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IIAчелии СТАВОВИ

На заеднички седиици и на советуван-а на: Соjузниот суд.
врховните судови на републиките и на цокраините и Врховниот воен
суд, во врека со примената на кривичното материjално и процесно
право во 1985, 1986, 1987, 1988 и 1989 г. се донесени следниве на
челни ставови и заклучоци

1. На ХХХ заедничка седница одржана на 22 и 23 ма] 1986 г.:

Начелен став бр. 11/86
Врз исказат на сведокот KOj поДоцна во истата кривична работа

:Кс стане обвинет не може да се заеновува судеката одлука, а запис
никот за сосдушуван-е на сведокот ко] во иетиот кривичен предмет
станал обвинет се издвоjува од спиеите на предметот.

Начелен став бр. 2/86
Кога цивилно лице се [авува како поттикнувач или помагач на

Боено лице или на граганско лице на служба во вооружените сили
во кривичното дело грабеж и покраj тоа уште и како самостоен
извршител на кривичното дело грабеж, Воениот суд е надлежен да
му суди и на цивилното лице за сите деjствиjа доколку е надлежен
да му суди на всеното или граганското лице на служба во вооруже
ните сили во смиела на чл. 15 ст. 2 од ЗВС.

Под поимат кривично дело против службената должност, пред
видено во К3, од чл. 15 ст. 2 од ЗВС, се сметаат кривичните дела
против службоната должност на службените лица во соjузните органи
предвидени во КЗ на СФР] и во соодветните глави на републичките
и покраинските закони и во други закони.

п. На XXXIV заедничка седница одржана на 17 и 18 jуни
1987 г.:

Начелен став бр. 3/87
Кога осудениот со одлука за помилува~е делумно е ослободен

од иэвршуватьето на казната. па судот, не знаеj.Ки за ова помилуватье,
во постапката за вояредно ублажуван.е на казната. донесе решение
со кое се преиначува правосилната пресуда во поглед на одлуката
за казната и му ja ублажи казната Koja по вид и траетье е идентична
со казната содржана во одлуката за помилуван.е, намалуватьето на
казната кос е извршено во двете одлуки нема да се собира, туку
ке се земе дека казната е намалена до мерката Koja еадредена
идентично и во едната и во другата одлука.
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Кога одлуката за помилуван-е и решението за вонредно убла
жуватье на казната при чие доиссуван-е судот не знаел за помилува
н-ето содржат разни одлуки ВО поглед на видот на казната или
траезъето на казната, намалувагье. односно ублажувагье на казната
l~e се пресмета по онаа одлука кога е поповолна за осудениот.

Наведенивс ставови треба да се применунаат и во случаите
кога при донееувавето на одлуката за помилуватье, на органот за
помилуван-е не му било познато дека судот довел решение за вон
редно ублажуватье на казната. доколку органот надлежен за поми
луваве дополнително не опреди нешто друго.

Ако се поjави сомнение ВО изрекуватьето на казната по повод
на овие одлуки, за тоа врз основа на член 136 ст. 1 од 3КП ке
одаучи претседателот на советот на СУДОТ ко] судел во прв степен.

Начелен етав бр. 4/87
Повредено е начелото на забрана на реформацио ин пеjуе

(член 378 од 3КП) во случаj кога првостепениот суд на новиот гла
вен прегрес го осуди обвинетиот по построг кривичен закон, откако,
второстепениот суд, ко] Вб.ке по повод на жалбата на надлежниот
обвинител иэjавена само поради одлуката за кривичната санкцига, по
службена должност (поради суштествена повреда на одредбите на
кривичната постапка) ja укинал второстепената пресуда.

III. На ХХХУI заедничка седница одржана на 17 ма] 1988 Г.:

начелев став бр. 1/8В
При угардувавето на фактите кои се однесуваат на личноста

на малолетникот (чл. 471 ст. 1 од ЗКП), претставникот на органот
за старателство (центарот за социтална работа), може да се сослуша
како сведок:

а) за околностите што ги опфайа извештаjот на органот за
старателство (чл. 471 ст. 2 од ЗКП) и

б) за околностите во врска со прибавуван.ето податоци за пич
носта на малолетникот, што на органот за старателство му ги дове
рил судиjата за малолетници (чл. 471 ст. 3 од 3КП).

Претставникот на органот за старателство може да се сослуша
како сведок ако прибавувал податоци кои се однесуваат на личноета
на малолетникот.

Начелен став бр. 2/88
Пропишаниот тримесечен рок за поднесуван.е баран-е за од

меруван-е на трошоците на постапката во чл. 96 ст. 2 од 3КП е
преклузивен рок.

Во случаj кога против пресудата или решението со кое се
запира постапката е поднесена жалба" лицата од чл. 96 ст. 2 од
3КП можат да бараят одмеруватье на трошоците во постапката, во
рок од три месеци од денот на доставувавето на правосилната пре
суда, односно решението.

Ако против одлуката од претходниот став не е поднесена жал
ба, судот не е должен на наведените лица повторно да им доста
вува одлука со клаузула за правосилност. Во таков случа] рокот за
поднесуваве барагье за одмерувазье на трошоците во постапката тече
ОД денот на правосилноета на тие одлуки:
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Начепен став бр. 3/88
1. Ако за кривично дело, утврдено со соjузен закон, обвине

тиот е ссуден на казна затвор помалку од една година, за бара
тьето за вонредно преиспитувагье на правосилна пресуда одлучува
судот во републиката, односно во покраината (чл. 426 ст. 1 од ЗКП).

2. Кога сите или некои олделни казни затвор за кривичните
дела во стек одредени со соjузен закон се утврдени во траетье од
една година, а е изречена единствена казна затвор наjмалку една
година, за одлучуван.е за баратьето за вонредно преиспитувагье на
правосилната пресуда е надлежен Соjузниот суд.

3. Кога обвинетиот е ссуден за кривични дела во стек кои
се опредени со соjузен и со републички, односно со покраински
закон, а е изречена единствена казна наjмалку една година затвор
или потешка казна, за одлучуван,е по баратьето за вонредно преис
питуватье на правосилната пресуда е надлежен:

а) Соjузниот суд за сите кривични дела одредени со соjузен
закон под услов барем за едно од авие кривични дела да е утвр
дена казна затвор наjмалку една година, или потешка казва.

б) Врховниот суд на републиката, односно на покраината за
кривичните дела предвидени со републички, односно со покраински
закон и за кривичните дела предвидени со соjузен закон, ако сите
поединечни казни за кривичните дела од соjузниот закон се утврдени
на помалку од една година затвор.

4. Врховниот суд на републиката, односно на покраината одлу
чува за баране за вонредно преиспигуваьье на правосилна пресуда.
ако обвинетиот е осуден за кривично дело грабеж според републич
киот, односно според покраинскиот кривичен закон и во случаj кога
кривичното дело грабеж опфайа и некое кривично дело од КЗ на
СФРJ.

5. При одлучуватьето по баран-ето за вонредно преиспитуван.е
на правосилна пресуда се применунаат одредбите од чл. 420 ст. 2
во врека со чл. 429 од ЗКП (бенифициум кохезионис) и во корист
на обвинетист ко] сам не можел да поднесе такво вонредно правно
средство пред истиот суд, ако станува збор эа единствена постапка
вавршена со една правосилна пресуда.

6. Ако за одлучуван.е по барането за вонредно преиспитуван.е
на правосилната пресуда во предметот се надлежни Соjузниот суд и
судот во републиката, односно во покраината, одлуката прво ia доне
сува надлежниот суд во републиката, односно во покраината.

Начелен став бр. -1/88
Во текст на издржувагьето на казната затвор не тече релатив

ната застареност на извршуван.ето на казната.
Доколку доjде до прекинуван.е на издржуван.ето на казната

затвор, од Koja и да с причина, релативната застареност почнува
да тече одново и тоа од денот на прекинуватьето. Во то] случаj
апсопутната застареност се смета од денот кога пресудата станала
правосипна..

Начелен став бр. 5/88
Кога [авниот обвинител во текст на постапката се откаже од

обвинението против обвинетото одговорно лице, така што да остане
обвине-го само правното лице, или ако судот наjде дека ДО извршу-
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ватьето на стопанскиот престап не дошло со деjствието на обвинетсто
одговорно лице, тоа не прететавува законска причина, во смиела на
чл. 56 ст. 2 од ЗСП за спроведувазье на постапката само против
обвинетото правно лице. 3атоа во таков случаj треба да се одбие
обвинението протин обвинетото правно лице.

IV. На LXII заедничка седница одржана на 22 jуни 1989 г.:

Начеден став бр. 1/89
Оштетеното лице не може да преземе гонен-е за кривичии дела

против основите на социталистичкото самоуправно уредувано и без
бедноета на СФРj, па ниту за кривичното дело предиэвикуватье на
национална, расна и верска нетрпеливост од чл. 134 ст. 2 од КЗ
на СФJ?J.

Ако со извршувагьето на кривичното дело против основите на
социjалистичкото самоуправно општествено уредуватье и безбедноста
на СФРJ настанала таква последица со Koja ее повредува или загро
зува некое лично или имотно право, оштетеното лице може да пре
земе гонен-е само за соодветно друго кривично дело (навреда, при
силба, телесна повреда и др.) со приватна, одноено ео супсидиjарна
тужба.

Начелен став бр. 2/89
Ако против првостепената пресуда изjавиле жалба само некои

ОД сооптужените, второстепенист суд ja иепитува побиваната пресу
да по сите основи предвидени во чл. 376 ст. 1 Т. 1 и 2 од ЗКП.
само по однос на оптужените што се жалеле, а по одное на соопту
жените што не изjавиле жалба, ja испитува побиваната пресуда само
под условите и во рамките од чл. 380 од ЗКП.

Во таков случа] второстепениот суд не е овластен, по однос
на сооптужените што не се жалеле да [а укине или да ja преиначи
побиваната пресуда поради повреда на одредбите на кривичната по
стапка или поради повреди на кривичниот закон на штета на опту
жениот (чл. 376 ст. 1 точка 1 од ЗКП), ако 'во однос на оптужениот
што не изjавил жалба побиваната пресуда ja преиначи само по однос
за одлуката за кривичната санкцига.

Начелен став бр. 3/89
Ако на главни от претрес, пред судот што суди само во прв

степен, надлежниот тужител го измени фактичкиот опис на делото,
така што наместо кривичното дело за кое се води редовна кривична
постапка, обвинетиот го обвини за кривично дело за кое се води
скратена поетапка, постапката продояжува според опредбите ШТО
важат за скратена постапка. Во таков случа] рокот за жалба против
пресупата изнесува осум дена, а по однос на известуван.ата на стран
ките за седницата на советот на второстепениот суд се применуваат
опредбите ОД чл. 446 ст. 1 од 3КП.

Начелен став бр. 4/89
Ако советот по повод на приговорат против обвинителниот акт

наjде дека постои грешка или недостатоци во обвинителниот акт или
во самата постапка. или дека е потребно подобро разгаснуван,е на
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состоjбата на работите за да се испита основаноета на обвинителиист
акт и поради тоа да се врати обвинителниот акт со цел забележаните
недостатоци да се отстранат, или истрагата да се допопни. односно
да се спроведе, а обвинетиот сс наога во притвор, притворот нема
да се укине само поради тоа што веке изминал максималиист рок
пропишан за траезъето на притворот во истрагата. туку во поглед
на притворот ке се постапи во се според одредбата од чл. 199 ст. 2
од ЗКП.

V. На советуван-ето одржано на 24 и 25 ма] 1986 г.:

заклучок бр. 1/86
Според чл. 197 ст. 2 од ЗКП во случаj кога советот ке го

одбие предлогот на jавниот обвинител или на истражниот судиjа
за продолжуватье на притворат во истрагата над еден месец, жал
бата на jавниот обвинител едозволена.

Заклучок бр. 2/86
Рокот за жалба за лицата од чл. 360 ст. 2 од ЗКП тече од

денот кога на оптужениот му е доставен преписот од пресудата,
а од денот кога то] препис е доставен на бранителот само во слу
чаите кога според одредбите на ЗКП е нужно преписот од пресу
дата да му се достави само на бранителот (чл. 123 ст. 3 од ЗКП
и чл. 300 ст. 3 од ЗКП во врека со чл. 70 ст. 3 од ЗКП).

Заклучок бр. 3/86
Во случаите кога во Царинскиот закон е предвиден прекршок

за царинека измама, иако деjствието ги содржи обележjата на кри
вичното дело измама од чл. 161, или грабеж од чл. 162, или ситно
дело измама од чл. 168 од КЗ на СРМ:, делото ке се казни како
прекршок, а не како кривично дело, бидеj'ки Царинскиот закон, како
посебен. ja исклучува примената на К3 како општ.

заклучок бр. 4/86
Баразъето за утврдуван.е и признаватье на работен стаж подне

сено до СИЗ-от за пензиско и инвалидско осигуруван.е, кога врз
основа на тоа води и постапка според прописите од ЗОУП, изведува
докази И врз основа на тоа донееува одлука, не може да претета
вува основ за донесуван,е одлука, туку само повод за поведуван-е
постацка. па без оглед на тоа дали баравето содржи и невиетинити
наводи, тоа не е во вистинска врека со заблудата на оно] ко] ja
донесува одлуката, па поради тоа во ово] случаj не е оетварена
неопходната причинска врска како обележjе на КРИВИЧНОТО дело
измама.

Со поднесуван-ето на правосилното решение за утврдуватье И
признаван-е на работен стаж. заедно со баравето за утврдуватье на
правото на старосна пензиjа, исто така не се остварени обележjата
на кривичното .дело измама, бидеjки правосилното решение за утвр
дуван-е и признаван.е работен стаж кое не е изменето во постапката
предвидена со закон не може да се смета за лажен факт.

3аклучок бр. 5/86
1. Ако печатените работи наведени во ст. 2 од чл. 3 од

ЗС3СПДВИ, спротивно на то] пропие не се користат иеклучиво како
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службен материjал за внатрешна работа на државните органи, орга
низации на здружен труд и други организации ~ заедници, туку и
се наменети на [авноста и ако се работи за гавно растурагье се
печатат на печатарска машина или се умножуваат на друг начин,
а се сметаат за печатени работи во смиспа на ово] закон и на нив
ке се применуваат одредбите на ово] закон за забрана на растура
~e на печатени работи и за поетапката за изрекуваThе на оваа мерка
ако имаат содржина поради Koja се забранува растуратьето на печа
тени работи.

1. Диспозитивот на решението за забрана на растуран.е пе
чатени работи треба да содржи и означуватье на делото на тие
работи (поглавjе, страница и елично) поради чиjа содржина оваа
мерка се изрекнува, без цитиран-е на содржината на тоа дело.

2. Забраната на растуран-е печатени работи може да се изрече
само поради делото и содржината наведени во предлогот на [ав
ниот обвинител. Пречекоруваэьето на ова овластуван,е претставува
суштествена повреда на одредбите од кривичната посталка.

3. Наредбата да се одземат сите примероци на печатените ра
боти чие растуран-е се забранува, [а извршува судот ко] донесува
решение во ПрЕ степен, согласно со одредбите од чл. 134 и 135 од
ЗКП кои се однесуваат на одэеман.ето на предметите.

4. Одлуката за забрана на растурагье печатени работи се од
несува на одредена работа како целина, вклучувайси ги сите неjзини
делови, без оглед на тоа дали одделни делови поради кои се изре
кува забраната можат да се одвоjат од другите делови. Смиелата на
оваа одлука е во тоа печатената работа што е предмет на забрана
да не може да се растура како таква, ако ко] и да е неjзин дел
има содржина поради кота оваа забрана се изрекува.

Оваа мерка важи се дотогаlll додека односната печатена работа
се погавува со содржина поради кога забраната е извршена.

Расгураььето на одделна печатена работа може да се продолжи
ако од неа се отстранат деловите поради кои е изречена забраната
на растуравето. било тоа отстрануватье да се из врши механички. ако
тоа е можно на таков начин, или пак со иэоставагье на тие делови
при повторното печатен-е.

5. Молба за престанок на мерката забрана на растуратье печа
тени работи може да се поднесе по правосилноета на решението
до судот ко] за забраната одлучува во прв степен. По поднесената
молба супот ке спроведе постапка и ке одлучи согласно со опред
бите од чл. 515 од ЗКП со ко] е утврдена постапката за престанок
на мерката за без-бедност.

VI. На советувагьето опржано на 18 ма] 1987 г..

3аклучок бр. 1
Имателите на малогранични пропусници кои повремено и не

евидентирано се вработуваат во Република Австриjа не можат да се
сметаат за jугословенски грагани на привремена работа во странство
во смиела на чл. 81 ст. 2 од ЗДР.

Заклучок бр. 2
1. Во првостепената пресуда што се донесува во смисла на

одредбите на чл. 520 од ЗКП ссуденист не се огласува за виновен
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за дело кое е опфатено со правосилна пресуда на странски суд.
туку се утврдува дека со одредена пресуда е осуден за дела наведени
во изреката на таа пресуда. така што во пресудата се внесуваат
фактичкиот и правниот опис на делата од пресудата на странскиот
суд за ко+а се презема извршувагье и санкциjа за тоа дело, а потоа
се констатира дека делото е казниво и според кривичното законо
давство во сфрJ со наведувагье на одредбата во кота таквото дело
е инкриминирано во сфрJ и за него е пропишана кривична санк
циjа. По тоа со повикуватье на прописите од кривичниот закон во
ко] е пропишана каэна и на другите прописи за изрекуван.е кри
вични санкции се изрекува и кривична санкци]а,

2. Ако со пресулата на странскиот суд се опфатени повейе
кривичии дела во стек, за секое дело од пресудата на странскиат
суд се утврдува кривична санкциjа и според опредбите на чл. 48 од
К3 на СФРJ и се изрекува единствена каэна.

з. На ист начин ке се постапи ако за некои од кривичните
дела извршени во стек не може да се спроведе извршуватьето (на
пр: политички, воени, фискални и други кривични дела), а со пре
судата на странскиат суд не се утврдени поединечните казни за
секо е од тие дела, доколку со посебен договор не е поинаку пред
видено.

4. Ако за некое дело од делата олфатени со пресудата на
странскиот суд не се прифати извршувагье. во изреката на пресу
дата од домашни от суд се одбива барането за иэвршуван,е на пре
судата на странскиот суд во однос на тоа дело, со тоа што е по
требно да се наведат податоците со кои се идентификува пресудата
на странскиот суд, фактичкиот опис на кривичното дело и неговата
правна оцена, и кривичната санкциjа изречена со пресудата на
странскиот суд.

Toj дел на првостепената пресуда мора да се образложи.
5. Паричната казна како споредна не може да се изрече под

никакви услови во пресуда кота се донесува во смиела на чл. 520 од
ЗКП.

