оваа управно-правна работа, бидегки
свогството на осигуреник се стекнува само на еден од наведените
начини, а од тоа пак зависи дали тужигелот се занимава со
земjоделска церюст како единствено заниман.е што го определува
во категориjата на осигуреници опфагени со задолжително пензиско
и инвалидско осигуруван.е од член 11Точка 8 од наведениот закон.

Само утврцуван.ето дека тужителот е сопственик на
земюделско земjиште (што во случаjов не е спорно), не е доволно
да се смета дека е и со свотство на осигуреник со задолжително
пензиско и инвалидско осигуруван.е, докопку не се утврди како го
стекнал свотството НаосЯ!'уреник и дали земjоделската деjност му е
единствено эаниман,е.

Ова дотолку повекс што тужителот до органот приложил
уверение издадено од Занодот за вработуван,е кое потврдува дека
истиот е евидентиран како лице кое е Rевработено и бара
вработуван,е.

Од изнесеното, а согпасно Член 39 став 2 од Законот за
управните спорови следуваше Судот тужбата да ja уважи а
оспореното решение да го поништи и предметот да го врати на
повторно раэгледуван,е и одлучуван,е.

При повторното постапуван.е, потребно е да се отстранат
повредите на правилата на постапката кои биле од влиjаниjе за
решаван-ето на работата, а фактичката состоjба потполно да се
утврди во погоре наведената смисла. По отстрануван.ето на
повредите на правилата на постапката и по правилното утврдуван,е
на фактичката состогба, органот ке одлучи во оваа правна работа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У .бр.2941/
94 од 21.03.1996 година.

73. НС!васледиик:от на умрен осигурени:кко] фак1'ИЧКИго
плакал придовесот за старосно осигурував-е на земjоделците~не
може времето за кое го плакал то] придовее да не му се утврди
во пензиски стаж само поради тоа што во цокумеатацарата за
пяакан,е на придонесот стои името на неговиот покоен татко.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со првостепеното решение на тужителот не му е признато
право на старосна земjоделска пензи]а затоа што не го исполнува
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"условот во поглед" наптеизискот стаж-нема 20 годиницензиски стаж,
,бидеjк~;еу!Гврдено дека има.пензиски.стаж само 8 гоцинипо основ на
работен однос. Времето од 1.07.1978 до 31.12.1990 гоцинана

!ТУЖИТе'Л:ОТнемуе признато во пензиски стаж, эатоашто за Тба време
:'тоj'лйчно'не'бил даночен обврзник, туку ебвреката эачшакатье'данок
,и придонеси-зивензиеко иинвалидско оеигуруван.еодела npеку неговиот
'IrоkdЬи'fатко:') ~',;");H,\ '; :1;, ,,:'J<' ,ii,'1 'с< ; ,<, }"

j',;! ,'; .,J' ТужителЬ+ воНjК'алоат а )истаi{нал: 'де'к:аl'сд неговиот' 'татко
*Ивс!ёJi' вВ iис';а+'~уi~а'зitёДНЙЦh·'Се.'ДdiI97J 'i'dдинiа; кдг'а TatKo (му
,v6ч!!~~л_'ii)~'~К~,Iiла~ClН;еt:~~Рl!доне,~~с~~i3iII~~Ь"*~:~менаtq~itь~Щ,
'*9радI1,нер~сIjравеiЙl' ОСТ~Вl,iна,но дека:т()j~ТУЖ~1"ел6тги'плакал тие
'.IiР,i:IД9Ж~\С!(:,' '; 1·;':.~,::.; ,'1,',;'.,,'! ",<..) :,,:.', ".'. ,;'Н, '.,; '.j' >" ,; 1" ;:'

, " , "'ВО 'п илог 'H~{'6BiJi~"наво и"в6 ж албатае' "Уве 'ението '6
'2i.Ь1jd~з:1ь;ЙIl ,!НЛ '"':A~iК~ 'O'~6'J('h'~;J:{е :~({"\'оеiЪi~~гл6;'N: :k~~
, j;/ ; ".f,!";; "J!,; JL"i.;R~,,\. P'·j~. ,\ '.j;,;;c;'>i,S;"T '. "J~.~,(;,;: ...•.. ;.. , ,д ,д.,.,
тужителот' 'бил зд'i)'айетвеli6' осигур~н" ПО§~~9\~;:ff,*',~i?щён?Нj.на
,i~~jRn~f~q д~jffР~Т_'I!РN~9!};~!;~9:МУ~s~е,Т~а}3;9)~9Д;~)),~)~6~.грДиНадо
,~p,p~J?P,~;;r\<;>HpHf;i? ;,.fl91J".Jr P?,.J99.f;Г9,Д~I;Ifl:(f::, ПffЧfI9 Ч,,(игур' fПff· ~ (;'. ~ i

]i ;,\' ;С;уцот; iI;Iap:f;~ дека J;y~el!fI9T qp:t;'aHХ(), lцqвр~д~:~ ЗЦК9НР~l1a
штета на тужителот затоа што недоволно ги оцеНИЛ"IICtlВ9~и'Г;еро
:жаЛQ4t'rнЯПРlIл()ж.tКНlJтедq:к;а.ЗИil~Рв.РCl{д,СР Нlцз;;а,,?Ка.л.бцт~gаодбил
,:ка~QJII~,ОЩ::JО,J3ана~:i.·:»,"i ;,' ',,' .~'\ ,', , 1< ;, ;', П' ; :~HHi. i;'
" ,': lj1меНО,:;СУД0Тiс.меrадека:ВФiконкреТI;IИОТ'сслучаj,ва.прдJ,ЗИЛНО
одлучуваlЬе по предметот од:сушт~ствеНGLзначе:ще;еда С,еутврди со
ЮИiГУРНОGт)далитуж'ит;елот ,е!наf?леiДниюча:а:JI~окоj'НИ<ПТ!:Идали
iприцонесите,lза rrензйско iИ ,ИН:В'аЛидско:осигурува1Ье за' спорното
~BpeMe'фактич:ки гИплакал 110j:iАкю'фаКТИЧКlгr.й:'nлаКаЛ'ТОj,тогаф
,не М6Жё;спорНФТО1вреМ:е да iиему се призна~ 'ВО ttенЗIН)КIН;,;таж-само
'gаТdа\'Ш:ТЬВО"Д6ку:ментаЦиjат~;за;'IiJ1ака~е'н~{тиёпр'идьнёОi(~ТЬИ
имеТЬiна1нёгФ;виоf~nокdЬ:#таТkО:;ДdТdJiкУ пО~еке' ШТО':уМрень:.hице
~~{~о~ед';l ,б:ир;еCY,9jt~J(Tвр JJP~~9iTQ"9ДHOY~,9,l;I,e M9~~\Aq, qидt?ilfосител
:t' ~-_.l;'~_/_ '_ ~_:;(:,~"_,~,~i-~_ ,i,·':.~-1·-i' ~",~:t-ir ..\_:·i~~," i ~-.~--~,_,,: ~.__,)~_!t.,:\_~':\·_~::"_;;.. :;i_f-:. ;~{ ... <,':. }.,); ~на права и обврски, па фактот што органот IIfщ.nе.~~ff;~,аFJаплq.~а;ца
даноците и придонесите не водел сметка за' тоа, 'не може ):(а.; биде
причина на тужителот да не му биде признато во пензиски стаж
(с:rД)РН(ij}ЩО{в'Rе~~,~,-'1 УТ'"и {,' f:JiY [>; Т'·>\' Р Р:Н;.Н ~:H ;, ';'
:") ~ { -~,-~.~/ ';i ~ f!.;q~)f"' ~.: ~ ;, .{: i~\i '-:;~'1~)'f:_'.~~.,; ~ '1: ~ ~.:.- :;':;;'~Г-' ,~:;j. -'~'{ }':;~') ~,~;,-) t' i '~,J-~>'~{~.г ;r

,; 1.':'; ~п\,rре~уцаiЯаJ~РХОВНnО110УР;lНюRепуБJIикаМа:к:едониj'аУ&бр;~'324/
(94 .Qд;+t'О2'.]!~96/цодиню;~{;ЛН {;:{}l' >1\ '),'/'i,) ,/1, }! ;;;У 'H'.sl ;).'

74. На ивдивидуалвиот зеld:jоделец, ко} ги ис,ччлвува
условите за осигурепик како ИвдивйДУ'aJiеп з~мjоjJ;елец~'не,може
,,~~,~;Ctr\ qСЧ9РУ~~,G~9jff~~Я~9}1~!q~m;у~е.н,tt~;сm<?~.~ТРrащтобил
:к:PP~C":~;',~Ц cтp\a~<r~f!.iЦУ~З~).;,1. t " , ' ';:., ,:;., . ' ,; j i {, ;
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, Од' о бра 'з-ло -ж е ни е Т О:
, , ; ;'

ВараШБТО' е одёиенокако 'неосновано.гавтов ШТО -гужителот
,бил кориопик "на' сгранска 'пеняига "од' 01~07A980 .пэдина, 'а";'како
корионйк'на п~нзиjcl неМ~.1IсвЬjств'о>на'Оtиrуреник В6сМИd1iа.'наkлен

,6 од ЗакЬнdт;з~а изменувагье-и дЬi1dлнува:ffiе наЗаконот эа-пензиското
'и инвапиекотооеигуруван.е ("{[)Iужбен весвик Йа'СРМ'.';бр.4/89)Р <

Од списите во предмеТО'r'се;гледадека'тужитеЛОТiе'корисник
на" страиска инвалидска 'пензига по .основ на стажотностварен во

:Герм'аниjа иАВётрИ:j~ ~'дема 'имал стаж' остварен-од работеноднос
'nь Загребидека со;реfuеIiие,на'СИ3Jfа'IIензйеКОТО'и;инваhидс'КЬТЬ
,(jеиtуруваffi~' ваработниците на" Хрватекв-нему-е.приенато право
;на инвалидска hёнзиjа~ватоа'штенемаяедна трбтина.tо:д р:або"t.НИФт-;век: ..~--.;;: .:. - ~.:\:l' ! ~~.,~, . ~>-~;;' (. ~ ~ _:.1 -.~.i 1>: .:....,; ~:":'~ '"J' ( ~ ~? ~ !,~;/ j " ; "'; _~~ : ~,А! i 1 ~_~

Во спиеите на предметот ,;~ чтрилож ено- увереииегоц
-Министрството -за финанеин-Одделевие за даНОЦИ{dД 23)08.1993
Г6дина~сокое сечютврдувадека сметано ОД 1Ю1Н983 гёдинаэзакпучяо
д6~3ТЛ2:Л990:годинареДОВНЬ.iБИJ]'заДdlIжуваНidЬ',даiIdК}ОД'врщен;е. .
на земюделска дегност, и придонеси за пензиското осигуруван,е на
зем]о,n,еЛЦИТtУИ дек:а/о'бврькит,еС;бИ.1IеjИбП0ЛНёТИl~:! ;;'i !,:О''; >" "р'1

При таква состоjба на работите, Судотнаога дека ОёПЬр.енОТЬ
решение се заенова на недоволна оцена на изведените докази и
непотполно утврдена фактичка еоето.] ба, ко.]а може да биде од

::;З,иачеlЪе'ЗаiДО'Нёtiува1Ьеi'П0«Rа'КВfi.,;@дnука'~'aC<1>'~oгooд'дe~~HeОtтварил
'~Пёнзиji:lПЬiПР'€)"['fИС'Wtё"за:пензиqkО'ГО~lIJИйВаjИiДСКQТО!ljООГУРуйаn;e;,;яа
i*ашаТа',1'емjа~/<\;i; ';; :.УП~"~~'.;'I_~i,i'~j\.,,)" ::~ :>·H{~'; m:;:о o~;:,;,~~,~.;,t",: E~,[

o,~' р; ЧQ)сигурува'ItёТО' на g·емjоде.1lЦ.:йТеlе~)J0сmнонtnЬ'сd Зrtk6Н6~:з?а
i,c-rарtJси& ООИFурУва1Ь6'НД'iзе"мjодеnцит-б'(ЧО11у~б~f.t~ес-ник~~3' ОР,М"
брil;'3/'W8) "йАтоа 'како (ЗаЦЬjjЖИт~,л.нЬ; С'Ра'Роа.й~'~игурУ'В~НЬ'еl\ KaRu
земjоделец по член 1 став 2 од OBOjзакон се сметаше лицето кое се
занимава со земjоделетво кака еДЙНС'Fвен-Озанима~~;рабd;Реjки со
средствата на кои постои право на еопетвеноет или ео зеМjиште

'зеМено~ ttdД<З'акуп~акоJПб еюьигураНd iЛIО'ред'ЗаК6Itоф ~a ЛёJljиекото
Й·.ИНваJiИДскот6J)СИFуруIйtffiе,Нiа 'fi<Yчлен"i9'ста:вРl~,:оtlИГУР'еtП:lДИiЯО
смиела' lI'ci'OB6j 'закон се!зеМ)'ОДёлците:t(ОИ'се)ЗДРfl.Вё,IPВ(';Нd ОСИl7УРfiНИ
ПО' ОСНОВ па~зе:мj6де'nСКО-~оеигуруваF:Ье;:~tГ1 ::'1 "! ,;j;';::,I'n' "

,! ~ ',":'; • ,поради тоа;по:ьдиос на 'QСИГУРУВ~Нiеть,наугужителот; Ho:onoj
:закон; а'!тоа еiIIерио-Дотюд ДонеСУВclIЬej'о-'на ааКОIIотrДб)iдонесува:нJето
J4fi;ЗаконЬт'за измену:йlliе идьпо..цнува}Ь'еiRa,За.kОНОТiза'l1енз:искоть

;Й инвалидското осигуруваlЬб, "ОД~ф:аКТИЧК'а!fcl;cObToj6~ 1неспор:Ро
;ПРОИЗJIеtува. дека, пе бил:'осиrуран' според: 3акоцот !на;nеНЗИЬКDТО"и
инвалидското оеигуруваlЬе и затоа, за утврдуgаlЪб на {tnojcTB'oTOна



осигуреник за то] период, органот беше должен да провери дали се
занимавал со земjоделство како единствено заниман-е и дали бил
здравствено осигуран по основ на земjоделско осигуруван,е. Ова
особено и поради тоа што според податоците од Министерството
за финансии, то] редовно бил задолжуван И ги плакал придонесите
за пензиското осигуруван-е на земjоделците од 1983 година, што
упатува на неговото свогство на осигуреник по Законот за
старосното осигуруван-е на земjоделците.

За осигуруван.ето на тужителот за пернодот по донесуван.е
на Заковог за изменуван,е и допопнуван,е на Законот за пензиското
и инвалиското осигуруван,ё, кое ието така е' задолжително
осигурував,е, органот беше должен во смиела на член 6 од то] закон,
да провери дали се занимавал со земюделска дерюст како единствено
эаниман,е, имаjки предвид дека ги плакал' придонесите за неговото
осигуруваlЬе како земjоделец. '

_ Со оглед на тоа, Судот наjде дека оспореното решение е
везаконито. па согпасно член 39 став 2' од Законот за управните
спорови, одлучи Aaja уважи тужбата и да ГО поништи решението.

Пресуда на Врховниот суд наРепублика Македониjа У.бр.1358/
94 од 20.03.1995 година.

75.Земjоделец може даоствариправова.ввваяядска пензиjа
вако внвапвдвоста ,настанала за време на важев-ето на За:конот
за старосво освгурувавьена земjоделците ("Службен весвик на
СРМ" бр.15/78)7 а не по вяегуваяьето во сила на Заковот за
язменував,е и допопвував,е на За:конот за пензис:кото и
инвалидското осигурував,е, ("Службен весни:к:на СРМ" бр. 4/89).

Од о б ра з л о ж е н и ето

Од списите во предметот се гледа дека тужителот е
индивидуален земjоделец, со потполна и трагна загубена способност
поради болест од пред 1.01.1989 година, односно од 28.08.1986 година.

Со решението на првостепениот орган не му било признато
право на инвалидска пензиjа со образложение дека согласно член
151 - 3 од Законат за изменуван-е и цополнуван.е на Законот за
пензиското и инвалидското осигуруван-е ("Службен весник на СРМ"
бр.4/89), индивидуалните земjоделци можат да остварат право по
основ на загубена работна способност ако инвалидноста настанала
по 1.01.1989 година.
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Со оспореното решение тужениот орган жалбата ja одбил
како неоснована, повикувазки се на одредбата од член 151-a од
цитираниот закон и на фактот дека пред 1989 година за оваа
категориjа на осигуреници се применуваше Законот за старосно
осигуруван.е на земjоделците ("Службен весник на СРМ" бр. 15/78),
според ко] не постоеше инвалидско осигуруватье ,туку само
осигуруван.е по основ на старост и смрт.

Судот наога ~eKa оспореното решение се заснова на погрешна
прим ена на материгаяното право и укажува на следното:

Правата од пензиското и инвалидското осигуруван-е што ги
остваруваат индивидуалните земгоделци се предвидени со преодните
одредби од Законот за изменуван,е и дополнуван,е на Законот за
пензиското и инвалидското осигуруван.е. Според оцредбата од член
151-а став 1, индивидуалните земjоделци тие права, под условите
утврдени во ово] закон, ги остваруваат по истекот на рокот од 3
години од влегуван.ето во сила и ово] закон, од што [асно произлегува
дека се одлага само остварувазъето на тие права. Исклучокот од
став 2 на ово] член, според ко] индивидуалните земjоделци за
инвалидноста настаната по впегуван.ето на сила на ово] закон
остваруваат право на инвалидска пензиjа врз основа на загубена
работна способност причинета со повреда на работа или
професионална болест со денот на влегуван.ето во сила на ово]
Закон, исто така се однесува само на моментот од кога се остварува

. правото на инвалидскапензиjа во вакви случаи, што е привилегига
во однос на останатите инвалиди - индивидуални земjоделци.

Наводите на тужениот орган дека по поранешните прописи
индивидуалните земjоделци биле осигурани само по основ на старост
и смрт, а не по основ на загубена работна способност, поради што,
за инвалидност настаната по тие прописи, односно во времето на
важен-ето на тие прописи, тие не можат да остваруваат права
предвидени со Законот за изменуван.е и цополнуван,е на Законот
за пензиското и инваслидското осигуруватье.Судот не ги прифати.

Според член 2 од ово] Закон, индивидуалните земjоделци со
задолжително пензиско и инвалидско осигуруватье ja обезбедуваат
свогата материjална и социjална сигурност во случаj на загубуван,е
на работната способност и на старост, а во случаj на смрт - права за
членовите на семеютаото и тие согласно член 6 се изедначени со
осигурениците од член 9 од Законот за пензиското и инвалидскот~
осигуруван-е во поглед на правата што можат да ги остварат по то]
основ.

Поради тоа, а поагатки од фактот дека инваидност, во смисла на
член 33 став 1 од Законот за основните права од пензиското и
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инвалидскогоосигуруван,е, постои кога ка] осигуренихот ке настане
намалуватье или загубуван,е на работната способност и од гоа дека
'според член' 151.:.аод. Законот за изменуввн,е и ДОПОЛН)'БаfЬе'на
Закопот ..ааттензиското .и-инеалидекото осигурував-е заради,
исполнуван.е. на условите за f"и'нваlIи~tка -пензи]« 'во стаж: на
осигуруван.е на индивидуалните; вемюцелци -имое смета и времето
поминато според Знконот яа: ~т;э.:РОСНОТ0 -оеит-уруван.ечна
-эемюделциге, ;'логично -проиэлегува Дёка признапист <стаж на
оситурувагьеоетварен по:доранеШНИЬiГlПРОПIIО-IiJОВЛЬК!ува'и СВojclI'J,3О
:на осигуревик затоа времег со.сите-права што какотаковможе да
гиоствари. .', . :,!;. :. : ')Н· о> - ;J: Н!:.1 J: ::" ;)' ;!;1 ,.)!,

" Пресудана Врховниот суднаРепублика Македонига У:бр.498/
93 ОДi8;О7.1993;Г0дина~i . ';\' о., i i;'J" .. !\1\'- : I ; ~;; : .' ::

,~-,

;76..K0I1aосигуреникот-остварип правоначедвокраз-ев
яадоместод··240'просеЧПИJIИЧви:доходи~почлен21iстав:J(т.оч:к;а4
од ЗаКОНОТо.заосновнитеправа од:работввотодносз-эатоа. што
,изjаQИЛпека-во омвсланна оваа одрецба еакачда му.прествне
.работниот однос Идека оо едвокраенвот надомеоток ке го решава
своето работно ангажврвтье, .то]:се прирамвува-со лицата КОИ' се
'во работен однос и не може;да;оствару~а;право,па:предвремепа
пензиjа за периодотза Koj'мy е обезбеден нацоместоть.. .: ': ,,'i"

i _; ~: ~ --:- ~

:.На тужителката не !И' е 'признато право ,на !lIредвре~ена
'старосна пензиj Щ иако има 5:1 -години живот И· 30 години;: 110меоеци
и:3 ~енастаж;на'осигуруваlЪе. Овазатоа што; \ВО смиела на член<,21
од =3ак()нот за юсновните права од ,работниот оДнос ('!Слу;жбенщирт
на СФРJ~I бр.60/89), 'ШТО беше през·емен'како.републички:шропие,
како' на работнию за .:чиjа;работа' престанала 'потреба,та поради
технолошки 'ВИШОК,ие обезбедено право на-еднократен надомест
во 'вид' на испратнина юд ,наj;малку' 24 ,просечни; ЛИЧ~И: дoxoд~ ,на
работниците во организациjатаи!пораДИiтоа не може:истоврем~но
да остварува :две права:: ,';~ '. i , I 'i ;:;: ~\.'.:: "

.;' БидеjКИБОуправната постапка иво управниот спор:е.неОПОРНQ
дека 'тужителката)остварила право ца :еднократен наДом~стюД
работен оДнос, Судот наога дека со оспореното решение!не)'е
повреденэаконотнаштета;а'тужиТелката., ,':; .i",i , ,~:

.. " .-
(_; j .i:' i ":> i: !J
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,"€поред член 21 став 1точка 4 ОД Заковот за основните права
од работниот однос, на работникот за чиjа работа престанала
погребата поради .технолошки или други унапредуван,а, не може
.даму-преотане работниоз: .однос додека не му ,се обезбеди право.на
.еднократен нацомест, во; вид .на испратнина, 69 височина од 24
просечии лични ДОходи на работниците во организациj ага остварени
во тримесечрзтово кое OGTJ;iapYBaправо на испратнина, ако писмено
'изjави,;де1<а.,сака да.;м:у.престанервботниог, однос. и,дe~a со тие
средстеа-трашо Г;9решавасвоето натамощно работно ангажиран-е,
подусловите.и H~ начин Y'kBPAyМllсо.ааконот, Ова, t;едно РА можните
.права на работниког.што можеда гиостварипоовогчлен, .' .. "

:.:Н: ,;; Q;r'I:у:к;а"кога ра.9_0Т~И~ОХ~,е-flзjitl~.ИЦ~Kaсака, да му ПРу<;;I:ане
.работниот ,qднчs Д дека .со ед,НО~Рffrн~gr;:lIаЦ9NУ.у;г:;К,е,Г:<? решава
,СВО~Т9iр~qqТЦО,flн;гаж~раlЬ,еrчроцз~нгу~~ч~укаТv'УiQq99 Tдe,cp~дcТI~a
:ca~Д;4-X.OР~ИIавцРЯ~90,ТУ!З~IR~;Г?,илидруг?тр pa~?~HO~~r~~~p~IpH.
.Цqр~~~19а.1'~(~смислана :ПRОПffС~~н;~~! НУiн~иqI)6т?",~~нв,аirи*~к~ть
осигуруван.е.треба да.се ~pцpa~Hpсо лицата на K~fIне иц престанал
ЛflБО~Н~9!1~~I;J;9.с'i"-- ~,'~-; , "": ).,;; ,',):, ,;;"," :,

Ова дотрпку ПО,Ву~~;щr,о ваIЧНlОУр~ботник, ~o смис~~ на член
~1,c"P;lB, 1 т,очка 1.:од цитира,ННОТза,кон, 'и~~:алмоЖност 'да рствари
I . ~: "~ :" ; i ~ • ',; :: ~ ~' '; : ",."',1 :; _ ~ ! ,\ 4 :. г'! ",', I -: ',' , ,; 'о " ;; ; : J, .:-, _' _' ,"! ;1 ,: 7 ~ {,~" '~ j i

пра~ОIlfl.ДО~У,ПI:Iaстаж,. но.не ,~,~~IJределил заоств~руваIЪе на право
надок)'ri'настаж',туку за' Испратнина.' •• " ,- , : .', " ,
. ,';,': ",:Iidрад~-тdа; СуДот'наога' дe:к~JпраiНIЛНО'закл)'ч'иji :о'р:ганите

; '~! ~" . ,,~. ~. ,~';;_;,. -: ,~. ~.! ; . : ~ .:, -~. " . ,;-:" ;.: ~ i :': .. ._; :: ',,~: !,~ .:, .', ,_ .. :д~:{\aТУ)I{ителкатане може да оствари право-на предвремена пеНЗИJа
з~l'периdдотiза Koj и;е об~збеден надОМестьк. ., ,.'", ;

• • ; /; ~ ; I ; l :. ~ .' ~ . ',: i !

, "IlpecfA'a H~Врховниdтсуд на Реriyблика Македониjа У.бр: 1924/
93 оД'24!ОJ.1994 година:!' "~";;" ;_:~" },':

, ,

" ~~'; ~' ': ,: . : :.' 1; .;

77. Републичкиот инспектор за труд имал овластуваffiе да
го 'одложи' изврmуваlЪето на' реtпенИето за престапуваlЪе на
'работпИо'т;iОдИОС··ДОi'правосилноета 'на;одлуката на судот по
заnедепиот::работен спор;, затоа што утврдил дека од ВД
директоро ...~;Koj -бил запитан: ВО Р'егистарот па окружниот
ст()пански,'СУДg_a:KO 'О:Qластензастапник;,' работпикот'добил
решение за·:користеIЪена 'колективен одмор од;3 месеци.

О Д о бра зло Ж е н и е т о:
( • , ,< ; ~_: # ~ ~.; ~' i -.1 _: ",,' :. ~ ~ ~ .: \ '; ~ ~ (

Од списите на предметот сеrледадека:~о.реЩ~НИjата Qзначени
во изреката на првостепеното решение, а донесени од ВД диреКТОРОТ,на
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лицата, исто така означени во изреката на ова решение, им
престанал работниот однос, затоа што не цоагале на работа од
2.06.1995 година до 14.07.1995 година. Републичкиот инспектор
на труд, утврдил дека против овие решениjа работниците вложиле
приговор, по ко] не било одлучено и дека поднеле тужби пред
надпежниот општински суд за поништуватье на овие решениjа.

Републичкиот инспектор за труд исто така утврдил, а тоа
произлегува и од списите, дека претходниот ВД директор во
времето кога бил запишан како овластен застапник на 23.05.1995
година, за себе и за другите работници, донел решение за платено
користен-е колективен одмор од 3 месеци и тоа од 24.05.1995
година до 24.08.1995 година. Пощувагки од тоа дека работниците
на легитимен начин добиле решениjа за отсуство од работа и на
25.08.1995 година се приjавиле за работа, заклучил дека со
решениjата за престанок на работниот однос бил повреден
законот на штета на работниците и согласно член 142од Законот
за работните одиоси ("Службен весник на РМ" бр.80/93, 3/94 и 14/
95), го оцлож ил нивното извршуван.е до правосилноста на
одлуката на судот по заведените работни спорови.