Заклучок бр. 3
Со актот за помилуван,е со ко] е дадено ослободуватье од

иввршуваве на казната затвор во целост или делумно, или со ко]
таквата казна е заменета со поблага казна или со условна осуда,
не се гаснат правните последици на осудите кои настапиле поради
висината на извршената казна затвор, доколку тие правни после
дици не се изречно опфатени со актот за помилуван.е, т. е. доколку
со таквото помилуван.е тие изрично не се укинуваат или не се
одредува нивното пократко траене,

vп. На советувавето одржано на 18 ма] 1988 г.:

Заклучок бр. 1
Вредноета на набавните машини за потребите на конкретна

0О3Т, во случаj да не можат да бидат вклучени во процесот на
производството поради нивната нефункционалност за потребите на
нетата 0О3Т, иако инаку се функционални за друга ООЗТ, поради
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што можат да се иродаваат. не прететавува обична (стварна) штета
во кривична смиела.

Заклучок бр. 2
Кога обвинетиот за кривично дело злоупотреба на положбата

или овластуван.ето прибави противправна имотна корист над 5.000.000
динари, а со ДРУГИ деjствиjа злоупотреба на положба или овластуван,е
прибави само каква и да е друга корист (за себе и за друг) или на
друг МУ нанесе било каква штета, сите тие деjствиjа на обвинетиот
треба правно да се оценат како едно кривично дело кражба, а не
покра] тоа уште и како кривично дело злоупотреба на положбата
ИЛИ овластувагьето. како посебно кривично дело од ст. 1 на то;
законски пропие.

заклучок бр. 3/88
1. Од повейе кривичии дела на ситна кражба, эататуван,е или

измама не може да се конструира продолжено кривично дело кражба,
эататуваве или измама со собиратье на износот за прибавуван-е на
противправна имотна корист од одделни ситни дела, иако вкупниот
износ од таа корист преминува 50.000 динари.

2. Ако ситните дела кражба, эататуваве или измама од кои
е прибавена противправна имотна корист над 50.000 динари, се
извршени во таков временеки континуитет што да претставуваат една
природна целина, ке се работи за продолжено кривично дело на
ситна кражба, эататувагье или измама.

Заклучок бр. 4/88
Со издаването меница кога е ненаплатлива со намера на то;

начин да се прибави стока или некога друга имотна корист, се
врши кривичното дело измама, ако доверителот не знае дека мени
цата е ненаплатлива.

Кога давачот и примачот на меницата што е издадена како
инструмент за осигуруван-е на плайатьето знаат дека таа е нена
платлива, одговорното лице во организациjата на здружениот труд
или во друго општествено правно лице, кое по то; основ ~e ja
испорача стоката или -ке изврши друга услуга, или на друг начин
ке и прибави на друга организациjа на здружен труд или на друго
општествено правно лице некаква имотна корист, врши кривично
дело злоупотреба на овластуватье во стопанството, евентуално некое
друго кривично дело против стопанството, додека одговорноста на
издавачот на меницата се утврдува според општите одредби за пот
тикнуван.е или помагане,

IX. На советувавето сдржано на 24 jуни 1989 Г.:

Заклучок бр. 9/89
Дозволено е барагье за вонредно преиспитувагье на правосилна

пресуда и против правосилна пресуда донесена во постацка за не
право повторуван-е на кривичната постапка сообразно на чл. 425 во
врека со чл. 401 ст. 1 точка 1 од ЗКП.

Заклучок бр. 10!89
Против правосилната пресуда на домашниот суд донесена вра

основа на чл. 520 од зкп, доколиу со метувароден договор не е
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поинаку предвидено, не едозволено баран.е за повторуватье на
кривичната постапка од причини предвидени во чл. 404 од 3КП,
додека другите вонредни правни лекови предвидени во 3КП, како
и преиначуван-е на пресудата без повторуван.е на кривичната по
стапка од чл. 401. од ЗКП се дозволени и за нив одлучува домаш
ниот суд.

Заклучок бр. 11/89
Не е дозволена жалба на [авниот (воен) обвинител на штета

на обвинетиот против второстепената пресуда со Koja е потврдена
првостепената пресуда. а со кога е изречена казна затвор од 20
години, доколку не изjавил жалба против првостепената пресуда.

Заклучок бр. 12/89
Соjузниот суд при утврдувагье повреда на соjузен закон е

овластен да ja толкува и материjално правната одредба на кривич
ниот эакон на социjалистичките републики и на покраините, ако без
толкуватье на таа одредба не може да се оцени дали е повреден
соjузниот закон.
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КРИВИЧЕН ЗАКОI-I

1. Деjс:твието со кое се одбива истсвремен противправен напад
МОЖе да се насочи само спрема она лице кое врши таков против.
правен напад, или од кое претстои таков напад, а не и спрема лице
кое таков напад не врши ИЛИ од кое таков напад непосредно не
претстои.

СО нужната одбрана се преземаат само неопходните деjствиjа
од себе или од друг да се одбие истсвремен противправен напад
при ШТо субjективно лицето кое деjствува во нужна одбрана го има
предвид интензитетот ва противправниот напад и досегот на мож
ВИТе последици од противправниот напад.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,
Со обжалената пресуда обвинетиот бил ослободен од обвине

ние согласно со чл. 350 т. 1 од ЗКП В. в. со чл. 9 од КЗ на СФРJ
и тоа за кривичните дела убиство, според чл. 37 ст. 1 од К3 на
СР1\I и за кривичното дело убиство. според чл. 37 ст. 1 од К3
на СРМ сторено во обид во смисла на чл. 19 од К3 на СФРj. Прво
степениот суд констатирал дека обвинетиот ги сторил делата во нуж
на одбрана и дека тие поради тоа не претставуваат кривични дела.

Врховниот суд на Македониjа ja укинал првостепената пресуда,
Mery другото, и поради следново :

Од доказите, исто како и од одбраната на обвинетиот, произ
легува дека то] не знаел ко] му го нанел ударат, а од друга страна
утврдувавата на првостепениот суд дека сега пак. П. се приклучил
во нападот врз обвинетиот се доведува под значително сомнение,
бидеjlКИ не произлегува од доказите. Напротив, од доказите произ
легува дека TOj ието како и другите гости од обвинетиот бил примен
и нагостен. При таква состоjба прифатеното дека обвинетиот деj
ствувал во нужна одбрана се доведува под значително сомнение. Ова
е поради тоа што според мислевето на Врховниот суд деjствиjата
со кои се одбива истовремен противправен напад мажат да бидат
насочени само против она лице кое врши таков противправен напад,
или од кое· таков напад непосредно претстои, а не и спрема лице
кое таков напад не врши или од кое таков напад непосредно не
претстои ...

Со нужната одбрана се преземаат само неопходните деjствиjа
од себе или од друr да се одбие иетовремен противправен напад
при што субjективно лицето кое деjствува во нужна одбрана ги има
предвид вапаёачот, интензитетот на противправн:иот напад и досегот
на можните последици од противправниот напад.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, КЖ. бр. 101/85 од
13. IX 1985 г.)

2 Збирка на судски одлуки IV 11



2. Кога неко] е ненадеjно нападнат од повекс лица од разни
страви и во темница, поради ШТо не бил во межност да оцени иаков
е то] напад, иако напаfачите немале никакви средства во рацете
КОГа обвинеmо1' против ВИВ го употребил ПОЖот со ко] И удрил
еден ОД нив, тогаш то] деjС'rВУ1Jаво нужна одбрана.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд го ослободил од обвинението обвинетиот
Б. С. но смиела на чл. 350 ст. 1 од ЗКП В. в. чл. 9 ст. 1 од КЗ
на СФРj за кривичното дело, убиство според чл. 37 ст. 1 од КЗ
на СРМ, бидеj1rи оценил дека дел ото го сторил во нужна одбрана.

Против пресудата на првостепениот суд изjавил жалба jавниот
обвинител поради повреда на кривичниот закон со примена на ин
ститутот нужна одбрана, бидеj.Ки ножот употребен' од обвинетиот
не бил соодветно средство за одбиваьье на нападат што го вршеле
повейе лица, а кои немале во рацете средства мегу кои бил и
оштетениот.

Врховниот суд j а оцени жалбата како неоснована поради тоа
што настанат се случил во темница, а обвинетист бил нападнат од
повейе лица од разни страни... Кога неко] ненадеjно 'ке биде на
паднат од повейе лица во темница и од разни страни поради што
не е во можност да оцени каков конкретен напад против него е
преземен, иако напагачите немале никакви средства' во рацете, а
под такви околности обвинетиот го употребил важат со ко] удрил
во еден од напятачите (сега покоjниот) тогаш то] дегствувал во нужна
одбрана.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 24/86 од
5. VI 1986 г.)

з. Фактот Што обвинетист мирисап на алкохол не е доволен
докаэ за да се УТВРДИдека му била намалена или исклучена него
пата кривичво-правна одговорност.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд ja имал предвид одбраната на обвинетиот
дека на критичниот ден бил пиjан, дека бил ноторен пиганица. по
ради што и од одбраната било предложено невропсихиjатриско вешта
четье за психофизичката состоjба на обвинетист во· времето на из
вршуватьето на делото. Мебутоа, ваквата одбрана судот не ja при
фатил поради тоа што од изjавите на обвинетист за сторените ин
криминирани деjствиjа од него, со ништо не се доведува под сом
нение неговата пресметливост.

Според оценката на Врховниот суд на Македониjа ваквата кон
статациjа на првостепениот суд е правилна, На претресот обвинетиот
бил наполно [асен кога изjавил: " ... jac крадам, бидеjки на мене
ми се потребни пари; живеам со моите родители кои ме издржу
ваат, мегутоа. на мене ми е срам на 27 години од нив да барам
пари за да излегувам". Од оваа негова иэjава може со сигурност
да се констатира дека предметната кражба не ja извршил во непре
сметлива состоjба, исто како што тоа уlOже да се констатира и од
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другите негови самопризнанзпа, односно ОД' искажуван.ата на оште
тената за тоа како то] се однесувал затечен при иэвршуван.сто на
кражбата. Навистина и оштетената потврдила дека то] на кригичниот
ден мирисал на алкохол, но ово] факт - мирисан-ето на алкохол,
што секако потврдува дека бил под извесно деjство на алкохол, не
е доволен доказ - околност од ко] ке се утврди дека му била
намалена или исклучена неговата КРИВИЧНО правна одговорност.

(Пресуда на Врховниот суд на Македони]а, Км. бр. 142/88 од
18. ХI 1988 г.)

4. Само во случа] ако обвинетно- ПОД деjство на алкохол 1'0
сторил делото 'во непресметлива состоjба би било од важност, во
СМИCJIана чл. 12 ст. 3 СД КЗ на СФРJ, да се утврдуваат околностите
во врека со тоа дали пред наетапуватьето на непресметливоета делото
било опфатено со умиела ИЛИ пак во однос на предметното кри
вично дело ка] вего посгоела небрежност.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Врховниот суд не наога дека првостепениот суд погрешил со

тоа што не го применил чл. 12 ст. 1 од КЗ на сфр]. До примена
на оваа одредба би дошло само во случаj ако обвинетиот го сторил
делото во непресметлива состоjба, што во случаjов с исклучено,
бидеjatи во то] правец не се погавило сомнение за судот. Утврдува
н.ата на судот во смисла на 'Гоа дека обвинетиот кога донел одлука
да вози, пиел, иако знаел дека ке вози, не фрлаат сомнение врз
претходно наведеното утврдуван.е, поради тоа што тис се изнесени
110 врска оо навадите на одбраната за кои горе е наведено, а имено,
кога пиел и се доведувал во алкохолизирана состоjба дека имал пред
вид со возилото да управува сведскот М. Ваквите утврдуватьа, спо
ред мислен-ето на Врховниот суд се вистиниги. иако непотребни,
бидеj:К:и таквите утврдуватьа би биле' главно од важност "само во
случаj ако обвинетиот под деjство на алкохол го сторил делото во
непресметлива состоjба, кога во смиела на чл. 12 ст. 3 од КЗ' на
СФР] ке мора да се утврдува дали пред настапуван.ето на непре
сметливоета делото било опфатено со неговата умисла или во однос
на предметното кривично дело ка; него постоела небрежност. Би
деjки обвинетист не бил непресметлив, туку пресметлив, од важност
било да се утврдува дали деjствувал со умиела или од небрежност.
Ова прашан.е, исто така, судот добро го разjаснил, утврдувайси дека
обвинетиот ,цеjствувал со умиела. а не од небрежност поради што
правилно била применета и основната одредба од чл. 240 ст. 1 од
КЭ на СРМ. -

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 110/89 ОД
7. хп 1989 г.)

5.·Фактот Што обвинетиое ве побегнал од местото на везго
дата и им укзжал помош на повредените за него пе е олеснителва
околност, туку неГОва човечка J[ ЗЗКонска· обврска на возач - учес.,.
вик во еООбраkаjпа незrода.

Од образложението:
Фактот што обвинетиот, како што се·, наведува во жалбата ОД

бранителот, не побегнал, од местото по сообракаjната незгода И· ука-
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жал помош, не е посебна пофалба за обвинетиот, туку негова пред
се човечка обврска, а потоа и законска обврска на возач - учесник
во сообрайаша незгода. Доколку обвинетиот не укажал помош :Ке
сторел друго кривично дело неукажуватье помот на лице повредено
во сообрайаша незгода.

(Пресуда на Брховниот суд на Македонига. Кж. бр. 122/89 од
25. Х 1.989 г.)

6. Не постои стек Mefy кривичнитв дела злоупотреба на служ
бената положба и фалсификуван.в на елужбена иеправа, кога фалси
фикуван-ето е начин на злоупотребата. Во таков случа] постои само
КРИВИЧНотодело со кое еостварена намерата.

Од образложението:
Окружниот суц во С. го огласил за виновен обвинетист за две

кривични дела: злоупотреба на службената положба, според чл. 177
ст. 1, и фалсификуватье на службена исправа, според чл. 187 ст. 1
од КЗ на СРМ, поради тоа што како службено лице секретар на
СИЗ за домуван.е со намера на евогот зет за сестра да му прибави
некаква корист [а искористил свогата службена положба, овозможу
ваjkИ му да купи стан од становите кои не биле наменети за про
дажба на начин што користежи постапка за експроприjациjа на
недвижен имот на таткото од зетот, склучил договор за эдружуватье
на средства за изградба на стан мегу зет му и СИЗ-от за домуван.е.
па го заверил со сво] ПОТПИС И печат на СИЗ-от, иако зет му немал
правоГда се здобие со такво право по основа на експроприjациjа на
имот на неговиот татко.

Со жалбите на обвинетиот мегу другото, пресудата се напа
гала и за повреда на КЗ во таа смиела што доколку во деjствиjата
на обвинетиот имало елементи на првото кривично дело, немало на
второто, што прететавува начин на извршуватье на првото,

Врховниот суд констатира дека во случаjов не се работи за
две кривични дела во стек, како што прифатип првостепениот суд,
поради тоа што составуването на службената исправа со невистинита
содржина е начин на извршуван.е на кривичното дело злоупотреба
на службената положба, поради што е сторено само кривичното дело
со кое еостварена намерата.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 69/89 од
26. Х 1989 г.)

7. СО тоа Што обвинетиот во штедната КНИШкафиктивно го
зголемил ИЗНОСОТ на штедниот влог, а потоа пополнуваjl{и исплатво
ливчв и презенmраjlш ja штедната ннишка го навел благаjникот да
му исплати износ каков што ве му бил заштедвн, во реален стек
ТО; сторил две КРИВИчнидела: кривичното дело фалсификуватьв ва
исправа и КРИВИЧНотодело измама - а не само едно дело измама.

Од образложението:
Неосновани се жалбените наводи дека во кривичното дело из

мама, според чл. 161 ст. 2 од КЗ на СРМ, биле консумирани еле-
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ментите од кривичното дево фалсификувагье на исправа, според чл.
222 ст. 1 и 3 од К3 на СРМ.

Првостепениог суд утврдил дека обвинетиот п. М. во свогата
штедна книшка издадена од Стопанска банка - Основна банка во
о. 10 пати извршил преиначуватье на износите на пари, на таков
начин што во графите "уплата" и .люстогба" допишувал нови броjки
и така ги зголемувал износите ЕО динари, по што, а со намера за
себе да прибави противправна имотна корист, 10 пати ja употребувал
преиначената штедна книшка за подигане пари од Основната банка
во О. и од поштите во С. Т. Ст. К. Р. со какви деjствиjа работниците
на шалтерите ги доведувал и одржувал во заблуда дека износите во
штедната книшка се вистинити, со што ги наведувал да му ги ис
платат бараните износи на пари во вкупен износ од 131.000 динари
на штета на Стопанската банка.

Ваквото утврдуватье укажува дека кривичното дело фалсифи
KYBalЬeна исправа му претходело на кривичното дело измама и дека
со тоа кривично дело обвинетиот се послужил за извршуватье на
другото кривично дело. Според тоа, не може да стане збор дека
во кривичното дело измама се консумирани елементите на кривич
ното дело фалсификуватье на исправа, туку напротив дека се сто
рени во реален стек и двете кривичии дела.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 165/84 од
12. Х 1984 г.)

8. Ловечкатя пушка со KOja е извршено кривичното дело уби
ство во обяд lюjа не се чувала на безбедно место Ite се одземе и
кога пе е сопственост на сторителот, бидеjки тоа го наложуваат инте-
ресите на опmтата безбедност. .

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд утврдил, што не е ни спорно, дека малолег
никот Р. А. на критичниот ден во настанатата тепачка мегу него и
неговите брака Ф. А. и М. А., од една страна, и лицата С. Ш. и Н.
А., од друга страна, откако видел дека е повреден неговиот брат М.
А., се упатил да ja земе ловечката пушка, сопственост на неговиот
брат Ф. А., што му ja дала неговата снаа С. А., па откако го забеле
жал оштетениот ко] наидувал во негов правец, ja вперил пушката во
него и испукал два метка при што го погодил во левата рака нане
суваj1{и му лесна телесна повреда со што да го сторил кривичното
дело убиство според чл. 37 ст. 1 од К3 на СРМ в. в. чл. 19 од К3 на
СФРJ.

При ваква неспорна фактичка состоjба првостепениот суд пра
вилно ja изрекол мерката за безбедност според чл. 69 од К3 на СФР],
бидеjl{и во ст. 2 од истиот член е речено дека предметите спомнати
во ст. 1 на то] член мажат да се одземат и кога не се сопственост на
сторителот. ако тоа го бараат интересите на општата безбедност или
причините на моралот. Во таквите рамки неспорниот факт дека пуш
ката е земена од лице кое не живее во Ky)iaTa на неjзиниот сопстве
ник упатува на констатациjа дека таа не била чувана на безбедно
место при положба да му била достапна секо му за эемагье. Спо
ред тоа, исполнети се условите за изрекуван,е на оваа мерка со кога
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со одземавето на пушката од интерес на општата безбедност ке се
ПОстигне превентивнс спречуван-е во иднина да не се вршат кривич
ни дела, а со тоа сс исполнува и эаедничката цел на мерките за без
бедност согласно со чл. 60 од КЗ на СФРj.

(Решение на Врховниот суд на Македони+а, Кж. бр. 75/85 од
29. V. 1985 г.)

9. Не МОЖеда се одзема моторно возило што е сопотвеиост на
трето лицв и во Кое сторитело- ги сокрил противправно присвоените
девизи, бидеjltи тоа не претставувало предмет употребен за извршу
вавв на КРИВlfЧНОТО дело, НИту пак предмет ко] МОЖе да биде
одземен заради интерес на опшгата безбедност или од причини наморалот. "

L>д образложението:
Првостепениот суд правилно утврдил дека моторното возило

марка Б1'v1В-318-И. е во сопственост на лицето Д. Х. ]. со стан во
Б. и дека возилото било оставено ка] обвинетиот Б. М. на чуван.е
потоа дека обвинетиот дел од противправно прибавената имотна ко
рист во износ од 6.000 американски долари и 10.400 италиjански лири
(со извршуван,е на кривичното дело грабеж) ги сокрил во возилото
што било ставено во неговата гаража; по неговото откриван-е во
време кога службените лица вршеле прегрес во неговиат стан обви
нетиот успеал со ВОзилото да се даде во бегство. а потоа девизните
средства ги извадил и ги сокрил надвор од возилото на она место
каде што подоцна се пронатдени и одземени.

Горните' факти со сигурност потврдуваат дека предметното во
зило не е еопственост на обвинетист Б. М. и дека не било употребено
ниту пак нам енето за иэвршуватье на кривичното дело. Нема други
укажуваlЬа поради кои би можело ова возило да се подведе мету
предметите чие одэеман,е би било оправдано од интерес на општата
безбедност или од причини на моралот.

Не може да се одземе возило што е сопотвеност на трето лице
и во кое обвинетиот само ги сокрил противправно прибавените деви
зи и потоа со него се дал во беГСТБО,бидеjI{и таквото возило не се
смета за предмет употребен за извршуван,е на кривичното дело, нит)!
пак за предмет од интерес на општата без бедност или од причини
на моралот. Првостепениот суд погрешно го применил КЗ наоfаjlКИ
дека има место за изрекуван.е на мерката за безбедност одэемагье на
предмети во смиела на чл. 69 од КЗ на сфрТ. '

Од овие причини уважуварйи ги наводите на жалбите во то]
дел следуваше Врховниот суд да ja укине изречената мерка за без
бедност со првостепената пресуда.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 108/87 од
6. Х! 1987,г.)

10. ДOCTaВYBalЪeTOна правосилната пресуда до судот надлежен
за изврmyваlЬе на казвата, заради извршуватьв на казната, го преки
Вува застаРУВlЬеrо на извршувавето на' казната во смиела на чл. 99
ст. 3 од КЗ ва СФРJ.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Вярането за заштита на законитоста на [авниот обвинител на

Македонита е' основано.
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Согласно со чл. 97 т. 5 од К3 на СФРJ казната не може да
се изврши откако ~e поминат 3 години од ссудата на казна затвор
над 1 година. Рокот за застареноета почнува да тече од моменгот
на правосилноета на пресупата во смиела на чл. 99 ст. 1 од КЗ на
СФР]. Пресудата станува правосилна и на денот кога е донесена
второстепената пресуда против кота не с дозволена жалба. Во случа
[ов од денот кога пресудата на Општинскиот суд ВО В. станала пра
восилна (24. VI 1982 г.) до денот кога било извршено неjзиното доста
вуватье до Општинскиот суд ВО Н. како на суд за иэвршуватье на
казната (23. IX 1985 г.) поминале повекс од три години и во то] рок
не е сторено никакво деjствие заради извршуватье на казната. Според
тоа, застарувагьето воопшто не било прекинувано. поради што пра
вилно се наведува во баразъето на [авното обвинителство на Маке
дониjа дека застарено ета настапила на 24. УI 1985 г. Прекипот на
эастаруван.его не настапува со доставувазъето на второстепената пре
суда на осудениот, бидеjiки тоа не е деjствие насочено кон извршу
ватье на казната. Општинскиот суд ВО В. презел деj ствие насочено
кон извршуван,е на казната дури на 23. IX 1985 г. на ко; ден ги
доставил пресудите до Општинскиот суд ВО Н. за извршуван,е на каз
ната. Таквото деjствие, пак, било преземено по протекст од 3 го
дини, бидеjки аастарувавето, КЭКО што е претходно речено, започна.
ло да тече од денот на правосилноога на пресудата. а тоа е 24. УI
1982 година, како ден кога е донесена второстепената пресуда. Спо
ред тоа, эастарувавето на извршуван.ето на казната настапило на 24.
VI 1985 г. поради што се погрешни становиштата на првостепениот
и второстепениот суд дека во случаjов не настапила застареност на
извршуван.ето на казната поради факгот што пресулата на осудениот
му била врачена на 4. Х 1985 Г., на ко] ден според нивно мислене
настапиле условите за извршуван.е на казната.

Поради тоа и двата суда погрешно го примениле КЗ па сле
дуваше баратвето да се уважи, решението да се преиначи и да се
констатира застареност на извршуватьето на казната по правосилната
пресуда на Општинскиот суд ВО В.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кзз. бр. 13/86 од 24.
VI 1986 г.)

11. Како повейв лица во смиела па чл. 245 ст. 2 ОД К3 на СФРJ
се смета и кога две лица се 3дРужиле заради вршеве па делата од
ст. 1 ва истист член.

Од образложението:

Со пресуда на Окружниот суд ВО С. К. бр. 64/85 од 28. VIП
1985 година, дваjцата обвинети И. С. и А. Б. од Г. се огласени за ви
новни како соизвршители на кривичното дело неовластено производ
ство И пуштаIЬе во промет на опоjни дроги од чл. 245 ст. 2 од К3
на еФР].

Врховниот суд на Македониjа со пресуда Кж. бр. 131/85 од
24. Х 1985 Г., жалбите на обвинетите поднесени преку бранителите
ги одбил како неосновани и првостепената пресуда ja потврдил, мегу
другото, и поради следново :

Повей{е лица во смиела на чл. 245 ст. 2 од К3 на сфрJ се сме
таат и кога две лица ке се здружат да врша'!' дела од ст. 1 на истиот
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член. Но, се подразбира, за нивната кривична одговорност неопходно
е да се утврди дека тис заедно извршиле барем едно дело.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Кж. бр. 131/85 од
24. Х 1985 г.)

12. Кога убиството е извршещ, поради постоjани и сериозни
закани од покоjната дека на обвинетата ке и ги убие децата, делото
не е сторено од безобsпрна одмазда во смисля на чл, 37 ст. 2 1'. 4од КЗ на СРМ.

Од образложението:

Првостепениот суд [а огласил за виновна обвинетата С. ]. за
кривичното дело убиство според чл. 37 ст. 2 т. 4 од КЗ на СРМ кое
како да 'го сторила од безобвирна одмазда спрема покошата свекрва
ко+а ja навредувала дека не била работлива, не била добра, дека и
таа како неа l{е остане вдовица, дека ке и ги отепа децата, ке ги
плати, ке се омажи за друг маж, па неа и децата .ке ги истера одкуката.

РешаваjiКи по жалбата на обвинетата. по службена должиост.
Врховниот суд констатира дека во конкретниот случаj не се работи
за убиство од безобвирна одмазда, туку за обично убиство и во таа
смиела ja преиначи првостепената пресуда.

Врховниот суд смета дека кога убиството е направено поради
постоjани и сериозни закани. и навреди ОД покошата, особено поради
закана дека ке и ги убие децата, делото не е сторено од безобвирна
одмазда во смиела па чл. 37 ст. 2 т. 4 од К3 на СРМ, поради тоа што
за дегствуватьето на обвинетата многу придонесла и поко[ната.

(Пресуда на Врховниот суц на Македониjа, Кж. бр. 42/86 од 18.
IV 1986 г.)

13. Пречеl<:оруваlЬе на нужната одбрана во смиела на. чл. 9
ст. 3 ОД КЗ на СФРJ ПОстои кога сторителот го одбива противправ
пиот напад употребуваjli.и средство што не било неопходно потребно
и деjствува врз витален дел од телото на оштетениот на ко] тоа не
Ояло пеопходно поуребно. .

Од Образложени:ето:

Врз правилно утврдена фактичка состоjба првостепениот суд
правилно констатирал дека во деjствиjата на обвинетиот чиjа прес
метливост и виност не биле спорни се содржани обележjата од кри
вичното дело убиство во обид со пречекоруваве на нужната одбрана,
според чл. 37 СТ. 1 од КЗ на СРМ в. в. чл. 19 и чл, 9 ст. 3 од КЗ на
СФРj. Ова е поради тоа што обвинетиот несомнено ги сторил детствя
[ата за од себе да го одбие истовремениот противправен напад врэ
оштетениот. Мегутоа, тс] [а пречекорил нужната одбрана, бидеj,ки го
пречекорил неопходното што било потребно за да се стори во одби
вавето на таквиот напад. ПрсчеКОРУВaIьето се гледа како од употре
беното средство, така и од местото и начинот на употребата. Обви
нетиот бил свесен и бил должен така да де[ствува до мера со ко'[а
можело да се очекува противправниот напад да го одбие. Тоа ке го
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по стигнел и со нанесуватье удар со ножот врз оштетениот, но не и
врз виталните органи. Обвинетиот нанесувайси му ги убодните рани
од кои две во предел от на левиот дел од градниот кош и во срцето
со пробиване на комората и една во десната страна на градниот кош,
ги пречекорил границите на нужната одбрана. Поради тоа првостепе
ниот суд правилно го применил КЗ осудувайси го за тоа кривично
дело.

(Прееуда на Врховниот еуд на Македониjа, Кж. бр. 25/86 од 27.
III 1986 г.)

14. Вршеj.liи эаеднички напад спрема оштетениот при што сите
МУ нанесле телесни повреди обвинетите деjствувале како соизврши
тели ва кривичното дело убиство од ЧЛ. 37 од К3 на СРМ без оглед
на фактот што смртовосните повреди ги навел еден од вив.

Од образложението:

Доказите непобитно укажуваат на нивно (на обвинетите) свеено
и со волjа дегствувазье при усмртуван.ето на сега пак. М. Последново
особено ее еогледува преку договорот направен од нив да го напад
нат и претепаат преку баран-ето на погодни за тоа предмети, пре
ку превесувавето на предметите до местото на настанот скришно и
завиткани во хартиjа, преку подел бата на предметите на секо] еден,
а потоа и преку нивното организирано эаобиколуватье на жртвата со
цел да й оневозможат да побегне и конечно преку остваруван-ето на
пападот во ко] на сега пак. М. му биле нанесени смртоносни повре
ди. Овие околности кои на иесомнен начин се утврдуваат од докази
те, како и од нивното решително и без паника напуштан.е на место
то на настанот, не укажуваат дека постоела збунетост ка] кого и да
е од обвииетите и Koja би укажувала дека еториле нешто што не
сакапе.

Врховниот суд наjде дека е неоснован и жалбениот навод оти
сите троjца не го лишиле од живот сега пок. М. туку само обвине
тиот А. ко] што му ги нанел смртоносните повреди. Неспорно е дека
обвинетиот А. му ги нанел смртоносните повреди, така утврдил и
првостепениот суд, мегутоа, од друга страна е неспорно и учеството
на другите дваjца обвииети кои евесно и со волjа му се приклучиле
ва првообвинетиот и заедно со него го договориле, организирале и
извршиле нападот во ко] и самите имале придонее со нанесуватье
повреди на сега пок. М. а за кои судот правилно констатирал дека го
забрзале смртниот исход, што е во сообразност со насдот на вештото
лице.

ТврдеIDето во жалбата дека само обвинетист А. деjствувал со
свесна небрежност при извршуватьего на делото и дека другите обви
нети не биле соизвршители на делото, бидеjl1.{и не биле свесни за
можноста што настапила и веа не ja сакале. не наога поткрепа во
доказите. Напротив, нивниот заеднички договор, подготовките, набав
ката на смртоносните предмети, начинот како деjствувале при нане
суватьето на ударите итн, ja отстрануваат како можна, реална, по
миелата дека обвинетите. или само првообвинетиот, небрежно и не
свесно деjствувале кога го лишил е од живот, бидеj!ки тие околности
со сигурност укажуваат на утврденото дека тие го сакале делото и
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со волjа пристапиле кон неговото извршуваьье, што значи, деjствувале
со умиела како соиз:вршители.

(Пресуда на ВРХОБНИОТ суд на Македонига. Кж. бр. 9/86 од э.
IV 1986 Г.)

15. Не МОЖе да се смета дека убисгвото е извршено на миг
пако сторителот .делото го извршил во состоjба на силна раздразне
тост, ако во таквата состоjба не -е доведен по вина на убиената со
напад или со тешко навредуватье.

Од образложението:

Со пресуда на Окружниот суд во Скоп]е К. бр. 1/85 од 8. 1\7
1985 Г., обвинетиот Т. Г е огласен за виновен И осуден за кривично
дело убиство според чл. 37 ст. 1 од К3 на СРМ.

Кривичното дело обвинетиот го сторил на то] начин што со
секира [а удрил сега пак. С. С. во предслот на главата, бидейси сме
тал дека покоjната е виновна за тоа што неговата IKepKa како бе
галка се омажила спротивно на неговата волjа.

Врховниот суд на Македониjа ja одби жалбата на обвинстиот
како неоснована, поради следново :

Не може да се смета дека обвинетиот деjствувал на миг во
смиела на одредбата од чл. 38 од К3 на СРМ, односно дека делото
го извршил во силна раздразнета состоjба, бидеj\ки сега покоjната со
своето однесуватье пред и во моменгот на настанот не придонесла
обвинетиот да западне во таква состоjба.

Поради тоа, не може да се смета дека убиството е извршено
на миг, иако сторителот кога го извршувал бил во состоjба на силна
раздразнетост ако во таквата состоjба не бил доведен по вина на
убиената со напад или со тешко навредуван,е,

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 81;185 од
28. VI 1985 г.)

16. Дете од 5 години е подобен обjект за извршуватьв ва
кривичното дело од чл. 97 од К3 ва СРМ.

Од образложението:
Со пресуда на Окружниот суд во Скогпс К. бр. 54/86 од 25.

VI 1986 Г., обвинетиот А. А. од С. е огласен за виновен за кривич
ното дело обзьуба или противприроден блуд според чл. 97 ст. 2 в. в.
ст. 1 од К3 на СРМ в. в. со чл: 19 од К3 на СФР].

Жалбата на обвинетист. поднесена преку бранителот, ВРХОВ
ниот суд на Македониjа ja одби како неоснована и првостепената
пресуда ja потврди, поради следново :

Во случаjов судот правилно констатирал дека нема случа] на
неподобен обид, Секое дете без оглед на неговата возраст може да
биде подобен обjект врз него да се изврши обэьуба. А тоа што дете
то е мало и при вршен.ето на обэьубата можело да му бидат повре
дени неговите генитални органи е сосема друго прашатье. зошто во
таков случаj делото би се квалификувало според потешкиот облик
од чл. 97 ст. 3 од К3 на СРМ.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 112/86 ОД
23. Х 1986 г.)
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11. КОга ПОлволетио лице ПОЛОВите страсти ги вадоволува на
то] начин што половиат орз-ан го стави во уста на малолетно лице
ва возраст Од четири години, кое се смета за иеМо!iно лице, го врши
крипичното дело оБJЪуБа или противприрпдея блуд со малолетно лице
според ЧЛ, 97 ст. 2 од КЗ на СРМ, а не нривичнотп дело блудни де].
ствиjа според ЧЛ. 99 ОД К3 на СРМ.

Од образложението:

Врховниот суд на МакеДОНИjа смета дека поради поинтензивна
заштита на интегритетот на личноета на малолетните и децата пои
мот противприроден блуд треба да се сфати во поширока смиела
Од чл. 97 од К3 на СРМ се гледа дека малолетниците кои не напол
ниле 14 години се под посебна кривично-правна заштита. Доколку
поимот противприроден блуд се гледа во стеснета форма, маполет
ниците, одно сно децата не J{e може да бидат кривично правно эаш
титени. Во конкретниов случаj станува збор за дете од четириго
дишна возраст кое се смета за немойно лице и на кое сите видови
на изопаченост за эадоволуватье на половиот нагон можат да пре
дизвикаат многу штетни последици во физичкиот и психичкиот развоj.
Заради засилена заштита на оваа категорита малолетници, поимот
противприроден блуд треба да се толкува во ПОШирока смиела, па
деjствиjата што му се става ат на товар на лицето М. претставуваат
всушност квалификаторен облик на кривичното дело според чл. 97
ст. 2 од К3 на СРМ. Ставан.ето на половиот орган од обвинетиот во
устата на оштетеното дете прететавува противприроден блуд, а не
блудно деjствие.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кр, бр. 58/89 од
29. I. 1990 г.)

18. Kaj КРИвичвото дело вонбрачсн живот СО малолетно лице
ОД чл. 106 од КЗ на СРм пасивен субjект е малолетното лице од
МЗlПКJI или женски ПОЛ ков ВО врема Ва спздаватьетп на впибрачната
заедвИца ваполвило 1.4, а ве наполнилп 18 годиии од животет.

Од Образложението:

Пасивен субjект ка] кривичното дело вонбрачен живот со ма
лолетво лице, според чл. 106. од К3 на СРМ, е лице од машки или
женски пол кое во време на соадававето на вонбрачната заедница
наполнило 14, а се уште не наполнило 18 години од животот. Од
язводот на матичната книга на родените судот правилно утврдил за
оштетената И. Л. дека е родена на 20. VПI 1968 Г./> дека во времето
на эасновувавето на венбрачната заедница (22. IX 1985 г.) имала 17
години, 2 месеци и 7 дена, што значи била малолетна, а -осудениот
Д. М. бил свесен и знаел дека таа е малолетна и тоа со наполнети 17
години. Наводот во баравето дека малолетното лице треба да биде
под 16 години воэраст е произволен и спротивен на содржината од
чл. 106 ст. 1 од К3 на СРМ.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 93/87 од
4. V 1987 г.)
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19. Кривичвото дело эапуштатьв и малтретиравьв на малолетно
лице според чл. 109 ст. 2 од КЗ на СРМ е довршено во моменгот
КОГа сторителот па маяолетникот му обjасни:л и го подучил како
треба да пита и да краде, при што, не е нужно да дошло до питагье
и краден-е.