При таква состо] ба, Судот наога дека Републичкиот
инспектор за труд имал свластував-е да го одложи извршувагьето
на решениjата, затоа што нашол посгоен-е на повреда на правото
на работниците, поради што оспореното решение е законито.

Наводите од тужбата дека ВД директорот на 18.05.1995
година успеал да влезе во службените простории и тука ги
затекнал вработените, тие доатале неколку дена и биле известени
за последиците од нецоаган.ето на работа, Судот ги ценеше, но
наjде дека се без значен,е за донесуван.е поинаква одлука во оваа
постапка, затоа што тие факти ке се утврцат во работните
спорови ..

Наводите дека тие спорови биле сеуште во тек, па се
поставувало прашан-ето што ке стане со решението на
инспектор от ако работниците не успеат во работниот спор, исто
така ги ценеше, но ги оцени дека се без значен.е за законитоста
на оспореното решение, затоа што ова решение ке произведува
правни последици само до правосилноста на одлуката на судот
по поведените работни спорови.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониj а
У.бр.3612/95 од 23.05.1996 година.
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78. Работничката Koja била отсутна од работа поради
бременост и породувазье, има право на надоиест на плата во
траев-е од 9-девет месеци сметано од ценот ко] го определила
здравствената организацвра,како денна почеток на користезьето
на отсуството иако не го користела эадолжителвото отсуство од
28 дена пред породувазъето.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од образложението на првостепеното, второстепеното
решение, а и од наводите во тужбата, произлегува дека на
тужителката не и бил исплатен надомест за плата за девет месеци
за време на отсуство од работа поради бременост, ратан-е и
маjчинство, односно и било ускратено плакан,е на надомест на плата
за онолку дена колку што не го користела задолжителното отсуство
од 28 дена пред рагаььето, во смиела на член 58 став 2 од Законот за
работните односи ("Службен весник на РМ" бр.80/93).

Второстепениот орган одлуката ja засновал врз сфакан.ето
дека работничката гребала да користи отсуство задолжително 28
дена пред раган-ето и 8 месеци и 2 дена по рагатьето, доколку не се
работи за предвремено породуван-еидека никоj немал право, поради
лични и други неоправдани причини и лични интереси, да не го
користи отсуството пред рагазъето.

Тужителката во тужбата навела дека врз основа на наод од
надлежниот здраветвенорган отишла на ОТСУСТВО на 24.01.1994година,
и имала одобрено отсуство до 24.10.1994 година, а се породила на
27.О1.1994 година, без да знае дека тогаш ке се породела.

При таква состоjба,кога споредтужбата тужителката ималанаод
од надлежната здравствена организациjа за отсуство од работа од
24.01. до 24.10.1994 година, Судот смета дека органите, од
причините кои ги наведоа во образложениjата на решениjата,
немале основ да и го ускратат правото на вадомест за целото време
на траен-ето на отсуството.

Ова поради тоа што правото на работничката да отсуствува
од работа за време на бременост, раган,е и маjчинство е едно од
правата утврдени во Законот за работните односи, со цел за посебна
заштита на жената.

Со член 58 став 1од ово] закон, на работничката за време на
бременост, раган-е и маjчинство и е признато право на' отсуство од
работа во траен-е од 9 месеци непрекинато, односно 1 година ако
роди повекс деца. во одредбата од став 2 од ово] член е определен
начинот на користен-ето на ОТСУСТВОТО, така што работничката може
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да го, започне породил ното отоуство 45 дена пред :рагав-ето, а
задолжително 28,дена пред рагашето и гоа .врз основа на -наод на'
надлежнатаэдравртвенаюрганизаЦИJа.\}}' " ?;', ;:." j. . ~ ,'"

Тргнувагки ОД гоа дека ева е.посебно.право на работничката; '
ваквата одредба има ввачеше 'и"на.обврската на;работодавецогпа 1-1;
обезбеди отсуство од 28 дена пред рагането.илоа-право.понико] ,
основ не може да и биде ускратено, а бидегки според став 2, основ
за користен-его на ова право е насдот на надлежната здравсгвена
организацига, по прашан-ето од кога започнуваат да течат тие 28
дена, .рабогничкатапа- и работодавецот, 'се врзани-со.то] стручен
наод. ," '.С ", j'! ") ",. i i : ','.' i

Затоа, по наогатьето на Судот, ако работничката користела ;
поровилно отсуство.. така како 'што и било! определено; од:
надлежната эдравствена органивацн]а, таа има право. на надомест
наплатазацело време на,отсуството: 'i,,' ,il/.,:; :.; ).: ' i) :'1\11,.

Во, СПРОТИВНО би .и..било :ускратено правото; на пор одилно ,
отсуство во траен.е од 9 Месеци, -закое,' според отавэ оцовогчпен-и:
припага.вадомест на плата и дури бибиладоведенаво еосторба во
еден период да не добие плата, поради ОТСУСТВО 'од:работа, ниту
вадомест на 'плата. ~,' , ; I :

;Пресуда на Врховниот СУД на Република Македони] аУ.бр.11221
95 од 4.07.1996 година. ' j';" ; " ,';1 .т» i,'

i ~ ,
. т ,1 .', 1 • ,"

, ;_ ,,~ • .. .': j . : • .

79_ Репубпичкиот t инспектор .за; ТРУД, 'BO~:вршеlЬето на'
ввспекцвеки надзор од областа на рвботнитеодноси сИваштита
при работата, кога ке утврди дека-ва градвпвштето.е' монтирава
и пуштена во 'работа градежна. диrалка ;во чиJ' мавеварски' и·
мапипулатив~п простор ·ва деjствуваlЬе; влеtyВ'аат' стационарНи .
обjек\Ги;(ПОКРИВИ,КОНСТРУКЦИИ,столбови'на :проотории=,ПОД(jВИ~
огради на ,работни, iплатформи, !и';мину,валиmт3', ,ст()л:бови' на '
електрични и други водови, електрични В'одtJВи;'и це:в{)водии сл),.~,
а ;деjствувulЬ~.то!ва дигaзiКаrз, '·прет"та;вува;.вепосреДIJ3\опа~ност
за;'лицата mто.;жив·еат, раБОТflТ:И:iмивуjаат во.t:раIlИI(ите·(uа·~
маневаРСКИОТПРОСТОР;iе;овпастен,да;за:браниКорИётеiЪеи,·работа;;\
на градежвата дигалка_ ,,):Н') \~. j; н ; i f П Ш i

:. '.,' _:.~:-~ { : i { ! ~-,..:;·H~..~-,'~ (~'\'Г!'-1;": ~j~·:r('1~1':.)i~ ~'.;.~~,,)"-"._;~~~;:..} ,I\..~; ~.J~r_{ J, ,:'

'" ,Р'еnу:блинюиот)инспектор' за труд;,на:>ПЕt Сt)',решение ;Pb':~
задолжилryжитeлагЦq mизвршислeдииreра6сЛ'ИОДООJIactmЗ2.t3aIitrИ."raIIpИ"i 1
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работата: се забранува користен.е и работа на град ежната дигалка кота
е ~оцирана на обj екто-т;во изградба, -; е ' , " '

Ваквото решение било донесено вра основа на записниког за'
извршен инспевциски надзор од областа .на 'работните одиоси и
э.ашпита приграбол-а на ден;25' ..О4ЛЗ94, година.оц страна .на
Републичкиот инспектор за ТРУД, на qб~ектот во.изградба ,..зграда,
каде што на градипишгето била монтирана и пуштена во работа
градежна лигалка-когасо .свогот манипулативен и маневарски
простор го зафакала северозападниот дел насудскатапалата. и еден
крак од Бул."К. М.", а така лоцираната дигалка претставувала
непосредна опасност по вработените во судската палата, минувачите
и.возачите.на f,Бул;:::"Кi М:;'\ со.што-билаоторена :ПФвреда на
одредбаяаюд член;7iОД Правилникот-за Онштиг е .мерки 'и нормативи'
за;-заштитаНlРИ работа.седигаляа. ,"С, ',' H,i~O ,:,'Н ,~, <r; "",;. , ,·;l :;",

~.,' ;;iТТУЖИП~ЛРrг;nотужбата ]» осворвааконнтоога.на оспореното"
решение, наведуварси дека то] како изведувач наработите, поседувал
шема на органицази]а на работите за време на градбага. заверена и
потпишана од поцрачната единица {~Ц.'-',што значело наоц и
одобрение за неjзина примена, а во ко]« шема била вцртана и
столбната-дигалка со обёлежанпростор на цвижен,е, како и гоа дека
материгаяопчкорбил .транспортиран.до o6jeKTdT"CO ) дигалката
вооишто неизлегувало, 'од,ограденист. ,ПРОСТОР инешретставувала:
потенцитална Qпаеност.' , ,J:; ': ';, ;, : : 1, i ", " "

. " r,GY;A01:' .наога.шека.со 09пореното, решение -правилно е <

применето:матеРИJаЛНQWQлр,аво.' .: ,', '", ' .. '" "",- ", , "
',;.:,i ';СпореД'ЯD1CfНil; став; в.,од' :Р:равилникот за одштите мерки'или .

норм;а~iИВИoJ~a .зашти-:r:а,лри':ра60та со 'дигалка:('!Службен ;лист;:на
С~Рj\'jбр.30/6~.и' 4iЫ69),во'маневарскиоти,:манипулативниот:пр~тор· .
за AejCTBYBiCtlЬe!"H(t, дигалката не сму:ат,: ;ниту ,во. :~ив')~а:навлегув~ат:: ,
делови ОДiстационирани\об},еI,{ти;;(пбКРfIВИi,/КОНСПГРУIЩИИ,iстmлq()ви,
на простор ИИ, ПОДQВИ~:оIipади на раФ<ртниплатформи:и'минуваЛJ:lШТr(i:,:'"
СТОJ1бови);на;iеле~'I1ричниr И.;.други} Rодови;-;~лек-три;qНИ7'В(]}ДЬВИи
цеВ.О80дис~'~сJt.-~.,-~ii~A ,::.t-~I{.~.}{<} :~_~J(: i ,~_::.~ I!. 5 ,--:1'tt-{··~;·{~'-(i,:, ~.,}( :,:~{}'l'~:i~j(i 'iJ~-}}

~;:,'и' Како;воz\слу,чаj0'Diз.аПИQНИЧКtI;:воrприсуство :на;претставници' j

на',туЖит,е.т,:Q'l:'.(,кои?не'i!1риг..оворил-еца содр!Жината::tIа:заПИ€НИКОТ)~i"
БИJJО"),,Тl,iрДенодека:дигалката)СФ'~БQj.О1Т,М':tневар,ски:иманиnyл?т.ивен; ,
простор! JiIрет,tt ав:у(в.а1,непосредна ГОfl1аСНО91iЗ"а"'враБОl'еНRте,.ВОt/
СУДQката'ЛJ;rаТ'il,I' IМИНУJ3ачите)И:,iв()~ачит,еЧ1Судот ',смета;.деКа на
ТУ)КИТJi~~(:i'Гnpавилно(му:!,била набранетО' КQристеIЬетаи: работата ша ';
граzпежната.'ДИFаЛК81.Нj~!!' ..г; С! ..;"! Со: i ;j }Г,: Т UJ'" 1/ .?, : (. ';,j; ')Т :1$1 (ii ',; ;:М ,', I ", ,

; .·~}l:,; ~aBOAOTjBO то/жб~та:iдека туЖИЧ'еЛ(JiI\поqедува~одобрена ,шеJl4а;)
на tФItанизаЦИJа;iНа~Щ50т.И'Dе~з.аяр:еме,1на:tрадбата~Ч<iаКО)Иimоа'iде:кан



дигал ката воопшто не излегувала надвор од оградниот простор, Судот
го ценеше, но истиот е без значегье за поинаква одлука од погоре
наведениге причини, како и поради тоа што поседуван.ето на наведената
тема на организациjа на работите за време на градбата не го
ослободува тужителот од обврската да поетапува согласно одредбата
од член 7 став 3од цитираниот Правилник.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа
У.бр.1824/94 од 30.11.1995.

80. во одредбите од член 8 став 1 точка 4 и член 10 од
Заковот за вршев.е AejHocT со личен труд нема ОСВОВ баразъето
за упис во регистарот на надлжниот орган да биде оцбиево, само.затоа што странката не поседува градежна документаЦИJаза
деловната просториjа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека и.о. на 4~12.1993година
поднелприjава доМинистерствотоза стопанствоПодрачна единицаво
Б. да му се издаде одобрение за вршен,е на дерюст-чистев,е на чевли
и богадасуван,е на кожни работи воделовната просториjашто се наога
на Булевар l-ви Maj бб во Б. Кон приjавата приложил решение на.пазаришниотинспектор,сокоесеyrвpдyвa декаПРОСТОрИJатагиисполнува
условите во поглед на техничката опременост за вршен.е на таква. .дерюстирешениена инспекторат, сокое се утврдувадекапросторитата.
орудиjатаиопреметагиияюлнуваагопштигеиrюcеб:нитемеркизазаштига
приработата, како ирешение на здравствениотинспекторсокое седава
одобрениеза пуштан.евоупотреба на обjектот, затоа што се исполнети
санитарнохигиенскитеусловиза вршетьенадеjноста.

Од сиисите на npедметот се гледа и тоа дека пазаришниот
инспектор на записник од 1.12.1993 година констатирал дека
обjектот претставува метална барака поставена на ова место пред
20 години, а според наводите од жалбата И тужбата, лицето и. о.
оваа деjност во ова npосториjа ja вршело од тогаш, кога бараката
му била доделена од Одделението за стопанство на Општината.

Првостепениот орган го одби баран-ето на и.о. да се донесе
решение за вршен.е на детност, затоа што не ги плакал обврските
за користен-е на земjиштето И немал решение за локациjа на
обjектот, што било спротивно на член 34 б од Законат за изградба
на инвестицони обjекти ("Службен весник на СРМ" бр.15/90и 11/91),
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а по иэвесгуван.ето од надлежното министерство дека во времените
обjекти, за кои нема решение за локациjа од надлежниот орган ,нема
да се дозволи вршен,е на церюст.

Со оспореното решение жалбата е одбиена како неоснована
затоа што не поседувал решение за локапига за поставуван,е на
времен обjект според цитираниот Закон и доказ дека не платил
надомест за земjиштето на кое е поставен обjектот.

Судот наога дека со оспореното решение е повреден законот
на штета на тужителот

Условите за вршен.е на деjност со личен труд се утврдени во
одредбата од член 8 од Законот за самосто[но вршен.е деjност со
личен труд ("Службен весник на СРМ" бр.18/89, 46/89,23/90 и на РМ
бр. 13/93), и според оцредбата од член 10 од ово] закон: работниот
човек за основан-е дукан поднесува приjава до органот на управата
надлежен за работите од стопанска деjност и со приjавата е должен
да поднесе докази за исполнуван.е на условите од член 8 од Законот,
а органот е должен во рок од 3 дена да донесе решение за упис на
дегноста во регистарот што го води надлежниот орган.

ИмаjКи ги предвид овие одредби, а посебно одредбата од член 8
став 1 точка 4, според ко]« работниот човек може да основа цукан
ако деловната просторига ги исполнува условите пропишани за
вршетье соодветна деjност, Суцот не наога основ во Законот да се
одбие баран-ето за цонесуван,е решение за упис на дукавот во
регистерот од причините наведени во првостепеното и
второстепеното решение.

Ова, поради тоа што според ово] Закон од работниот човек
не се бара да достави решение за локациjа на обjектот, ниту доказ
дека ги платил обврските за користен-е на земjиштето, тук у. .решенига од надлежните органи за тоа дека деловната просторига
ги исполнува условите во поглед на техничката опременост и
заштита при работа, заштита на унапредуван.е на човековата
околина и другите услови пропишани со член 9 од Законот.

Заканат за изградба на инвестициони обjекти го регулира
поставуватьето на времените обjекти, но во него нема одредба за
тоа како ке се постапува со постоjните времени обjекти, а во
случаjот тоа е од значен.е и со оглед дека се укажува дека на и. о.
бараката му била доделена уште во 1960 година и нема било каков
акт од надлежен орган за отстрануван,е на обjектот.

Образложението на првостепениот орган дека спорд
цитираното известуван-е на Министерството за стопанство, во
времените обjекти, за кои не се поседува решение за локациjа, нема
да се дозволи вршен.е на определена деjност, Судот не го прифака
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како основ за оцбиван,е на баран-его, ако тоа не произлегува од
закон.

Поради тоа се [авува потреба од повторно разгледуван.е и
одлучувагье.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.2610/
94 од 19.10.1995 година.

81.Независно од тоа што не е донесен детален урбанистички
план, ако со одлука на општината е предвидена можност за
изградба во согласност со одредбите од основниот урбанистички
план, нема пречки да биде издадена локациjа за реконструкциjа
на станбената зграда, Koja според основниот урбанистички план
се наога во зона наменета за индивидуална станбена изграцба, а
со планот се запржува.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со првостепеното решение на лицето Р.Б. му е изцадене
локациjа за реконструкциjа на семеша станбена зграда во Т.В.

Тужителот со жалбата и со тужбата ja оспорува издадената
локациjа затоа што одобрената реконструкцига, всушност,
претставувала новоградба, а за улицата на ко]« требало да се
изгради зградата немало урбанистичко решение, поради што ,
тужителот смета дека локациjата е издадена спротивно на Законот
за системот на просторното и урбанистичкото планиран-е. Од
списите на предметот неспорно произлегува дека за поцрачгето на
кое се наога спорната локациjа, не е донесен детален урбанистички
план.

Според член 22 став 1 од Законот за системот на просторното
и урбанистичкото планиран-е ("Службен весник на СРМ" бр.38/85),
кон изр аботуваэье на просторни и урбанистички планови се
пристапува врз основа на одлука на собранието на општествено
политичката заедница, а според став 3 на ово] член, со таа одлука
се пропишува и начинот и условите за грапба на просторот за ко] се
однесува планот до неговото донесуватье.

Од списите во предметот се гледа дека спорната локациj а е
издадена врз основа на член 11од Одлуката за израбогуван,е дегален
урбанистички план на подрачjето на месната заедница "Т. К."Т.В.
("Службен гласник на општина Т.В." бр.9/87), а во согласност со
Основниот урбанистички план на Т.В.
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Имено, според член 11 од наведената Одлука, до донесуван,е
на детален урбанистички план, реконструкциjа, доградба и надградба
на обj екти ке се врши во согласност со одредбите на основниот
урбанистички план на градот Т.В.

Од приложениот извод од Основниот урбанистички план
(геодетскиот ситуационен план), се гледа дека постоjниот станбен
обjект на заинтересираното лице Р.Б. се наога во зона наменета за
индивудална станбена изградба и дека-со планот обjектот е задржан.

Имагки ja предвид ваквата фактичка и правна состоjба на
работите по предметот, а особено фактот што со Основниот
урбанисти чки план на град Т.В. постоjниот станбен обj ект на лицето
Р.Б. е задржан, а со издадената локациjа е одобрена реконструкциjа
на то] обjект, Суцот наjде дека тужениот орган законито и правилно
одлучил кога ja оцбил жалбата како неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.516/90 од
27.09.1990 година.

82. При изцавшьето на одобрение за градба не можат да се
ценат околности кои по CBOJOTкарактер се ценети при издавшьето
на решението за локациjа и урбаниетичка соглаСНОСТ7поради
што во постапката за издавазье одобрение за градба не може
повторно да ее испитува правилната примена на прописот на
општината за изменуватье и цопопнуватье на деталниот
урбанистички план во помал обем.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужба та е неоснована.
Од спиеите во предметот се гледа дека со решение на

првостепениот орган на J.A., J.Б. и э.г. било одобрено да извршат
надградба и реконструкциjа на станбена зграда.

Со решение на тужениот орган ова решение било поништено
и прецметот вратен на повторно разгледуван,е и одлучуван.е, а
првостепениот орган задолжен да ги има предвид одредбите од член
6 став 2 алинеjа 4 од Одлуката за изменуван,е и дополнуван,е на
деталните урбанистички планови од помал обем на подрачjето на
град Скопjе ("Службен гласник на град Скопjе" бр.18/87), според
кои измената на габаритот може да се врши под услов минималното
растоjание на наjистакнатиот дел од габаритот на обjектот до оградата
да изнесува 1 метар, а во конкретниот случаj минималното растоjание
изнесува 60 сантиметри. -
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--------------- - - - - -

По тужбата на J авниот правобранител, Врховниот суд на
Македонига со пресуда го поништи решението на тужениот орган и
предметот го врати на повторно разгледуваfЬе и оцлучуван,е. Суцот
утврди дека околноста за растоjанието на обjектите е ценета со
решението за урбанистичка согласнот од 15.06.1988 година, што е
потврдено со решение на тужениот орган и станало правосилно со
пресуда на Врховниот суд на Макецони] а.

При таква состоjба, а имагки предвид дека условите за
грацба се утврдуваат во решението за локациjа, а со решението
за урбанистичка согласност се потврдува дека инвестиционо
техничката документациjа е изработена според условите за градба. . .во решението за локацига, а во случагот и двете решеНИJа се
правосилни, судот во таа пресуда изразил правен став дека не
можС? во постапката за одобрание за градба да се ценат таквите
околности кои по свогата природа се ценети со решението за
локацига иурбанистичка согласност, како што сториле органите.
Поради тоа, ако одобрението за градба е издадено во согласност
со условите предвидени во решението за урбанистичка
согласност, во кое пак се ценети условите од Одлуката, не може
повторно да се оценуваат при изпаваэьето на решението за
одбрение за грацба.

во понатамошната постапка тужениот орган со оспореното
решение оцлучувагки повторно по жалбата на Г.К., го поништил
решението од 12.10.1988 година и предметот го вратил на повторно
разгледуван-е и оцлучуван.е, а првостепениот орган го задолжи да
постапи по правното сфакан.е и забелешките на судот.

При таква состоjба на работите судот наога дека оспореното
решение е законито. Наводите на Jавниот правобранител дека
постапуварси по пресудата, тужениот орган требал да го потврди
првостепеното решение, со оглед дека околностите од жалбата биле
оценети со решението за локациjа и урбанистичка согласност се
неосновани, затоа што со тоа што предметот е вратен на повторно
разгледуван.е и оцлучуваьье, не е повреден законот на штета на
општествено-политичката заедница во смиела на член 2 став 5 од
Законот за управните спорови. Ова, особено што правилно укажал
второстепениот орган дека во понатамошната постапка треба да се
утврди дали одобрението за грацба е издадено во согласност со
решението за локациjа и урбанистичка согласност.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.915/90 од
4.10.1990 година.
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83. Не е овластен урбанистичкиот инспектор да нареди
запирав-е на натамошната градба на обjект ко] се гради со уредна
техничка документациjа, а уште повехе да нареди во определеввот
рок да се уплатат средствата за изградба на засолнишни места.

Од образложение:

Од списите на предметат се гледа дека првостепениот ор
ган-урбанистичкиот инспектор на-општина Р., со решение им
наредил на тужителите да престанат со натам ошна градба на
викенд-куката во с.С. и во рок од 10 дена да уплатат средства за
изградба на засолниште, а доколку не постапат по решението, ке
им се донесе решение за уривав-е на дополнително изграденист дел.
Незадоволниодоварешение,тужигелигеизjавилежалбавокоjаистакнале
дека викенд-куката ja градат со уредна техничка документациjа, па
приприбавуван-ето надокументациjатабилодоговоренозасолништето
сами да го изградат во согласност со проектот за викенд куката, и
затоа не биле задолжени да платат посебни средства за засолниште.
ПостапуваjКи по жалбата второстепениот органла одбил жалбата, со
образложение дека засолништетонее изградено,а што е констатирано
одопштинскиот урбанистички инспектор.

Мегутоа, ово] суд смета дека од член 67 и 68 од Законот за
системот на просторното и урбанистичкото планирьье ("Служен
весник на СРМ" бр.38/85), не произлегува овластувагье на
урбанистичкиот инспектор да нареди запирав-е на натамошна
изградба на обjект ко] се гради со уредна техничка документациjа, а
уште повекс да нареди во определениот рок тужителите да уплатат
средства за изградба на 5 засолнишни места. во записникот составен
при извршениот инспекциски преглед се констатира дека обjектот
се гради со уредна техничка документацига, но не е утврдено каде
ке се гради засолништето, иако тужителите и во жалбата и во
тужбата истакнале дека истото ке го изградат на крают од градбата
и тоа според одобрениот проект, а не да бидат задолжени со плакатье
посебни средства, бидеjКине се работи за заеднички засолништа.

Поради изнесеното, се j авува потреба од повторно
разгледуван,е и одлучуван,е, при што во натамошната постапка ке
треба точно да се утврди дали ке се гради засолништето и дали во
се тужителите се придржуваат на проектот во однос на
засолништето, па потоа да се донесе решение, во оваа правна работа.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.894/90 од
7.09.1990 година.
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84. Урбанистичкиот инспектор има овпастуватьа да нареди
уриван-е и на времен обjект ако утврди дека е изграден без
решение за локациjа и одобрение за грацезье, а неговата изграцба
не е во согласност со програмата за поставуван-е на времени
обjекти.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Во управната постапка било неспорно утврдено дека
тужителот без решение за локациjа и друга градежно-техничка
документацига во своето дворно место поставил лимена гаража.

Урбанистичкиот инспектор утврдил дека според
урбанистичкиот план таквиот обjект не бил предвиден. Ово] факт
произлегува и од приложениот извод од урбанистичкиот план.

При таква состогб а, Судот наога дека не погрешил
урбанистичкиот инспектор кога, врз основа на член 68став 1алинеа
1 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото
планиран-е ("Службен весник на СРМ" бр.38/85и 38/90)~му наложил
на тужителот да Ja отстрани гаражата.

Според член 67 став 1 алинеа 1 од цитираниот Закон,
урбанистичкиот инспектор во вршетьето на надзорот проверува
особено дали изградба на обjекот, на одредено подрач]е се врши
или е извршена во согласност со намените, решени]ата и одредбите
утврдени со просторниот и урбанистичкиот план, односно актот од
член 20 на ово] Закон.

Според член 68 став 1алинеа 1од ово] Закон, во вршетьето на
надзорот урбанистичкиот инспектор има право и должност да нареди
уриван-е на обjектот или на дел од обjектот, во случаите кога се
гради или е изграден спротивно на оцредбиге од алинеа 1на член 67
на ово] Закон и во случаи на поништуваььена решението за локациjа
и урбанистичка согласност од став 2 на ово] член.

Бидегки поставуван-ето на лимената гаража не е во согласност
со планот и со програмата за поставуваьье на времени обjекти, а
тужителот не поседува решение за локацята и друга градежно
техничка документациjа, Судот наjде дека урбанистичкиот
инспектор имал свластуван-е да нареди уриван.е на гаражата.

Навоците од тужбата дека тука постоела провизорна барака
уште од 1968година, Судот ги оцени како без значегье за донссуван-е
поинаква одлука од претходно наведените причини.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У .бр.54/
95 од 9.05.1996 година.
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85. Урбанистичкиот инспектор не може да нареди уриван,е
на времен обjект од причини што се гради или е изграден
спротивно на урбанистичкиот план.