Сторител ко] наведува две малолетни лица на питан-е и нра
дelЬe ИЗВРШува две кривичии дела, а не едно продолжено кривично
дело.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Првостепениот еуд правилно утврдил, а второстепениот суд пра

вилно прифатип. дека обвинетиот од В. дошол во К. и разговарал со
родителите на малолетните деца за нивиото подучувагье и носен-е за
да питаат и крадат во И., а по пристигнуван.ето во В. дека ти поду
чувал за питан-е и крадетье од Ку!ките во И., но по интервенциjа на
елужбените лица од СВР дваjцата малолетници ги вратил од В. во К.
Првоетепениот суд, врз основа на ваквите утврдуватьа. правилно кон
статирал дека эематьето на децата и нивното носетье во В. било со
:намера да се однееат во И. и да се :наведат на питан.е, како и да
вршат други деjетвиjа штетни за НИВНИ01' разво]. Од изнесенова про
излегува дека делото било довршено со наведувавето за питан.е и
крадене. а тоа што не дошло до реализиран-е на умиелата не го
иеклучува неговото постоен,е.

За постоен,е на продолжено кривично дело е потребно детстви
[ата да се извршени против ието лице или да постои идентичност на
повреденото лице. Во случаjов не е спорно дека обвинетиот двете
деца ГИ земал од различни родители, дека одделно со секо] од роди
телите преговарал во врека со земан.ето, носен.ето и надоместокот
што требало да им го исплайа, Заштитниот обjект ка] ова кривично
дело е воспитуватьето на децата, па бидеjlКИ се работи за две деца
од различни родители не постои идентичност на заштитниот обjект.
Поради ова, двата суда правилно нашле дека во деjетвието на осуде
ниот се содржани обележjата на двете криви:чни дела според чл. 109
ст. 2 од КЗ на СРМ.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 37/86 од
4. III 1986 г.)

20. Продавазьето на одредено количество тутун од производи
телот на овластена организапиш на здружен труд за организиран,е на
производство и откуп Н? суров ТУТУН, со Koja то] нема силучено до
говор, не МОЖе да прететавува извршуватьв на кривичното дело не
дозволеня трговиjа од чл. 137 ст. 3 од К3 на СРМ.

Од образложението:

Кривичното дело недозволена трговиjа од чл. 137 ст. 3 од КЗ
на СРМ се извршува на таков начин што сторителот неовластено
продава, купува или врши размена на стоки или предмети чиj про
мет е забранет или ограничен. Во чл. 3 од ЗТ е речено дека не е
дозволено неовластено држен.е, користеьье, купуватье и продажба на
суров тутун, како и: калапен тутун. За овие деjствиjа се пропишани
сооцветни парични казни според одредбите на епоменатиот закон.
нецозволена трговига од чл. 137 ст. 3 'од КЗ на СРМ.
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Поради тоа, Врховниот суд смета дека деj ствието на осудениот
прететавува прекршок според чл. 38 ст. 1 од ЗТ, а не кривично дело
недозволена трговиjа од чл. 137 ст. 3 од КЗ на СРМ.

Одредбите на ЗТ кои се однесуваат на тоа производство на
суров тутун ВО лист да се организира според производствените регио
ни од овластените организации кои можат да го организираат про
изводството на тутун и да склучуваат договори со производителите,
како и обврските на производителите, производството на суровиот
тутун да и го иродаваат на овластената организациjа со кога склучи
ле таков договор, имаат карактер на одредби со кои се регулира про
изводството на суровиот тутун во лист И неговиот откуп од овласте
ните организации. Затоа, во никоj случа] продаването на одредено
количество тутун од производител от на друга овластена организациjа
на здружен труд за организиран.е на производството и откупот на
суров тутун _во лист, но со Koja производител от нема склучено дого
вор, не може да прететавува извршуван,е на кривичното дело недоз
волена трговиjа од чл. 37 ст. 3 од КЗ на СРМ. Ова е поради тоа што
суровиот тутун во лист производителот бил обврзан да й го продаде
на овластена за тоа организациjа на здружен труд, што во случагов
е сторено, а тоа што со неа производителот немал склучено договор
во смиела на баран-ата од ЗТ, прететавува само прекршок за произ
водителот и стопански престап за овластената организациjа доколку
би го купила тутунот од ово] производител со кого немала склучено
договор.

Поради ова Врховниот суд. уважуваjli:и го баран-ето како осно
вано, ги преиначи пресудите на пониеките судови и осудениот го
ослободи од обвинението" сообразно со чл. 350 т. 1 од ЗКП.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, КВП. бр. 68/86 од
12 V 1986 г.)

21. 3аШтитна ШУМаво смиела на чл. 151 ст. 2 ОД К3 на СРМ е
опаа Што во согласност со чл. 79 од зш е прогласена како таква од
собранието на општината.

Од образложението:

Врховниот суд на Македониjа, исто како и пониеките судови,
фактичкото прашан.е за тоа дали пресечените стебла биле или не
биле заштитна шума го смета од суштествено эначегье за определу
ваве на кривично-правната одговорност на обвинетите, односно за
правната квалификацига на делото. Мегутоа, наспроти пониеките су
дови кои прифатиле дека е тоа заштитна шума само поради наме
ната заради што е засадена и подигната, Врховниот суд наота дека
ово] решавачки факт треба на несомнен начин да ее утврди и тоа
со еоодветен писмен акт на надлежната општина. Имено, навистина,
според евотата намена шумите се делат на стопански, заштитни и шу
ми со посебна намена и дека заштитните шуми служат првенствено
за заштита на земjиштето, водните текови, стопанските и други обjек
ти и друг имот во сообразност со чл. 6 ст. 1 и 2 од ЗШ. Мегутоа.
според чл. 79 од истиот закон општината прогласува кога е заштитна
шума, односно шума наменета за излети. Во списите од кривичниот
предмет не постои доказ за споменатата шума, од кога обвинетите
ги пресекле боровите стебла, дека со соодветен акт на општината е
прогласена за заштитна шума.
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Поради изложенаво за Врховниот суд се поjави значително
сомнение дали е правилно утврден ово] решавачки факт (чл. 423 од
3КП), а во врека со него и дека неправилно е применет КЗ на штета
на обвинетиот (чл. 427 ст. 1 т. 1 во врека со чл. 365 т. 1-4 од ЗКП).
Поради ова следуваше да се укинат пресудите на пони ските судови
и предметот да се врати на повторно разглсдуван,е за да се утврди
правилно решавачкиот факт, а пото а правилно да биде применет и
материjалниот закон.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, ВПП. бр. 113/85 ОД
9. VП 1985 г.)

22. Обвинетиот, кому како на возач на товарно моторно во
зило, сопственост на работна организациш во Koja и то] бил врабо
тен, му бил даден КЛУЧОт за да эеме од магацивог гориво за мо
торното возило, ВО то] зел и изнел од просториjата и еден анласер
што ro сокрил во дворот, покриваjКи го со картонски КУТИИ1 со на
мера подоцна да го изнесе и противправно да го присвои, го сторил
нривичнотс дело кражба ОД чл. 155 ст. 1 од КЗ на СРМ, но во обид
во смиела на чл. 19 ОД КЗ на СФРJ.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Правилно постапиле пониските суцови кога констатирале дека

не бил повреден кривичниот закон на штета на обвинетиот и кога
констатирале дека во неговите деjствиjа се консумирани сите елементи
ОД кривичното дело кражба од чл. 155 ст. 1 од КЗ на СРМ сторено во
обид, во смиела на чл. 19 од КЗ на СФР]. Пониските судови утврдиле
дека обвинетист д. J. бил вработен како возач во фабриката и дека
од одговорниот на возниот парк му биле дадени клучевите ОД по
мошниот магацин за да стави гориво во елужбеното возило, при што
од магацинат зел и еден анласер во исправна состоjба што го ста
вил во возилото за да го изнесе од кругот на фабриката и да го
присвои за себе. Мегутоа, откак о видел дека на излезот од фабрика
та се врши контрола и дека ;}{_ебиде. откриен, го зел анласерот и го
сокрил ВО дворот од фабриката, покриважи го со картон ски кутии,
за да не може да биде пронаjден од други лица, со намера во друг
погоден случаj да го изнесе од кругот на фабриката за да го вгради
во своето возило.

Правилно заклучиле пониските судови дека кривичното дело
останало во обид поради тоа што осудениот не успеал анласерот да
го изнесе наднор од кругот на фабриката. туку то] останал во дворот
каде што бил пронатден и одземен.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Квп. бр. 192/86 од
ЗО. Х 1986 г.)

2~. Фактот што осудениот ги одзел парите од оmтетениот пред
дрyrи присутни сведоци во автобусот, откако оштетениот заспал, ука
.Ува на неговата упориост. безобвирност и дрскост, во повисока сте
пен отколку што е тоа ирисутво ка] сите други кражби сторени спо
ред чл. 155 од КЗ па СРМ, поради што, таа и прерасиува во тетка
кражба од чл. 156 ст. 1 ОД КЗ па СРМ.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Второстепениот суд, решавайси по поднесените жалби правилно

ja уважил· жалбата на општинскиот [авен обвинител и извршил
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преиначуватье на првостепената пресуда со преквалификацига на кри
вичното дело што му се става на товар на обвинетист. од кривично
дело кражба од чл. 155 ст. 1 во кривично дело тешка кражба од
чл. 156 од КЗ на СРМ.

Самиот факт што осудениот ги одзел парите од оштетениот,
откако то] заспал, укажува на упорност и безобsирност поголема
отколку што е тоа случа] ка] обичната кражба. Користетьето на сос
тоjба на спиен.е е одделно однесуван.е кое во рамките на фактот за
претходното познанство и на фактот дека осудениот ги одзел парите
од оштетениот кога спиел, на очиглед на многуте патници во авто
бусот со седишта едно покра] друго, според мислезьето на Врховниот
суд, обичната кражба ja прави дрска,

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 57/87 од
30. III. 1987 г.)

24. Соизврmител ка] кривичното дело разбоjништво од чл. 158
ОД КЗ ва СРМ е секо] оно] Што учествувал во присилбата и краж
Оата.

Од о б р а зл о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд во пресудата изнесува доволно причини ОД
кои [асно се гледа дека за посгоен.ето на претходниот договор эакпу
чокот се наметнал од однесувагьето на обвинетите пред да ги презе
ме противправните деjствиjа.

Не е потребен договор при извршуван,е на делото разбоjништво
од повейе лица. Навистина, првостепениот суд во пресулата го спом
нува договор от (што не било излишно) но сепак, темел но се впуштил
токму во утврдуватьето на присилбата и особено на постоетьето на
намерата ка] обвинетите преку кражбата, одно сно одэемагьето на па
рите од оmтетениот сите да стекнат противправна имотна корист.
Бидеjки судот утврдил дека 11 троjцата обвинети употребиле сила врз
оштетениот и учествувале во одземан.ето на парите, Врховниот суд
наога дека е правилна констатациjата на првостепениот суд дека
трошата деjствувале како соизвршители.

(Пресуда на Врховниот суд на l\tlакедониjа, Кж. бр. 92/89 од
19. Х 1989 г.)

25. Раководителот на продавница ги злоупотребил овластув~ата
На одговерщ, лице со тоа Што преку продаввицата вршел продажба
на предмети со кои не бил задолжен и со парите што ги добил ОД
продажбата ца предметите го покрил кусокот во продавницата, а стек
нал и противправна имотна корист сообразно со чл. 177 ст. 5 в. в. СТ.
1 и 3 од КЗ на СРМ.

Од образложението:

Кривичното дело од чл. 177 ст. 5 в. в. ст. 3 од КЗ на СРМ го
извршува и одговорното лице (ст. 4) кое со пречекоруватьето на
службените овластуватьа (од ст. 1) прибавило имотна корист, доколку
имало таква намера за прибавувагье. Лали со таквата стекната имот-
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на корист неко] 'kc биде оштетен или пак не нема релевантно эна
чен.е, бидейси од важност е дали осудениот со злоупотреба или пре
чекорувагье на границите на своите овластуван.а стекнал имотна ко
рист. Факгот што износат добиен од продажбата го внел во продан
пицата за покриватье на поjавениот кусок укажува дека то] стекнал
имотна корист, бидеjки со средствата што ги добил надсместил сво]
долг во продавн:ицата.

Врховниот суд поради гореизнесеното констатира дека на ште
та на осудениот не бил повреден К3 во смисла на чл. 427 т. 1 од
3КП.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 133/86 од
19. VI 1986 г.)

26. Обвинетист како одговорво лице - машинобравар, сервисер
и контролор на беНзиска пумпа, иако вон работно време, со тоа што
помогнал да се вратаг броjчениците од пумпите, го сторил делото од
чл. 177 ст. 1 од К3 на СРМ.

Од образложението:

Според мислен-ето на Врховниот суд на Македониjа од неспор
но утврдената фактичка положба, со Koja со ниеден утврден факт
или доказ не се доведува под сомнение виетинитоета, произлегува
дека осудениот го сторил токму ова дело за кое бил осуден според
чл. 177 ст. 1 од К3 на СРМ. Како машинобравар сервисер на бен
зиска пумпа а во исто време и контролор при РО чии биле и бензи
ските пумпи што се разбиени со оодеjство и на ово] ссуден. Деj
ствиjата старепи од осудениот биле насочени кон тоа за себе и
за други да прибави противправна имотна корист, Со неговата
помош биле вратени бро+чениците на пумпите, па така тие при
кажувале помало продадено количество на гориво отколку што всуш
ност било продадено, а разликата со другите ja поделил. Во ваквите
негови деjствиjа се содржани елементите на ова кривично дело за
кое и бил осуден, без оглед на фактот дали ги сторил во време
кога бил во омена или ван неговото работно време, бидеН~:и него
вата функциjа на одговорно лице не престанувала со завршетокот
на работното време, а то] овотата службена положба и свластуване
ги злоупотребил за да ги стори так вите деj ствиjа.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 161/87 од
7. VПI 1987 г.)

27. Фактот Што обвинетиот како возач примил и се эадолжил
со вредвосни бонови за гориво со кои па KpajoT ва годината не сс
отчитал не е доволен за да се заклучи дека тоа го сторил со намера
да стекне противправна имотна корист, што е битво обележjе на
кривичвого дело провевера од чл, 178 од К3 на СРМ.

Од о б р а э п о ж е н и е т о .

КРИВИЧНОТОдело проневера од ЧЛ. 178 од КЗ на СРМ го извр
шува то] што со намера за себе или за друг да прибави противправ
на имотна корист, присвои пари, хартии од вредност или други под-
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вижни предмети кои му биле доверени во службата ЮН! воопшго на
работа ВО државен орган, или во организацига на адружеи труд, или
друго општествено правно лице.

Во конкретниов случа] обвинетист во свогство на возач на то
варно возило при АТШ-Б. само не се отчитал со земените бонови
за гориво во 1981 Г., за износ од 36.000 динари, и по 1982 г. за износ
ОД 42.000 динари. Мегутоа, бцдеjки нив не ги задржал со намера со
нив да прибави за себе противправна имотна корист, во неговите деj
ствиjа не се остварени обележjата на кривичното дело за кое се
обвинува. За остваруван-е на битието на ова кривично дело сторите
лот треба да насготува вредносните бонови за гориво тратно да ги
задржи и присвои за себе, односно да нема намера да ги врати или
плати. Утврдено е дека то] таква намера немал поради што првосте
пениот сул правилно го ослободил обвинетист од обвинението за кри
вичното дело проневера од чл. 178 ст. 1 од КЗ на СРМ, сообразно со
чл. 350 т. 3 од ЗКП.

(Пресуда на ВРХОБНИОТ суд на Македонига, Кж. бр. 85/86 од
17. VП 1986 г.)

28. Автомат со барабан за муницига претставува огнено оруж
je чие набавуватье на граганите воопmто не им е дозволено во смиспа
на чл. 218 СТ. 1 од К3 на СРМ во врека со чл. 6 ст. 1 и ЧЛ. 70 ст. i
од 3НПНО.

Од образложението:

Пронаjдениот автомат со барабан за мунициjа ка] обвинетите
што го држеле скриен. неовластено, не може да се смета како тра
феjно или пак старо оружге во смиела на одредбите од чл. 2 11 1
од 3НПНО. За да се смета како трофегно оружjе то] треба да е ли
чен или семеен спомен од некое востание или ослободителна D.<:>j.иа,
а за да се смета како старо огнено оружjе треба да има историска
или уметничка вредност, или. да служи за уметнички, спортски .ИJ.П.I
други слични приредби или да биде сосгавен дел на народна носиjа,
но повейе да не е во употреба. Мегутоа, од исказите на обвииетите
и од другите докази не произпегува дека обвинетите биле учесници
во НОБ или дека ова. оружле им останало како семеен спомен, однос
но дека е тоа старо или неупотребливо оружjе.· Од друга страна се
констатира дека е забрането набавка, поседуватье и носегье на ваков
автомат како огнено оружjе во сообразност со опредбите од чл. ·6 ст.
1. и 70 ст. 1 и 2 од споменатиот Закон. Според тоа, правилни се КОН
статациите на пониските судови дека под никакви услови органат за
внагрешни работи не можел да им издаде дозвола за. набавуватье, по~
седуван.е и држетье на автомат како в што конкретно е пронашен
скриен ка] обвинетите и дека пронаjдениот автомат со барабан за
мунициjа обвинетите неовластено го поседувале, Несомнено обвинетите
сториле деjствиj·а во кои се содржани елементите од кривичното дело
од чл. 218 од к3 на СРМ, па· според тоа правилно' постаi1иле hdНИСки
те суДови кога ja констатирале и вината на обвинетите за ова кри
вично дело. Делото е со општествена опасност Koja не може да се
смета за мала '·поради тоа што· не настаIIиле Д]J'уги штетни послеДII
ци. Во случаjов прследицата е содржана во оние деjствиjа iIlTO ги
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сториле обвинетите во врска со ова огнено оружjе. Од овие причини
следуваше бара~ето на обвинетите да биде одбиено како неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Впп. бр. 110/85 од
9. VП 1985 г.)

29. Правеп.е'rо препис на фалсификувана воэачка доэвола од
страпеко потекло претотавува подготвително деjствие преземено заради
нэврmyваlЬе ва крнвнчвото дело эаверувап.е ва вевиетивита еодржива
од чл, 224 СТ. t од К3 ва CPM~ па затоа таквото деjствие ве може
да се смета за "употреба" на ДОЭ80Jlатаво смиела на кривичвото
деJlОод чл. 222 ст. 3 од К3 ва СРМ.

о д об раз л О ж е н и е т О:

според мислевето на Врховниот суд И двата суда (првостепе
ниот и вторсстепениот) правилно прифатиле дека осудениот со подне
суван-ето на эаверениот препис на фалсификуваната дозвола од гер
манско потекло пред надяежиист орган за внатрешни работи (на
СРМ) со CapalЬe за издаване на редовна [угословенска дозвола, го
сторил КРИЗИЧНОТО дело злоупотреба на невистинита соцржина од
чл. 224 ст. 1 од К3 на СРМ. Имено, то; знаел дека нема положен,
возачки испит и дека возачката дозвола што ja заверил пред над
лежен орган е со иевистинита содржина, но сепак врз основа на
неа побарал да му се издаде [угословенска везачка дозвола. Така,
го довел во заблуда надлежииот орган на СВР во Т. да завери нешто
невистинито што треба Аа служи како доказ во правниот сообрайа]
издавайеи му jугоеловенска всзачка дозвола.

Mery,'oa, бидеjки пред тоа, на друг начин не ja употребил
возачката дозвола од германско потекло, (на пример легитимирайси
се со неа како возач пред надлежен сообрайвен милиционер) со го
ренаведените деjствиjа, правен-ето незаверен препис заради добиван-е
на редовна доэвола, то] не го сторил и кривичното дело фалсифи
куваве на исправа од чл. 222 СТ. 3 од К3 на СРМ. Според мислевето
на Врховниот суд на Македониjа правенето препис на фалсифи
хуваната доявола од сгранско потекло претставува подготвително деj
ствие преземено заради ИЗВРIПува1Ьена кривичното дело злоупотреба
ва невистинита содржина од чл. 224 ст. 1 од К3 на CPM~ па затоа,
таквото деjствие не може да се смета за "употреба" на дозволата
во смиела на кривичното дело од чл. 222 ст. 3 од К3 на СРМ.

Согласно со rореизнесеното, ово] суд, уважуваjlliи го делумно
баран.ето, донесе пресуда со Koja ги преиначи пресудите на пониски
те судови во смиела на тоа што осудеииот го ослободи ОД обвине
нието деRа го сторил кривичното дело фалсификуваIЬе на исправа
од ·чл. 222 ст. 3 в. в. СТ. 1 од К3 на СРМ согласно со чл. 350 ст.
1 -r. 1 од ЭКП, додека во другиот дел KOj се однесува на кривичното
дело заверува1Ье на вевистивита содржина од чл. 224 ст. 1 од К3
на СРМ бараfЬето го одби како неосновано ...

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Впп. бр. 125/85
од 16. Х 1985 r.)
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ЗО. Оставатьето необезбедено магаре покра] сообракаjНllца може
да прететавува опасно деjствие, доколку со вего се загроэува безбед·
поета на СООбраliаjотво смиела на чл. 241 ст. 1 од К3 на СРМ.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Според мисленето на Врховниот суд на Македониjа магарето,
доколиу со свогата природа не е злокобно, не може да се смета за
општо опасно среДСТВО1а според тоа и остававето на такво магаре
необезбедено не може да се смета како општо опасно деjствие.

Метутоа, оставането необезбедено магаре покраj сообраКаjница
претставува сепак начин на загроэуван,е на безбедноста на сообрака
[от со предиэвикувагье на опасност за животот или телата на лугето.
или имотот ОД поголем обем во смиела на чл. 241 од К3 на СРМ.
Со вакви однесуван.а и деjствиjа сторени од сопственикот на мага
рето од кои настапиле штетни последици, би можело да биде сторе
но ова кривично дело.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Кзз. бр. 1/86 од
17. 1 1986 г)

31. Кога обвпнетиот стручао не бил оспособен да управува со
Моторно возило, а пиеjl(и се довел во алкохолизирана состоjба дело
то од чл. 243 ст. 2 в. в. 240 ст. 1 од К3 на СРМ го извршува со умие
ла, БJlдеjки е свесен дека со таквото негово oднecy~alЬe може да
наетапи забранетата последица и се согаасува со веJЗИНОТОнаета
пуватье.

Од образложението:

Од утврдената фактичка положба произлегува дека обвинетист
не поседувал возачка дозвола бидеj!ки немал положено ни возачки
испит, па според тоа и: не бил на соодветен начин стручно подготвен
за возач на моторно возило за да се вклучи во сообрайают. И по
кра] тоа, на критичниот ден то] управувал со сопственото моторно
возило - моторцикл томас автоматик АЗ и тоа, со присутен алко.
хол во крвта 2,33 грам промили. поради што бил очигледно неспо
собен за безбедно возетье, При тоа, дозволил зад него да се качи и
оштетената. Под деjство на апкохолот и бидеj:ки немал соодветна
стручна подготовка и знаен.е за управуван,е, благовремено не ja адо
гледал опасноста, не ja намалил брзината и така дояволил со рачка
та од моторот да удри во застанатиот камион, како последица на
што дошло до пагагье на оштетената од што таа ги добила повре
дите. Во ваквите деjствиjа на обвинетиот се содржани елементите од
кривично дело кое му се ставало на товар со обвинението од член
243 ст, 1 в. в. 240 ст. 1 од, КЗ на СРМ. Делото го сгорил со умиела,
а не од небрежност, бидеj!ltи бил свесен дека нема положено возач
ки испит и дека според тоа не бил стручно оспособен за управуваlЬе,
бил свесен дека како последица на таквото негово однесуван,е може
да. настапи забранетата последица, но сепак во таква состоjба под
детство на алкохол седнал и возел, што значи се согласил со негзи
ното настапуватье.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 128/89 ОД
28. VI 1989 г.)
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32. ОС1'зваlЬе без помощ лице кое с повредено со превозно
средство на сгорителот во сообрайаша незгода постои и покра] тоа
ШТО на повреденото лице му укажало помош друго присутно лице.

Не е битно дали повреденото лице можело да биде спасено со
укажуватье помощ од страна на сторителот - обвинетист.

Факгот што обвинетист бил под детство на алкохол и според
тоа не БИJ1 способен за безбедно возен-е, а со гоа и за безбедно
превезуватье ва повреденото лице не е околност KOja би го оелобе
дила ОД кривична одговорност, бидеjКIf помощта не се состои само
Во превезуватьэ на повреденото лице, туку и во укажуватьв прва по
мош, повикувазье спасувачка служба, бр за помощ и слично,

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на КЗ по
однос на кривичното дело неукажуван-е помош на лице повредено
во сообрайаша неэгодз од чл. 244 ст. 1 од КЗ на СРМ.

Оставан-ето без помош постои независно од тоа дали на повре
дениот му била укажана помощ од неко] друг присутен на местото
на незгодата поради тоа што би ее работело за неизвршуватье на
стриктно субjективна обврска Koja не може да се направи зависна од
оценката на другите околности во врска со незгодата. Понатаму, не
е битно дали повреденист можел да биде спасен со укажуваььето по
мош од страна на сторителот - обвинетиот. Фактот што обвинетиот
бил под деjство на алкохол и не бил способен за безбедно возен-е
не го ослободува од одговорност, затоа што под .лтомош" во смиела
на законската одредба не се подразбира само .лтревезуваэье'', туку и
укажуван.е прва помош, повикуване спасувачка служба, брза помош
и елично. Обвинетист требало да му укаже прва помош на повреде
ниот, а 'Гоа не го :сторил. Од изведените докази неспорно е утврдено
дека ка] iIокоjниот не настапила моментална смрт и помошта можела
да ее укаже.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 25/87 од
1. Х 1987 г.)

33. Обвинетиот ко] изградил кука без градежна доэвола на
место предвидено според просторниот план за земjоделска обработка
врши кривичао дело од чл. 72 ст. 1Т. 6 од зспуп.

Од образложението:

Првостепениот суд утврдип дека обвинетиот J. с. на сопстве
но земjиште започнал изградба на индивидуална станбена зграда, но
на простор предвиден за друга намена со основниот просторен и
урбанистички план, односно на простор предвиден за земjоделска
обработка, а тоа го сторил без дозвола за граден-е. Поради тоа од
страна на општинскиот орган за урбанизам и станбено комунални
работи било донесено решение за уриване на обjектот.

При ваква фактичка состогба Врховниот суд на Македониjа
смета дека пониските судови правилно констатирале оти во деjстви
[ата на осудениот се консумирани битните елементи од кривичното
дело од чл. 72 ст. 1 т. 6 в. в. СО чл. 67 од зспуп бидеjlКИ без одо
брение за градба издадено од надлежен орган осудениот започнал на
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сопствено земгиште градба на станбена зграда на простор предвиден
со основниот урбанистички план за земjоделска обработка. Имено.
во споменатите членови е предвидено дека Jce се казни за кривично
дело лице кое како инвеститор гради обjект на простор предвиден
за друга намена со просторниот И урбанистички план.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 259/87 од
31. ХН 1987 г.)

34. Продолжувазьета на ПР'..:1ТВОРОт ОД страна на советот и про
тив обвинет за кого истражниот судиjа тоа не го побарал е постапу
ван.е слротиано на чл. 197 ст. 2 од ЗКП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Пред Окружниот суд во С. е поведена истрага против дваjца
сторители под сомнение дека го сториле кривичното дело разбоj
ништво од чл. 158 од К3 на СРМ. Против нив бил одреден притвор,
а бидеjки до истекот на рокот на определени от притвор судот не ги
собрал сите докази, истражниот судиjа му предложил на кривичниот
совет да го продолжи притворот, но само против едниот _д обви
нетите.

Кривичниот совет на Окружниот суд во смисла на одредбата
од чл. 197 ст. 2 од 3КП го продолжил притворот за уште еден ме
сец, но на дваjцата обвинети.

Решавазки по жалбата на едниот од дваjцата обвинети, ВРХОВ
ниот суд, по службена должност, го укина решението, бидеjlси кон
статира повреда на одр~бата од чл. 197 ст. 2 од 3КП, од причина
што против едниот обвинет е продолжен притворот, иако за него не
мало предлог ОД истражниот судиjа, ниту од jавниот обвинител, иако
во таа одредба е пропишано. .покра] другото и дека решението за
продолжуван.е на ПРИТВОРОТ се донесува на образложен предлог од
истра:жниот судиjа или од [авниот обвинител.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кс. бр. 70/85' од
22. ХI 1985 г.)

35. Советот од чл. 23 ст. 6 од ЗКП, а не истражниое СУДJI.jа,е
надлежен да одлучува за определувавв гаранциjа и за укинувазьв на
мерната притвор, доколку jавниот обвинител не дал согласност за
укинувазьв на притворот.

Од образложението:

Врховниот еуд на Македонига наога дека истражниот судиjа и
кривичниот совет при општинскиот суд ВО О. погрешно ja примениле
одредбата од чл. 198 од ЗКП. Истражниот судиjа по приемот на по
нудената гаранцига од родителите на обвинетиот за вамена на мер
ката притвор се обратил до jавниот обвинител за то] да се произнесе
дали е согласен со понудеиата гаранцига обвинетист да се пушти
и да се брани од слобода. Бидеjки добил негативен одговор, истраж
ниот судиjа не бил надлежен понатаму да ОДЛУЧУВ2 за определуван,е
гаранциjа и за укинуван,е на притворот, од причина што за тоа не
мал согласност од [авниот обвинител, поради што, предметот требало
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да го достави заради одлука до кривичниот совет на истиот суд ко;
онл надлежен во случагов да одлучува согласно со чл. 198 од ЗКП.
Одредбата ОД чл. 1913 ОД ЗКП нс прави никаква разлика кога притворат
ВО текат на истрагата ке се укине, пригоа. без да се замени со неко[а
побяага мерка, или пак, кога ке се укине, а притоа се замени со
неко[а побяага мерка, но, за тоа, во секо; случаj, е потребно да има
согласност ОД [авниот обвинител. за да може истражниот судиjа са
миот да донесе одлука со Koja ке го укине притворот заменувагйи го
со неко]а побяага мерка. Доколку нема согласност на [авниот обви
нител секогаш одлука донесува кривичниот совет од чл. 23 ст. 6 од
ЗКП, а не истражниот судиjа.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кзз. бр. 25/86 од
12. ХII 1986 г.)

36. Ако во диспозитиввиет дел од прес:удата е наведено депа
кривнчното дело е сторено со свесва вебрежност, а во образложение
то со несвесна небрежност, пресудата е противречна и неразбирлива
(.0 што е сторена суштествена повреда на чл. 364 ст. 1 т. 11 од ЗКП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Општинскиот суд во Б. ja огласил за виновна обвинетата Л. п.
за едно кривично дело според чл. 243 ст. 5 в. в. чл. 239 ст. 3 од КЗ
на СРМ, при што во диспозитиват од пресудата во описот на деj
ствието утврдил дека делото го сторила со свесна небрежност. Мегу
тоа, во образложението од пресупата при набротуван.е на олеснител
ните околности што ги имал предвид при изрекуватьето на кривична
та санкциjа условната осуда утврдил дека обвинетата го сторила де
лото со несвесва небрежност како наjлесен степен на вина.

Врховниот суд на Македониjа во врска со горенаведеното кон
статира дека причините за решавачките факти во пресупата се негас
ни и противречни поради тоа што на едно место судот утврдил
дека кривичното дело е сторено со свесна небрежност, а на друго
месго дека делото било сторено со несвесна небрежност, па на то]
начин сс направени суштествени повреди во смиела на чл. 364 ст.
1 Т. 11 од ЗКП. Поради ваквата повреда правосилната пресуда е
укината.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кзз. бр. 9/88 од
16. IX 1988 г.)

37. Второстепеннат суд не сторил сушгествена повреда од чл.
364 ст. 1 т. 8 од 3I<П. иако оценуваjliи ja жалбата на обвиветиот
како неосвовава, се повикал, освен на другите докази. и на исказот
ва сведокот ко] не бил сослушан на претресот, ниту бил читав него
виот нскаэ дадев во Ilреrходвата постап«а, бидеjliи и од другите до
каЗJf вз кои се повикал е очигледно дека и без исказот ва то) све
,цок БJI била допесена нста таква оДлука.

Од образложението:

Нторостспениот суд, одбиваjки ги жалбите на странките, конста
тирал дека е напално правилна утврдената фактичка состоjба од



првостепениот суд и дека сите факти од решавачко значеве за пос
ToeJЬe на кривичната одговорност на обвинетиот се правилно утврде
ии, што било резултат на сите изведени докази од главниот претрес,
пооочувагйи ги пригоа. освен другите докази. и исказот на сведскот
Д. К. ко] бил сослушан, но само во претходната постапка, а то] исказ
на главниот прегрес не бил читан.

По баран-е од осудениот за вояредно преиспитуватье на право
сипна пресуда Врховниот суд на Македониjа оцени дека жалбениот
суд навистина сторил повреда на опредбата од чл. 347 од ЗКП, би
деj;l.t:иво неа се вели дека судот овотата одлука [а заснова врэ дока
зите и фактите што се изнесени на главниот претрес. Мегутоа. вак
вата повреда во ово] конкретен случаj не може да се смета како
повреда во смиела на чл. 364 ст. 1 т. 8 од ЗКП, бидеНi:и иако вто
ростепениот суд оценувайси ja жалбата на осудениот како неоснована
се повикал, освен на другите докази, и на искаэот на сведскот ко]
не бил сослушан на претресот, ниту бил прочитаи то; исказ од пр ет
ходната посталка. бидеjки и од другите докази на кои второетепе
ииот СУЛ се повикал, е очигледно дека и без таквиот исказ би била
донесена иста таква одлука.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 178/86 од
6. ХI 1986 г.)

38. Со тоа што на осудеииот не му било дадено право на эавр
шен збор на главниот прегрес пресудата не можела да биде правилно
и законито донесена поради тоа што е сторена суштествена повреда
во смиела на чл. 364 ст. 2 В. в. чл. 339 од ЗКП.

Од образложението:

Со правосилната пресуда осудениот е огласен за виновен за
кривичното дело тешки дела против безбедноста на лугето и имотот
во СООбр3К:аjОТспоред чл. 243 ст. 1 в. в. чл. 240 од К3 на СРМ и по
кра] тоа што првостепениот суд на обвинетиот на нрагот од главиист
претрес не му дал право на завршен збор, што значи, пресудил без
да му даде пр~во да се искаже во завршен збор. Жалбениот суд не
го уважил жалбенист навод на осудениот во таа смиела и пресудата
[а потврдил,

Решавагйи по баран-ето за вояредно преиспитуваве на право
силна пресуда на осудениот Врховниот суд на Македониjа баравето
го уважи, нао:rаjки дека пониските судови ja повредиле императив
ната одредба од чл. ЗЗ9 од ЗКП со што е повредено. правото на
одбрана на осудениот кое е едно од основните права на главниот
претрес. Со тоа што на осудениот не му било овозможено да се ко
ристи со правото да се искаже во эавршеи збор на главниот прет
рее, пресудата не можела да биде правилно и законито донесена, па
со тоа во конкретниот случаj била сторена суштествена повреда во
смисла на чл. 364 ст. 2 в. в. чл .. 339 од 3КП.

~(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 236/89 од
19. Х! 1989 г.)



39. Кога исказите на сооптужениге на исти околности се раз
ликуваат, претседателог на советот може, но не мора, да ги сопчи,
но дали да се изврцги или да не ес изврши соочуватье зависи ОД оцен
ката дали :ВРЗ основа на расположливиге докази и без соочуватье мо
же со сигурност да се утврдат спорните ОКОЛНОСТИ и ф"'-- _в ;

Од о ё р а э л о ж е н и е т о .

Во чл. 319 ст. 2 ОД ЗКП е предвидено доколку исказите на
сооптужените за исти околности се разликуваат, претседателот на
советот може да изврши соочуван-е мегу оптужените. Според тоа,
право е на судот дали i1ie допушти вакво соочуван-е мегу сооптуже
ните или пак нема да допушти, во зависност и од другите изведени
докази од кои се потврдуваат или не се потврдунаат исказите на
'.ооптужените.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Квп. бр. 181/86 од
24. IX 1986 г.)

40. Со одбиватьего да се изведат докази со кои ке се утврдат
факти и: Околности кои не .ее од решавачко эначен,е или пак докази
со НОИ се поткрепуваат вейе угардените факти, не се врши повреда
па правото на одбрана во смиела на чл. 364 ст. 2 од ЗКП.

Од о б р а э л о ж е н и ет о ,

Согласно со чл. J4 од ЗКП судот е должен да насто[ува постап
ката да се спроведе без одолговлекуван.е, но пригоа. како што е
предвидено во чл. 15 од ЗКП, вистинито и потполно да ги утврди
сите факти од значен,е за донесувагье на законита одлука. Тоа зна
чи, дека судот ке изведе толку докази колку што за елучаjот е пот
ребно вистинито да се утврдат решавачките факти. Така постапил
првостепениот сул во случаjов кога еослушал повекс сведоци, па при
оценката на изведените докази можел со сигурност да ги утврди
решавачките факти.