о д о бра зло ж е н и е:

Според член 68 став 1 алинеjа 1од Законат за системот на
просторното и урбанистичкото планиран,е ("Службен весник на
СРМ" бр,38/85), урбанистичкиот инспектор во вршен.его на
надзорот има право и должност да нареди уриван,е на обj ект или
дел од обjект во случаите кога се гради или е изграден спротивно
на намените, решени] ата и опредбите утврдени во урабнистичкиот. .план, како и во случа] на поништуван,е на решението за локапига
и урбанистичка согласност.

Од списите на предметот се гледа дека спорниот обj ект
бил поставен како времен обjект , дека тужителот во него обавува
чевларска деjност од 1974 година и дека во изминатите години
склучувал со општината договори за користен.е на земгиште за
поставениот времен обjект, а за 1989 и 1990 година плакал
наемнина за земjиштето. Дека е во прашан,е времен обjект, се
гледа и од приложеното известие на Секретаргатот за станбено
комунални работи и урбанизам - Служба за имотно правни работи,
како и од договорот за мегусе бните одно си за користен.е на
општествено земjиште за поставуван,е на времен обjект, склучен
мегу тужителот и општината, приложен со тужбата.

При таква правна и фактичка состо] ба на работите по
предметот, судот наога дека урбанистичкиот инспектор не можел,
со повикуван-е на член 68 став 1алинеjа 1од Законот за системот
на просторно и урбанистичко планиран,е, да нареди уриван.е на
спорниот обjект, затоа што во прашан.е е времен обjект.Таквите
обj екти, пак, се поставуваа, по правило, за време до реализациj а
на урбанистичкиот план.

Имагки го предвид изнесеното, судот наога дека тужениот~
орган погрешил и го повредил законот на штета на тужителот
кога j а одбил жалбата како неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Мак ецони] а
У.бр.l00/92 од 5.03.1992 година.
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86. Со бришетьето ва одредбата од член 53 од Заковот за
системот на просторното иурбавистичкото планирав-е ("Службен
весвик на СРМ" бр.38/85):)според Kojaрешение за локациjа може
да се издаде само врз основа на детален урбанистички план,
решение за локациjа за цограцба на купатило може да се издаде
ако е донесен основен урбанистички план или одлука на
собранието што го замевува то] план.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Првостепениот орган го опбил баран-его за издаван-е
решение за локациjа за изградба на купатило-санитарен чвор затоа
што за то] дел од градот не бил донесен детален урбанистички план.
Одлуката ja засновал на член 47 од Законот за системот на
просторното и урбанистичкото планиран-е ("Службен весник на
СРМ" бр.38/85).

Тужениот орган не го прифатил ваквиот став на
првостепениот орган, затоа што со член 30 од Законот за
изменуваьье и цополнуван.е на Законот за системот на просторното
и урбанистичкото планиран-е ("Службен весник на СРМ" бр.38/90),
е избришана опредбата од член 53 од Законот, со кога решение за
локацига можеше да се издаде само врз основа на деталниот
урбанистички план и укажа дека решение за локациj а може да се
издаде и врз основа на основниот урбанистичкиот план, односно
одлука на собранието кога го заменува планот.

При таква состоjба суцот наога дека со оспореното решение
не е повреден законот на штета на тужителот, ко] се вклучи во
постапката како заинтересирано лице со покренуван-ето на
управниот спор. Со оглед пак на тоа што предметот е вратен на
повторно разгледуван.е и оцпучуван,е, тужителот има право да
учествува во натамошната постапка пред органот и ке може да ги
застапува и заштитува своите права и интереси.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.1691/
93 од 13.01.1994 година.

87.Кога е во прашазье изградба на ставбен обjект предвиден
со деталпиот урбанистички план, оправданоета и целисходноета
за негова изградба е утврдена со урбанистички план и
реализаЦИJата не зависи од согласноста на другите сопственици,
иако зафака дел од зградата што служи како целина. За тоа, дали
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со такната изграцба .кесе наруши стабилноета на другиот дел не
се одлучува во вовпроцесна постапка, ту:ку и то] факт се оценува
и утврдува во поетапката за изцавав,е решение за покацша.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот, а тоа го прифака и второстепениот
орган како неспорен факт, се гледа дека тужителот е сопственик
на една половина од куката што се наога на КПбр.16639 ко-о. На
другата половина од куката сопственици се жалителите Л.Б. од С. и
JЬ.C. и Н. од о. и нивниот дел е евидентиран и се наога на КП
бр.16640.Според урбанистичкиот план на меСТОТО,на овие две
парцели и тоа на локациjата на стариот обjект е предвидена изградба
на две станбени згради како двокука.

Тричлена комисиjа, на записник за извршен увид на лице
место утврдила дека двата дела претставуваат еден станбен обj ект
ко] функционално е поделен на два дела и дека обjектот што треба
да го гради тужителот, по рушен-ето на неговиот дел, не навлегува
во сопственост на другата половина, но проблемот бил во начинот
на реализациjата како не би се нарушила стабилност а на другата
половина од обjектот.

Сопствениците на другата половина од обj ектот не се
согласуваат да се издаде локаци:jа за изградба, затоа што ке се доведе
во прашан-е стабилноета на нивниот дел.

Со оспореното решение, со кое е поништена издадената. .локацига, второстепениот орган изрази правен етав дека во случагог.
бидезки не е постигната согласност со заинтересираните лица
сопственици на другиот дел од обjектот, постапката треба да се
прекине додека во вонпроцесна поетапка, во смиела на член 20 став
3 и 4 од Законот за сопственост на делови од згради ("Службен
весник на СРМ" бр. 20/74), судот не одлучи дали со изградбата на
новиот обjект ке се намали сигурноета и стабилноета на другиот
дел од постоjниот обjект.

Судот наjде дека оспореното решение се заснова на погрешна
примена на материталното право.

Одредбата од член 20 од означениот Закон се однесува на
поправките и преправките на деловите од семегиата станбена зграда
што служат на зградата како целина, кои можат да се вршат врз
основа на спогодба на сопствениците од сите делови на зградата,а
ако до спогодба не доjде тогаш општинскиот суд во вонпроцесна
постапка ке одлучи дали ке се извршат определени преправки,
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односно поправки, водегки притоа сметка дали таквите поправки,
односно преправки се целисходни и оправдани.

Со оглед на тоа што во случаjот, не е во прашан-е поправка или
преправка на заеднички делови од зграда, туку изградба на станбен
обjект што е предвиден со урбанистичкиот план, оваа одредба не може
да се примени. Оправданоета и целисходноста на изградбата на
обjектот, па дури и да зафака дел што служи на зградата како целина, е
утврдена со урбанистичкиот план и неговата реализациjа не може да
зависи од согласноста на сопстве:ниците, ниту од одлуката на судот.Ова,
особено што во вонпроцесната постапка не може да се утврдува
дали со таквата изградба ке се наруши стабилноста на другиот дел, туку
тоа треба да го оцени органот при издаван-ето на решението за локацша.

Поради тоа погрешил тужениот орган кога првостепеното решение
го поништил и укажал да се прекине постапката, па се [авува потреба
од повторно разгледуван-е и одлучувалье.

во натамошната постапка, лоагазки од тоа дека изградбата
на обjектот е во согласност со планот, органите треба само да го
утврдат начинот на реализацигата-рушеььего на делот на тужителот,
како што впрочем укажува и комисиjата и баран-ето за локациjа да
го одбиjат само цоколку се утврди дека не постои никаков начин да
се урне целот на тужителот, а притоа да не се наруши сигурноста и
стабилноста на другиот дел.

Пресуда на Врховниот суд на Македони]а У.бр.673/90 од
21.06.1990 година.

88. Ако органот за труд и социjална политика утврди дека
еден од родителите на потеmко хендикепираното дете работи со
половина од полното работно време, кое пак се смета за полно
рабоно BpeMe~за правото на вадомест на плата должен е да одлучи
согласно на одредбите од Законот за социjална заштита, иако во
истиот закон не е соцржана изречна оцредба ко]а го утврдува
та:квото право.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од оспореното решение се гледа дека тужениот органла одбил
како неоснована жалбата на тужителката поднесена против
решението на првостепениот орган, со кое било оцбиено неjзиното
баран-е за остварував-е на право на скратено работно време, како
магка на хендикепирано дете. Ова го сторил со образложение дека
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според сегашниот Закон за социjална заштита немало утврдено такво
право.

Тужителката во тужбата наведува дека таа како матка на
хендикепирано дете имала право на работа со половина од полното
работно време, затоа што детето не било сместено во никаква социjална
здравствена установа за згрижуван.е, туку се наогало во неjзиниот
дом каде што живееле сами заедно со своют сопруг, ко] бил во работен
однос и нивните два сина. Неjзиното право произлегувало од член 62
од Законот за работни односи.

Според член 62 став 1 од Законот за работните односи
("Службен весник на РМ" бр.80/93), еден од родителите на потешко
хендикепирано дете има право да работи со половина од полното
работно време, ако дваjцата родители се во работен однос или ако
родителот е самохран, врз основа на наод од надлежна лекарска
комисиjа, ако детето не е сместено во установа за социjално
здравствено згрижуваьье.

Според став 2 пак од истиот член, скратеното работно време
од став 1 на ово] член се смета како полно работно време, а правото
на надомест на плата се исплатува според прописите за социтална
заштита.

Од ваквата [асна и конзистентна законска одредба, неспорно
е правото на еден од родителите да работи со половина од полното
работно време, а правото на надомест на плата да се исплатува
според прописите за социгали заштита, кога се исполнети условите
од таа оцредба.

во конкретниот случаj, баран-ето на тужителката да и се
признае право на скратено работно време како MajKa на
хендикипирано дете, било одбиено со образложение дека такво
прав? не било утврдено во Законот за социjалната заштита.

Таквиот став на органите на управата, според мислеььето на
судот, е погрешен од причини што за правото на тужителката
утврдено со Законот за работните односи, доколку ги исполнува
предвидените законски услови во истиот, органите на управата треба
позитивно да одлучат со согласна примена на оцредбите од Законот
за социjална заштита ("Службен весник на СРМ" бр.9/86, 17/91, 38/
91 и 14/95), независно од тоа што со ово] Закон изречно не е утврдено
право на надомест на плата за работа со половина од полното
работно време.

Бидезки не било постапено во наведената смисла, Судот наога
дека со оспореното решение повреден е законот на штета на
тужителката, поради што следуваше, согласно со член 39 став 2 од
Законот за управните спорови.лужбата да се уважи, а оспореното
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решение да се поништи и предметот да се врати на повторно
разгледуван-е и одлучуваIЬе.

При повторното одлучуван,е, потребно е за баран-ето на
тужителката да се одлучува така што наjнапред ке се утврди дали
истата ги исполнува условите од член 62 од Законот за работните
одно си и ако се утврди дека ги исполнува, потоа за правото на
нацомест на платата да се одлучи согласно со одрецбите од Законот
за соци] ална заштита.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.846/
95 од 29.02.1996 година.

89. Лицето кое се наога на редовни студии во странека земjа
не се наога во состоjба на социjална потреба.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека на тужителот не му
било признато право на вадомест до висина на социjално заштитно
ниво бидеjки од извршениот непосреден увид од комисиjа при
центарот за социj ална работа било констатирано дека не се насгал
на назначената адреса, односно се наогал на редовни студии во
странска земга.

При таква состоjба, Судот наога дека органите, во смисла на
член 13 од Одлуката за критериумите, мерилата, начинот и
постапаката за остваруван-е право на нацомест до висина на
социjално заштитно ниво ("Службен весник на РМ" бр.80/93),
правилно заклучиле дека тужителот, со фактот што се наогал на
редовни студии во странска земjа, не се наога во состоjба од
социj ална потреба.

Пресуда на Врховниот суд наРепублика Македонига У.бр.2444/
94 од 15.06.1995 година.

90. Спомениците на културата се заштитени со Законот за
заштита на спомевиците на културата без оглед на тоа дали се во
опmтествена сопственост или во сопственост на грагани, поради
што и прашатьето за пивна експроприjациjа мора да се решава во
согласност со одредбите на то] Закон, како специjален закон.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Со првостепеното решение, во корист на Република
Македони]а, а заради изградба на колективни станбени згради во
согласност со Деталниот урбанистички план на град Б., се
експроприра кука изградена на КП бр. 7236 КО "Е"., како и други
обjекти на истата парцела (наведени во првостепеното решение).
Со решението е одземено од користен-е и дворното место на истата
парцела.

Тужителот , во жалбата, а исто така и во тужбата, мегу
другото, наведува дека неговата кука Koja е предмет на. .експропригацигата, е споменик на културата и е под. заштита на
Занодот за заштита на спомениците на културата и природните
реткости во Е., како обjект со карактеристична архитектура.

Со тужбата приложи и докази-акти на Заводот за заштита на. .спомениците на културата, природните реткости, музе] и галерига-
Е., од кои се гледа дека обjектот на тужителот е евидентиран како
обjект со споменично своютно во Секторската студиjа од 1976 година
на Занодот.

Тужениот орган овие наводи не ги оценил, а жалбата ja оцбил
како неоснована.

Оценувшки]а законитоста на оспореното решение, Судот наще
дека тоа решение е незаконито, од следните причини:

Експроприjациjата ко]« се врши во конкретниот случаj, се
врши заради изградба на нов обjект (колективна станбена зграда), а
тоа подразбира уривагье на куката на тужителот. Тоа, пак, е во
директна спротивност со член 6 од Законот за заштита на
спомениците на културата ("Службен весник на СРМ" бр.24/73),. .според ко], нико] не смее да оштети ниту да уништи споменик на
културата и никоj не смее да презема какви и да било деjствиjа на
споменик на културата или во негова непосредна близина без
дозвола на надлежниот завод.

Според член 2 став 3 алинеjа 2 од Законот за експроприjациjа
("Службен весник на СРМ" бр.46/89 и 31/91),недвижноста може да
се експроприра и со цел за заштита, обнова, конзервациjа или
реставрацига на обjект прогласен за споменик на културата или
заради задоволуван.е на културните и другите потреби.

Прашан.ето за можноста да се експроприра споменик на
културата е уредено и во Законот за заштита на спомениците на
културата, така што и според член 9 став 2 од ово] Закон, недвижен
споменик на културата може да се експроприра, ако е тоа во општ
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интерес, но според ставот 4 на ово] член, постоегьето на општиот
интерес се утврдува со решение на Извршниот совет, односно сега
со решение на Владата на Република Макецони]а.

Според мислен-ето на Суцот, кога се во прашан-е споменици
на културата, мора да се има предвид дека тие се заштитени со
Законот за заштита на спомениците на културата, без оглед дали се
во општествена сопственост или во сопственост на грагани. поради
што и прашан-ето за нивна експроприjациjа мора да се решава во
согласност со оцредбиге и на ово] Закон, како специjален закон.

Пресуда на Врховниотсудна РепубликаМакедонига У.бр.1056/
92 од 29..12.1992година.

91. Кога на носителот на станарекото право по основ на
договорот за користеlЬе на станот му е наложено да се всели,
лицето кое останало во станот иако било вселено со негова
согласност, нема право да продолжи да го користи станот.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на прецметот се гледа дека тужителката не
склучила договор за користен-е на станот со давателот на станот.
во станот се вселила со одобрение на носителот на станарското
право B.J.. На JЗ.J.со пресуда на Општинскиот суд С. од 22.08.1988
година, по тужба на СИЗ за сганован.е на град С. и е даден отказ
на договорот за користен-е на стан, согласно со член 60 став 1 од
Законот за станбените односи ("Службен весник на СРМ" бр.36/
82), затоа што престанала да го користи станот непрекинато
пололго од една година, а за тоа време пресгогувала во
странаство.

При таква состоjба, кога на носителот на станарското право,
врз основа на отказ на договорот за користен-е на станот му е
наложено да се исели од станот, лицето кое останало во станот и
по отказот, иако се вселило со негова согласност, нема право да
продолжи да го користи станот.

Поради тоа правилно, согласно со член 58 став 1 од Законот
за станбените односи ("Службен весник на СРМ" бр.48/88-пречистен
текст), на тужителката и е наложено да се исели од станот.

Наводите истакнати во тужбата дека во станот живеела три. .години со носителот на станарското право, ко]а е нерина тетка,
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-- - ---------------------

Суцот ги оцени дека се без значен-е за поинакво одлучуваlЬе, од
претходно наведените причини.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр. 1272/
90 од 4.10.1990 година.

92. Кога со договор за продажба на станбената зграца,
склучен со Република Македониjа врз основа на Заковот за
продажба на станови во општествена сопственост, на купувачот
не му е пренесено и правото на користеIЬе на земгиштето,
купувачот не може да бара земjиштето да му биде доделено со
решение на органот на управата за имотно правни работи.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителот со договор, склучен мегу Република Македониjа
и него, согласно со Заканат за продажба на станови во општествена
сопственост, купил кука во општествена сопственост, во површина
од 37,70м2 и побарал со посебно решение на органот да му се додели
и земjиштета што припага на зградата.

Според член 12 од Законот за градежно земjиште ("Службен
весник на СРМ" бр. 10/79 и 21/91), како градежно изградено земjиште
се смета земjиштето на кое е изграден обjект од траен карактер и
земjиштето што служи за редовна употреба на то] обjект.

Според член 7 став 1 од Законот за промет со земjишта и
згради ("Службен весник на СРМ" бр.36/75), со оттугуватьето на
зграда на ко] а достои право на сопственост се пренесува и правото
на сопственост, односно правото на користен-е на эемрпптето на
кое таа се наога, како и на земjиштето што служи за редовна
употреба на зградага, ако со договор не е поинаку определено, а
според став 3 од ово] член, со оттугуватьето на зграда што е во
општествена сопственост, оно] што ja стекнува эграцата се здабива
со правото на користеьье на тоа эемгиште додека зградата постои.

Од цитираните законски одредби произлегува, дека договор от
за продажба на куката на тужителот е воедно и основ по ко]
тужителот се стекнал со правото на користеlЬе на земгишгето на
кое се наога куката, како и на земjиштето што служи за редовна
употреба на куката. Од друга страна не е спорно, дека изграденото
земjиште на кое се наога куката еднаш било доделено и со него
сега располага продавачот на таа кука. Поради тоа правилно укажал

оо •

тужениот орган дека правото на користен-е на эемгиштето на кое се
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наога куката, како и на земjиштето што служи за редовна употреба
на куката, а кое не било означено во договорат, може да му се
пренесе на тужителот со анекс кон договорат за купопродажба или,
пак, со поведуван-е на судска постапка со баран-е да се утврди дека
се стекнал и со право на користен-е на земгиштето.

Пресуда на ВРХОВНИОТсуд на Република Македонига У.бр.2890/
94 од 6.07.1995 година.

93. ПРОПИС на Впадата на Република Македопиjа ко] не е
обjавен на начин предвиден со член 52 од Уставот на Република
Маведовв]а, не влегол во сила и не може да се применува.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите во предметот се гледа дека тужителот побара да
му се одобри пребиван-е на побаруван.ата со цолгуван.ето на
странската фирма во смисла на член 38 став 1 од Законат за
девизното работен.е ("Службен лист на СФРJ" бр.66/85, 71/86, 3/88,
39/88 и 85/89) и Одлуката за условите под кои претприj атиj ата и други
правни лица можат да извршат пр ебив ан.е на долговите и
побаруваььага со странство ("Службен лист на СФРJ" бр.17/90).

Баран.ето е одбиено како неосновано со образложение дека
не се исполнети условите од Одлуката на Владата на Република
Македони]а, за условите под кои Народната банка на Македонига
ке издава одобрение за пребиван-ата со странство на претприj атиj ата
и другите правни лица од Република Македони]а броj 23-2435/1 од
21.11.1991 година, и списокот на стоки за широка потрошува чка кои
се од витално значен.е за снабдуван.е на домашниот пазар на
Министерството за стопанство броj 02-2454.

Судот наога дека оспореното решение се заснова на погрешна
примена на материтапното право од причина што е донесено со
примена на пропис ко] не влегол во сила. Според член 52 став 1 од
Устав от на Република Македониjа, законите и другите прописи се
обjавуваат пред да влезат во сила, а според став 2, законите и другите
прописи се обjауваат во "Службен весник на Република Македониj а",
наjдоцна во рок од 7 дена од денот на нивното донесувазье. БидеjКи
цитираната одлука на Владата на Република Македониjа не е
обj авена на начин како предвидува Уставот, таа не влегла во сила и
не може да се применува.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.560/
92 од 29.10.1992 година.
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94. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни и
обврската за нивно взвршував,е за сите правни субjекти кои
одлучуваат во опредева правна работа вастаиува со денот на
пивното обjавуван,е, така што тие се должни од то] ден да не го
примепуваат укинатиот или поништениот закон и да го спречат
натамошното созпаван,е на последиците од укинатиот или
повиштениот закон, со тоа што не смеат да дозволат питу да
спроведуваат извршував,е на правосилни поединечни акти
донесени врз основа на уквнатвот или пониmтениот закон, а ако
извршуватьето е започнато, должни се да го запрат.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата
на тужителот поднесена против решението на Управата за jавни
ПРИХОДИ, а со кое на тужителот му е наложено за отстрануван.е на. .констатираните неправилности да преземе определени дегстви] а.
При тоа. тужениот орган утврдил дека во постапката на контрола
констатирано е дека тужителот има платено помал износ на данок
на промет, што е спротивно на Законот за данок на промет на
производи и услуги.

Судот смета дека оспореното решение е незаконито и со него
е повреден законот, затоа што е донесено од ненадлежен орган,
односно не е обезбедена двостепенат во оцлучуван.ето. Имено,
оспореното решение е донесено врз основа на член 21 од Заканат
за Управата за jавни приходи, ко] со Одлука на Уставниот суд на
Република Македониjа У.бр.162/95 од 13.09.1995 година (обjавена
во "Службен весникна РМ" бр.45/95 од 27 септември 1995година), е
укинат. Со укинатиот член од Законот е предвидено и во прв И во
втор степен да се одлучвуа во рамките на ист орган, односно во
рамките на Управата за jавни приходи, што е во спротивност со член
15 од Уставот на Република Македониjа, според ко] се гарантира
право на жалба против поединечните правни акти донесени во
постапката во прв степен, што подразбира дека со жалбата треба
да се обезбеди двостепенот во одлучуван.ето, односно по истата да
одлучува орган ко] не учествувал во одлучуван.ето во прв степен.

Според член 112став 3 од Уставот на Република Макецони]а,
одлуките на Уставниот суд со кои се укинува или поништува неко]
закон, се конечни и извршни, а согласно член 79 од Деловникот на
Уставниот суд, тие произведуваат правно деjство од денот на
обгавувагьето во Службен весник наРепублика Македониjа. Тоа значи
дека од то] ден престанува да се применува укинатиот закон, односно
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исгиот не може веке да произведува правни последици. Исто така според
член 80 од Деловникот на Уставниот суд и самото извршувагье на веке
правосилните поединечни акти, донесени врз основа на укинатата одредба
од законот, не може да се дозволи ниту да се спровеце, а ако
извршуваььето е започнато ке се запре.

во конкретниот случаj оспорено е решение на тужениот ор
ган донесено во управна постапка, кое сеуште не е правосилно затоа
што против истото е поведен управен спор. Од ова произлегува дека
со обгавуван-ето на означената Одлука на Уставниот суд, оспореното
решение не може да опстане во правниот поредок затоа што во
постапката за оцена на неговата законитост во управен спор е
укинат правниот основ врз основа на КО] е донесено, асогласно
цитираниот член 12 од Законот за општа управна постапка, истото
се смета за неправосилно.

Со оглед на изложеното, Суцот испитувагки ja законитоста
на оспорениот управен акт во границите на баразъето во тужбата,
а без оглед на причините кои се наведени во тужбата, одлучи
согласно член 42 став 2 а во врска со член 10 став 1 точка 2 од
Законот за управните спорови, да ja уважи тужбата и да го поништи
оспореното решение.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.1934/
95 од 24.04.1996 година.

95. Решениjата што порапешните соjузниоргани ги допеле
по 17.11.1991година,-депот на прогласувазье на Уставот на РМ,
се сметаат како решениjа допесени од пепадлежеп орган, затоа
што по то] датум соjузпите прописи со кои се уредува
организациjата и надлежноета па органите па федерациjата пе се
применуваат во Република Македониjа.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со решението на Соjузниот совет за прекршоци-Белград од
05.03.1992 година, е одбиена како неоснована жалбата на тужителите
изj авена против решението на Комисиjата за цар ински прекршоци
приЦаринарницата вос.

Со првостепеното решение се прекинува прекршочната постацка
покрената против Н.Н. за царински прекршок од член 371 став 1точка
1 во врска со член 380 -б став 1 од ЦЗ, согласно член 119 став 1
точка 1 од Законот за прекршоците со кои се повредуваат соjузните
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прописи, поради непознатост и недостапност на истото и постапката ке
продолжи кога тоа ке биде достапно за сослушуван.е. Обвинетите Р .М.
од Тетово, К.А. од С.П-тетовско и J.M. од С.К.Д. -како соизвршители
се договориле и купиле од Н.Н., странско патничко моторно возило
марка "Голф-ГТИ" произведено 1989 година, со точни податоци
наведени во решението, за кое возило, од околностите кои постоеле во
моментот на купував-ето и преземан-ето на возилото, можеле да
знаат дека со ова возило Н.Н. сторил царински прекршок од член 371
став 1 точка 1 во врска со член 380-б став 1 од ЦЗ, одно сно дека
ова возило не е притавено за царинска контрола при внесуваььето во
СФР] согласно член 16од ЦЗ и за истото не се платени царинските и
другиувознидавачки. С-оопишаното деjаниеобвинетите сториле царински
прекршоци од член 378 став 1 и 3 од ЦЗ, поради кое се огласени за
виновни и казнети Р.М. и К.А. со парична казна во износ од 50.000
динари и J. М. со парична казна во износ од 150.000 динари.Согласно
член 383 став 1од Царинскиот закон, времено одземеното патничко
моторно возило се одзема.

Незадоволни од наведеното второстепено решение К.А. иР .М.
од Тетово, поднесоа заедничко баран.е за суцска заштита (тужба) до
Врховниот суд на Република Македони]а со предлог решението да се
поништи и предметот да се врати наповторно разгледуван-е и одлучуване
затоа што е повреден материjалниот пропис, повредени се одрецбите од
постапката и што погрешно и нецелосно е утврдена фактичката состоjба.

Тужениот орган во одговор на тужбата наведе дека останува
при своето решение од причините изнесени во образложението на
решението.

Ово] суд наjде дека баран-ето е основано.
Според член 5 став 4 од Уставниот закон за спроведуваьье на

Уставот на Република Македониjа, соjузните прописи со кои се
уредува организациjата и надлежноста на органите на Федерацига
не се применуваат во Република Македониjа.

Според член 17 од У ставниот закон, Уставниот закон го
прогласува Собранието на Република Македониjа и влегува во сила
истовремено со прогласуван.ето на Уставот.

Уставот на Република Македонига и Уставниот закон за
спроведуван.е на Устав от на Република Македониjа се прогласени
на седницата на Собранието на Република Макецони] а опржана на
17.11.1991 година.