Со одбивагьето да се сослушаат новопредложените сведоци. на
иети околности на кои BeД{~биле сослушани голем броj сведоци. во
конкретниот случа] не му е повредено правото на одбрана на обви
нетиот ВО смиела на чл. 364 ст. 2 од ЗКП.

(Пресуда на Врховниот суд на Македони]а, Кж. бр. 13/86 од
27. III 1986 г.)

41. Диспсзитивнипт дел од пресупата е нетасен доколку за про
должено нривично дело сторено со 'поттикнуваэьв нема опис па оддел
вите деjствиjа на поттикнуван.е.

Од Образложението:

Констатациите дека обви:нетиот деjствува.л како соучесник во
кривичното 'дело .што го сториле неговите. малолетни деца не се пот
пираат врз доказите.
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Во пресудата не се наведени деjствиjата на поттикнувагье. исто
како што не се наведени и дегствигата на извршуван,е. Б:идеjки се
работи за продолжено кривично дело извршено преку поттикнуван,е,
неминовни биле утврдувагьата за секое одделно деjствие на поттик
нуваьье кое претходело на одделно деjствие на извршуван,е, а спо
ред тоа 11 утврдуватьето на времето и местото на секо е одделно деj
ствие, каква потреба во случаjов дотолку повейе би била изразена
поради рокот на апсолутната застареност кога ка] продалжените кри
вични дела се смета од денот кога се сторени одделните деjствиjа,
посеб:но за секое деjствие.

Бидеjl~и се работи за продалжено кривично дело сторено со
поттикнуватье, било потребно сите одделни деjствиjа на поттикнува
н.е, исто како и еите одделни деjствиjа на извршуван,е, да бидат
утврдени правилно Ба смиела на просторот и времето, а не како што
за тоа неправилно и непрецизно е изнесено за сите деjствиjа со на
ведуван,е на периодат на извршуваььето (од 18. ПI 1981 до 26. V 1983
Г.). Како што за тоа може да се види од записникот, повейето деj
ствиjа се сторени во 1981 Г., помал дел во 1982 Г., а само неколку
во 1983 г. Бидеjки второстепената пресуда била донесена на 7. 1
1989 г. и бидеj!ки се работи за кривично дело со максимално пред
видена казна - затвор до з години (член 1.50 ст. 2 од КЗ на СРМ),
за тоа дело, односно за одделно сторените деjствиjа, апеолутна заста
реност на кривичното гонегье настапува по протекот на рокот од 6
(тест) години (В') смиела на член 95 ст. 1 т. 5 11 чл. 96 ст. 6 ОД КЗ
на СРМ), па станува [асно дека за грото од наводно сторените деj
ствиjа веке настанила апсолутната застареност и пред да биде доне
сена второстепената пресуда. Ова со сигурност IKe можеше да се кон
статира доколку со пресудите (на пониските судови) правилно и пре
цизно беа утврдени наводно одделно сторените деjствиjа на поттик
нуватье од осудениот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига, Квп. бр. 57/89 од
28. п 1989 г.)

42. Со измена на обвинението од надлежниот тужител со што
ва обвинетиот му била ставена потешка нвалификаци+а за стореното
дело не се врши повреда на правото на одбрана на обвинетиот.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Точни се навадите на осудениот во баран-ето за нонредно преис
питуватье на правосилната пресуда дека наjпрвин бил обвинет за
кривичното дело лесна телесна повреда од член 44 ст. 2 од КЗ на
СРМ, за кое е предвидена скратена постапка (според одредбите од
глава XXV на ЗКП) и дска на главниот прегрес. по распитот на веш
тото лице, било изменето обвинението но обвинение за дело тешка
телесна повреда од член 43 ст. 2 од КЗ на СРМ. Мегутоа. ваквата
измена е напално во согласност со одредбите од чл. 3З7 ОД ЗКП.
Осудениот или неговиот бранител не побарале да се одложи глав
ниот претрес заради подготвувагье на одбраната, ниту пак еудот по
службена должност нашал за потребно тоа да го стори, по направе
ната измена на обвинението. Судскиот совет (од редовен суди+а и
дваjца судии-поротници) бил еоставен во смиела на одредбата од чл
23 од ЗКП и бил надлежен да донесе одлука по вака изменетото
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обвинение. Во жалбената постапка не било изнесено дека и по оваа
основа е повредено правото на обвинетиот. Поради изнесеното ВРХОВ
ниот суд наога дека со фактот што на главниот претрес е изменето
обвинението, така што на обвинетиот му е ставена патешка квали
фикациjа за стореното дело, не е повредено правото на одбрана на
осудениот кое би можело да претставува основа за укинувагье на
пресулата во смиела на чл. 427 ст. 1. т. 2 и 3 од ЗКП.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Квп. бр. 111/89 од
18. VI 1989 г.)

43. Кога во диепозитивниот дел и ВО образложението не е изне
сен опис за умиелата на обвипетиот, прееудата е иеjаспа и нераз
fiI1рлива.

Од о б р а в л о ж е н и е т о .

Во диспозитивниот дел од пресуяата е речено дека обвинетиот
се обидел да го лиши од живот во[никот С., а потоа, е опишан на
чинат на неговото дегствуван,е (по кратка расправига и фИЗИЧКОпрес
метнуваве отишол во вградата, зел нож од автоматска пушка, го
скрил под блузата и кога излегол пред зградата, го повикал на
пресметка оштетениот, ко] му се приближил, го удрил со раце по те
лата и веднаш потрчал, а кога се лизнал и паднал и обвинетиот го
пристигнал, му задал еден удар со нож во предната лева страна на
градниот кош нанесувайси му тешка и за животот опасна повреда

убодна рана со повреда на левото белодробно ткиво).
Мегутоа, пропуштено е да се даде опис на умислата на обви

нетиот. Поради ова пропуштагье диспозитивни от дел од пресудата
е негасен. Начинот како започнала расправиjата, а потоа и физичката
пресметка помегу обвинетиот и оштетениот, потоа описот на детстви
[ата што ги презел и сторил обвинетиот, сето тоа, без соодветен опис
за субjективниот однос на обвинетиот спрема се она што презел,
може да се насочи и на констатацига дека сторил некое друго кри
вично дело, на пример, тешка телесна повреда од член 43 од КЗ на
СРМ. Во диспозитивниот дел тоа не е кажано и затоа останало не
[асно зошто го зел ножот и како сакал да се пресмета со оштетениот,
одно сно со каква умисла го удрил само еднаш со ножот - да го
лиши од живот, или пак, да му нанесе само тешка телесна повреда,
односно со каква свест (претстава) деjствувал во настанат.

Оваа празнина во диспозитивниот дел, без сомнение, е после
дица на идентичен недостаток во описот и на обвинението. Мегу
тоа, без оглед на празнината и негасно дадениот опис во обвинението,
судот бил должен да изрече [асна пресуда за умислата на обвине
тиот. Со ваков диспозитив пресулата е негасна и покра] тоа што во
почеТОК01' е назначено "се обидел да го лиши од живот", а е допи
шана и правната квалификацига на стореното дело. Прашан-ата за
умислата ее едни од наjважните за кои требало да се вложат соод
ветни уеилби за правилно да се утврдат фактите за нив. Во ово]
правец и во оваа смиела ниту биле оценувани доказите, ниту пак,
врэ основа на нив и утврдените решавачки факти било констатирано
за еубjеt<:тивниот однос на обвинетиот. Без вакво утврдуватье не се
добива [асна елика за субjективниот одно с на обвинетист. Имено,
во образложението ее наведени околвости кои би можеле да послу-
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жат и во поткрепа на мислен-ето дека обвинетиот можеби имал со
сема друга умиела. Првостепениот суд не извршил наброгуватье и
потоа анализа на фактите со констатациjа дека врз основа на нив
заклучил за субjективниот однос - посгоен-ето на умиелата да го
лиши од живот. Поради ова, образложението. исто како и диепози
тивниот дел, останало нетасно за утврдената умиела на обвинетиот.

Поради ова пресулата целосно беше оценета како негасна и
неразбирлива во смиела на навадите од бранител от на обвинетиот,
па следуваше првостепената пресуда да биде укината и предмет от
да му биде вратен на првостепениот суд на ПОЕТОРНО разгледуван.е
и одлучуван.е со цел да биде отстранета еуштествената повреда во
смиела на чл. 364 ст. 1 т. 11 од ЗКП.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Кж. бр. 104/89 од
9. ХI 1989 г.)

44. Против пресудата донесена во неправо повторената кривич
иа постапка во смиела на одредбигв од чл. 401 сд ЗКП може да се
вложи вояредно правно средство - баравьв за венредно пренспитува
зье на право силна пресуда.

Со споjуваlЬе на одделно утврденитв казни по правосилни пре
суди во неправо повторена кривична постапна (чл. 48 од КЗ на СФРJ
и чл. 401 од 3КП) по во време кога одделно изречените казни не
можат да се извршат поради пастаната застареност на извршуватье,
се повредува КЗ на штета на оеудениот според чл. 427 ст. 1 во врека
со чл. 356 ст. 1 т. 5 од ЗКП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Според мислевето на Врховниот суд на Македонита против
пресуда донесена во постапка по вонредно правно средство во смиела
на одредбите од чл. 401 од 3КП, што значи во постапка по такана
речено "неправо повторуван.е на кривичната постапка" може да се
поднесе вонредно правно средство -- бараIЬе за вонредно преиспиту
ватье на правосилна пресуда. бидеjки и со такна пресуда може да
се сторат некои од предвидените повреди во смиела на одредбите од
чл. 427 од 3КП, поради кои едозволено поднесуватье баратье за ВОН
редно преиспитуван.е на правосилна пресуда и поради тоа што со
одредбите од чл. 425-429 од 3КП не се исклучува поднесуватье вакво
вонредно правно средство против пресуда донесена во неправо повто
руван-е на кривичната постапка.

Мегуто а, во содржината на баратвето на осудениот се истакну
ва дека е повреден К3 на штета на осудениот и поради застареност
на извршувагьето на казните. што, според мислен-ето на Врховниот
суд, може да биде основа да се поднесе вакво баран,е. Поради ова
и во рамките на оваа основа Врховниот суд го разгледа баран-ето и
го констатира следново :

Пресудата на Општинскиот суд во г. К. бр. 381/78 од 23. ХII
1982 г. станала правосилна уште во месец март 1983 г. и со таа
пресуда не била изречена единствена казна затвор за двете утврде
ни казни за двете сторени кривични дела. Единствена казна била
изречена дури со пресупата К. бр. 159/84 од 11. ПI 1988 г. и тоа
каэна эатвор во траен-е ОД 11 (единаесет) месеци, но оваа е донесе-
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на откако за одделно утврдените казни затвор наетапила апсолутна
застареност за ПИВНОТО извршуватье. Имено. одделно утврдените каз
ни од 10 (десет) и од 6 (шест) месеци можеле да бидат иэвршени
наjдолго ЕО рок од 4 години од правосилноста на пресудата, по ко]
рок, поради настапуваььето на застарено ст на кривичното гонен-е,
ваквите казни и не можеле да се извршат, Во случаjов ово] рок од
4 (четири} години изминал во март 1987 г. поради што, во времето
кога БИЛ:1 донесена правосилната пресуда К. бр. 159/84 од 11. III
1988 г. веке наетапила апсопутна застареност на иэвршуватьето на
одделно утврдените казн:и и така не постоела повекс кривично правна
основа за иэрекуван.е на една единствена казна затвор со примена
на одредбите ОД чл. 401 од 3КП и чл. 48 од КЗ на СФРj. Оваа пре
суда била донесена и спротивно на одредбата од чл. 401 т. 1 и 5 од
ЗКП, бидеjки осудениот во сво[от последен поднесок барал запи
ратье на извршуван.ето на казната поради застареност на извршува
гьето, а од друга страна, и надлежниот [авен обвинител не побарал
вакви спотуватьа на казните. Така, со спогуватьето на одделно утвр
дените каэни ВО време кога тие не можеле да бидат извршени по
ради настанатата застареност на извршувагьето, е повреден КЗ на
штета на осудениот во смиела на опредбите од чл. 427 ст. 1 т. 1
в. в. 365 ст. 1 т. 5 од ЗКП, бидеjки првостепениот еуд во моментот на
спотуватьего немал таКБИ овластуватьа според одредбите од ЗКП и
КЗ на СФРJ.

(Пресуда на Врховниот еуд на Македониjа, Квп. бр. 170/88 од
1. Х 1988 Г.)

45. KOГ€1 жалбата на обвинетиов е отфрлена како неблаговре
мена, тогаш во с:мисла на чл. 425 ст. 3 ОД ЗКП се смета дека обви
петпот не се кориетел со редовен правен лек, поради што не е доз
волено поднесуватьв баравьв за венредно преиспитуватье на правосилна
пресуда.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Со пресуда на Општинскиот суд ВО К. обвинетиот Л. д. од К.
е огласен за виновен и ссуден на казна заТЕОР во траен-е од 6 (шест)
месеци за кривичното дело тетко дело против безбедноета на луfе
то и имотот во сообрайают според чл. 243 ст. 5 в. в. чл. 239 ст. 3 од
КЗ на СРМ.

Окружниот суд ВО С. со сво]а пресуда ja уважил жалбата на
OJO и првостепената пресуда ja преиначил во делат на одлуката
за казната. така што обвинетист го осудил на казна затвор во трае
тье од две години. Со истата пресуда е отфрлена како ненавремена
жалбата на обвинетист поднесена преку бранител от.

Врховниот суд на Македониjа го отфрлил баразъето за вон
редно преиспигувагье на правосилна пресуда од обвинетиот, поради
следново

Ако жалбата на обвинетиот е отфрлена како неблаговремена,ке се смета како да не е ии поднесена, односно како обвинетиот
да не се користел со редовен правен лек. Во одредбата на чл. 425
ст. 3 од ЗКП Е пропишано дека обвинетиот KOj не се кориетел со
редовниот правен лек против пресудата не може да поднесе бараlЬе
за вонредно преиепитуваlЬе на праВОСИJIната пресуда, освен ако со
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пресулата на второстепениот суд наместо ослободуван-е од казна.
судската опомена. условната осуда или парична каз на, му биде изре
чена казна затвор, односно наместо воспитна мерка, казна малолет
нички затвор.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 145/86 од
З. VП 1986 Г.)

46. Во постапката по баратье за венредно преиспитуватье на
правосилна пресуда ве можв да се преоценуваат искавите ва сведо
ците во смиела на тоа дали тие се веродостоши ИЛИ не се.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Врховниот суд на Македониjа наога дека фактичката состоjба
не се доведува под значително сомнение бидеj:Ки од исказот на
оштетената и на сведокот М. А. судот правилно и потполно утврдил
дека во критичната вечер била извршена обльуба над тужителката
од осудениот при што то] употребил и сила. При оценуван.ето на
докавите првостепениот суд им поверувал на овие сведоци. Во по
стапката по предлогот за вонредно преиспитувагье на правосилна
пресуда не може да се оценува дали исказите на сведоците се веро
достоjни или не се.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 51/87 од
17. 11! 1987 г.)

47. Недоволно изнесените причини во образложението од вто
роетепевата пресуда ве се основа за подиесувшъе баратье за вон
редно преиспитуватьв на право силна пресуда.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Утврдените решавачки факти во првостепената пресуда на не
сомнен начин упатуваат на констатациите дека ссуденист со своите
противправни деjствиjа го сторил кривичното дело, што то] не го
оспорува и со баратьето за венредно преиспитуватье на правосилната
пресуда. Со првостепената пресуда на обвинетист му била изречена
парична казна во износ од ЗО,ООО динари, додека со второстепената.
со уважуватье на жалбата од надлежниот [авен обвинител, затвор во
траен.е од 4 месеци. Со овие казни пони ските судови не ги пречеко
риле свластувавата според законот, Со иэрекуватьето на казната за
твор не била повредена ниту една одредба на 3КП, ниту пак, мате
риjалното право. Недоволно изнесените причини во образложението
на второстепената пресуда. како и изнесените причини за изрече
ната казна не се основа за вонредно преиспитуваrье на правосилната
пресуда во смисла на одредбите од чл. 42.7 ст. 1 т. 1-З од ЗКП.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Квп. бр. 45/90 од
20. II 1989 г.)

45



48. Во постапката за ПОВТОрно одлучуваlLе за воспитната мерна
советот за малолетвици е ДОлжен да ги сосдуша jавниот обвинител,
малолеmикот и неговите родители или старатели и да прибави по
требе!1 извешта] од установата во l<Oja малолетникот ja издржува
воспитната мерна и извеmтаи од органо- за старателство.

Од Обрззложението:

Поради тоа што од изрекуваььето на воспитнопоправната мерка
упатуван,е во воспитнопоправен дом за малолетникот М. В. поминало
повейе од една година, а издржуватьето на мерката не почнало,
советот за малолетници при Општинскиот суд ВО С., во смиела на
чл. 21 од КЗ на СРМ, закажал и одржал седница заради повторно
одлучуван,е и, откако го сослушал jавниот обвинител, го оставил во
сила првобитното решение.

JaBHoTo обвинителство на Македониjа поднело баране за за
штита на законитоста поради тоа што судот пред да одлучи не ги
сослушал малолетникот, неговите родители или старатели во смиела
на чл. 492 ст. 2 од ЗКП, ниту пак прибавил извешта] од надлежниот
орган за старателство. туку, само го сослушал jавниот обвинител.

Врховниот суд на Македониjа го уважи баран-ето, бидеjll{и кон
статира дека советот за малолетници при првостепениот суд го донел
нападнатото решение без да ги сослуша малолетникот и неговите
родители и без да прибави извештаj од надлежниот орган за стара
телство. иако е тоа императивно пропишано во чл. 492 ст. 2 од 3КП.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Кзз. бр. 19/86 од
16. Х 1986 г.)
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НАЧЕЛНИ стввови

На заеднички еедници и советуватьа на: Соjузниот суд, ВРХОВ
ните еудови на републиките и на покраините и Врховниот воен суд
во врека со примената на граганското материjално и процесно право
во 1985, 1986, 1987, 1988 и 1989 г. се донесени следниве начелни ста
вови и заклучоци:

1. На ХХУIII заедничка седница одржана на 6 и 7 ноември
1985 Г.:

Начелен етав бр. Зl/85
При утврдуван.ето на висината на праведниот паричен надо

месток за претрпени душевни болки поради намалувагье на живот
ните активности еудот ке го эеме предвид и надоместокот за телесно
оштетуватье на кое оштетениот има право според прописите од ин
валидекото осигуруване. па врз основа на сите околности на слу
чаjот по слободна оценка ке утврди во коьа мера надоместокот за
телесно оштетуван.е ке влиjае врз висината на паричниот надоместок
за ово] вид на нематериjална штета. Висината на надоместокот се
УТВРдУвана ист начин и во случаj кога судот правичниот надоместок
поради намалуван.е на животната активност ке го досуди ВО облик
на парична рента.