Оспореното решение е донесено на 5.03.1992 година, по
влегуватьето во сила на У ставниот закон за спроведуван.е на
Уставот на Република Македониjа, а тоа значи дека е донесено од
ненадлежен орган, бидегки според наведената одредба од Уставниот
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· .закон, сотузниге прописи со кои се уредува организaI~IJатаинадлежноста
на органите на Федерацигага не се применуваат во Република
Македониjа.

Врз основа на изложеното, ово] суд наjде дека баран.ето е
основано, поради што го уважи, решението го поништи и предметот
го врати на Комисиjата на Впадата на Република Македониjа за
решаван-е во втор степен од областа на царински прекршоци на
повторно разгледуван-е и одлучуван.е, согласно со член 39 став 2 од
Законот за управните спорови.

При повторното оцлучуван,е треба да се има предвид ставот
на ово] суд, согласно член 62 од Законот за управните спорови.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.601/
92 од 28.12.1992 година.

96. Почнуваj:tи од 08.01.1991година надлежен второстепен
орган во управните работи е Впадата на Република Ма:кедопиjа
преку комисиите што за таа цел ги образува.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е основана.
Од списите приложени во предметот се гледа дека

инспектор от за труд на општина Д.Х. констатирал дека
Правилникот за работни одно си на ЦОУ "Г. Д." од Д. х. не бил
усогласен со Законот за основните права од работен однос, па според
тоа и преземан-ето на работникот Р.В. не било извршено во
согласност со законот.

Исто така се гледа дека по жалбата против тоа решение во
втор степен, на 1.07.1991 година, одлучувал Републичкиот инспектор
за труд.

Согласно член 9 од У ставниот закон за спроведуван.е на
Амандманите 57 до 80 од Устав от на СР Македониjа ("Службен
весник на СРМ" бр.28/90), до усогласуватьето на законите со кои се
уредуваат правата и должностите на Републиката, согласно
Амандманот 69 и Амандманот 73 од Уставот на СР Македониj а,
општинските органи ке продолжат да ги извршуваат прописите кои
важеле до денот на влегуваlЬето во сила на амандманите.
Републиката може непосредно преку сво] орган да ги извршува овие
работи на териториj ата на Републиката. Ако Републиката
непосредно преку органиге ги извршува прописите заради обезбедуван,е
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двостепеност во одпучуватьето во предметите, Владага на СР
Македониjа ке одлучува во втор степен преку комисии што за таа цел
се образуваат.

Според член 1 став 1 од Одлуката за начинот на преземаьье
на работите од општинските органи на управата ("Службен весник
на СРМ" бр.l/91 и 8/91), досегашните надлежности. работниците,
опремата, инвентарот и другите работи, архивата и документацигага
на општинските органи на управата и на градот Скопjе, ги преземаат
надлежните органи на управата и управните организации на СР
Македониjа во рамките на делокругот на нивната работа определена
со Законот на органите на управата.

Со член 4 од истата Одлука е утврдено дека таа влегува во
сила со денот на об[авуван.ето во "Службен весвик на СРМ"
Одлуката е обjавена во "Службен весник на СРМ" броj 1 од 8.01.1991
година.

Од изложеното произлегува дека оспореното решение кое е
донесено на 1.07.1991 година, е донесено од ненаделжен орган. Од
8.01.1991 година по наваму, надлежен второстепениот орган е
Владата на Република Македониjа, односно комисиите што за таа
цел се образуваат.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.290/91 од
14.06.1991 година.

97 _ Овпастувшьето на инспекторот за труд да врши
инспе:кциски надзор над спровецувшьето на пропясите од областа
на работните односи, не содржи во себе овпастувазье да ги
задол:жува органите на управував,е и работоводните органи на
работните организации каков поединечен акт од работните односи
да донесат, односно не содржи во себе свластував-е за инспектор аг
то] да одлучува кому ке му престане работвиот однос.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Судот наjде дека тужбата е основана, а оспореното решение
ништовно.

Од списите на предметот се гледа дека по извршениот
инспекциски надзор, првостепениот орган со решението ги задолжил
советот и декавот на тужителот да донесат одлука и решение за
престанок на работниотоднос на д-р Д.Т.инаД.Н. затоа што констатирал
дека тие ги исполниле условите за лична пензига, а одлука за престанок
на работниот однос по сила на эаконот не била донесена.
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Првостепеното решение е донесено во управна постапка врз
основа на член 16 од Законот за инспекциjата на трудт ("Службен
весник на СРМ" бр.31/85), а во врска со член 202 од Законот за
општата управна постапка.

во член 34 став 1точка 2 од Законот за инспекциjата на трудот,
непостапуван.ето по решението на инспекторот на трудот донесено
врз основа на член 16 од то] Закон, е предвидено како прекршок за. .ко] се казнува организашпага.

Според член 40 став 2 како и член 148од Законот за државната
управа("Службен весник на СРМ" бр.45/80), инспекторите во
вршен.ето на инспекцискиот надзор можат да преземат. само такви
управни и други мерки за кои се овластени со закон, односно со
одлука на собранието на општината.

во Законот за основните права од работниот однос, а и во
Законот за работните односи не е предвидено овпастуватье за
инспекторот на трудот да презема мерка каква што презел во
конкретниот случаj. Впрочем, овластуван.ето на инспектор от за труд
да врши инспекциски надзор над спровецуван.то на прописите од
областа на работните односи, според мислен.ето на Судот, не содржи
во себе свластуван-е да ги задолжува органите на управувагье и
работоводните органи на работните организации, каков поединечен
акт од областа на работните односи да донесат, одно сно не содржи
во себе овластуван.е за инспекторот, то] да одлучува кому ке му
престане работниот однос. Такво овластуваьье за инспектор от на
трудот. според мислен.ето на Судот, не произлегува ни од член 16
од Законот за инспекциjата на трудот, врз ко] е засновано
првостепеното решение.

Според прописите од областа на работните односи, за
засновагье како и за престанок на работниот однос, без оглед од
кои причини, во работните организации одлучуваат надлежните органи
утврдени со општиот акт на организаци] ата, а не органите на управата.
Притоа, ниту за засновагье ниту за престанок на работен однос,
определените надлежни органи не одлучуваат во управна постапка.
Прашаната од областа на работните односи спатаат во оние работи за
кои воопшто не може да се решава во управна постапка.

Според член 267 став 1точка 1од Законот за општата управна
постапка, за ништовно се огласува решението што во управната
постапка е донесено во работа за ко]» воопшто не може да се решава
во управна постапка.

Според член 241 став 1 од истиот Закон, ако второстепениот
орган утврди дека во првостепената постапка е сторена неправилност
ко]« решението го прави ништовно (член 267), ке го огласи таквото
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решение за ништовно, како и ОНО] дел од постапката што е извршен по
таа неправилност.

Според член 40 став 2 од Заканат за управните спорови, судот
по службена должност внимава на ништовноста на управниот акт.

Им агки го предвид изнесеното, Судот смета дека со
првостепеното решение, првостепениот орган се впуштил во
решаван-е на работа за ко]« воопшто не може да се решава во
управна постапка. Поради тоа.. тужениот орган требаше во
постапката по жалба по службена должност да го огласи за
ништовно првостепеното решение од причините наведени во член
267 став 1точка 1од Законот за општата управна постапка, а не да
се впушта во решаван-е на суштината на работата.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.993/90 од
28.09.1990 година.

98. Здравствевиот инспектор не може да забрани вршен,е
на определена церюст.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Суцот наjде дека тужбата е основана.
Со првостепеното решение на тужителот му се забранува. .вршен,е на стоматолошка церюст со личен труд, самостотно во вид

на заниман,е, затоа што, при извршениот инспекциски надзор во
просториите на куката во с.В., на 26.07.1989 година, констатирал
дека тужителот врши стоматолошка деjност со личен труд, без одобрение
од надлежен орган. Притоа, за изречената мерка првостепениот орган
се повикал на член 7 став 1 точка 3 од Законат за здравствената
инспекциjа,што со оспореното решение гоприфатил итужениот орган.

Судот наога дека оспореното решение се темели врз погрешна
примена на материталното право.

Од одредбите на Законат за државната управа, ("Службен
весник на СРМ" бр.45/80) кои се однесуваат на инспекцискиот
надазор, произлегува дека инспкторите мажат да преземат само
такви управни и други мерки за кои се овластени со закон, односно
оцлука на собранието на општината.

во Заканат за здравствена инспекциjа ("Службен весник на
СРМ" бр.6/85), а и во Заканат за здравствена заштита, не е предвидено
овластуван.е за здравстениот инспектор да забрани вршен,е на. .определена дегност, самостотно со личен труд во вид на заниман,е,
затоа што се врши без одобрение од надлежен орган.
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Работен човек, ко] , спротивно на оцредбите од Законот за. .здравствена заштита самостогнс врши стоматолошка цегност, а тоа,
покра] другото, опфака и вршеьье на таа дергост без одобрение,
согласно член 228 - а, од то] Закон, може да се казни за прекршок,
асогласно став 2 на ово] член може да биде изречена и заштитна
мерка забрана на вршен.е деjност во траен.е од 6 месеци до една
година.

Овластуваььето на здравствениот инспектор предвидено во
член 7 став 1 точка 3 од Законот за здравствена инспекцига се
однесува на забрана на спроведуваьье на мерки и работи кои се
спротивни на закон или на прописи донесени врз основа на закон, а. .вршен.ето на определена дегност, во случагот стоматолошка, со
личен труд, самостотно во вид на заниман.е, не може да се смета
ниту како спроведувагье мерка, ниту како спроведуваьье работа, во
смисла на Законот за здравствена инспекциjа.

Според мислен-ето на Судот, во случаjот здравствениот
инспектор може да поднесе баран-е за поведуван-е прекршочна
постапка, како што и сторил, што се гледа од списите .

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У .бр.1845/89 од
15.02.1990 година.

99. Подпосителот па инициjатива во постапката па
инспе:кцискиот надзор пе добива статус па странка со самиот факт
што подвел яввцшатвва, поради што пе може да изjави пи жалба
против известувавьето цобиено во врска со ввицвгатввата.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека тужителите на
28.10.1993 година, до Министерството за стопанство поднеле баран-е
да се забрани на "Ф." Скопj е , да обавува продажба на половни возила
и автоделови на терминалот за товарни возила, поради промена на
условите врз чиjа основа е издадено одобрението од 1991 година.

Со акт од 11.11.1993година на Министерството за стопанство,
тужителите се известени, мегу другото, дека надлежните органи
можат во секое време да ги утврдат условите под кои работи
терминалот за тешки возила и автопазарот "Ф." и, во согласност со
утврдената состоjба, да преземат и соодветни мерки.

Жалбата на тужителите против ова известие, тужениот орган со
оспореното решение ja оцбил како недопуштена.
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Судот наога дека тужениот орган правилно заклучил дека тужбата
на тужителите е недопуштена, само што како недопуштена требало да
ja отфрли, а не да ja одбие. Притоа, Судот го има предвид следното:

Од баран-ето на тужителите поднесено на 28.10.1993 година
се гледа дека тоа е, всушност, иницигатива за преземан-е на
инспекциски надзор и изрекуван.е на соодветни мерки-забрана за
вршен.е деJНОСТпоради непостоегье на услови.

Според член 106од Законот за органите на упрвата ("Службен
весник на СРМ" бр.40/90 и "Службен весник на РМ" бр.63/94), секо]
има право да даде иницигатива за вршен.е на инспекциски надзор и
за преземан,е на соодветни мерки од органите на управата надлежни
за инспекциски надзор, но постапката на инспекцискиот надзор,
согласно со член 107 од ово] Закон, инспекторот ja поведува и ja
води по службена должност, според правилата на управната
постапка.

Со оглед на тоа што преэематьего мерки од страна на
инспекторите не се врши по баран-е на странка, туку по службена
должност, подносителот на инициjативата не добива статус на
странка со самиот факт што поднел инициjатива, поради што не
може да изjави ни жалба против известувалье добиено во врска со
иmщиjативата. Впрочем, известуван-его во таквите случаи, какво што е и
во конкретниот случа], нема карактер на управен акт.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.471/
94 од 27.12.1995 година.

1оо.Ако во постапката за царинезьеод името на царинс:киот
обврзник се поjават други лица (шпедитери и др.), тие лица се. .одговорни за правилноста на преземените деJСТВИJа,односно за
неизвршувазьето на деjствиjата што требало да се извршат, но
тие мораат да имаат писмено овластуван,е, односно циспозвцша
од царинс:киотобврзяик.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на прецметот се гледа дека со решение на
Царинарницата во Скопjе од 20.02.1991 година, се утврдени
конечните податоци за стоката оцаринета по увозна царинска
декларациjа од 6.11.1990година итужителог е задолжен со допопнително
плакан,е царина и други увозни давачки. Тоа решение е доставено на
тужигелог преку Претпиjатието за мегународна шпедицв]а "Ц."од Скопjе
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на 24.05.1991 година со доставница, а жалбата на тоа решение ~
предадена непосредно на Царинарницата на 20.06.1991 година.

Првостепениот и тужениот орган прифакват дека решението од
20.02.1991 година на тужителот му е доставено на 24.05.1991
година, па со оглед на тоа што, сметано од таа дата жалбата е
поднесена по истекот на рокот од 15 дена, жалбата ja сметаат за
неблаговремена.

Тужителот во тужбата истакнува дека жалбата не може да се
смета за неблаговремена, од причини што решението од 20.02.1991
година не му е доставено лично, туку преку Претприjатието за
мегунароцна шпедициjа "Ц."-Скопjе, кое не било полномошник на
тужителот, а посебно што тужителот не му дал полномошно за
приман.е на писмена.

Според член 239 став 1од Царинскиот закон ("Службен лист
на СФРl" бр.34/90-пречистен текст), што се применуваше како
републички пропис, ако во постапкта за царинен-е од името на
царинскиот обврзник се поjават други лица (шпедитери и др.), тие. .лица се одговорни за правилноста на преземените детстви]а, односно
за неизвршувагьето на деjствиjата што требало да се извршат, а според
ставот 2 на ово] член, тие лица мораат да имаат писмено овластуван,е,
односно диспозициjа од царинскиот обврзник.

во натамошните оцредби на Законот кои се однесуваат на
поднесуван-е на царинската декларациj а, е пропишано што се треба
да стори подносителот на цеклараци] ата во постапката за царинен.е,
па мегу другото, то] во декларациj ата ги запишува потребните
податоци за потеклото, количеството, видот, квалитетот и вредноста
на стоките врз основа на кои може да се утврди царинската основица
и да се изврши распоредуван.е на стоките според Царинската тарифа
и други тарифи.

во конкретниот случаj, од приложената царинска декларациjа
од 6.11.1990 година се гледа дека подносителот на таа декларациjа е
шпедитерот "Ц", ко] со евогага гаранциjа се обврзал и за плакатье
на царинските давачки. Од друга страна, во списите нема показ дека
тужителот како царински обврзник приговорил на поднесената
царинска декларацига од гледиште на овластувагьето на шпедитерот
во негово име да учествува во постапката за царинен.е.

При таква состоjба на работите, кога е неспорно дека во
постапката за царинен-е во име на тужителот, ко] е царински
обврзник, учествувало и било подносител на декларациjата
претприjатието "Ц.", тогаш според мислен.ето на Судот,
првостепениот орган не ги повредил правилата на постапката за
доставуван-е на писмената, кога решението од 20.02.1991 година,
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со кое се утврде:никонечните податоци за стоките притавени за царинен-е
со царинската декларациjа од 6.11.1990 година, го доставил до
подносителот на таа декларациjа, ко], од гледиште на оцрецбите од
Законот за општата управна постапка, се [авува како полномошник
на странката, а за полномошникот на странката не е потребно да има
и посебно овластуваlЬе за приман-е на писмена.

Со оглед на тоа што според член 87 став 3 од Законот за
општата управна постапка, цост авувагьего на писменото до
полномошникот се смета како да е извршено до самата странка,
Суцот наога дека органите во постапката правилно заклучиле дека
доставуван-ето на решението од 20.02.1991 година е извршено на
ценот кога му е доставено на претприj атието "Ц." и правилно
одлучиле кога жалбата ja отфрлиле како неблаговремена.

Пресуда на Врховниот суд на Република Макецонн]а У.бр.61/
93 од 1.07.1993 година.

101.Кога со решението за прекршок не е одземенастоката
што била предмет на прекршокот, износот на царината за таа
стока се утврдува според прописите што важат на денот ва
поведуван-етова поетапката за наплатава царинатапослужбева
должност.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека со решение на
Комисиjата за царински прекршоци при Царинарницата Г. од
20.04.1993 година, тужителот е казнет со царински прекршок од член
370 став 1 точка 11 од Царинскиот закон ко] се применуваше како
републички, односно член 349 став 1точка 11од пречистениот текст
на то] Закон ("Службен лист на СФРJ" бр.34/90).

Со решението за прекршок не е одземена стоката што била
предмет на прекршокот.

Според член 368 став 1 од истиот Закон, ако со решението за
прекршок од член 349 став 1 точка 11 не се одземаат стоките,
царинарницата, по службена должност, ке поведе постапка заради
наплата на царината и другите увозни давачки.

Со оглед на тоа што со решението за прекршок не е одземена
стоката што е предмет на прекршокот, Суцот наога дека во
управната постапка е одлучено во согласност со законот кога
тужителот е задолжен да J а плати царината и другите увозни давачки за
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стоката наведена во првостепеното решение. Суцот исто така наога
дека и износот е правилно пресметан согласно член 22 став 12 од
Законот за царините ("Службен весник на РМ" бр.20/93), одно сно
тужителот е правилно задолжен со износ пресметан според прописите
кои важат на денот на поведуван-ето на постапката за наплата на
царината по службена должност.

При одлучуван.ето Суцот ги ценеше наводите на тужителот
истакнати во тужбата, според кои со првостепеното и со оспореното
решение е повредено начелото за забрана на ретроактивното деjство
на законите, бидезки царината е пресметана според новиот закон
ко] бил построг, а прекршокот бил сторен во време на важен-ето на
стариот закон, па стариот закон требало да биде применет, но наjде
дека се неосновани. Имено, точно е дека прекршокот е сторен во
време на важен-ето на Царинскиот закон, (стар закон) но решениjата
кои се донесени во оваа управна постапка не се однесуваат на
прекршокот, туку на наплатата на царина. Кога е во прашан.е, пак,
наплата на царина за стоки што биле предмет на прекршок, а не се
одземени во прекршочна постапка, обврската за плакан-е царина
настанува со денот на извршуван.ето на прекршокот (член 9 став 1
точка 11од Законот за царините), а износот на царината за тие стоки
се утврдува според прописите што важат на ценот на поведуван-ето
на постапката за наплата на царината по службена цолжност (член
22 став 12 од истиот Закон).

во конкретниот случаj, постапката за наплата на царината е
поведена во време на важен-ето на Законот за царините, па нема
основ баран-ето на тужителот за примена на Царинскиот закон како
стар закон. Освен тоа, за повратно деjство на новиот закон не може
да се зборува затоа што прашан.ето на кое се однесув одредбата на
член 22 став 12 од Законот за царините, не беше уредено со
Царинскиот закон.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига у.бр.623/
94 од 17.05.1995 година.

102. Управната постапка се смета за поведена mтом
надле:жниоторган изврmил кое и да е деJствиесо цел за водев-е
на поставката.

во случаите кога постапката се поведува по службена
должиост 7 испракатьето на покана до странката поради
сослушувазье,претставувапреэемазьенаслужбенодеjствиесо цел
за воцевьена постапката.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Суцот наjде дека тужбата е основана.
Со првостепеното решение, кое е потврдено со оспореното

решение, на тужителот врз основа на член 13од Законот за станбени
односи, му е наложено да се исели од станот во општествена
сопственост, затоа што е утврдено дека се стекнал со семеша
станбена зграда во сопственост, Koja се состои од приземjе и три
ката, а со димензии 10 х 12 м.

Од списите на предметот се гледа, што како неспорно го
прифатиле и органите во постапката, дека со договор за подарок
ЗОВ.бр.219/89 од 18.07.1989 година, семегиага станбена зграда
тужителот ja подарил на своите три сина. Но, и покраj тоа, органите
во поетапката донеле одлука за иселуван,е од општествениот стан,
без претходно да гиутврдат бигните факти одкои зависи дали наведениот. .договор за подарок вли]ае или не влигае врз понесуван-е на одлуката за
иселуваьье.

Имено, според член 13став 6 од Законот за станбените односи
("Службен весник на СРМ" бр.48/88), отугуван.ето на сопствената
семетва станбена зграда, односно стан, не влиjае врз цонесуван.ето
на одлуката за иселуватье од општествениот стан само доколку е
извршено во текот на постапката поведена според одрецбите на ово]
член.

Според тоа, одлука за иселуван.е од општествениот стан, во
конкретниот случа], може да се донесе само доколку договорат за
подарок е склучен (заверен) во суд по поведуван.ето на постапката
за иселуван,е на тужителот од спорниот стан. Управната постапка,
пак, согласно член 125 став 1 од Законот за општата управна
постапка, се смета за поведена штом надлежниот орган извршил
кое и да е деjствие со цел за воден-е на постапката. Така, во случаите
кога постапката се поведува по службена должност, каков што е и
конкретниот случаj, испракатьето на покана до странката заради
соспушуваьье, според миспен-ето на Судот, прететавува преземан-е
на службено деjствие со цел за воден-е на постапката.

Со оглед на тоа што од списите на предметот не може да се
види кога е поведена постапката за иселуван,е на тужителот, судот
наjде дека има потреба од повторно разгледуван-е и одлучуван.е.

во натамошната поетапка потребно е правилно и целосно да се
утврди фактичката состоjба исо сигурност да се утврди кога е поведена
постапката спрема тужителот. Притоа, органите треба да имаат предвид
дека поетапката спрема тужителот не може да се смета за поведена
со испракан.ето на писмото на првостепениот орган до работната
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организациjа, ниту со известуван-ето добиено од таа работна
организациjа во врека со работниците кои истовремено користат
општествен стан и имаат стан во сопственост. Заради правилно
одлучуван.е по предметот, мора да се утврди кое прво службено
дегствие и кога е преземено конкретно спрема тужителот, па во
зависност од резултатот да се донесе одлука во согласност со законот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.36/
92 од 14.05.1992 година.

103.Вракатье во сопственост на поранеmнитесопственицв
или на нивните наследницина недвижностите кои поминале во
опmтествена сопственост врз основа на Законот за
яационализациjа на наемните згради и градежното земjиmте ("
Службен лист на ФНР1" бр.52/58), (девационалвэацв]а), не е
можно без прописко] ке го предвидитоа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека на 11.03.1992 година,
тужителите поднеле баран.е за изземан-е од национализациj а на
деловните простории утврдени како предмет на националиэацига,
со решение од 24.01.1960 година, (точка III), донесено од Комисиjата
за национализациjа при Народниот одбор на општината при што
баран.ето го засновале врз член 36 од Уредбата за постапката за
спроведуван.е национализацига на наемните згради и градежното
земjиште ("Службен лист на ФНРJ" бр.4/59, 53/60 и "Службен лист
на СФРJ" бр.8/64 и 1/65).

Првостепениот орган, со заклучок донесен врз основа на член
125 став 2 од Законот за општата управна постапка, го отфрлил
баран-ето, со образложение дека според важечките прописи нема
услови за поведуван-е на постапка за изземан,е од национализацига
на национализираните недвижности, а дека Законот за
национализациjа на наемните згради и градежното земjиште и
Уредбата за спроведуватье на постапката за национализациjа на
немните згради и градежно земjиште, по Уставот од 1974 година се
вон сила, поради што не може да се прифати стоjалиштето на
тужителите нивното баран-е да се решава врз основа на тие прописи.

Тужениот орган во целост го прифтил заклучокот на
првостепениот орган и жалбата ja одбил како неоснована.
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Тужителите го оспоруваат решението на тужениот орган поради
повреди на поетапката и на материталното право кои се состоеле во тоа
што тужениот орган, а пред него и првостепениот орган, погрешно] а
интерпретирале опредбата на член 125став 2 од Законот за општата
управна постапка, како материjално-правна оцредба во ко]а се
утврдени услови поради кои не може да се поведе постапка, па
спротивно на таа одредба не навеле кои се тие важечки прописи според
кои нема услови да се поведе постапка по нивното баратье.

Оценувагки jа законитоста на оспореното решение од гледиште
на првилната примена на член 125 став 2 од Законот за општата
управна постапка, Судот наjде дека во конкретниот случаj органите
не постапиле спротивно на таа оцредба. Притоа, Суцот го има предвид
следното:

во Законот за општата управна постапка не е пропишана
должност на надлежниот орган да донесе пос ебен заклучок за
поведуван-е на управна постапка, но кога по повод поднесено
баран-е ке наjде дека според важечките прописи нема услови за
поведуван.е постапка, органот, согласно член 125 став 2 од то]
Закон, должен е да донесе заклучок за тоа, против ко] е допуштена
посебна жалба. Важечките прописи според кои нема услови за
поведував-е постапка не се содржани ниту во член 125 став 2 ниту
во другите одредби на Законот за општата управна постапка, туку,
како што истакнуваат и тужителите во тужбата, тие секогаш се други
прописи и надлежниот орган е должен да ги наведе во заклучокот за
неповедуван,е постапка, кога такви прописи поето] ат.

Првостепениот орган во уводот на заклучокот се повикал на
наведената одредба, што секако морал да го стори со оглед на
неjзиниот процесен карактер, а во образложението на заклучокот ги
навел причините поради кои то] смета дека нема услови да се поведе
постапка по баран-его на тужителите. Пригоа, важечки прописине можел
да наведе затоа што во важечките прописи нема прописи кои
предвидуваат денационализацига на национализираните недвижности,
односно, во конкретниот случаj, вракан,е во сопственост на
поранешнигесопственициилина нивнигенаследници,нанедвижнocтиrекои
станале општествена сопственост врз основа на Законот за
национализациjа на наемните згради и градежното земjиште ("Службен
лист на ФНРJ" бр.52/58 и 3/59). Отсуството, пак, на такви прописи,
според мислегьето на Судот, исто така значи дека во важечките прописи
нема услови за поведуван,е постапка по баразъето на тужителите.

Поведуватье на постапка за изземан-е од национализациjа, што,
според мислеIЬето на тужителите е само друг израз за
денационализациj а, не е можно ни врз основа на одредбите од
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Законот за национализациjа на наемните згради и градежното земршгте,
ниту врз основа на одрепбиге од Уредбата за постапкта за
спроведуваьье национализацига на наемните згради и градежното
земршпе, затоа што тие проIШCииако, како иcropиски, изречно не се укинаги,
но по влегуваььето во сила на У стават од 1974 година, повекс не се
во примена од причини што то] Устав не содржеше одредби кои
дозволуваат со закон да се определи таква национализациjа. Од тие
причини и У ставниот суд на Jугославиjа во 1986 година не ja прифати
инициjативата за оценуватье на уставноста на одделни одрецби од то]
закон (решение на YCJ обjавено во "Службен лист на СФРJ" бр.57/86).

Од иетите причини, според мислен-ето на ово] Суд, не е можна
примена на наведените прописи ни по донееував-ето на Устават на
Република Македониjа и тоа не само оцредбите кои се однесуваат
на национализациjата, туку ни опредбите кои се однесуват на
изземав-ето од национализациjа. Тоа, мегу другото и затоа што за
изземаььето од национализацига на згради и делови од згради, кои
според Законот за национализациjа на наемните згради и градежното. .земгиште, се изземаа од национализацига и се оставаа во сопственост
на поранешните сопственици, се решаваше во постапката за
спроведувагье на национализациjата, по баран.е на поранешниот
сопственик, кое бараьье можеше да се поднесе заедно со приговорот
против баран-ето за утврдуван,е предметот на национализациjата
или подоцна, но во определен рок по истекот на ко] поранешниот
сопственик не можеше да поднесе такво баран-е (член 37 од
Уредбата).Впрочем, и во конкретниот случаj благовремено било
поднесено баран-е за изземан,е од национализациjа во постапка во
ко]« е донесено решението од 24.01.1960 година, со кое се изземени
од нацио нализ ациj а и оставени во сопственост оцделни становите
во национализираната зграда, аделовните простории во зградата
се национализирани и станале општествена сопственост. Нивна
денационализациjа, според мислен-ето на Судот, не е можно без
пропие ко] ке го предвиди тоа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У .бр.1711/
92 од 16.09.1993 година.

104. Ако се врши одземан-е на везачка дозвола со Koja е
заменета странека возачка дозвола затоа што се работело за
фалсификат на странека возачка цозвола, претходно е потребно
во кривична поетапка да се утврди дали постои кривично дело
фалсификат ИЛ~ доколку е застареНО:Jтоа да се утврди во управна
постапка, па потоа да се одземе возачката дозвола.
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О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите приложени кон предметот се гледа дека
CeKpeTapjaToT за внатрешни работи при СО Т. на 11.12.1980 година
на тужителот му издал возачка дозола од "Б" категориjа, во замена
за странека возачка дозвола издадена во Ташкент-СССР на
28.04.1979 година.

Подоцна, преку надлежните органи во СССР и Соjузниот
секретартаг за внатрешни работи, било откриено дека повеке
возачки дозволи од СССР биле фалсификувани, како што
произлегува од писмото на Соjузниот истражувачки институт од
Москва и писмото на Соjузниот секретариjат за внатрешни работи
од 17.08.1989 година, со кое се вратени 103возачки дозвопи заменети
во СРМ, кои по извршената проверка од надлежните органи на СССР
претставувале потполн фалсификат.

во постапката за одземан.е на возачката дозвола, издадена
на тужителот во замена на странската возачка дозвола,
првостепениот орган извршил вешгачен.е преку Сектор от за
стручно криминалистичко технички работи во С. и по извршеното
споредуван,е со оригиналната возачка дозвола, биле утврдени
разлики во димензиjата, квалитетот на хартиjата, заштитните знаци,
како и разлика во формата на буквите, цифрите и интерпукциските
знаци во текстот, па според насдот на вештите лица странската
возачка дозвола не била оригинална.

При таква фактичка состоjба, со првостепеното решение на
тужителот му е понишгена издадена ваза чка дозвола од "Б"
категорига, со образложение дека странската возачка дозвола не
била оригинална.

Со оспореното решение жалбата е одбиена како неоснована,
со образложение дека странската возачка дозовола тужителот ja
стекнал на нерегу ларен начин, ко] факт е потврден со .вешта чен-ето,
поради што правилно е применет член 143од Законот за безбедност
на сообракагот на патиштата ("Службен весник на СРМ" броj 21/84
и 32/85).

Судот наога дека со оспореното решение се повредени
правилата на постапката и погрешно е применето материталното
право.

Според член 267 став 1точка 5 од Законот за општата управна
постапка, за ништовно се огласува решението што содржи
неправилност кога што според неко]а изречна законска оцредба е
предвидена како причина за ништовност.

Според член 143став 1од цитираниот Закон, возачкиот испит ке
се поништи и возачката дозвола за возач на трактор, односно возачка
потврда ке се одземе ако се утврди дека полаган.ето на испитот е
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одобрено врз основа на лажна исправа и неточни податоци во приjавата
за попаган-е на истиот, или ако испитот еспроведен спротивно на
одрецбите на ово] закон и прописите донесени врз основа на него,
како и во случа] кога дозволата е издадена врз основа на странска
дозвола стекната на нерегуларен начин.

во таква состоjба на работите, според сфакан.ето на Суцот
возачката дозвола не може да биде огласена за ништовна од член
267 став 1 точка 5 од Законот за општата управна постапка, затоа
што според член 143став 1 од Законот за безбедноста на сосбракагот
на патиштата се поништува возачки испит, додека дозволата
издадена врз основа на странската возачка дозвола се- одзема, така
што не е со закон изречно предвидена ништовноста на дозволата.

во случаjов возачката дозвола не може да се одземе врз
основа опредбите од член 143 став 1 од Законот и член 6 од
Правилникот, затоа што не е во прашан-е странска возачка дозвола
издадена на регуларен начин или не е веродосторга странска возачка
дозвола, туку според утврдените факти, фалсификувана странека
дозвола.

Фалсификуван.ето на странска воза чка дозвола прететавува
кривично дело, чие постоен.е во смисла на член 144 од Законот за
општата управна постапка е претходно прашатье. Кога е во прашан-е
постоеьье на кривично дело, согласно член 145 став 2 од Законот за
општата управна постапка, органот може како претходно прашан-е
да го расправа само ако нема можност за кривично гонеьье.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.747/90 од
12.09.1990 година.

105.Времето поминато како демонстратор во Институтот
на медвцинскиот факултет со редовни месечни пряман-а не се
признава во месечен стаж наосигурував-е,доколкуво службената
евиденциjа на факуптетот не постоjат податоци за тоа дека се
работи за редовен работен оцнос.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Ово] суд наjде дека тужбата е неоснована.
Тужителката во тужбата наведува дека не и е признато во стаж

на осигуруван-е времето од 1.10.1949 година до 1.10.1951 година,
во ко] период работела под посебни услови подготвуварси и одржуваjКи
вежбисо студенгинаИнстигугот захистологиjаприМедицинскиагфакултет
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во Скопjе со редовни месечни приман-а од 1.500 динари. За тоа,
прилага потврда одМедицинскиот факултет во Скопjе.

во потврдата на Медицинекиот факултет е наведено дека врз
основа на потврдата од 5.09.1967 година, Деканатот на Медицинекиот
факултет потврдува дека учебната година почнала на 1.10. а
завршила на 30.09. Потврдата се издава на баран.е на З.Т. кога
работела како демонстратор во Инетитутот за хиетологиjа во
учебната 1949, 1950 и 1951 година.

во образложението на оспореното решение е наведено дека
потврдата на Медицинекиот факултет во Скопjе, не е.гавна иеправа
врз основа на кога означеното време на жалителката може да и се
признае во стаж на осигуруван,е, бидезки таа не е издадена еоглаено
податоците од елужбената евиденциjа на Факултетот во смиела на
член 171 од ЗОУП Наведено е и тоа дека од содржината на
потврдата не произлегува дека се работи за редовен работен одное
во смиела на член 126 од Основен закон за пензиекото осигуруван-е
("Службен лист на СФРJ" бр.51/64)

Според член 171 етав 1,2,3 и 4 од ЗОУЦ државните органи
издаваат уверениjа односно други иеправи (цертификати, потврди и
друго), за фактите за кои водат елужбена евиденциjа. Под
наведените услови и самоуправните организаци и заедници издаваат
уверени] а, односно други иеправи за фактите во врека со работите
што ги вршат врз основа на [авно овластуван.е. Уверениjата и
другите иеправи за фактите за кои се води елужбена евиденциjа
мораат да се издават еоглаено со податоците на елужбената
евиденциjа. Таквите уверениjа односно други иеправи имаат значен,е
на [авна иеправа. Под елужбена евидецниjа се подразбира
евиденцитата што е востановена со пропие, односно со самоуправен. .општ акт на организацшата или на заедницата на KOJaи е доверено
JaBHo овластуван,е.

Според член 126 етав 1од ОЗПО, во стаж на осигуруван-е се
смета времето што осигуреникот го поминал во работен одное или
на друга работа врз основа на ко]« бил оеигуран по член 21 и 22 од
ово] Закон.

Со оглед на таквата еоетоjба на работите, и ово] еуд смета
дека потврдата на Медицинекиот факултет, не може да се земе како
JaBHaиеправа, ниту пак од неа произлегува дека е во прашан.е редовен
работен однос. Веушноет, со потврдата не се докажува тоа што
тужителката го бара.

Пресуда на Врховниот еуд на Македонига У.бр.69/90 од
8.03.1990 година.
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106. Жалба поради молчен-е на администрациjата може да
се поднесе само кога управна постапка се поведува по баратье на
странната, а надлежниот првостепен орган не донесе и не го
достави решението до странката во пропишаниот рок.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

По разгледуван.ето на тужбата, оспореното решение и списите. .на предметот, судот наше дека во конкретниот случа] немало
законски претпоставки за поднесуван-е жалба поради молчен-е на
првостепениот орган.

Имено, според член 218став 2 од Законот за општата управна
постапка, жалба поради молчен-е на администрациjата може да се
поднесе само кога управната постапка се поведува по баран-е на
странката, па надлежниот првостепен орган не донесе и не го достави
решението до странката во пропишаниот рок.

во конкретниот случаj, постапката не е поведена по баран-е
на тужителот, туку по службена должност, во врска со противправно
заземагье на эемгиште во општествена сопственост.

Освен тоа, од списите се гледа дека првостепеното решение е
донесено, но се додека не биде лично доставено до тужителот тоа
не може да произведува правни последици.

Со оглед на напред изложеното, судот наjде дека тужбата е
неоснована, па согласно член 42 став 2 од Законот за управните
спорови, одлучи како во изреката на пресудата.

Пресуда на Врховниотсудна Република Македониjа У.бр.2912/
94 од 28.06.1995 година.

107. Суспензивното AejcTBoна жалбата може да се исклучи
ако е тоа предвидено со закон и во другите случаи предвидени во
член 231 став 2 од Заковот за општата управна постапка, а не и
со пропис на општвната.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите во предметот се гледа дека со решение на
урбанистичкиот инспектор на општината Т.В.на тужителот му било
наредено да го отстрани времениот обjект-монтажен хангар за
чуван-е на градежен материгал во плацот на продавницата ,затоа
што го поставил без одобрение за градба, спротивно на член 1О од
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Одлуката за поставуван,е на времени обjекти на подрачjето на
општината Т.В. ("Службен гласник на општината Т.В." бр.6/87 и 7/
88).Решението е донесено врз основа на член 63 од Законот за
системот на просторното и урбанистичкото планиран-е и член 16
од цитираната Оцлука, со правна поука дека жалбата не го задржува
извршуваььето.

Со заклучок едозволено присилно извршувагье на решението
на урбанистичкиот инспектор а со оспореното решение жалбата
против заклучокот е одбиена како неоснована, бидезки со жалбата
се папагала правилноста на решението што се извршува, а што е
спротивно на член 280 став 1 од Законот за општата управна
постапка.

Судот наога дека со оспореното решение се повредени
правилата на постапката што можат да бидат од значен-е за
цонесуван.е на правилна одлука.

Според член 270 став 1 од Законот за општата управна
постапка, решението донесено во управна постапка се извршува
откако ке стане извршно, со тоа што во став 2 е определено кога
решението станува извршно.

Во случаjов органите прифатиле дека реш~нието на
урбанистичкиот инспектор станало извршно во смисла на точка 2
став 2 од ово] Ч]Iен според ко], првостепеното решение станува
извршно со доставуван-е на странката, ако жалбата не го одлага
извршуван-ето, како што е наведено во изреката на решението што
се извршува и во правната поука.

Судот наога дека таквата поука во решението што се
извршува, не е во согласност со одрецбите од Законот за општата
управна постапка, поради што погрешил тужениот орган кога не
оценил дали решението станало извршно во смисла на точка 1 и 4
од став 2, поради следното:

во првостепеното решение што се извршува, урбанистичкиот
инспектор се повикал на одредбата од член 63 од Законот за
системот на просторното и урбанистичко планиран-е, кога се
однесува на правото на надзор на урбанистичкиот инспектор во
заштита на просторните и урбанистичките планови. Мегутоа,
привремените обjекти не се предвидени со урбанистичките планови
и во време на донесуван.ето на решението што се извршува,
поставуван-ето на привремените обjекти беше регулирано со
цитираната Одлука за поставуван-е на привремени обjекти на
подрачjето на општината Т.В., според ко]« надзорот над примената
на одлуката ja врши урбанист~чкиот инспектор - член 16 и со кога
се предвидени мерките што то] ги презема во вршетьето на надзор.
Поради тоа, правилно урбанистичкиот инспектор своето
овласгуваьье го засновал на член 18 од Одлуката.
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Според оваа одрецба, ако привремениот обjект е поставен без
одобрение за градба, урбанистичкиот инспектор ке донесе решение
за негово отстрануван.е, а жалбата против тоа решение не го одлага
извршуването.

Мегутоа, Суцот наога дека ваквата одредба од одлуката, по
одно с на суспензивното деjство на жалбата, е спротивна на Законот
на општата управна постапка.

Согласно со член 1од ово] Закон, според ово] Закон се должни
да постапуваат органите на управата на општествено-политичките
заедници и другите државни органи кога во управните работи,
непосредно применувагки ги прописите, решаваат .за правата,
обврските или правните интереси на поединец, на правно лице или
на друга странка.

Според член 2 од ово] Закон, одделни прашан-а на постапката
за определена управна област можат со посебен закон да се уредат
поинаку отколку што се уредени со ово] Закон, ако е тоа неопходно
за постапуван.е во таа управна област.

Ео оцредбата од член 231 став 1 од ово] Закон, е определено
суспензивното деjство на жалбата, така што во текот на рокот за
жалба решението не може да се изврши, а кога жалбата е прописно
из]авена, решението не може да се изврши се додека решението
што е донесено по жалбата не и се достави на странката. По
исклучок, решението може да се изврши во жалбениот рок и откако
жалбата е изjавена, ако тоа е предвидено со закон и во другите
случаи предвидени во став 2 од ово] член.

Како во случаjов издаван.ето на одобрениjа за градба, односно
за поставуван,е на привремени обjекти е регулирано со пропис на
општината и надзорот врз примената на то] пропис е уреден со него,
погрешиjа органите, кога спротивно на одредбите од член 231 став
2 од Законот за општата управна постапка, прифатиле дека со
Одлука може да се исклучи правилото за суспензивното деjство на
жалбата и кога во смисла на оваа одредба не утврдиjа дали
решението на урбанистичкот инспектор станало извршно.

Поради тоа се [авува потреба од повторно разгледуван.е и
одлучуван.е.

Ео натамошната постапка треба да се утврди кога тужителот
го примил решението што се извршува, дали поднел жалба и, зависно
од тоа, да се утврди дали се исполнети условите за неговото присилно
извршуван,е.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.353/
91 од 4.04.1991 година.

630



108. Кога изврmеникот во жалбата против за:клучокот за
дозвола за извршуватье, истикнал дека решениет-о, чие
извршувазье е цозволево, не станало изврmно во смиела на чл.270
став 1 и 4 од Заковот за опmтата управна постапка, пригоа
опредево наведуваjКи ги причините, а второстепепиот орган во
решението со кое жалбата ja одбил како неоснована не ги оценил
жалбените наводи, сторил повреда на правилата на поетапката.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на прецметот се гледа дека Министерството за
урбанизам, градежништво, сообрака] и екологиjа-Подрачна единица
Т.В. со решение од 2.11.1993 година, под точка 1 од диспозитивот му
наредил на тужителот во рок од 8 дена да го отстрани предметниот
времен обjект-гаража и да го ослободи градежното земjиште заради
реализациjа на урбанистичкиот план, без право на нацомест за
обj ектот и за неговото отстранувагье. во точка 2 од диспозитовот
било опредено, доколку во определениот рок инвеститорот не го
отстрани времениот обjект, отстранувагьето на истиот ке се
извршело во постапка за административно извршуван.е на конечно
решение на органот на управата преку друго лице во рок од 10 дена
по издавав-ето на одобрение за граден-е на овластен инвеститор.

Со заклучок на истиот орган, било утврдено дека решението
станало извршно и било дозволено негвото извршуван.е.

Тужителот поднеп жалба против ово] заклучок ко]а, со
оспореното решение во ово] управен спор, му била одбиена како
неоснована.

во образложението на оспореното решение е наведено дека
според член 280 став 1 од Законот за општата управна постапка, во
постапката на административното извршуваlЬе може да се изj ави
жалба во кога се побива правилноста на актите и деjствиjата кои се
однесуваат само на извршуватьето, а со неа не може да се побива
правилноста на решението кое се извршува.

Бидепси во случаjов жалителот ja напагал правилноста на
решението кое се извршувало, произлегувало дека не бил повреден
законот на штета на жалителот, кога со заклучокот било дозволено
извршуването на извршноторешение,

Со списите на предметот доставени од страна на тужениот ор
ган, не е приложена иподнесената жалба на тужителcrr ПРСУГИВзаклучокот
за дозвола за извршуван.ето.

Тужителот во тужбата наведува дека со поднесената жалба
против заклучокот за дозвола за иэвршуваlЬе, не ja оспорил правилноста
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на решението чие извршувагье било дозволено, туку го оспорувал
заклучокот од аспект на неговата законитост, бидетки со него било
дозволено извршуван,е на решението кое не станало извршно во смисол
на член 270 став 1 и 4 од Законот за општата управна постапка, а со
оспореното решение не бил ценет ово] решавачки жалбен навод, со што
била сторена повреда на правилата на постапката што била од влиjание
врз решаването на работата.

При ваква соото] ба, кога кон списите на предметот не е
приложена жалбата на тужителот кога со оспорениот акт била
одбиена како неоснована, а од сторенио акт не може да се види дека
органот ги ценел сите наводи од жалбата, што е негова законска
обврска според член 245 став 2 од Законот за општата управна
постапка, Судот не можеше да го расправи спорот.

Поради ова следуваше, согласно член 39 став 2 од Законот за
управните спорови, тужбата да се уважи, а оспорениот акт да се
поништи и предметот да се врати на повторно одпучуван,е.

При повторното одлучуван.е, органот ке треба да ги оцени
сите жалбени наводи од жалбата и за тоа да даде причини. Органот
посебно ке треба да обрати внимание дали во жалбата е истакнат и
жалбен навод за тоа дека заклучокот за дозвола за извршуван,е бил
незаконит, затоа што решението чие извршуван.е било дозволено
не станало извршно согласно член 270 став 4 од Законот за општата
управна постапка, бидезки не истекнал рокот на деjствието што било
предмет на извршуватьето, а ко] бил одрецен под точка 2 од
диспозитивот на решението чие извршуван,е било дозволено и
таквиот жалбен навод да го оцени.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.2749/
94 од 4.04.1996 година.

109. За повторувшье на управната поставка, битно е новите
факти или новите докази да не биле познати и оценувани од
надлежните органи при одвучувазьето, а не дали за тие факти и
докази странката знаела.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека тужителите поднеле
предлог за обнова на постапката донесено конечно решение. во
предлогот навеле дека располагаат со нови докази, наведувапси ги
кои се тие, поради што сметаат дека се исполнети условите за обнова на
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поетапката по цитираното конечно решение. Баран-его е отфрлено од
страна на тужениот орган затоа што тие докази не биле нови и на органот
му биле познати и то] ги ценел во претходната поетапка.

ИмаjКи ги предвид списите на предметот од претходната поетапка
во кои се наогаат и доказите што тужителите ги предлагаат како нови,
ово] суд оценува дека нема услови за обнова на постапката по
означеното конечно решение, со кое евостановена службеност-право
на пр емин.

Според член 249 точка 1 од ЗОУЦ постапката окончана со
решение против кое нема редовно правно средство во управната
постапка (конечно во управната постапка), ке се обнови ако се узнае
за нови факти или се наjде или се стекне можност да се употребат
нови докази, кои сами или во врека со веке изведените и
употребените докази, би можеле да доведат до поинакво решение,
ако тие факти, односно докази биле изнесени или употребени во
поранешната постапка.

При одлучуван.ето Судот ги имаше предвид наводите изнесени
во тужбата, особено наводот дека и кога би постоеле доказите во
списите на редовната управна постапка, а странката за нив не знаела,
ниту то] док аз бил земен во разглецуван,е и оценуван,е при
одлучуватьето, за странката прететавува нов показ, ако таа не знаела
за него, но оцени дека е неоснован затоа што цоказите шти ги
предлагаат тужителите биле познати на органите на управната
поетапка и тие нив ги оценувале при одлучуван.ето, што е битно,
затоа што тие докази треба да бидат познати и оценувани од органите
при одлучуван.ето во конкретниот случаj, а не е битно дали за тие
докази странката знаела или не.

Врз основа на изложеното, ово] суд согласно член 42 став 2 од
Законот за управните спорови одлучи да ja одбие тужбата како
неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони]а У.бр.544/
92 од 16.09.1992 година.

11о.Ако доказот предложен за повторуван,е на поетапката
укажува на погрешна примена ва материjалното право, органот
треба по баразъето за повторував,е да одлучува како по баран-е
поднесено во смиела на член 265 став 2 од Заковот за општата
управна постацка.
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О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека со конечно и правосилно
решение натужениот орган билаодбиенажалбата наryжителкатаизjавена
против решението на Фондот за здравствено осигуруван-е, со кое било
оцбиено баран-ето за исплата на разлика на надомест на личен доход
за време на породилното отсуство.

Тужителката поднела предлог за обнова на постапката
окончана со означеното решение по основ на нови покази, а како
нов цоказ ja предложила пресудата на ово] суд со Koja тужбата на
лицето Н_Н_била уважена и Фондот потоа и ja исплатил разликата
на надоместок на личен доход за време на отсуството. Тужителката
смета дека врз основа на таа пресуда може да се обнови постапката
окончана со означеното решение, затоа што и неjзиниот случа] бил. .ист со случагот на ко] се однесувала пресудата,

Оценувагки ja законитоста на оспорениот заклучок, Супот
наjде дека тужениот орган правилно заклучил дека во случаjот не
се исполнети условите за обнова на постапката, затоа што пресудата
кога тужителката ja предложила како показ, не може да се смета
како нов доказ во смисла на член 249 став 1 точка 1 од Законот за
општата управна постапка, без оглед што се однесува на прашан-ето
за усогласуваьье на надоместок на личниот доход за време отсуство
од работа поради породуван,е.

Мегутоа, тужениот орган погрешно смета дека променетиот
став во однос на толкуватьето на членовите 20 и 21 од Законот за
здравствена заштита не може да се примени на правосилно
завршените предмети, каков што е предметот на тужителката.

Имено, до промена на ставот во толкуван.ето на наведените
законски одрецби, тужениот орган доjде врз основа на повехе
пресуди на Врховниот суд на Република Македониjа, мегу кои и
пресудата на кога се повикува тужителката, а со кои беше оценето
дека наведените членови од Законот тужениот орган погрешно ги
применува на штета на осигурениците.

Оттука, без оглед што тужителката со свогот предлог
побарала обнова на постапката, тужениот орган требал да решава
како по баран-е поднесено во смисла на член 265 став 2 од Законот
за општа управна постапка, односно како по баран-е за менуван-е
на правосилно решение во кое е неправилно применет
материj алниот закон, а кое е неповолно за странката.

во врска со тоа, Судот укажува дека помошта на неуката
странка е едно од основните начела на управната постапка утврдено
во член 14 од ЗОУП и според член 140 на ово] Закон, службеното
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лице што ja води постапката е должно по потреба да ja предупреди
странката на негзините права во постапката и да и укажува на. . .правните последици од нерините преземени или пропуштени де]стви]аво
постапката.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.328/
95 од 29.02.1996 година.

111.Поради измени во урбанистичкиот план не може да се
огласи за нвштовно решението донесено во текот на 1968 година
од страна на Собранието на општината со кое е одземено од
владение од поранешните сопственици национализираното
градежно земjиште7 бидеjки како такво ниту праВНО7 а ниту
фактички не е немож:но да се изврши.

во Законот за градежно земjиште не е предвидено правото
ниту пак можноста и условите за вракатье на правото на
сопственост на веке одземеното градежно национализирано
земршгте.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е неоснована.
Од списите приложени кон предметот се гледа дека

тужителите поднеле баран-е на 5.06.1993 година за огласуван,е за
ништовна на точка 9 од правосилното решение за одземан-е на
градежно земjиште донесено во 1968 година, согласно член 267 од
ЗОУЦ затоа што извршуван.ето на тоа решение не е возможно со
оглед на тоа што изградбага на административна зграда веке како
намена не постои, односно на тоа земгиште сега се предвидува
изградба на хотел. Првостепениот орган со решение го одбил
баразъето на тужителите со образложение дека според Заканат за
градежно земгиште не е предвидено поништуван.е на решение за
одземан,е од владение на градежно неизградено земjиште, односна
сеуште не постои институт за вракан,е на земjиште.

Второстепениот орган со оспореното решение ja оцбил
жалбата на тужителите како неоснована, со тоа што во
образложението на решението истакнал дека баран.ето на
тужителите е неосновано но не и од причините наведени во
образложението наобжаленото решение, туку поради1'Оашто во случают,
согласно член 267 од Законот за општата управна постапка, не е
исполнет ниту еден од петте услови поради кои може да догде до
огласуваьье на решение за ништовно.
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Согласно член 267 став 1 точка 3 од Законот за општата
управна постапка за ништовно се огласува решение чие извршуван.е
воопшто не е можно.

Имагки ja предвид фактичката состоjба во случаjот, како и
цитираната оцредба од Законот, Суцот смета дека оспореното
решение е законито .Ова, затоа што, според мислен-ето на Судот,
условот за отласував-е на решение за ништовно според споменатата
оцредба од Законот, е ограничувачки определен со оглед на тоа што
се бара и претпоставува, извршуван-ето на решението воопшто да
не е можно. Поврзано со тоа, во конкретниов случаj предметот на
решението од 1968 година, за кое се бара делумно о~ласуваlЬе за
ништовно, е одземалье од владение од поранешните сопственици
на национализирано градежно неизградено земгиште, па како такво
и правно и фактички, не е неможно решението да се изврши.

Прашан-ето пак за конкретната намена на тоа градежно
земjиште се решава со претходно цонесениот урбанистички план а
за чиjа реализациjа е донесено и споменатото решение. Имено, со
урбанистичкиот план се опфака иурбанистички планира земjиштето
во градо вите и населбите од градски карактер предвидено за
станбено и друга комплексна изграцба.

Судот ги оцени за неосновани и наводите во тужбата за
непотполно утврдена фактичка состо]ба со тоа што органот не
посветил внимание на нивните докази, дека земjиштето се до 1992
година не било упишано во катастаI?ските книги .споредрешението
за одземан.е од владение на тоа эемгиште и дека Jавниот интерес не
бил остварен. Судот смета дека, од аспект на YTBpДYBalЬeToна
фактичката положба, таа е доволно утврдена, зошто во случаjот е
битно дали предметното решение можело ил~ не воопшто да се
изврши и дали конкретната намена на эемигиштето може да се
менува со измена на урбанистичкиот план по постапка предвидена
со закон.