Правото на оштетениот за надоместок за телесно оштетуваьье
се зема предвид и кога оштетениот одбива да поведе постапка ка]
надлежниот орган заради остваруван,е на надоместокот по то] основ.
Во то] случаj еудот како претходно прашагье сам ке го утврди
правото на оштетениот на надоместокот за телесно оштетуватье. ако
од природата и степенот на телесното оштетуватье произлегува дека
оштетениот според прописите од инвалидското осигуруван-е би можел
да го оствари то] надомеоток.

Начелен став бр. 4/85
Купувачот ко] благовремено и уредно не го известил продава

чот за недостатокот на предметите, покра] губенето на правото
од чл. 488 ст. 1 од 300 го губи и правото на надоместок на штета
поради повреда на договорот од ст. 2 од истиот член, доколку со
Законот не му е изречно признато дека тоа право под одредени
претпоставки може да го оствари и кога продавачот не ке го извести
за недостатоците.

Правото на надоместок на штета поради недостаток на пред
метите што ja претрпел на другите свои добра (чл. 488 ст. 3 од
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ЗОО} купувачет може да го оствари според општите правила за
одговорност за штета и кога пропуштил да го извести продавачот
за недостатоците.

Начелен став бр. 5/85
Правата на купувачет спрема продавачат по оенов на гарантен

лист не се условени со благовремено и уредно известувагье на про
давачет за недостатокот во фупкциониратьето на купените предмети
и се гаснат по истекот на една година, сметарки од денот кога од
продавачот барал поправка или замена на предметите, освен ако со
измама на продавач от бил спречен да ги употреби.

Начелен став бр. 6/85
Лицето против кое е поведена побивна парница може да се

приjави во стечатната маса за побарувагье чиjа наплата се побива,
како свое побаруватье со одложен уелов, нагдоцна до эаклучуватьето
на рочиштето за главната делба.

Начелен став бр. 7185
Меницата според ЗОПКОС е меница за ко[а важат менично

правните начела и сите одредби ОД 3М, освен ако одредбите од
ЗОПКОС не одредуваат поинаку.

И по основ на меницата кога е издадена во смиела на 30ПКОС
може да се оствари само камата што е пропишана со 3М.

Затезните камаги од чл. 277 од 300 што не се вклучени во
меничната свота имателот на меницата може да ги бара во редовниот
спор од должникот со ко] е во ДДА, оо тоа што каматата по основ
на меница и каматата на побаруватьето од дда не мажат заедно
да го преминат наjголемиот износ на со закон дозволената камата.

Авалистат не е мажно да се осуди на плайагье на затезна
камата според одредбите од чл. 277 од 300.

П, На XXXI заедничка седница оцржана на 25 и 26 ноември
1986 Г.:

Начелен стан бр. 3/86
Застарено ета на баран.ето за надоместок на штета се цени спо

ред прописите од чл. 376 и 377 од 300, без оглед на тоа дали надо
местокот се бара за Bel{e настаната штета или за штета за кога во
редоввист тек на работите е извесно дека сукцесивно k_e се повторува
и во иднина, како и без оглед на тоа дали надоместокот за идната
.штета се бара во облик ·на парична рента или во еднократен износ.

Надоместокот на штетата Koja сукцесивно tКe се повторува и
во иднина (изгубено издржуван,е, изгубена заработувачка, надомееток
за туга помош и нега и во другите случаи кога во законат може
да се бара надоместок на идна материjална штета) оштетениот може
да [а оствари и со сукцесивното поднесуван-с тужба за надомееток
за изминатиот период, а не само во вид на рента.

Во то] случаj роковите за застареност за побарувагьето со прва
та тужба се засметуваат според одредбите од чл. 376 одно сно чл.
377 од 3001 а за секое наредно побарувагье со тужба (тужетье) тече
новиот рок на застарено ст од денот кога е завршен претходниот
спор (чл. 392 ст. 3 од 300).

Предниот етав се ПQименува и на одно сите настанати за време
на важен-ето на ЗСПО, ..чл. 19 и 20 од то] закон.
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Начелен став бр. 4/86
Под договор во стопанството во смиела на чл. 25 ст. г ОД

300 ее подразбира и догонорот еклучен со субjектат ко] според
эаконот врши вонстопанска дегност, ако е пропишано дека може да
врши и стопанска деjност, а договорот е склучен за вршен.е на
дозволена стопанска деjноет, или во врека со таа деjност.

IH. На XXXIII заедничка содница одржана на 29 ма] 1987 1'.:

Начелен став бр. 1/87
3атезната камата за надсместок на непарична материтална ште

'Та досуден во пари според цената во времето на пресудуваььето
тече од денот на донееуван.ето на првостепената пресуда со ко[а е
одредена висината на надоместокот.

Ако оштетениот сам ja отстранил штетата пред донссуван.ето
на судската одлука, затезната камата тече од денот кога штетата е
отстранета, односно кога се направени трошоците заради отсграну
вагье на штетата.

Начелен став бр. 2/87
3атезната камата на праведиист паричен надсместок на нема

териjалната штета тече од денот на цонесуван.ето на првостепената
пресуда со кота еадреден надоместокот,

При одлучувагьето за висината на праведниот паричен надо
месток судот ке го земе предвид и времето изминато од настапува
тьето на штетата до донееуван.ето на одлуката. ако должината на
чеказъето на сатисфакцигата и другите околности околу случагот
го оправдуваат тоа.

IV. На XXXV заедничкз седница одржана на 4 и 5 ноември
1987 Г.:

Начеден став бр. 5/87
На псбаруватьето на осигурувачот според одредбите од чл.

939 ст. 1 од 300 се применува стапката на затезна камата како на
побаруван.ето на осигуреникот кое поминало врз осигурувачот со
исппатата на надоместокот од осигуруване.

Начеден став бр. 6/87
1. Ако договор от е раскинат според некои од условите пред

видени во чл. 125-129 од 300, странката кога по оенов на реститу
циjа ги врайа парите е должна да плати затезна камата од денот
кога ja примила исплатата, без оглед на тоа дали е одговорна за
неисполнуваffiето на договорат. .

Ако договорат е раекинат под други услови, како и кога дого
ворот е поништен, затезна камата ее плака според одредбите ОД
чл. 214 од 300.

2. 3атезната камата и ВО случа] на раскинуван-е и во случа]
на поништуван.е на договорот во стопанството се плака по стапка
Koja врэ основа на оцредбите од чл. 277 ст. 2 од 300 ja пропишува
Соjузниот извршен совет.
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Начелен етав бр. 7/87
1. Право на процесна камата од чл. 279 ст. 2 од 300 може

да се оствари само во спорат за исплата на стасаната договорна или
затеэна камата, со тоа што барагьето за процесна камата од денот
на утужуватьето на стасаната камата може да се истакне се до за
клучуваььето на главната расправа. Доверителот ко] пропуштил во
то] спор да го истакне баран-ето за процесна камата не може да
ja оствари таа камата во посебен спор.

2. Процесната затеэна камата на неисплатена стасана эатезна
камата не може да се бара се додека не престане главното парично
баратье од кое произлегува, па и кога е пресметана и утужена во
апсолутен износ со главното баран-е.

Начелен став бр. 8/87

Ако со метународен договор не е нешто друго одредено, под
несувавето на писменото баратье на превозникот за надоместок на
штета поради губен-ето или оштетуван.ето на стоката во домашниот
или мегународниот железнички или патен сообрайа] (рекламацига),
не е процесна претпоставка за поднесуватье тужба заради надоме
сток на штета. Но ако тужениот, кому претходно не му е поднесена
рекламациjа, ja исплати штетата во рок од ЗО дена од приемат на
тужбата и соодветната документациjа, ке се смета дека не дал повод
за тужба, па тужителот il{e биде должен да му ги надомести про
цесните трошоци (чл. 157 од 3ПП).

у. На XXXIV заедничка седница одржана на 26 и 27 октомври
1988 г.:

Начелен став бр. 8/88

1. Обврската на заедницата за осигуруватье по основ на дого
вор за осигуруваьье на корисниците, односно сопственик на моторно
возило од одговорност за штетата причинета на трето лице, се цени
според договорената осигурителна сума.

2. Лимигот на обврската на заедницата за осигуруватье се
утврдува според вкупната штета во еден штетен настан, без оглед
на броjот на оштетените лица,

Износот на штетата според ко] се угардува обемот на одго
ворнаста на эаедницата за осигуруватье се засметува така што парич
ната штета се зема во износат во ко] настанала, а непаричната
материjална штета и нематериjалната тптета се утврдува според це
ните, односно критериумите во времето на штетниот настан. Штетата
што се надоместува во странска валута се эасметува по курсот на
денат на штетниот настан .

.Ако така утврденист износ на штетата не го преминува изнооот
на осигурителната сума, заедницата за осигуруване е должна целосно
да ja вадомести штетата и кога висината на штетата според цената,
односно критериумите во времето на донесувагьето на сулската одлу
ка, го преминува ИЗНОСО1" на осигурителната сума. Ако ИЗНОСО1" на
штетата утврден на начин од претходниот став е поголем од осигу
рителната сума, заедницата за ооигуруватье е должна да го надомести
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делот на штетата според сраэмерот помегу осигурителната сума и
така утврдениот износ на штетата.

3. 3атезната камата и процесните тропюци се досуцуваат без
оглед на ЛИ:\1ИТОТ на осигурувагьето.

4. Кога во парница по баразъа на повеке оштетени од иетиот
штетен настан хе се утврди дека вкупната штета ja преминува оси
гурителната СУ:\1а,судот на секо] од тужителите ке им досуди сразмерен
дел надоместок. така што збирот на досудениге износи не го над
минува лимигот на обврската на заедницата за осигуруван,е,

Начелен став бр. 9/88
Лице на кое авторското право му е повредено може да бара

исплата на надомеоток. како по правилата на предиэвикуватье на
штета, така и по правилата за стекнуватье без основ, ако се испол
нети условите за поднесуван.е на двете барана, со тоа што надо
местокот за истата загуба по двете баразъа не може да се кумулира,

Начелен став бр. 10/88
Правосилна пресуда со кога е одлучено за надоместок на ште

тата не го спречува судот во нова парница мегу иетите странки во
баран-ето за надомссток на штета од ист штетен настан да расправа
и за поделената одговорност за штетата, нсзависно од тоа дали во
претходната парница е утврдена или утврдувана поделена одговорност.

VI. На XL заедничка седница одржана на 23 и 24 ма] 1989 г.:

Начелен став бр. 1/89
1. Ако со закон от за одделни случаи не е поинаку одредено,

при одлучуван.е за надсмееток на штета за оштетено земjиште на
кое постои право на сопственост, судот секогаш кога тоа е во
согласност со општиот интерес ке определи воспоставуван.е на пора
нешна состоjба, па и кога трошоците за воспоставуван,е на поранеш
на состоjба ja надминуваат пазарната цена на земjиштето.

2. Ако воспоставуватьето на поранешната состоjба не е можно,
или тоа' според околностите на конкретниот случаj не го бара опште
ствениот интерес, на оштетениот .Ке му се досуди надоместок во
пари во износ со ко] може да се прибави друго соодветно земjиште.

Ако оштетениот и одговорното лице не се спогодат одговорното
лице да го преземе оштетеното земjиште, износот на надоместокот на
штетата ке се намали за преостанатата пазарна вредност на оште
теното земjиште.

Начелен став бр. 2./89
1. Вообичаените трошоци эа погреб на умрено лице во смиела

на член 193 од 300, покраj нужните трошоци, ги сочинуваат и тро
шоците на погребниот церемониjал, вклучуваН~и ги и другите вооби
чаени трошоци враани за погребот, облеката за жалост за неговиот
брачен другар и наjблиските сродници, како и трошоците за уре
дуватье на гробот непосредно по погребот, трошоците за одржуван.е
на гробот, кои во согласност со прописите се ПЛЗilCаатпри обезбеду
вавето на гробното место, како и трошоците за подигане надгробен
споменик.

53



2. При одлучувавето по баран-ето за надсместок за трошоците
на погребот СУдОТ [Ке води сметка дали: направените трошоци: се
во согласност со месните обичаи и со должиото почитуван,е спрема
умрениот, дали висината на тис трошоци се во границите на пресеч
ните трошоци за погреб во местото на погребувагьето. Нема да се
досуди надомеоток на тропюци за оно] вид на церемонигал за ко]
:Ке се оцени дека е спротивен на со уставот утврдените начела на
општественото уредуван.е. со принудни прописи или со моралот на
социjалистичкото самоуправно општество или пак да е сторен со
друга цел, а не заради искажуван.е на должната почит спрема умре
ниот.

З. Надоместок за надгробен споменик може да се досуди и:
кога тужителот нагверо+атно ке го подигне споменикот,

Начелен став бр. 3/89
Соопштението за эдружувагье на правото на договорна казва

може да се даде и усно, ако странките не договориле дека таа изjа
ва може да се даде само во одредена форма.

Начелен став бр. 4/89
застареноста на обврската ко]а се сосгои во тоа да не се стори

ништо, да ее пропушти или да се трпи, утврдена со правосилна суд
ска одлука, не тече, додека должникот се воздржува од деjствието
кое прететавува неjзина повреда (член 361 ст. 2 од 300).

Начепен став бр. 5/89
На одговорноста на продавачот за материталните недостатоци

на град бата изградена за пазар се применуваат, покраj правилата за
одговорност од договорот за продажба, и правилата за одговорност
на изведувачот спрема правото и секое подоцнежно стекнуватье на
градбата или на неjзин дел, односно спрема носителот на станар
ското право, како и правилата за одговорност за солидна градба (чл.
641-647 ОД 300).

Начелен став бр. 6/89
Жалбата изjавена по телеграфски пат се смета за потполна

ако во телеграмата, покраj означувагьето на судската одлука што се
побива со телеграмата. е наведено. и името со кое се идентификува
подносителот на жалбата.

VП. На советувазъето одржано на 15 :и 16 ма] 1985 г.:

3аклучок -.бр.1/S5
Учесникот на .спортска игра на ко] друг играч при игран-ето 'Ке

му нанесе телесна повреда нема право на надомеоток на штета наста
ната со телесната повреда, освен ако повредата му е нанесена на
мерно или со грубо· кршен.е на правилата' на .'спортската игра.

За штетата настаната со телесната повреда одговара учесникот
во спортската игра ко] намерно или со грубо кршен-е на правилата
на спорт ската . игра нан ел телесна. повреда. Солидарно со него за
штетата одговара и неговиот спортски клуб (организацига). ако во
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подготвувагьето или во текат на играта не преземал соодветни мерки
играта да се одвива во спортски дух И во согласност со правилата на
играта.

Заклучок бр. 7/35
Спорот за регресното барагье на странскиот осигурувач против

домашната осигурителна организацига заради надоместок на износат
исплатен на име надомеоток на штета предизвикана со употреба на
моторно возило во сообрайа-от има карактер на стопански спор од
чл. 490 од ЗПП и се решава по правилата за постапката во стопан
ските спорови.

VIII. На советуватьето одржано на 28 и 29 ма] 1986 Г.:

Заклучок бро] 1/86
Кога предмет на обнроката од договорот за продажба е опре

делен стан, во случаj да не може да се исполни таа обврска, купу
вачот не може да бара продавачат да му предаде друг еоодветен стан,
ниту продавачот може да се ослободи од обврската, со предаването
на купувачот на друг еоодветен стан, освен ако купувачат е согласен
со замена на исполнувагьето.

Ако продавачот е општсствено правно лице кое се занимава со
производство на станави за пазарот, односно организацига чиjа де}
ност е продажба на станови за пазарот, а основната цел на купу
вачот МУ била да прибави стан, во случаj да не може да се предаде
станот означен во договорот за продажба за кога е одговорен про
давачот. купувачот може да бара продавачот да му предаде друг
соодветен стан.

3аклучок бр. 2/86
1. Владението на правото на стварна службеност се стекнува со

фактичко вршегье на овластуватьата што ja сочинуваат содржината
на тоа право, независно од волтата на сопственикот на послужното
добро.

2. За стекнуван.е правото на стварна службеност со одршка е
потребно владение остварувано под условите ПРОПИIllани со член
54 од заспа за време од 20 години.

З. Титуларот на стварната службеност стекната со одршка, што
не е запишана во земjишна книга, може своето право со успех да
го истакнува и спрема совесниот стекнувач на правото на сопственост
на по служното добро.

заклучок бр. з/ае
1. Кога повейе лица склучиле посебни правни работи заради

стекнуватье право на сопственост на иста недвижност, за поjакото
право судот одлучува со примена на начелото на моралот на соци
jалистичкото самоуправно општсство на савееност и чесност и наче
лото на забрана на злоупотреба на правото. Кога сите купувачи сс
совесни, а ниту на еден од нив недвижноста не му с предадена во
владение, ниту го остварил правото на эапишуван.е на сопственост во
земjишната, односно во друга [авна книга, погак правен оенов има
поранешниот купувач.
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Кога сите купувачи: се совесни, погак правен основ има купува
чот ко] остварил эапишувагье во земjишната или во друга [авна книга,
а ако ниту еден од нив не остварил эапишуватье во земjишната, однос
но во друга [авна книга, поjак во правото е купувачот на ко] недвиж
носта му е предадена во владение.

Поранешниот совесен купувач има поjак правен оенов во однос
на подоцнежниот несовесен купувач. Ова е и во случаj кога прода
вачот му ja предал недвижноста во владение на подоцнежниот несо
весен купувач, или несовесниот купувач остварил запишуватье во зем
jишна книга, односно во друга [авна книга.

2. Во спорот за утврдуван.е на поjак правен основ пасивно се
легитимирани продавачот и другите купувачи на иетата недвижност
како единствени сопарничари.

Закпучок бр. 4/86
Градител на градежен обгект изграден без одобрение за гра

детье. до легализациjата или уриван-ето на то] обjект врз основа на
одлуката на надлежниот орган, ужива судска заштита што му припага
на сопственикот, ако не е поинаку определено со законот на репуб
ликата, односно на автономната покраина.

3аклучок бр. 5/86
Застареноста на побаруван.ето на праведен надомееток во нед

вижности што преминал е во општествена сопственост по оенов на
експроприjациjа, односно национализацига, или по друг законски
основ. каде што надоместокот се определува по службена должност,
почнува да тече првиот ден по денот кога поранешниот еопственик
на недвижноста според законот на републиката, односно на автоном
ната покраина има право да бара надоместок определен со порам
нувагье или со одлука на судот.