Нео~новани се наводите во тужбата за погрешна примена
на матери] алното право, со тоа што тужениот орган при своето
одлучуван.е морал да го поништи нападнатото решение согласно
Законот за експроприjациjа, бипегки изгр~дбата на
административнат зграда не е извршена, а земгишгето се
пренаменува за изграцба на хотел, спротивно на првобитно
утврдениот [авен интерес. Ово] Суд смета дека не би можел да
се примени Законот за експроприjациjа, туку Законот за градежно
земjиште. Оцэ еман.ето или ограничувагьето на правото на
сопственост по основ на експроприjациjа и одземан-е на цравото
на сопственост по основ на национализациj а на градежното
земjиште, се два различни правни института чиjа суштина, основ
и примена посебно се регулираат.
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Законот за национализацига на наемните згради и градежното
земjиште, врз основа на ко] е и донесено решението од 1968 година,
иуставно-правниот систем поУставот на СРМ го ограничуваше праваго
на сопственост на земjиштето во градовите и населбите од градски
карактер, предвидено за станбена и друга комплексна изградба,
овластуваjКи ги општините во согласност со Закон (Закон за градежнаго
земjиште "Службен весник на СРМ" бр.l0/79) да ги определуваат
потесните градежни реони со свои одлуки и да ги утврдуваат условите,
начинот и времето на престанок на правото на сопственост на
земjmптето опфатено со тие одлуки. Овие овластуван,а на општините за
поопштествуван,е на градежно зем] иште, се укина ти во 1991 година
со Законот за изменуван,е и цополнуван,е на Законот за градежно
земjиште ("Службен весник на СРМ" бр.21/91), донесен после
усвотунан.ето на Уставните амандмани од Уставот на СРМ, со кои
се гарантираат сите форми на сопственост и нивна рамноправност . Со
измените на ово] Закон, истовремено се утврди дека земjиштето во
градовите и населбите од градски карактер и во други подрачjа,
предвидено за станбена и друга комплексна изградба за кои е донесен
урбанистички план, е на Републиката (член 5).Според ово] закон (член
18, 19и 37-а) со ова градежно земjmпте (опфатено со урбанистичките
планови) управува Републиката, доделунагки го накористене на физички
и правни лица за изграцба на обjекти според донесените урбанистички
планови. во ово] Закон не се предвидува право ниту можност и услови
за вракан-е во сопственост на одземено градежно земjиште, освен
право на поранешните сопственици на првенствено корисгеьье на тоа
земj иште под оцредени, со Законот, утврдени услови.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.496/
94 од 27.09.1995 година.

112. Само со закон можат да се предвидат случаи со кои
повредата на законот прететавува причина за ништовност.
Органите не се овластени да оцепуваат Koja повреда на заковот
прететаува причина за ништовност.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

На тужителот со првосгепеното решение му бил отстапен за откуп
предметниот стан. Тужениот орган во образложението на оспореното
решение навел дека не постои одлука за доделуван-е на станови и тоа
станови за откуп, службени станови и станови со станарско право, во
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согласност со оцредбиге од Правилникот за доделуван.е на станови,
па согласно со член 266, ко] е наведен во основот на решението
(треба да стои 267) став 1точка 5 од ЗОУЦ и првостепеното решение
го огласил за ништовно.

Според член 267 точка 5 од ЗОУЦ за ништовно се огласува. .решението што содржи неправилност кога според некога изречна
законска оцредба е предвидена како причина за ништовност.

Од наведените одредби произлегува дека само со закон можат
да се предвидат случаите кога повредата на законот претставува
причина за ништовност, што значи дека органите не се овластени. .тие самите да оценуваат кога повреда на законот е причина за
ништовност .

Со оглед на наведеното ово] суд оценува дека законот е
повреден на штета на тужителот, поради што тужбата ja уважи,
оспореното решение го поништи и предметот го врати на повторно
разгледуваIЬе и одлучуван,е, затоа што во законите и другите
прописи што ja регулираат предметната материjа не е предвидено
да се огласува за ништовно решение поради причините наведени во
образложението на оспореното решение.

Со оглед на тоа, ово] суд не се впушти во оценуватье на
суштината на работата.

При повторното одлучуван.е треба да се има предвид ставот
на ово] суд согласно член 62 од Законот за управните сп~рови.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.662/
92 од 30.09.1992 година.

113.По 8 октомври 1994година не може повеке во управна
постапка да се расправаат имотни одиоси што настанале со
противправпи заземшьа на зеьпишта во општествена сопственост.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Според член 6 од Законот за изменуван,е на Законот за
уредуван-е на имотните односи настанати со противправни заземан.а
на земjишта во општествена сопственост ("Службен весник на РМ"
броj 44/91), имотните односи што настанале со противправни
заземан,а на земгишта во општествена сопственост, до влегуван.ето
во сила на ово] Закон, ке се расправаат во рок од три години, сметано
од неговото влегуван,е во сила.

Според мислен.ето на Судот, од оваа оцредба [асно произлегува
дека по влегуван.ето во сила на означениот Закон, ко] влезе во сила
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на 8 октомври 1991 година, не може повеке во управна постапка
и според опредбите на Законот за уредуван-е на имотните односи
настнати со противправни заземан,а на земjишта во општествена
сопственост ("Службен весник на СРМ" бр.31/72), да се расправаат
имотни односи што настанал е со противправни эаземан.а на земjишта
во општествена сопственост, ако противправното эаземан,е е извршено
по 8 октомври 1991 година. Ако, пак противправното заземан.е е
извршено до влегувагьето во сила на означениот закон, односно до 8
октомври 1991 година, расправан.ето на имотните односи во управна
постапка според оцредбите на Законот за уредуван-е на имотните
односи настанати со противправни заземав-а на зеМJиштаво општествена
сопственост, мора да заврши во рок од три години од влегуван.ето во
сила на то] Закон, односно до 8 октомври 1994 година.

Од списите на предметот се гледа дека во конкретниот случаj
постапката е поведена и првостепеното и оспореното решение се
донесени врз основа на опредбите на Законот за урецуван,е на
имотните односи настанати со противправни заземан-а на земтишта во
општествена сопственост, а со нив е решавано за противправно
заземаьье на земjиште во општствена сопственост настанато по 8
октомври 1991 година.

Според член 267 став 1точка 1од Законот за општата управна
постапка, за ништовно се огласува решението што во управната
постапка е донесено во работа од судска надлежност или во работа
за KOJaвоопшто не може да се решава во управна постапка.

Според член 40 став 2 од Законот за управните спорови, на
ништовноста на управниот акт судот внимава по службена должност.

Со оглед на тоа што првостепеното и оспореното решение
се донесени во работа за ко]« не може да се решава во управна
постапка, Суцот, врз основа на наведените законски оцредби тие
решенига ги поништи.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонита У.бр.2878/
94 од 31.01.1996 година.

114. Определуван,е на носител на станареко право не е
управна работа, па погрешил управниот орган кога, одлучуватки
по жалбата, ветата ja отфрлил како недозволена, наместо
првостепеното решение да го огласи за ввштовно.

О Д О бра зло ж е н и е т о:

Од списите на предметот се гледа дека на 28.03.1989 година
тужителката поднела баран.е до првостепениот орган за да биде
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определена за носител на станарското право на предметниот стан,
затоа што во станот живеела со нерината керка Е.А. Koja била носител
на станарското право, но откако се омажила се иселила, па во станот
останала само тужителката.

Првостепениот орган со решение донесено во управна постапка
го одбил баран.ето на тужителката, а тужениот орган поагагки од
опредбите на член 22 од Законот за станбените односи, жалбата на
тужигелката ПРСУГИВпрвостепеноторешение ja отфрлил како недопуштена,
од причини што станбениот орган не може во управна постапка да
одлучува за определуван-е на носител на станарско право.

И според мислен-его на Судот, определуван-ето на носител на
станарско право во смисла на член 22 од Законот за станбени одиоси
("Службен весник на СРМ" бр. 48/88), не е управна работа, ниту,
пак, давателот на станот на користен-е одлучува во управна постапка
кога го определува носителот на станарското право во смисла на став
2 од член 22 од Законот.

Мегутоа, по наоган.ето на Судот, тужениот орган погрешил
што првостепеното решение, донесено во управна постапка, а со
кое првостепениот орган се впуштил во одлучувагье по баран.е за
определуваIЪе на носител на станарско право, не го огласил за
ништовно, согласно член 267 став 1 точка 1 од Законот за општата
управна постапка.

Пресуда на Врховниот суд на Македонига У.бр.694/90 од
14.06.1990 година.

115.Цевтрите за социjална работа не се овластени сами да
ги изврmyваат своите решени]а. Пиввите реmениjа ги изврmyва
органот на управата надлежен за работите на општата управа.

о д о бра зло ж е н и е т о:

СО заклучокот на Мегуопштинскиот центар за социjална
работа на општините во град с. од 27.01.1993 година едозволено
извршуван.е на решението на истиот Центар од 17.02.1992 година и~ /

се задолжени с. и А. г. од Т., да го предадат малолетниот И.Г. на
старателот В.П и на службено лице на ден 10.02.1993 година во 11
часот во просториите на Центарот , а доколку не постапат на начинот
определен со ово] заклучок, наредниот ден (11.02.1993 година),
малолетниот И.Г. ке се одземе од станот во Т., од страна на службени
лица на Центарот , ко] благовремено ке побара помош во
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спроведуваIЬето на извршуван.ето од надлежните органи за внатрешни
работи, по што детето ке се предаде на старателот.

Со ово] заклучок, како што се гледа, Мегуопштинскиот центар
за социjална работа на општините во град С., го дозволил И го
определил на чинот на извршуваIЬе на своето решение донесено во
работите на старателоството, во постапка пропишана во Законот
за општата управна постапка.

Според член 14став 1и 2 од Законот за семетството ("С.цужбен
весник на РМ" бр.80/92), работите на старателството утврдени во
ово] закон ги врши цент ар за социjална работа, при што ги применува
одредбите на Законот за општата управна постапка.

Центарот за социjална работа не е орган на управа, туку
организа циjа ко]« вршигавни овластуван.а, а овие организации, според
член 277 став 3 од Законот за општата управна постапка, сами го
спроведуваат извршуван.ето на решенигата што ги донесуваат во прв
степен само доколку се со закон овластени за тоа, а извршуван.ето
на решенигата на оние организации кои не се со закон овластени сами да
ги извршуваат, го дозволува и го спроведува органот на управата
надлежен за работите на општата управа.

Со оглед на тоа што центрите за социjална работа, па според тоа
иМеfyопштинскиот центар за социjална работа на општините во град С.,
со закон не се овластени сами да ги извршуваат своите решениjа, Судот
наога дека првостепениот орган не бил надлежен за понесував-е на
наведениот заклучок, туку органот на управата надлежен за работите
на општата управа.

Освен тоа, за извршувальето што е дозволено со заклучокот,
според наогатьето на Судот, нема извршен наслов, затоа што со
решението од 17.02.1992 година, за чие извршуван,е е донесен
заклучокот, само е одлучено за ставагье под старателство на
малолетниот И.Г. и за старател е поставена В.П, но со тоа решение
не се задолжени С. и А. Г. да го предадат малолетниот И. на
старателот В.П Малолетниот И. е сместен ка] нив врз основа на
решение од 1.09.1990 година донесено од Центарот за социjална
работа во Т., кое е приложено во списите и кое, што се гледа од
списите, не е ниту укинато ниту изменето, односно не е донесено
решение со кое малолетниот И. се сместува во семететвото на В.П

Заклучокот со ко] се дозволува извршуватьето не смее да
излезе надвор од рамките на решението што се извршува, а тоа значи
дека со заклучокот не можат да се наметнат обврските кои не се
содржани во решението што се извршува и спрема лица на кои
решението не се однесува, а во конкретниот случаj токму така е
постапено. Впрочем, решението кое во конкретниот случаj е предмет
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на извршуваIЬе, воопшто не е подобно за присилно извршуван,е, ниту
пак, во случаjот има потреба за тоа.

Освен тоа, имагки ja предвид содржината на ставот 3 од
диспозитивот на заклучокот, во ко] е предвидено и учество на
органите за внатрешни работи, Судот укажува дека во натамошната
постапка при евентуално присилно извршуватье, треба да се постапи
во согласност со опредбите на член 286 и 287 од Законот за општата
управна постапка, при што е од особено знаен,е да се води сметка за
природата на обврската и пред се за потребата да се заштити
личноета на детето.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македони] а у.бр.751/
93 од 16.09.1993 година.

116. воуправната постапкасмртта на странката не доведува
до запиршье на постапката, ако природата на управната работа е
таква што постапката може да продопжи.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Судот наще дека тужбата е основана.
Со првостепеното решение, на заинтересираното лице к.с. и

е одобрено да отвори прозори на источната страна на обj ектот на
означената кп, ко О., согласно мислетьето на Занодот за заштита
на спомениците накултурата и Народен музеj-О. од 29.09.1987
година, со образложение дека Секретариjатот утврдил да има услови
да се издаде одобрение за отваран.е на прозори.

Тужениот орган ja оцбил жалбата како неоснована,
повикувагки се на причините наведени во првостепеното решение и
додавазки дека со издаденото одобрение се задржуваат условите за
користен-е што постоеле до моментот на уриван-ето на делот на
обjекот на жалителот и дека двата обjекта биле една градежна
целина, со отвори мегу себе, кои не го попречувале нормалното
користен-е на двата дела од обjектот.

Судот наога дека оспореното решение се заснова врз погрешна
примена на материталното право и недоволна оценка на доказите.

Од увидот во првостепеното решение се гледа дека
одобрението за отворан,е на прозори е издадено врз основ на член
21 од Одлуката за изградба на обjекти на грагани ("Службен гласник
на општина Охрид" бр.6/85). Мегутоа, Судот смета дека оваа одредба
од Одлуката не може да биде правен основ за издаван-е одобрение
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за отваран-е прозори, затоа што таа оцредба се однесува на поправка
на обj ект и тоа поправка на нецовршени sидови, поправка на дотраен
кров и кровна конструкцига и поправка на конструктивните
елементи на обjектот. Според тоа, во случаjот прописот е погрешно
применет.

При оплучу ван.е.то Судот ги ценеше наводите на
заинтересираното лице К.С. дадени во одговорот на тужбата, дека
тужбата е поднесена од лице кое не е странка во спорот, поради
што треба да се отфрли, но оцени дека се неосновани.

Имено, според член 12од Законот за управните спорови, тужител
во управниот спор може да биде и лице кое смета дека со управниот
акт му е повредено некое право или непосреден личен интерес заснован
врз закон. Освен тоа, во управната постапка смртта на странката не
доведува до запираьье на постапката ако природата на управната
работа е таква што постапката може да продолжи.

Пресудено во Врховниот суд на Македонига У.бр.937/90 од
20.06.1991 година.

117_Против кояечиото решениесо кое е запренапостапк:ата
за противправно заземшье на дел од улица,управен спор може да
покрене само jаввиот правобранител. Улицата е jaBHo добро и
лицата од член 12 од Заковот за управните спорови во такната
постацка не штитат свое право и непосреден личен интерес
заснован на закон.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со оспореното решение е уважена жалбата на T.J. и
првостепеното решение е поништено, поради непотполно утврдена
фактичка состоjба. Имено, првостепениот орган утврдил дека T.J.
противправно зазел земгиште во општествена сопственост во
површина од 99 метри квадратни, што претставувало дел од улицата.
Мегутоа, второстепениот орган наjде дека од изведените докази не
било со сигурност утврдено дали ова земjиште прететавува дел од
улицата или дел од градежната парцела на T.J. и укажа на
првостепениот орган со кои податоци треба да ja допални
фактичката состоjба.

Тужителот е сопственик на станбената зграда изградена на
соседната градежна парцела и управниот спор го покренал поради
погрешно утврдена состоjба од второстепениот орган укажуватки дека
спорното земjиште според урбанистичкиот план прететавува улица.
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Притаква состоjбаСудотнаогадекатужителотнемалегигимациjа

за покренуваьье управен спор.
Според член 12од Заканат за управните спорови, тужител во

управниот спор може да биде поединец, правно лице, организациjа,
група на лица, населба и слично, кои сметаат дека со управниот акт
е повредено некакво право, или непосреден личен интерес заснован
на закон.

Тужителот во смисла на член 13 од Заканат за уредуван-е на
имотните односи настанати со противправно заземан.е земгиште во
општествена сопственост, не е лице по чие баран-е може да се
покрене таква постапка. Со тоа, пак, што, то] има интерес да се
утврди дека земгишгето претставува дел од улицата, а улицата е
[авно добро, не заштитува свое право и непосреден личен интерес
заснован на закон, поради што во смисла на цитираните прописи, не
може да биде странка во ово] управен спор.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
У.бр.1399/92 од 21.01.1993 година.

118.Урбанистич:киотинспекторне може да цокреве управен
спор ниту да биде тужител во спор от против решение на
Комисиjата на Впадата на Република Македониjа за решаван-е
на управни работи во втор степен од областа на урбанизмот и
градежништвото, со кое му е одбвен предлогот за поништуватье
решение за урбанистичка согласност.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужителот - Урбанистички инспектор при Министерството
за урбанизам, градежништво, сообрака] и екологиjа, подрачна
единица, до ово] судподнесе тужба против решението на Комисиjата
на Владата на Република Македониjа, за решаван-е на управни
работи во втор степен од областа на урбанизмот и градежништвото,
со кое му е одбиен предлагат за поништуватье на решението за
урбанистичка согласност, на Секретаргатот за комунални работи,
урбанизам и имотно-правни односи на општината .

Тужбата е нецозволена.
Според член 2 став 1 од Заканат а управните спорови, право

на покренуван.е управен спор има поединец или правно лице ако
смета дека со управниот акт му е повредено неко е право или
непосреден личен интерес заснован на закон, а според член 12 од
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истиот закон, тужител во управниот спор може да биде поединец, правно
лице, организациjа, група лица, населба и сл., ко] смета дека со управниот
акт му е повредено некакво право или непосреден личен интерес
заснован на закон.

Како во случаjот не се работи за повреда на право или
непосреден личен интерес на тужителот, според цитираните одредби од
Законот за управните спорови, то] не може да покрене управен спор.

Врз основа на изнесеното, а согласно член 30 став 1 точка 3
од Законот а управните спорови, судот ja отфрли тужбата како
недозволена.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа У .бр.1613/
91 од 14.05.1992 година.

119_ J авниот правобранител не е овластен да цокрене
самостошо управен спор за организациjа Koja то] врз основа на
заковот не Ja застапува.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е неоснована.
Со првостепениот акт на претприjатието за трговиjа во К.

издадено е одобрение за поставуван.е на времен обjект на означената
КП во површина од 60 метри квадратни.

Со оспореното решение тужениот орган, по службена
должност, врз основа на член 263 став 2 од Законот за општата
управна постапка го укинал означениот првостепен акт, поради
очигледна повреда на материjалниот пропие - Одлуката за
поставуван.е на времени обjекти на подрачjето на општината, според
кота, за обавувагье трговска деjност, може да се дозволи поставуван-е
на времен обjект до површина од 30 метри квадратни.

Според член 2 став 5 од Законот за управните спорови, jавниот
правобранител може да покрене управен спор, кога со управниот
акт е повреден законот на штета на општествено-попитичката
заедница, односно установата кога по законот ja застапува.

Судот наога дека со оспорениот акт не е повреден законот на
штета на општината, а бидезки претприjатието за трговиjа не е
устан?ва K<:>jajавниот правобранител по законот ja застапува, во
случагот то] не е овластен да покрене управен спор.

Пресуда на Врховниот суд Н;!Република Македони]а у .бр.514/
91 од 24.05.1991 година.
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120. Против решението на Мипистерот за здравство за. .разрешуван.е на директор на J авна здравствена органиэацига, не
може да се води управен спор.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според оцредбата од член 6 од Законот за управните спорови,
управен спор, по системот општа (генерална клаузула), може да се
води против секо] управен акт. во опредбата од член 9 од ово] Закон
се предвидени случаите кога не може да се води управен спор, така
што според став 1 точка 1 од ово] член управен спор не може да се
води против актите донесени во работи за кои суцска заштита е
обез бедена надвор од управниот спор.

Суцот наога дека, во смисла на овие оцредби од Законот за
управните спорови, против акт от на Министерот за здравство за
разрешуваlЪе на директорот на [авна здравствена организациjа, не
може да се води управен спор поради следното:

Според член 137 став 2 од Законот за здравствена заштита
("Службен весник на РМ" бр.38/91), директорот на [авната
здравствена организацига, по предлог на здравствениот совет, го
разрешува Министерот за здравство.

Мегутоа, според Законот за работните одиоси ("Службен
весник на РМ" бр.80/93), работоводниот орган, односно застапникот
на работодавецот, правата и обврските од работен однос, за време
додека е именуван на тоа работно место, односно додека ja врши
должноста на застапник, ги остварува ка] работодавецот, според
одрецбите од ово] закон и колективен договор. Од тоа, по наогагьето
на Суцот произлегува, дека во остваруван.ето на поединечните права
и за директорот се применуваат опредбите од Законот за работните
односи, вклучуватки го и правото на заштита во случаи на неговото
разрешуваlЬе.

во врска со тоа, во Законот за работните односи е предвидена
посебна постапка за заштита на правата на работниците и според
член 138 став 1, работникот ко] не е задоволен со конечната одлука
на надлежниот орган, или ако ТО] орган не донесе одлука во рок од
15 дена од денот на поднесуван.ето на баран-ето, односно на
приговорот, има право во наредниот рок од 15 дена да бара заштита
на своите права пред надлежниот суд. Надлежен суд за споровите
од работните односи, согласно со член 36 став 1точка б од Законот
за редовните суцови е општинскиот суд.
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Според тоа, против решението на Министерот за здравство
за разрешуван,е од должноста директор на ]авна здравствена
организациjа, не може да се води управен спор, бидегки судска
заштита е обезбедена надвор од управниот спор и тоа пред судот
надлежен за споровите од работен однос.

Пресуда на Врховниот судна Република Македони]а У.бр.2263/
95 од 21.12.1995 година.

121.Решението на управниот инспектор донесено врз основа
на член 18 од Заковот за управната ипспе:кциjа ("Службен веспик
на СРМ" бр.29/79, 22/81 и 23/90), со кое на орган на управата му
наложува обврска за непрекината работа со странки во текот на
целото работно време, не е управен акт.

Од образложението

Според член 6 од Законот за управните спорови, управен спор
може да се води само против управен акт. Управен акт, во смисла. . .на ова] закон, е акт со ко] државен орган организацига на здружен
ТРУД, или друга самоуправна организацига или заедница, во вршен.е
на jавни овластуван,а, решава за определени права или обврски на
поединец или организацига во управна работа.

Управниот инспектор решението го донел врз основа на
неговите овласгуван,а по Законот за управната инспекцига
("Службен весник на СРМ", бр.29/79, 22/81 и 23/90).

Според член 1од ово] закон, управната инспекциjа го опфака
надзорот над извршуван,е на Законот за општата управна постапка
и другите закони и прописи што содржат одредби за управната
постапка. Оттука, со мерките што то] ги предлага со решението со
кое наредил извршуван.е на мерката по член 18 од ово] закон, не
наметна обврски во управна работа, туку обврска на органот за
правилно извршуван.е на законите со кои е уредена постапката.

Поради тоа решението нема карактер на управен акт во
смиела на член 6 од Законот за управните спорови и против тоа
решение не може да се води управен спор.
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122. Против решение со кое се одбива баразъето за
оспободувавье од ппакшье на административна такса за прием во
државjанство на Република Македопиjа може да се води управен
спор, во смиспа на член 6 од Заковот за управните спорови.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Од списите се гледа, а што не и спорно, дека жалителката
(сега тужителката) стапила во брак со М.Т. од о. во jануари 1949. .година, во семегиата заедница живееле цващата-тужителката и
неjзиниот сопруг, ко] е сопственик на кука од 75 метри квадратни,
со дворно место од 195 метри квадратни во о. и е уживател на
правото на лична пензиjа во износ од 7.128,00денари. Тужителката
е издржувана од него.

Со оглед на таквата утврдена состоjба Судот наога, дека
тужениот орган законито и правилно одлучил кога ja оцбил жалбата
на тужителката и дека, одлучувагки така, не го повредил законот
на нетзина штета.

Член 15 точка 19 од Законот за административните такси
("Службен весник на РМ" бр.17/93), предвидува дека од плакав-ето
такса се ослободени граганите со слаба имотна состоjба, корисници
на основни и други права според Законот за социjална заштита.

Од изложеното произлегува, дека тужениот орган заклучил
правилно кога нашол, дека тужителката не припага на лицата од
член 15точка 19од Законот за административните такси, кои можат
да бидат ослободени од плакан-е такса.

Навоците во тужбата, дека тужителката живее во Република
Македонша непрекинато од 1949година, дека во април 1995година
починал негзиниог сопруг, дека другиприходинема, ги ценеше Суцот
и наше дека не се од значен-е за поинакво одлучуваьье во оваа
управна постапка. Фактот, дека тужителката се издржува од. .пензигата на евогот покоен сопруг, не упатува на заклучок, дека на
ово] начин се влошила неjзината имотна состоjба, бицетки пензиjата
сега се користи само за покриван-е на животните трошоци на
тужителката.

Со оглед на тоа, а согласно член 42 став 2 од Законот за
управните спорови, Судот ja одби тужбата како неоснована.

Пресуда на Врховниотсудна Република Македони]а У.бр.1233/
95 од 28.09.1995 година.
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123. Актот со ко] овластеното службено лице се задолжува
да преземе мерки изцаватьето на уверевигата да се врши во
согласност со член 171од Законот за општата управна поетапка,
не е управен акт.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со побиваното решение одбиена е како неоснована жалбата
на М.Б. одговорен работник во Месна канцелариjа М. изjавена
против решението на Управниот инспектор на Републичкиот
управен инспектор при Министерството за правосудство и управа
од 7.11.1992 година, со кое е наложено на началникот на подра чното
одделение за општа управа-Г.Б. веднаш да преземе мерки
службените лица во Месната канцелариjа М. изпавшьето на
уверениjа за материjалната состоjба по основ катастарски приход
од земjоделска деjност, да го вршат согласно член 171 од Законот
за општата управна постапка.

Против горното решение М. Б.- одговорен работник во
Месната канцелариjа М. покрена тужба за управен спор, побивалки
ja законитоста на истото со предлог тоа да биде поништено.

Тужениот орган во одговор на тужбата остана при своето
решение и предложи тужбата да се отфрли, бипегки со
второстепениот акт на тужителот не му е повредено самоуправното
право.

Ово] суд наjде дека тужбата е недопуштена.
Според член 6 од Законот за управните спорови, управен спор

може да се води само против управен акт. Управен акт во смисла на
ово] закон е актот со ко] државен орган, организацига на здружен
труд или друга самоуправна организацига или заедница во вршен.е
на [авно овластуван.е решава за определени права или обврски на
определен поединец или организациjа во управна работа.

Со оспореното решение било наложено на началникот да
преземе мерки во правец на тоа во Месната канцелариjа М.
издаван-ето на уверениjата да се врши во смисла на член 171 од
Законот за општата управна постапка. Со таквото решение не е
одлучувано за определени права или обврски на тужителот за да
може да се смета дека се работи за управен акт во смисла на член 6
од Законот за управните спорови, против ко] тужителот може да
води управен спор.

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа У.бр.215/
93 од 3.06.1993 година. -



124. Решението на СИЗ за становатье со кое се определува
висината на эакупввната на деловна просторига не е управен акт.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е недопуштена.
Според член 6 од Заканат за управните спорови, управен спор

може да се води само против управен акт. Управен акт, во смисла
на ово] Закон, е актот со ко] државен орган, организациjа на здружен
труд, или друга самоуправна организацига и заедница, во ~ршеlЬе
на jавни овластуван,а, решава за определено право или обврска на
поединец или организациjа во управна работа.

Бидезки решението со кое е определена закупнината за
користен,е на деловната просториjа не е донесено во управна работа,
туку во работа од областа на облигационите одно си мегу
закуподавачот и закупопримачот, против тоа решение не може да
се води управен спор.

Со оглед на тоа, а согласно член зо став 1 точка 2 од Законат
за управните спорови, Судот одлучи како во изреката на решението.

Решение на Врховниот суд на Република Македонига У.бр.912/
92 од 10.09.1992 година.

125. Решението со кое е поништено уверението издадено
од даночниот орган за состоjбата на даночната обврска, не
претставува управен акт и против него не може да се водиуправен
спор.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Според член 6 од Законот за управните спорови, управен спор
може да се води само против управен акт. Управен акт во емисла на. . .ово] закон е актот со ко] државен орган, организаци] а на здружен
труд или друга самоуправна организацига или заедница во вршен,е
на jавни овластуван.а решава за права или обврски на одреден
поединец или организациjа во некаква управна работа.

Според член зо етав 1 точка 2 од иетиот Закон, Судот со
решение ке ja отфрли тужбата ако утврди дека актот ко] се оспорува
со тужбата не е управен акт.
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Одо бра зло ж е н и е т о:

Од списите по предметот се гледа дека органот на управата
со уверението, издадено по бар ан,е на тужителот, а потоа
поништено, потврдува каква била состоjбата на даночната обврска
на тужителот според евиденциjата во книгите на органот.

Оценувагки го ова уверение, Судот наога дека органот со него
не одлучувал за права ниту обврски на тужителот во смисол на член
6 од Законот за управните спорови, туку го поништил тоа уверение
кое прететавува потврда за даночната состогба на тужителот според
евиденцигата во книгите на органот, поради што истото нема
карактер на управен акт и против истото не е допуштена суцска
заштита пред Врховниот суд на Македонига по управен спор.

Решение на Врховниот суд на Македонига У.бр.624/90 од
3.09.1990 година.

126. Свидетелство за завршена учебна година не е управен
акт, туку jaBHa исправа, Koja во вршезьето наjавни овпастуван-а,
училиштето ja издава во согласност со податоците за кои води
педагошка евиденциjа и документациjа.

Според член 6 од Законот за управните спорови, управен спор
може да се води само против управен акт, а управен акт во смиела
на ово] закон, е актот со ко] државен орган, организациjа на здружен
труд или друга самоуправна организациj а или заедница, во вршен-ето
на j авни овластуван,а, решава за некое право или обврска на
определен поединец или организациjа во неко]а управна работа.

Сведителството за завршена школска година не е управен акт,
ТУКУ [авна исправа кога соодветното училиште, во вршен.ето наjавни
овластуван.а, ja издава во согласност со податоците за кои води
пецагошка евиденциjа и документациjа.

Со оглед на тоа што со тужбата не е оспорен управен акт,
судот согласно член 30 став 1 точка 2 од Законот за управните
спорови, ja отфрли тужбата како нецозволена.
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127. Директор на jaBHa здравствена организациjа е
работоводен орган, ко] се именува со акт на Министерот за
здравство по предлог на здравствениот совет, а врз основа на jавеп
конкурс. Незадоволните странки имаат иожност ово] акт да го
оспоруваат пред редовните судови, кои се надлежни за споровите
од работните одиоси.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Тужбата е недозоволена.
Врз основа на [авен конкурс за именуван.е на директор на

болницата, Министерот за здравство со решение, за директор го
именувал д-р J.J. Против ова решение приговор поднел тужителот
до второстепениот орган ко] и по истекот на законскиот рок не
донел решение, поради што поднел тужба за управен спор, во смисла
на член 26 од Законот за управни спорови.

Според член 137 од Законот за здравствена заштита
("Службен весник на РМ" бр.38/91), директорот на [авна здравствена
организацига го именува иразрешува министерот за здравство по
предлог на здравствениот совет, а врз основа на ]авен конкурс под
условите утврдени во законот.

Исто така и според член 54 и 55 од Законот за претприjатиjата
("Службен лист на СФРJ" бр.77/88 ....61/90), работоводниот орган,
односно директорот на општественото претпригатие се именува по
пат на конкурс, а учесниците на конкурсот можат против одлуката
В9 врска со именуван.ето да поведат постапка пред надлежниот суд.

Според член 6 од Законот за работни односи ("Службен весник
на РМ" бр.80/93), работоводниот орган, правата и обврските од
работен однос за време додека е именуван на тоа работно место ги
остварува ка] работодавецот според оцредбите на ово] Закон и
Колективниот договор. Според член 138 од истиот Закон,
работникот ко] е незадоволен од конечната одлука на надлежниот
орган може да бара заштита на своите права пред надлежен суд.

Според член 36 став 1точка Б од Законот за редовните судови
("Службен весник на СРМ" бр. 10/76 и "Службен весник на РМ" бр.55/
91),општинските судови се надлежни во граганските работи, мегу
другото и за споровите од работните односи и во врска со работата.

Според член 9 став 1точка 1од Законот за управните спорови,
управен спор не може да се води против актите донесени за работи за
кои е обезбедена судска заштита надвор од управните спорови.

Од напред цитираните оцредби на законите, произлегува дека
директорот на споменатата [авна здравствена установа е работоводен
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орган ко] со именуван-ето истовремено заснова работен однос, иако
на едно посебно работно место. Оттука, Судот смета дека против
актот за именуван.е на директор на споменатата здравствена [авна
установа од страна на Министерот за здравство по предлог на
здравствениот совет, а врз основа на [авен конкурс, е обезбедена
судска заштита надвор од управниот спор, односно обезбедена е
заштигапред општинскигесудови,

Решение на Врховниот суд на Република Македониjа
У.бр.2399/94 од 5.07.1995 година.

128.Против актите на Агепциjата за приватизациjа донесени
во постапката за продажба на претприjатието на лица кои го
преземаат управувазъето со претприjатието (член 60-64од Законот
за трансформациjа на претприjатиjата со општествен капитал,
"Службен веспик на РМ" бр. 38/93)7 пе може да се води управен
СПОР7 бидеjiи е обезбедена судска заmтита во граганска постапка.

О Д о бра зло ж е н и е т о:

Со оспорената одлука не се уважува приговорот на тужителот
поднесен против решението на директорот на Агенциjата од
21.11.1995 година и се потврдува решението со кое е прифатена
понудата на С.М., за купопродажба на претприjатието АД "Т." од
С. по моделот-продажба на лица кои го преземаат управуван-ето
на претприjатието, донесено врз основа на обjавен [авен повик и се
утврдува дека фирмата С.М. има обез беден дел од веке
приватизираниот капитал на АД "Т. ", така што во целина го
исполнува условот за обезбедуван,е на купуван-е на наjмалку 51%
од капиталот на претпригатието, што е услов во предвиденист модел
за трансформацига на претприjатието.

Судот смета дека тужбата е недозволена, од причини што
согласно член 9 од Законот за управните спорови, управен спор не
може да се води против акти донесени во работите во кои судска
заштита е обез бедена вон од управниот спор. во конкретниот случаj,
Судот смета дека првостепеното решение на тужениот орган со кое
по спроведената постапка за прибиран.е понуди за продажба на АД
"Т." Скопjе на лица кои го преземаат упрвуван.ето со претприjатието,
се прифака понудата на С.М. , поднесена врз основа на [авен повик,
е всушност претходна постапка на договорот за продажба на
претприjатието што го склучуваАгенциjа и лицата што го преземаат
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управуваlЬето со претприjатието ВО смисла на член 62ОД Законот за
трансформaциjанапретприjатиjатасоопштественкапитал.За тojдоговор,
пак, за неговата валидност,или евентуално поништуван,е,обезбедена
е судска заштита во редовна судска постапка, како правно прашан,е
од граганско-правен однос.

Правото на приговор дадено во врека со одлуката што е
донесена во конкретниот случа] од второстепениот орган, е само
дел од претходната постапка што се води во врека со продажбата
на претприjатиjата преку [авен повик за прибиран.е понуди,оставалки
притоа можност на секо] учесник на jавниот повик да бара заштита
на своите права пред надлежниот суд во редовна судска постапка, а
аналог~о ~a член 50 од Законот за трансформациjа на
претпригатигата со општествен капитал.

Поврзано со претходното, според мислен.ето на ово] Суд,
овласгуван.ата на Агенциjата за приватизациjа дадени со закон да
ги спровецува активностите во врека со продажбата на претприjатиjа
на лица кои го преземаат управуван-ето со претпри]атието преку
jавен повик за прибираьье на повекс понуди, односно неjзиното
овластуван.е да изврши избор на приjавените понуди и да склучи
договор за продажба на претприjатието (согласно оцредбите од член
60 до член 64 од Законот за трансформациjа на претприjатиjата со
општествен капитал), по суштина значат одреден облик на контрола
и стопанисуван-е во името на државата што ги презема во процесот
на трансформациjа и приватизациjа на општествениот капитал, при
што се воспоставува мегу учесниците, односно правните субjекти
во таа трансформациjа, граганско-правни, односно облигационо
правни односи, според правилата утврдени со Законат за
трансформациjа на претприjатиjата, но и со другите правни норми
од оваа област, за што е обезбедена судска заштита согласно со
член 32 од Законот за судовите.

Од овие причини, Судот смета дека во конкретниот случаj, за
овие активности и работи во трансформациjа на општествениот
капитал преземени од Агенциj ата, е обезбедена редовна судска
заштита вон од управниот спор, а оспорениот акт не е упрвен акт во
смиела на член 6 од Законот за управните спорови.

Со оглед на изложеното, ово] судодлучи даjа отфрли тужбата
согласно член 30 став 1точка 2 од Законот за управните спорови, а
поврзано и со член 9 од истиот Закон, според кои судот со решение
ке ja отфрли тужбата ако не се работи за управен акт односно ако
за работата е обезбедена судска заштита вон управен спор.

Решение на Врховниот судна Република Македониjа У.бр.220/
96 од 12.06.1996година.
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129- Заедвипата за пензиско и инвалидскоосигурував,е не
е должна во управна поставка да одлучува за правото на камата,.кога исплатата на пензшата е задоцнета поради водолго траев-е
на постапката. Правото на камата може да се остварува во
поставка ка] надлежен редовен суц.

о д о бра зло ж е н и е т о:

Ео управниот спор, Судот го ценеше и наводите во тужбата
дека требало да се задолжи тужениот орган, за спорниот период на
тужителката да и признае и камата, но ваквите наводи ги оцени како
неосновани од причина што со Законот за пензиското и
инвалидското осигуруван.е, за задоцнета исплата на пензи]ата не е
утврдено и право на камата, па поради тоа за правото на камата не
се одлучува ниту такво пресметуван,е на ваква сума се врши во
оваа постапка. Доколку тужителката смета дека такво право на
камата и припага. таа може да бара остваруван.е на истото во
постапка пред надлежниот редовен суд.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа У.бр.148/90 од
9.04.1990 година.

130.Странка во управниот спор во ко] се оспорува управен
акт донесен во поставката за расправазье на имотните односи
настанати со противправнозаземав,е на земраштево опmтествена
сопственост, освен виадетелот на эемршггето може да биде и
jавниот правобранител , но не и другилица.
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о д о бра зло ж е н и е т о:

Според член 12од Законот за управните спорови, тужител во
управниот спор може да биде само оно] што смета дека соуправниот
акт МУ е повредено некое право или непосреден личен интерес
заснован на закон.

Ео конкретниот случа] првостепеното и оспореното решение
се донесени во постапка за расправан-е на имотните односи
настанати со противправно заземан,е на земгиште во општествена
сопственост, врз основа на одредбите од Законот за уредуван-е на
имотните односи настанати со противправно заземан.е на земгиште
во општествена сопственост ("Слу:я_<бенвесник на СРМ" бр.31/72).



Со оглед на тоа што управниот акт се однесува на противправно
заземан-е зеМJиштево општествена сопственост, странка во управниот
спор освен владетелот на земjиштето, може да биде и Jавниот
правобранител, но не и поединци.

Според член 30 став 1 точка 3 од Законот за управните
спорови.Судотсорешение ке ja отфрли тужбата ако утврдидека очигледно
со оспорениот управен акт не се засега во правото на тужителот или во
негов непосреден личен интерес заснован на закон (член 12).

При таква правна и фактичка состоjба на работите по предметот,
Судот наjде дека во конкретниот случаj тужителите не се активно
легитимирани за воден-е на управен спор, поради што, врз основа на
член 30 став 1точка 3 од Законот за управните спорови, одлучи како
во цисгюзитивотнарешението.

Решение на Врховниот суд на Република Македониj а
У.бр.1480/93 од 18.11.1993 година.
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РЕГИСТРИ



РЕГИСТАР
на Кривичното право

(Броjот по текстот го означува броjот на одлуката
од делот за кривичното право на оваа книга)

Ставови и миспен-а на Општата седница на Врховниот суд на
Република Македони]а:

1. Начелен став од 17.09.1993 година за валоризациjа на
неоцредени вредносни обележjа на кривични дела од КЗРМ - опд,
од КЗРМ, и за постапуван.е по недовршени кривични предмети по
донееував-е на Законот за изменуван,е на КЗРМ.

2. Начелно правно мислен-е од 29.04.1994година во врека
со прекинот на работата од страна на адвокатите.

3. Заклучок од 8.04.1995 година во врека со притворот по
повод одлуката на Уставниот суд на РМ У. бр. 156/93од 28.12.1994
година ("Службен весник на РМ" бр. 9/95).

9. Миспен-е од 21.10.1996 година, за постапката по
прекршочните предмети по кои постапката се водела пред
царинеките, девизните, надворешно-трговските, даночните органи
и органите во воздушната пловидба, а кои се доставени до судовите.

I.Правно ивслезье на Кривичното одделение на ВСРМ од
27.09.1991 година за тоа што значат зборовите"некаква корист" и
"некаква штета".

42 * 659

Незначителната општествена опасност - чл. 8 ст. 2 од КЗl
- се проценува обjективно - субjективно 1

Убиство во обид - чл. 37 ст. 1 во врека со чл. 19 од КЗРМ
- со експлозив со разорна сила 2



Небрежност спрема потешката последица
- чл. 43 ст. 3 од КЗРМ
- не]асност на изреката ако не содржи опис 3

Умислено кривично дело - тешка телесна повреда
од чл. 43 ст. 1 од КЗРМ
- фрлан.е на оштетениот врз KaMelЬa . . . . . . . . . . . . . . .. 4

Трагнс нагрдуван.е - според чл. 43 ст. 2 од КЗРМ
- со естетски промени на челото и лицето. . . . . . . . . . .. 5

Ослободуван-е од обвинението во смиела на чл. 88, 85 од КЗРМ
- при непостоеlЬе на намера за омаловажуваlЬе . . . . . .. 6

Постои кривично дело Обтьуба или противприроден
блуд со малолетно лице од чл. 97 ст. 2 во врска
со ст. 1 од КЗРМ .
- при дефпораци]а со прст на малолетна оштетена .. " 7

Помагатье - чл. 155 од КЗРМ во врека со чл. 24 од КЗJ
- при неспречуваьье, како стражар, на обвинетите
да не сторат кривично дело. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8

Кривично дело од чл. 206 ст. 2 во врека со ст. 1 од КЗРМ
- со спречуван-е на службени лица од МВР , 9

Насилничко однесуван,е - чл. 209 ст. 1 од КЗРМ
- и кога насилието е сторено само спрема едно лице ... 10

Неовластено производство и пуштаьье во промет на
опоjни дроги - чл. 245 од КЗРМ
- само со зцружуван,е заради вршеьье на такво дело .... 11

Загрозуван.е на безбедноста на сообракагот
- обjективен идентитет на обвинението 12

Небрежност во однос на смртната последица
- постои, иако не е изречно искажана во пресудата .... 13

Мотивите ка] убиство од чл. 37 ст. 1 од КЗРМ
- не се конститутивен елемент на кривичното дело. . .. 14

Елементи на кривично дело разбоjништво од чл. 258 ст. 1
од КЗРМ
- со демонстрираlЬе сила при одземаlЬе пари. . . . . . . .. 15

I
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Кривично-правна одговорност
- иако е консумиран алкохол пред сторуван.е
на делото 16

Продолжено кривично дело
- при делуваlЬе со различни други сообвинети . . . . . . .. 17

Одговорност на одделни обвинети
- иако другите сообвинети не се одговорни . . . . . . . . . . . 18

Продолжено кривично дело
- се квалификува според наjтешката квалификувана
форма од одделните кривични дела : 19

Давав.е на поткуп од чл. 182 ст. 1 од КЗРМ
- делото е свршено со ставан-е на парите во скутот
на службеното лице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20

Реален стек на измама од чл. 161 од КЗРМ и фалсификувагье
на исправа од чл. 222 од КЗРМ
- со преправаlЬе и употреба на штедна книшка . . . . . .. 21

Поттикнуван,е ка] разбоjништво - чл. 158 ст. 1 од КЗ на РМ
во врска со чл. 23 од КЗРМ опд
- постои со посредно поттикнуваlЬе ~ 22

Ослободуван,е од казна - чл. 21 од КЗРМ опд
- при доброволно откажуван,е од цовршуван,е
на делото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23

Забрана на преиначуван,е на полошо (reformatio in peius), чл. 378
во врска со чл. 410 ст. 4 од ЗКП
- при повторуван-е на постапката по баран-е на

осудениот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

Метод на апсорпциjа на казната - чл. 38 ст. 4 и чл. 48 ст. 2 т. 3 од
КЗРМ - опд
- при изречени казни затвор од една година

и од 20 дена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

Повреда на заканат во полза на обвинетиот
- со изрекувагье парична казна, иако минималната

пропишана е затвор од ер;на година. . . . . . . . . . . . . . .. 26
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Законски услови за изрекуван-е условна осуда - чл. 52, 53
од КЗРМ опд
- доколку може да се изрече каз на затвор помала
од една година . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27

Олеенителни и отежителни околности
- повреда на чл. 365 т. 5 од ЗКЦ ако не се ценат. . . . .. 28

Задолжително лекуван-е на алкохоличари и наркомани
- и при осуда на ефективна каз на затвор 29

Забрана за управуван-е со моторно возило
- одлука за видот и категориjата (Б, Ц, Д) на Koja се

однесувазабраната 30

Забрана за управуван-е со моторно возило
- на лице кое нема положен возачки испит . . . . . . . . . .. 31

Одземан,е на моторно возило - чл. 69 ст. 2 од КЗРМ - опд. .- поради скрие на опогна дрога во вентилацигага
на возилото. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32

- поради скриено оружге под заедното седиште на
возилото 33

- поради скриена дрога под седиште во возилото. . . . . . 34

Активно целуван,е, а не помаган-е - чл. 218 ст. 1 од КЗРМ
- набавуван.е оружjе во ePJ и пренесуван-е во РМ ..... 33

Предмети наменети за извршуван.е на кривичното дело
- се сметаат и парите - подарок и трошоци за

извршуваlЬе на кривичното дело. . . . . . . . . . . . . . . . .. 34

Повреда на оцредбата од чл. 378 од ЗКП
- со изрекуваьье построга мерка за безбедност од

претходната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35

Гаранциjа
- неможност да се прифати за вракан,е на
патна исправа 36

Блудни деjствиjа од чл. 99 од КЗРМ
- се сторува само во врека со дела од чл. 94 до 98, а не

и со дело од чл. 101 ст. 1 од КЗРМ 37
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Недозволено држен.е на оружjе или распрснувачки
материjал - чл. 218 ст. 1 и 2 од КЗРМ
- се сторува и со цржен,е на експлозив и други

експлозивни направи 38
- се сторува со држен.е на ОРУЖJеза кое не може да

се добие дозвола 46
- се сторува со цржен,е на 200 куршуми, што

претставува големо количество во смисла на
чл. 218 ст. 2 од КЗРМ 47

Несовесна работа во стопанството - чл. 126 ст. 2 од КЗРМ
- имотна штета ка] што е вработен обвинетиот . . . . . .. 39

Недозволена трговиjа од чл. 137 ст. 1 од КЗРМ
- што се подразбира под набавуван,е на стоки

и предмети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Разбоjништво - чл. 158 ст. 1 од КЗРМ
- со одземаlЪе на бланко потпишани чекови - вредност . .41

Издаван-е чек без покритие - чл. 172 ст. 2 од КЗJ
- постои иако банката не проверила дали постои

покритие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42

Неовластено производство и пуштан,е во промет на
опоjни дроги - чл. 245 ст. 1 од КЗРМ -опд
- се извршува и со самото пренесуван,е на дрога 43
- се извршува и со пренесуван-е на тута дрога,

со знаеlЪе дека таа е за продажба. . . . . . . . . . . . . . . .. 44

Тешко дело против општата сигурност - чл. 235 ст. 4 во врска
со чл. 231 ст. 1 од КЗРМ

. - со оставан-е на камион на стрмно место поради што
самиот почнал да се движи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45

Фалсификуван,е на исправа - чл. 222 ст. 1 од КЗРМ
- со употреба на туги регистарски таблици на возило .. 48

Фалсификуван,е на пари - чл. 168 ст. 1 од КЗРМ
- со cTaBalЬe во оптек и на една банкнота. . . . . . . . . . .. 49

Суштествена повреда на ЗКП од чл. 364 ст. 1 т. 8, ст. 2 во
врска со чл. 39 од ЗКП .
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- не се чини ако не се издвоjат списите од чл. 83
од 3КЦ доколку не се употребени како цоказ 49

Повреди на опредбите од чл. 99 ст. 1 и чл. 108ст. 3 од 3КП
- не се чини ако судот реши за имотно-правното баран-е,
доколку странките за тоа се спогодат 50

Солидарна одговорност на соизвршители на разбоjништво
- без оглед ко] колку од нив остварил корист. . . . . . . .. 51

Уредност на цокануван-е пред второстепен суд
- ако поканата ja примила магката на обвинетиот ..... 52

Повреда на правото на одбрана на обвинетиот
- со неврачувазье на пресудата и жалбата од jавниот
обвинител 53

Награда на бранителот назначен по службена должност
- конечно ja поднесува обвинетиот. . . . . . . . . . . . . . . .. 54

Суштествена повреда на чл. 357 ст. 7 во врска со чл. 364 ст. 2
од3КП
- не постои ако е прочитан исказот на оштетениот
како сведок 55

- не постои ако е изведена како показ пресудата со кога
други сообвинети правосилно се осудени 56

Сведочен-е на полицаец
- во врска со поткупот што му е понуден . . . . . . . . . . . . . 57

Свецочеьье на оштетениот
- не е повреден ЗКЦ ако пресудата се темели само
на исказот на оштетениот 58, 60

Сведочен-е на лице со заостанат душевен развоj
- дозволено под определени услови. . . . . . . . . . . . . . . .. 59

Повреда на правото на одбрана
- не се чини ако не се изведени сите докази
предложени од обвинетиот. . . . . . . . . 61, 77

- со вршеlЬе увид без известуваlЬе на странките . . . . .. 64

Повреда на чл. 494 ст. 2 од 3КП
- со оцржуван.е на претрес во отсуство на обвинетиот .. 62
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Очигледна неспособност за возен.е - чл. 240 ст. 1 од КЗРМ
- судот утврдува од сите докази, а не само од

наодот и мислеlЬето на вештакот . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Изменетите искази на обвинетите и на сведоците
- докази на кои може да се заснова пресудата 65

Трошоци на обвинетиот по тужба на супсидиерен тужител
- во случаj на ослободителна пресуда, пагаат на товар
на буцетот 66

Суштествена повреда во смисла на чл. 364 ст. 2 во врека
со чл. 123 ст. 4 од ЗКП
- не постои ако жалбата не е доставена и на

бранителот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Жалба на оштетениот
- само за трошоците на кривичната поетапка . . . . . . .. 68

Баран-е за вонредно преиспитуван.е на правосилна пресуда
- не е цозволено поради неизгаснуван.е за сите
жалбени наводи : " 69

- не е овластен да поднесе тужителот, па ни
оштетениот како тужител 75, 78

- одлуката за казната може да се преиспита само
ако судот го пречекорил овластуван.ето 76

- недозволено, ако претходно жалбата на
обвинетиот е отфрлена како ненавремена
(чл. 425 од ЗКП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79

- се поднесува во рок од еден месец, а не во рок
од 30 дена 80

Суштествена повреда во смиела на чл. 364 ст. 1 т. 11 од ЗКП
- поради неизгаснуван,е за жалбениот основ - имотно

правно побаруван.е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70

Суштествена повреда на одредбите од чл. 364 ст. 1 т. 8 од ЗКП
- доколку второстепената пресуда се заснова на докази
приложени прв пат кон жалбата. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71

Дозволеност на жалбата
- и кога погрешно е насловен основот на жалбата ..... 72
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Повреда на правото на одговор на жалба - чл. 369 од ЗКП
- во случа] кога жалбата на оштетениот не му е

доставена на обвинетиот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73

Неправо повгоруватье на кривичната постапка - чл. 401 од ЗКП
- околности кои се земаат предвид при изрекувагье
на единствена казна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74

Здравствена установа
- не е овластена да поднесе жалба во врска со

определуваlЬе на мерка за безбедност 0 • • • • •• 81

Потерница
- прекин на роковите за настапуван.е на релативна

застареност , а не и за апсолутна застареност . . . . . .. 82
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РЕГИСТАР
на Граганското право

(Броjот по текстот го означува броjот на одлуката
од делот за граганското право на оваа збирка)

А
Адвокат, овластуван,а како полномошник, 185
Адвокатска тарифа, 178
Авторско право, 177
Акцептен налог, 90, 94
Анатоцизам (пресметка камата на камата), правно мислен-е 1, 80

Б
Баран,е за заштита на законитоста, 235
Брачен придонес, 6, б-а, 8, 9, 10

в
Вештачен,е, 10
Визба, стекнуван.е сопственост, 20
Воен рок во JHA, оштетуван.а, 64-а
Владение, 29, 30, 31, 32
Возило оштетено, 63, 70
Вонпроцесна остапка

- жалба, 246, 253
- продажба на општествени станови, Начелен став т. 5
- уредував-е начин на користен.е, 253

Вракан.а ка] ништовен договор, 55
Вракан.е во поранешна состоjба, 198, 199
Вракан-е на странска валута, противвредност , 83, 85
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Врзаност за пресуда на кривичниот суд, 179
Втасаност на долг по фактура, 82

г
Градежно земjиште, 13, 16-а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 253

- надомест за комунално ypeДYBalЬe,39
- не постои право на сопственост, 38
- стекнуван.е право со гpaдelЬe, 16-а
- права на Република Македони] а, 37
- уредуван-е на начинот на користен-е, 253

д
Данок, вракан.е, 87, 87-а
Дворно место, уредуван-е на начинот на користен-е, 253
Делегациjа на суд, 182
Депонирано девизно штецеьье, 107
Директор, разрешен, активна легитимациjа, 176
Договор

- за гаранциjа, 93, 94
- за граден-е, 95, 98
- за дело, 5, 6, 96, 98
- за заем на странска валута, 83
- за закуп, 16, 89, 90
- за осигуруватье, 7О-а
- за ортаклук, 108
- за подарок. форма, 50
- за продажба, 88, 95
- за размена на недвижности во странство, 18-а
- за угостителска, туристичка деjност, 91
- неименуван, 57
- ништовност, 49, 50, 51, 52, 54, 55
- општи услови, ништовни одредби, 51

Договор за доживотна издршка
- неизвршуван-е на обврски, 117, 118
- ништовност, 116, 119, 121, 122
- раскинуван-е, 120

Домицилна камата, Правно мислен-е 11, 85,95
Дополнителна пресуда. 219
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--------------------------------------------------------_. __ -

Доставуван,е на полномошник, 189, 196
Доставуван.е на правно лице, 200

Е
Еднаква вредност на даван.ата, отстапуваьье од ЗОО, 83
Експроприjациjа, 44, 45, 46, 47

ж
Жалба

- дополнение, 225
- во вонпроцесна постапка, 246, 253
- непотпишана, отфрлан,е, 222
- поука за изjaBYBalЬe, 220
- рок за изгавуван,е, 186

Животно, причина за штета, 67

з
Забрана за преиначуван.е пресуда на штета на жалителот. 224
Забрана за пре~метка камата на камата, Правно мислен-е 1, 80
Задоцнуван,е со предаван,е на продаден предмет, 75-а, 78, 84
Заедничка сопственост, 6, 6-а, 8, 9 10, 16
Закупец, права при адаптациjа, 16
Закупнина

- еднострано пока чуван-е, 89
- ппакан,е со акцептен налог, 90

Замена на недвижности во странство, 180-а
Замешуван,е во процес, 203, 205, 206
Застареност

- ка] облигационо-правните оцноси, 74, 75
- на наследничката тужба, 113
- на надомест за комунално уредуван,е, 39

Затезна камата, 75-а, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 87-а, 96, 106,
258, 265
- примена на комформна метода при пресметка, Правно

мислен-е 1
- Завод за платен промет како орган за пресметка, Правно

мислеьье 11
Земjоделско земjиште, право на првенствено купуватье, 42
Злоупотреба на право, 11, 12
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и
Игри на срека, штета, 64
Избрани судови, побиван-е на пресуда, 245
Изведувач на работи, одговорност, 98
Извршна постапка

- веродостоjна исправа, приговор, 264
- вракан-е на директор, изминат мандат, 261
- Завод за платен промет, орган на судот, Начелен став 11
- затезна камата на досудени процесни трошоци, 258
- зголемувагье на баразье, 256
- камата, определуван-е во решението за извршуван,е, 265
- нарушено владение и стекнувагье сопственост, 262
- ново баран,е, 260
- постапка за обезбедуватье, 266-270
_заложно право (интабулациjа) за долг на трето лице, 266
- заложно право, определеност при укнижуван,е, 267
- привремена мерка, недозволеност на ревизиjа, 268
- привремена мерка, посгоен-е на опасност, 269
- правно следбеништво (сукцесиjа), 258-а
- потврца за правосилност, извршност, укинуван.е, 259
- приговор, веродостоjна исправа, 264
- тужба за недопуштеност на извршуван,е, 263
- уплата на придонеси за досудена плата, 149-а, 157
- усогласеност со извршната исправа, 257-а

Издршка на дете, 4, 5, 5-а
Изземан,е, 195
Имот стекнат во брачна заедница, 6, 6-а, 8, 9, 1О
Исклучуван-е од наследство, 114
Исправка на пресуда, 218

к
Камата

- домицилна, Правно мислен-е 11, 85
_законека, неопределеност на терминот, 197
_договорна, опрецелена со присилен пропие, 57-а
- в. затезна камата

Компензациjа, 73
Комунално претприjатие, управуван-е, 172
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Комунално урецуван.е на градежно земjиште, надомест, 39
Комформна метода, примена ка] пресметка на камата, Правно

мислен.е I
Конфискациj а, на стан, 48
Кривична пресуда, причинуван-е на штета, 71

м
Месна надлежност врз основа на спогодба, 183
Мируван.е на постапката, 208, 209, 214
Мраз на патот, причина за штета, 59

н
Надомест на РТВ, 99, 102
Надомест за користен,е на хидромелиоративен систем, 43
Надомест на штета, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64-а, 65, 66, 67, 68, 68-а,

69,70, 70-а, 71, 75-а, 78, 79, 91,92,98, 137, 138, 148, 149-а
Наследничка тужба, застареност, 113
Наследуватье

- исклучуван,е, 114
- недостоjност, 112
- на стан од бившата JHA, 115
- остваруван-е други права во посебен спор, Начелен став

Национален парк, штета, 62
На чин на користен-е на дворно место, уредуван,е во вонпроцесна

постапка,253
Ненадлежност на суд, 180
Ништовност на договори, 36, 49, 50, 51, 52, 54, 55

о
Обезбедуван,е во извршна постапка, 266-270

- заложно право за долг на трето лице, 266
- заложно право, определеност при укнижуван-е, 267
- привремена мерка, недозволеност на ревизиjа, 268
- привремена мерка, поетоев-е на опасност, 269
- привремена мерка, правно деjство, 270

Одговорност на основач на претприjатие, 171,174, 258-а
Одлука на суд, цонесуван,е, 221
Општествен капитал, ништовностна располаган.е, 49, 54
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Општествени станови, продажба, Начелен став, т. 5, 166, 167,
168,170

Општи услови на договорот, ништовни одрецби, 51
Органи, причинета штета, 58, 60
Ортаклук, 108
Оспорувагье на татковство, 2, 3
Оставина, в. наследуван.е
Оставинска постапка, 247-252

- недозволеност на ревизиjа, 249, 250, 251, 252
- прогласуван-е на устен тестамент, 247, 248
- остваруван.е на други права во посебен процес, Начелен став,

т.4,250
Откажуван.е од затезна камата однапред. недозволено, 77
Очув, надомест за душевна болка, 69

п
Парична обврска, эадоцнуван.е со плакан,е, 78, 79
Пасивна нелегитимираност на Република Македонита I

- во спор за "диви" градби, 22
Повторуван.е на постапка, 236
Поука за правен лек, 220
Подарок

- од страна на брачни другари, 7
- форма на договорот, 50

Право на користеIЬе на градежно земjиште, 13, 16-а, 35, 36, 38, 40,
41,44

Право на сопственост, в. сопственост
- замена со недвижност во странство, 18-а
-стекнуван.е, 17, 18
- пренос, 18

Правен лек, предаван-е на ненадлежен суд, 187, 188
Правно следбеништво, сукцесиjа, 258-а I
Пребиван-е, 73
Прекин на постапката, 207
Пресуда, неуредност на изрека, 223
Пресудена работа (res judicata), 215, 216
Придонеси за пензиско и инвалидско осигуруван-е во работен спор,

149-а, 157
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Присилно извршуван.е на затезна камата, Правно мислен-е 1, 11,265
Прогласуван.е на тестамент, 247, 248
Противтужба, 202
Процесна постапка

- баран.е за заштита на законитоста, 235
- вешта чен-е, 21О
- вонсудско порамнуван,е, 192
- вракан,е во поранешна состогба, 198, 199
- врзаност за пресуда на кривичниот суд, 179
- делегациjа на суд, 182
- дозволеност, недозволеност на ревизиjа, 226, 227, 229, 232,

233,234,236,237,238,239,249,250,251,252,268
- дополнителна пресуда. 219
- доставуван.е на полномошник, 189, 196
- доставуван-е на правно лице, 200
- замешуван,е во процес, 203,205, 206
- избрани судови, побиван.е на пресуда, 245
- изземан-е, 195
- исправка на пресуда, 218
- мируван-е на постапката, 208, 209, 214
- надлежност на судиjа-поединец, 181, 184
- навременост на ревизиjа, 228, 230
- ненадлежност на суд, 180
- неопределеност на тужбено баран-е, 197
- непотпишана жалба, отфрлан.е, 222
- отфрлан.е на дополнение на жалба, недозволено, 225
- полномошник на странката, овластуван.е на адвокат, 185
- предаван-е на правен лек на ненадлежен суд, 187, 188
- пресудена работа (res judicata), 215, 216
- повреда на забрана на преина чуван-е на штета на

жалителот, 224
- повторуван-е на постапката, 236
- поништуван.е на судско порамнуватье, 217
- поука за правен лек, 220
- прекин на постапката. 207
- преуранетост на тужба, 213
- причини на ревизиj ата, 231
- противтужба, 202
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- рок за жалба, 186
- сослушуваьье на странките како доказ, 211
- спогодба за месна надлежност, 183
_странкарска способност на зцружуваьье кое не е правно
лице, 184

- стопански спорови, 240, 241, 242, 243, 244
- суштествена повреда, 212
- течен-е на процес (litis pendentio), 193
- тужба, неуредност, 204
_тужба за утврцуван,е ништовност на правно дело, 201
- трошковник, 191
- учество во донееуван-е на судска одлука, 221

р
Работен оцнос

-засноваIЬе, 124, 125,127,143
- заснован.е на определено време, 123
- надомест на трошоци за превоз, 128
- надомест на штета при незаконит престанок, Начелен

став т. 7, 138, 149-а, 157
- оддапечуван.е од работа (суспензиjа), 147
-отпремнина, 129,144,145,151
- право на плата, 134, 135, 148
_престанок поради учество во нелегитимен штраjк, Начелен

став т. 6
- распоредуван-е на работно место, 131
- регрес за годишен одмор, 130, 136, 142-а
_постапка за утврцуван-е на штета, 137
_придонеси за пензиско и инвалидско осигуруватье, 149-а, 157
Работен спор, 123, 126, 132, 133, 133-а, 137, 139, 140, 141, 142,
142-б, 143, 146, 149, 149-б, 150, 152, 153, 155, 155-а, 156, 157,
158, 159

Работник, придонес во настануван-е на штетата при отказ, 138, 148
Размена со недвижност во странство, 18-а
Регистрациjа

- на политички партии, 272, 280
_на претприjатиjа, 273, 274, 275, 276,277,278,279, 281
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Ревизига
-дозволеност,недозволеност,226,227,229,232,233,234,236,

237,238,239,249,250,251,252,268
-навременост, ненавременост, 228,230
- причини, 231

Република Македониjа
- активна легитимациjа при спор за стан на бившата СФРJ, 169
- пасивна нелегитимираност при процес за "дива" градба, 22
Рибен фонд, штета, 66

с
Салдо, негативно ка] тековна сметка, 76
Складиштар, вадомест на штета, 92
Следбеништво, правна сукцесиjа, 258-а
Службеност, 27, 28
Смекаван.е на посед, в. владение
Сопственост

-заедничка,6, 6-а, 8, 9,10,16,24
- злоупотреба на право, 11, 12
- на визба, со купуван.е на станот, 20
- пасивна нелегитимираност на Република Македони] а ка]

"дивите" грацби, 22
- постапка за вракан-е на одземени предмети во кривична,

прекршочна и други постапки, 23
- стекнуван,е врз основа на пресуда, без предаван.е на

владението на недвижноста, 21
- заштита на заедничката сопственост, односно на сосопственоста,

24,34
- губен.е на право со напуштан,е,
- стекнуван.е со одршка од страна на правни лица, 25-а
- врз заеднички простории во згради на бившата JHA, 33
- непостоен,е врз национализирано градежно земjиште, 38

Сопственичка тужба
- ка] сосопственост, 14, 24
- спрема трет, кога правото е утврдено со пресуда без

предавав-е на владението, 21
- за шума, 19

Сопарничари, 161
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Сослушуван,е на странките како показ, 211
Срам, 68
Стан

- отказ, 165
- службен, 160
- тужба за испразнував.е, 164

Станарско право
- на вонбрачен другар, 1О-а
- на внук, 162, 163
- на стан во сопственост на гратани, престанок, 55-а

Станбен спор при доделуван-е на стан, 161
Странкарскаспособност, 184
Стечаj,271
Стопански спорови, постапка, 240, 241, 242,243, 244
Странска валута, вракан,е, 83
Судиjа-поединец, надлежност, 181, 184
Судска такса, Начелно правно мислен-е т. 8
Судско порамнуваьье, понишгуван-е, 217
Суштествени повреди на постапката, 212

т
Такса, судска, Начелно правно мислен-е т. 8
Татковство

- оспоруватье, 2
- утврдуван,е, 1

Телефонски приклучок
- двоjник, 101
- пренесуван,е, 100

Тековна сметка, 104
- злоупотреба на чекови, 103, 105
- раскинуван-е на договор, 106

Тестамент,
- ништовност, 109, 110, 111
- прогласуваlЪе, 247, 248

Течетье на процес (Iitis pendentio), 193
Трговско друштво, органи, 173
Трошковник, 191
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Тужба,
- неуредност, 204, 197
- за утврдуван,е ништовност на правно дело, 201
-преуранетост,213
- противтужба, 202
- за утврдуван,е обврска за штета во работен однос, 137

у
Угостител, вагон-ли, надомест на штета, 91
Утврдуван,е на татковство, 1
Утужуван,е на затезна камата, 81

ф
Фактура, рок за исплата, 82
Физичка делба, 254,255

х
Хидромелиоративен систем, надомест за користен,е, 43

ц
Цена,

- продажна, на станови, 96

ч
Чекови, злоупотреба, 103, 105

ш
UUтедеIЪе,девизно,107
Штецилници, штедно-кредитни организации, ликвидациjа, 175
UUTeTa,надомест, 58, 59, 60,61,62, 63, 64, 64-а,65, 66,67,68,6 8-а,69,

70,70-а,71, 75-а,78, 79, 91, 92,98, 137, 138, 148, 149-а
Шума, сопственичка тужба, 19
Шумска штета, 61
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РЕГИСТАР
на прописите и одлуките ПО управните спорови

(Прописите во регистарот се средени по азбучен ред и материjа.
Броjот по цртичката го означува броjот на одлуката во оваа

збирка, во делот за управното право)

Адвокатура
Закон за адвокатурата ("Службен весник на РМ" бр. 80/92)

Член 9 - 1

Безбедност на сообракают на патиштата
Закон за безбедност на сообракагот на патиштата ("Службен )
весник на СРМ" бр. 21/84, 32/85)

Член 143 - 104

Ветеринарна служба
Закон за ветеринарната служба("Службен весник на СРМ" бр.
15/73, 28/91 и на РМ бр. 83/92)

Член 3,27 - 2
Воена обврска

Закон за воената обврска ("Службен ли~т на СФРJ" бр. 64/85,
26/89)

Член 57 ст. 1 - 4
Води

Закон за водите ("Службен весник на СРМ" бр. 6/81,37/87,51/
88, 20/90, 23/90, 24/91)

Член 37 - 3
Вработуван.е Закон за вработувагьето ("Службен весник на СРМ"

бр. 38/87, 18/89,36/89,17/91,36/91)
Член 29а - 5
Член 30 ст. 1 - 6
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Времени обjекти
Одлука за начинот и условите за изградба на времени обjекти
("Службен гласник на Општина Кичево" бр. 7/87)

Член 18 ст. 1 т. 6 - 7

Градежно земjиште
Закон за градежното земjиште ("Службен весник на СРМ" бр.
10/79,18/89, 21/91)

Член 5, 18, 19, 37а - 111
Член 12 - 92
Член 14 - 11
Член 16 - 12, 50, 52
Член 17, 36 - 13
Член 36, 37 - 14
Член 37 - 15

Даноци и jавни приходи
Закон за даноците на граганите ("Службен весник на СРМ"
бр. 12/87)

Член 125, 132 - 20
Закон за изменуван.е и дополнуван,е на Законот за
републичките даноци на граганите ("Службен весник на СРМ"
бр. 21/91

Член 3 ст. 2 - 18
Закон за оданочуван.е на производи и услуги во прометот
("Службен лист на СФРJ" бр. 33/72, 31/88)

Член 5 - 20
Член 48 ст. 1 - 27

Закон за данок на промет на недвижности и права ("Службен
весник на СРМ" бр. 40/84 ... 38/90)

Член 4 ст. 1 т. 6, ст. 3, 4, чл. 23 - 23
Член 4 ст. 1 Т. 6 - 24
Член 5 - 21
Член 23 - 22, 26
Член 35 - 25

Закон за дано ците на имот ("Службен весник на РМ"
бр. 80/93)

Член 24 - 21
Закон за Управата за [авни приходи ("Службен весник на РМ"
бр. 80/93)

Член 21 - 94



Девизно работен.е
Закон за девизното работеьье ("Службен лист на СФР1" бр.
66/85, 71/86, 3/88, 39/88, 85/89)

Член 38 ст. 1 - 93
Одлука на Владата на РМ за условите под кои Народната банка
на Макецони] а ке издава одобрение за пребиван-ето со
странство на претприjатиjата и други правни лица од Република
Македониjа бр. 23-2435/1 од 21.11.1991 година - 93

Додаток на деца
Закон за општествена заштита на децата ("Службен весник
на СРМ" бр. 6/81, 38/91)

Член 6, 18, 19, 20, 23 - 28
Член 23 - 29

Правилник за утврдуван.е на висината, условите и начинот на
остваруван-ето на додагоците на деца ("Службен весник на
СРМ" бр. 38/92)

Член 19 - 30

Експроприjациjа
Закон за експроприjациjата ("Службен весник на СРМ"
бр. 47/73)

Член 25, 70 - 35

Здравствено осигуруватье
Закон за здраветвената заштита ("Службен весник на СРМ"
бр. 10/83)

- 46
Член 63 ст. 2, 3 - 42

Закон за здравствената заштита ("Службен весник на СРМ"
бр. 38/91)

Член 11 ст. 1 т. 8 - 43
Член 20 - 44
Член 21 - 45
Член 137 - 120, 127

Закон за здравствената инспекциjа ("Службен весник на СРМ"
бр. 6/85)

Член 7 - 98
Здружуван,е на граганите

Закон за општествените организации и здружениjа на грагани
- пречистен текст ("Службен весник на СРМ" бр. 13/90)

Член 12, 13 - 55

I
I
Г
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Живеалиште и престоjувалиште
Закон за пригавуван,е на живеалиштето и престоjувалиштето
("Службен весник на СРМ" бр. 42/84)

Член 9 - 40
-41

Закон за пригавуван,е на живеалиштето и престоjувалиштето
на граганите ("Службен весник на СРМ" бр. 36/92)

Член 2 - 38, 39
Животни

Здравствена заштита на животните ("Службен весник на СРМ"
бр. 30/77, 28/91)

Член 77 - 2

Инвестициони обjекти
Закон за изградба на инвестиционите обjекти ("Службен
весник на СРМ" бр. 15/90, 11/91)

Член 34-б - 80
Член 37 - 47,48

Инспекции
Закон за здраветвената инспекциjа ("Службен весник на СРМ"
бр. 6/85)

Член 7 ст. 1 т. 3 - 98
Закон за инспекциjа на трудот ("Службен весник на СРМ"
бр. 31/85)

Член 16, 34 - 95
Закон за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и на РМ бр. 63/94)

Член 106 - 99
Закон за управната инспекциjа ("Службен весник на СРМ" бр.
29/79,22/81, 23/90)

Член 1, 18 - 121

Катастар ..
Закон за премерот и катастарот на земjиштето ("Службен
весник на СРМ" бр. 34/72, 13/76)

Член 48, 49 ст. 3 - 35, 49
Член 56 - 52

Национализацига
Закон за национализциjа на наемните згради и градежното
земjиште ("Службен лист на ФНРl" бр. 52/58) - 103



~
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Облигациони односи
Закон за облигационите односи ("Службен лист на СФРl"
бр. 29/78, 39/85, 57/89)

Член 277 - 129
Образование

Закон за насоченото образование ("Службен весник на СРМ"
бр. 16/85,29/86, 7/88, 18/89, 29/89)

Член 85 до 89, чл. 277-281 - 54
Закон за Центарот за образование на кадри за безбедност и
општествена самозаштита ("Службен весник на СРМ"
бр. 10/84, 36/88)

Член 29 - 54
Општествен капитал

Закон за трансформациjа на претприjатиjата со општествен
капитал ("Службен весник на РМ" бр. 38/93, 48/93)

Член 50, 60 до 64 - 128
Општествена сопственост, противправно заземан,е, в. узурпациjа

i
i

J

Патни исправи
Закон за патните исправи на државjаните на СФРl ("Службен
лист на СФРJ" бр. 30/79, 36/79, 53/85)

Член 43 ст. 1 т. 3 - 57
Член 43 ст. 1т. 5 - 58
Член 43 ст. 1 т. 6, ст. 5 - 56

Пензиско и инвалидско осигуруван-е
Основен закон за пензиското и инвалидекото осигуруван-е
("Службен лист на СФРl" бр. 51/64)

Член 134 ст. 2 - 59
Член 184ст. 2 - 62

Закон за основните права од пензиското и инвалидското
осигуруван-е ("Службен лист на СФРl" бр. 35/72)

Член 34 ст. 1 - 60
Член 37 ст. 3 - 61

Закон за основните права од пензиското и инвалидекото
осигурував-е ("Службен лист на СФРJ" бр. 23/82) (ЗОППИО)

Член 18 - 65
Член 21, 22 - 68
Член 37 ст. 3 - 69

Закон за измени и дополнуван.а на ЗОППИО ("Службен лист
на СФРl" бр. 44/90)

Член 36 - 62
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Работни односи
Закон за основните права од работен однос ("Службен лист на
СФРJ" бр. 60/89, 42/90)

Член 21 ст. 1 т. 4 - 76
Закон за работните односи ("Службен весник на РМ"
бр. 80/93)

Член 58 -78
Член 138 - 120, 127
Член 142 -77f

Закон за пензиско и инвалидско осигуруваьье на Македонига
("Службен весник на СРМ" бр. 18/83) (ЗПИО)

Член 9 - 65
Член 9 ст. 1 т. 4 - 66
Член 15, 84 - 68
Член 42, 43 - 69
Член 123 - 71

Закон за измена и дополнуватьа на ЗПИО ("Службен весник
на СРМ" бр. 4/89)

Член 6, 151-а - 64, 75
Член 6 -74

Закон за пензиското и инвалидското осигуруван-е ("Службен
весник на РМ" бр. 80/93)

Член 11ст. 1 т. 9, чл. 39 ст. 2, чл. 61 ст. 3 - 67
Член 11т. 8, чл. 133ст. 2 Т. 3 - 72, 73
Член 117,204 - 70

Закон за старосно осигурував-е на земjоделците ("Службен
весник на СРМ" бр. 15/78)

Член 1 ст. 2 - 74, 75
Постапки - в. управна постапка, управни спорови
Прекршоци - постапка на судовите по незавршените предмети на

органите на управата - Мислегье на Општа седница на ВСРМ
од 1996 год. (т. 9)

Просторно планиратье, в. урбанизам
Противправно заземаьье на земjиште во општествена сопственост,

в. узурпацига

Правилник за општите мерки или нормативи за заштита при
работа со дигалки ("Службен лист на СФРJ" бр. 30/69, 41/69)

Член 7,ст. 3 - 79
Регистрациjа на возила

Правилник за регистрацига на моторни и приклучни возила
("Службен весник на РМ" бр. '13/93)

Член 5 ст. 3 т. 3 - 8
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Самосго[но вршен,е деjности
Закон за самостогнс вршен.е на деjности со личен труд
("Службен весник на СРМ" бр. 18/89, 46/89, 23/90 и на РМ
бр. 13/93)

Член 8, 10 - 80
Закон за самосто]но вршен,е на стопанска деjност - 19

Семетно право
Закон за семеютвото ("Службен весник на РМ" бр. 80/92)

Член 14 - 115
Сопственост

Закон за основните сопственосноправни односи ("Службен
лист на СФР1" бр. 6/80)

Член 12 ст. 1 - 49
Закон за сопственост на делови од згради ("Службен весник
на СРМ" бр. 20/74)

Член 20 - 87 в. узурпациjа
Социj ална заштита

Закон за социjалната заштита ("Службен весник на СРМ"
бр. 9/86, 17/91, 38/91 ина РМ бр. 14/95) - 88, 89

Споменици на културата
Закон за заштита на спомениците на културата ("Службен
весник на РМ" бр. 24/73)

Член 6 - 90
Станбени односи

Закон за станбените односи - пречистен текст ("Службен
весник на СРМ" бр. 48/88)

Член 12, 13 - Начелен став од 11.IV1994 година, т. 5
Член 22 - 114
Член 58 - 91

Станови во општествена сопственост, продажба
Закон за продажба на становите во општествена сопственост
- пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 8/93)

Член 3 став 2 - Начелен став од 11.IV1994 година, т. 5

Такса
Закон за административните такси ("Службен весник на РМ"
бр. 17/93)

Член 15 т. 19 - 122
Закон за комуналните такси ("Службен весник на СРМ"
бр. 10/81)

Член 4 ст. 1т. 2 - 53
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Териториjална одбрана
Закон за граганските лица на служба во териториjалната
оцбрана ("Службен весник на СРМ" бр. 32/87)

Член 42 - 17

Узурпациjа
Закон за уредуван-е на имотните односи настанати со
противправни заземан-а на земjиште во општествена
сопственост ("Службен весник на СРМ" бр. 31/72,44/91)

Член 6 - 113
Член 13 - 117
- 130

Управа
Закон за државната управа ("Службен весник на СРМ"
бр. 45/80)

Член 40 ст. 2, чл. 148 - 97, 98
Закон за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр.
40/90 и на РМ бр. 6~/94)

Член 106 - 99
Закон за управната инспекциjа ("Службен весник на СРМ"
бр. 29/79, 22/81, 23/90)

Член 1, 18 - 121
Одлука за на чинот на преземан,е на работите на општинските
органи на управата ("Службен весник на РМ" бр. 31/85

Член 1ст. 1 - 96
Управна постапка

Закон за општата управна постапка - пречистен текст
("Службен лист на СФРl" бр. 47/86)

- 116
Член 125 - 102, 103
Член 171 - 105, 123
Член 218 - 106
Член 231 - 107
Член 245, чл. 270 - 108
Член 249 - 109
Член 265 - 110
Член 267 - 104,111,112,114
Член 277 - 115

Управни спорови
Закон за управните спорови ("Службен лист на СФРl"
бр. 4/77)

Член 2 ст. 5 - 118, 119
Член 6 - 121, 122, 123, 124,-125, 126
Член 9 ст. 1 - 120, 128
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Член 12 - 117, 118, 130
Член 40 - 113

Урбанизам и просторно планиран-е
Закон за системот на просторното и урбанистичкото
планиран-е ("Службен весник на РМ" бр. 38/85)

Член 22 ст. 1 - 81
Член 47 - 86
Член 63 - 107
Член 67, 68 - 83, 84, 85

Одлука за изменував-е и цополнуван.е на деталните
урбанистички планови од помал обем на подрачjето на Град
Скопjе ("Службен гласник на Град Скопjе" бр. 18/87)

Член 6 ст. 2 ал. 4 - 82
Уставен суд на Република Македонига

Устав на РМ ("Службен весник на РМ" бр. 52/91)
Член 112 ст. 3 - 94

Уставен закон за спроведуван.е на Уставот на РМ ("Службен
весник на РМ" бр. 52/91)

Член5СТ.4-95
Деловник на У ставниот суд на РМ ("Службен весник на РМ"
бр. 70/92)

Член 79 - 94

Царини
Царински закон ("Службен лист на СФРJ" бр. 34/90)

Член 16 - 95
Член 239 ст. 1 - 100
Член 268 ст. 1 - 101
Член 371, 278, 380 - 95

Закон за царините ("Службен весник на РМ" бр. 20/93)
Член 22 ст. 12 - 101
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