Заклучок броj 6/86
Процесната постапка се прекинува со аналогна примена на

чл. 212 т. 4 од ЗПП, кога ке настанат правните последици на отво
ратьето на постапката на редовна ликвидациjа, и продолжува, ана
логно на одредбата од чл. 215 ст. 1 од ЗПП, кога ликвидационист
управник ке ja преземе постапката. или кога судот по предлог од
противната страна ке го повика да го стори тоа.

Заклучок бр. 7/86
1. Кога тужителот \Ке пропушти во тужбага да ja назначи вред

носта на предметот на спорот. па тоа :}te го стори дополнително во
тскот на првоетепената постапка (самоинициjативно или по покана
од судот), судот, во смиспа на опредбата од чл. 40 ст. 3 од ЗПП, е
овластен да ja провери точноста на назначената вредност само на
рочиштето на кое тужителот ja назначил вредноста на предметот на
спорот, односно нашопна на првото рочиште на подаван-ето на по
давката во кога е назначена вредноста.

2. Кога ниту во тужбата ниту во текот на првостепената пос
тапка тужителот не [а назначил вредноста на предметот на спорот.
а вредноета на предметот на спорот не може да се оцени, ниту врз
основа на платената судска такса, се смета за дозволена ревизиjата,
бидеj1tи странката нс може да ги поднесува штетните последици по-
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ради пропустот на судот ко], во смисла на чл. 109, а во врска со чл
186 ст. 2 од ЗI1П бил должен да го повика тужителот и да го поучи
да ja назначи вредноста на предметот на спорат.

IX. На советуван.ето одржано на 2S и 26 ма] 1989 г.:
Заклучок бр. 1/89
Не е спротивна на припудните прописи правната работа помегу

општествено-правно лице за заснован-е хипотека на недвижните пред
мети во општествена сопственост на кои право на располагагье има
едно општествено правно лице во корист на друго општествено прав
но лице.

Потребно е да се иницира внесувагье во соодветен закон на
одредбите на хипотека на недвижните предмети за општествена соп
ственост, како и за эаснован,е хипотека во корист на поединци на
општествени средства и целосно уредувагье на овие прашан.а.

Заклучок бр. 2/89
Учесникот во игра на срейа чиjа потврда за уплата не е при

мена во трезорот на приредувачат на играта на срейа има право на
надоместок на штета во висина на испуштената КОРИСТ)1 како и на
домеоток на друга штета Koja во врска оо гоа ja претрпел, ако ште
тата е предизвикана по вина на лице во работен однос ка] приреду
начот, односно по вина на полномошникот на приредувачат ко] не е
вработен ка; него, без оглед на степен от на вината.

Со правилата на приредувачот може да се исклучи одговорноста
на приредувачат за штетата, но само ако таа е сторена од обично
невнимание.

Приредувачат на игра на срейа одговара за штетата на учесни
кот во играта и тогаш кога штетата е предизвикана по вина на чле
нат на организациjата Koja со договор за приредувачат се обврзала
да ги прима уплатите преку своите членови во името и за сметка за
приредувачот.

Приредувачот не одговара за штетата на учесникот во играта
до ко+а дошло по вина на ПТТ организациjата поради неблаговре
мена достава.

Учесникот во играта ко] повейе не поседува потврда за уплата
ЕСМа право да бара надомеоток на штета од приредувачот.

Сево ова е под услов со заканат поинаку да не е определено.

заклучок бр. з/89
Кога е во прашан,е надоместок на материтална штета поради

изгубена заработувачка настаната поради неоправдана осуда или
неосновано лишуватье од слобода, тогаш на оштетеното лице му се
досудува надоместок во оно] полн износ ко] тоа лице би го оствари
ло да не била. неоправданата осуда, односно неоснованото лишува
J-Ьeод слобода, без оглед на тоа дали изгубената заработувачка наста
нала при престанок на работата во земтата или престанок на привре
мената работа во странство.

Заклучок бр. 4/89
Станарините спатаат во повремени парични побаруватьа на кои

затезната камата тече од денот кога на судот му е поднесено бараJ-Ье
за нивна исплата. ако со законог не е поинаку пропишано.

57



Во повремени парични побаруван.а на кои затезната камата
тече од денот кога на судот му е поднесено баратье за нивна исплата
не спатаат надоместоците за потрошена електрична енергига, употре
ба на телефон и други епични надоместоци кои повремено се пре
сметуваат.

Заклучок бр. 5/89
За време на доцнен.ето на корисникот на кредигот со отплатата

на пристигнатите ануитети банкарската организацига има право на
камата на вкупниот износ на ануитетите од ПРИСТИГНУВа:Еьетона се
ко] поединечен ануитет до исплатата, кога со договор односно со
самоуправна спогодба помегу банкарските организации и кориени
ците на кредигот е предвидено дека на каматата кога ке пристигне
за наплата не се пресметува и камата.

Заклучок бр. 6/89
Признавагьето на тужбеното баратье. кое според правилата на

материjалното право се одредува според цените во времето на до
несувавето на суцската оцлука, може да прететавува располагаьье кое
е во спротивност со правилата на морало'!' на социjалистичкото са
моуправно општество (чл. 3 ст. 3 т. 2 од ЗПП).

3атоа судот БО таков случаj нема да донесе пресуда врэ осно
ва на признание (чл. 331 ст. 2 од ЗПП), доколку со признанието не
го запознал тужителот, односно доколку во врека со тоа не го сослу
шал, па така му дал можност за него да се изjасни.

Заклучок бр. 7/89
Договорите за пренос на правата на сопственост на недвижности

кои се нвотаат во ]угославиjа, а на кои потписите на договорувачите
се заверени во диппоматско-конзуларните претставништва на сфр]
во странство, ги исполнуваат условите на со закон пропишаната форма.

3аклучок бр. 8/89
1.

Пресметката на затезните камати за времето на доцнен.ето до
9. хп 1988 г. се врши по пропишаните каматни стапки секогаш на
номиналниот (невалоризираниот) износ на главниот долг.

Одлуката за висината на стапката на затезната камата кога
сгапила во сила на 9. ХII 1988 г. ("Сл. л. на сфр]" бр. 72/88),
[а има предвид примената на пропишаните етапки на затезната кама
та на ревалоризираниот износ на главниот долг. Во случаите кога
ревалоризациjата не била пропишана, ниту договорена, пропишаните
камагни етап ки од Одлуката се пресметуваат на главницата, ревало
ризирана по полната стапка на рева.лоризациjа.

На побаруватьата за кои ревалоризациjата не е пропишана
ниту договорена, пресметуван-ето на затезната камата до 9. ХII 1.988
Г... се врши со методет на интересна сметка од 100 (проста интересна
сметка).

Конформната метода на пресметуван-ето на затезните камаги
за времето по 9. ХII 1988 Г., се применува само кога ревалоризаци
[ата е договорена или пропишана, и тоа ако пресметувазьето на ка
матата се врши за време пократко од периодет за ко] е пропишана
каматната стапка.
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II.

Ако по 9 XII 1988 Г., затезната камата се досудува по т. 1 од
ОВС3К, судската одлука мора да содржи брогчен износ на каматната
стапка.

Ако изреката на сулската одлука не содржи изречна одредба
дека пресметуван.ето на досудоните затезни камаги Ike се изврши со
примена на конформната метода, пресметуван.ето ке се изврши со
примена на простата интересна сметка, без оглед на тоа кога е до
несена одлуката.
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матвеитално И ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Авторот на фотографитата нема право на посебен надомеоток
3'1 откупените фотографии, кои заради популаризациjа на музеjски
постановки се изложени со други експонати снимени без негова сог
ласност ВО документарев филм.

Од образложението:

Утврдено е дека тужената странка направила документарна
емисиjа според подготвено сценарио. Во документарните фотографии
биле сместени и фотографии на тужителот кои со договор претходно
му ги отстапил на Иоторискист музеj на Македониjа и кои можеле
да се кориетат искпучиво во музеjски постановки. Откако била на
правена изложбата во с. Г. Брановци од стручно лице со цел да се
популаризираат овие музеjски постановки, била дадена инициjатива
на тужената Телевизиjа да сними емисиjа и тоа било реализирано.
Емисиjата била снимена на самото место директно од изложбата во
спомен-куките эч неколку дена, а при тоа биле снимени и експона
тите што ги дал тужителот од делот на неговите документарни фо
тографии. Тужителот се согласил неговите фотографии да се прика
жат во оваа емисиjа. но предупредил дека :Ке бара авторски хонорар.

При вака утврдена фактичка состоjба првостепениот и второ
степениот суд застанал е на мислене дека тужбеното баран-е на
тужителот е неосновано. Со обгавувагье на документарните фотогра
фии на тужителот во прикажаната емисиjа од тужениот не биле
повредени материjалните и моралните права на тужителот. Правото
на реализациjа на емисигата. во кс[а биле прикажани делови од
изложбата, а во нив И како експонати документарните фотографии
на тужителот, произлегува од одредбите на член 14 од змд. Според
одрецбите на ово] пропие музеjскиот материjал и е достапен на [ав
носта, а музеите сэ zrолжни да обезбедат музеjскиот материjал и
стручната документацига да им бидат достапни на организациите на
здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедиици,
а со цел за проучуван.е. при што начинот и условите за користен-е
сс утврдуваат со ОПlIIТИОТ акт на музеjот.

Од наведените законски одредби судот заклучил дека немало
потреба тужителот да даде посебна дозвола за користен-е на доку
ментарните фотографии. Авторскиот хонорар на тужителот му бил
иеплатен од СТР2аа на музеjот, а емисигата на тужениот само ja
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популаризирала изложбата. Тоа покажува дека тужениот немал за
конска обврска на тужителот да му исплати посебен хонорар. Исто
така судот заклучи дека со об'[авувагье на документарни фотографии
не биле повредени авторските морални права на тужителот содржани
во чл. 28 од ЗАП, а во смиела на деформиран.е на делото, сакатегье
или друго менуватье. Особено и затоа што документарните фотогра
фии биле прикажани во склопат на изложбата, опремени и авторо
зиран:и како муэегски експонати, а заедно со другите изложени пред
мети во целина.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 3/86 од
4. УI 1986 Г.)

2. Не е спротивие на законот СУДотда му признае на брачниот
другар сопственост на паричните средства во странека валута стек
ната во заедница и да го задолжи другиот брачен другар да му ги
врати или да му ja исплати нивната противвредност во динари според
курсот ко] ке важи на денот на врайането,

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Правно оценувагйи ja ваквата фактичка состоjба првостепениот
и второстепениот суд нашпе дека е основано баран-ето на тужителка
та и го эадолжипе тужениот да й исплати износ од 56.098.37 ДМ
или нивна динар ска противвредност со соодветна камата, бидеj/ки е
утврдено дека овие девизни заштеди на кои се однесува тужбеното
баратье биле стекнати во текот на траен-ето на брачната заедница
мету странките. како нивни заеднички имот, соглаано оо чл. 31 од
ЗБ, па тужителката основано побарува 1/2 од овие средства.

Врховниот суд на Македониjа го прифайа ваквиот правен эак
лучок за основаност? на тужбеното баран-е, имайси предвид дека
наведените девизни средства странките ги стекнале заедно во текат
на бракот, па како такви претставуваат нивен заеднички имот. Сог
ласно со одредбата од чл. 37 од ЗЕ, при престанок на бракот, на
брачните другари им припага еднаков дел од заедничкиот имот, по
ради што е основано баран-ето на тужителката тужениот да и. го
исплати износот од 56.098,37 ДМ што претставува 1/2 од нивните за
еднички девизни заштеди.

Неосновани се навоците во ревизиjата дека е погрешно задол,
жуван.ето на тужениот парите да ги врати во ДМ затоа што всушност
се работи за побаруватье на ДМ кои се сопотвеност и на тужителката,
па тужениот првенствено нив треба да и ги врати на тужителката и
тоа како дел од заеднички имот стекнат во текат да бракот (чл. 31
од ЗЕ).

Впрочем, дадена му е можност на тужениот парите да ги врати
во нивна динар ска противвредноет, поради што ее неосновани тврде
гьата дека тужениот не може да ja иеполни чинидбата, бидейси де
визите биле потрошени.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 248/85 од
23. V 1985 г.)
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3. Не произведува правно де[ство договорот со ко] еден од

~рачните другари, без согласност на другист брачен другар, го отту
гил и го оптоварил имотот стекнат во бракот, пред неговата поделба
мегу брачните другари.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Според чл. 31 и 32 од ЗБ, имотот што брачните другари l{е го
стекнат во текат на бракот прететавува нивен заеднички имот. Брач
ните друтари заеднички и спогодбено управуваат со заедничкиот имот.

Според мислевето на Врховниот суд на Македониjа, како за
еднички имот, имотот на брачните другари е неподелена сопственост
и и припага на брачната заедница, а не на одделен брачен другар.
Придонесат во заедничкиот имот е неодреден се до делбата, кога
по бараlЬе од еден од брачните другари придонесот се утврдува СПО
годбено или судски, а потоа се пристапува кон делба. Со евогот при
донее во заедничкиот имот брачниот другар не може да располага.
како ни со сиот заеднички имот, ниту да го оптовари со правна ра
бота. 3аеднич_киот имот е со закон уреден имотен режим ко] брач
ните другари не можат да го менунаат со свога волjа. Поради тоа
и располаган-ето со недвижноста од страна на еден од брачните дру
гари, како и аапишуван.ето на правото на сопственост на име на еден
од брачните другари, спротивна на чл. 39 од ЗБ, нема влиjание врэ
правото на другист брачен другар на предметната недвижност, до
колку за тоа не постои изречна спогодба. Доколку таква спогодба
не постои, запишаната недвижност на име на едниот брачен другар
останала и понатаму заедничка сопственост.

Пониските судови во конкретниов случаj погрешно го приме
пиле материjалното право кога предметната кука, Koja инаку е стек
ната во брак, поради тоа што не гласела и на име на тужителката.
не ja сметале за заеднички имот на брачните другари.

Прашан.ето дали спорната KyiКa е заедничка сопственост на
брачните другари (тужителката и првотужениот), или посебен имот
на еден од нив е од эначетье за правото на управуваьье и располага
не со куката.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 282/86 од
s. VI 1986 г.)

4. Доколку се утврди дека едниот од брачните другари свотата
заработувачка ja троши само за свои потреби, предметите набавени
за потребите на домайивството од други от брачен другар се исклу
чиво негова еопственост.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Правилно е одбиено тужбеното баран.е на тужителот во целост
да му се признае право на сопотвеност на предметите стекнати во
текот на траевето на брачната заедница, бидеjll{и е утврдено дека
то] во стекнуватьето на тие предмети нема ни:каков придонес, односно
свогата заработувачка ja трошел само за себе, адодека предметните
предмети се купувани исклучиво со средства на тужената заработени
во еР Германиjа. Навистина, при престанокот на бракот на брачните
другари им припага еднаков дел од заедничкиот имот, мегутоа. по
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баратье на едниот од брачните другари судот може да му определи
поголем дел, ако докаже дека неговиот придонее во заедничкиот
имот очигледно и значително е поголем од придонесот на други от (
брачен другар. Во случатов како што е утврдено нс само што во
стекнуватьето на овие предмети е поголем придонесот на тужената,
туку тие се купени со исклучиви нетзини средства, а тужителот СВО
[ата заработувачка воопшто не [а давал во эаедницата. Од горните
причини следуваше ревизиjата на тужителот да се одбие како неос
навана.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 1139/86 од
28. Х 1986 г.)

-/

s. Ако бракет престанал со развод на бракот, или со пониш
туватьв на бракот, правото од ЧЛ. 37 СТ. 2 од ЗБ судот на едниот од
брачните другари да му определи поголем дел од заедничкиот имот,
му припага само на поранешниот брачен другар, а доколиу бракот
престанал со СМРТта на едниот од брачните другари, правото да ja
оснорува занонеката претноставка од чл. 37 ст. 1 од ЗБ дека при
престанокет на бракот пораяешните брачни другари имаат подедна
КОВ дел од заедничкиот имот им припага на наследниците на умре
пиот орачен другар.

Од образложението:
Ревизиските наводи дека согласно со чл. 37 ст. 2 од ЗЕ по ба

ран-е на еден од брачните другари, судот може да му определи пого
лем дел од заедничкиот имот, ако докаже дека неговиот придонее
во заеднички от имот очигледно и значително е поголем и му при
пага само на поранешниот брачен другар, а не и на неговите наслед
ници (во случагов родителите на умрениот брачен другар), ово] суд
ги смета за неосновани. Законеката претпоставка од чл. 37 ст. 1 од
ЗЕ дека при престанок на бракот на брачните другари им припага
еднакон дел од заедничкиот имот треба да се толкува така што таа
важи и во случаj кога бракот :ке престане со смртта на едниот од
брачните другари, но во то] случаj правото од ст. 2 од чл. 37 се
протега на неговите наследници. Значи, ако бракет престане со раз
вод на бракот, или со поништуван.е на бракот правото од чл. 37 ст.
2 од ЗЕ му припага само на брачниот другар, а доколку бракот
престанал со смртта на еден од брачните другари правото за оспо
руван.е на законеката претпоставка од чл. 37 ст. 1 од ЗЕ им припага
на наследниците на то] брачен другар.

(Пllесуда на Врховниот суд на Македонига. п. бр. 21/90 од
20. II 1990 г.)

6. И кога бранет се разведува поради фактичка одвоеност на
брачните другари повейе од три години судот е должен да ja иепи
тува вината на едниот брачен другар за одвоениот живот, доколку
другиот брачен другар бара бракот да се разведе по вина на другиот
брачен другар.

Од образложението:
Без оглед на тоа што во случаjов е утврдено дека се стекнати

условите за развод на бракол мегу странките поради обjективните
околности на фактичкото одвоено живеен-е за време повейе од три
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ГОДШП1 (чл. 53 од ЗБ), судот бил должен да се впушти во утврдувагье
и на гоа дали постои вина на тужителот за настанокот на закон
скиот услов за развод на бракот, бидеjlКИ е истакнато такво баран-е
од страна на тужената. Бидейси првостепениот суд не се впуштил во
утврдувазье на вината за разводот на браюст. а оо гоа се оогласил и
лторостепениот суд. а ревизиjата ги напага побиваните пресуди и од
таа причина, следуваше то] дел од ревизиjата да се уважи, нападна
тите пресуди во делот со ко] е одбиено баран-ето за утврдуван.е на
пината да се укинат и предметот да му се врати на првостепениот
суд на повторно суден,е.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 510/85 од
21. хт 1985 Г.)

7. Подароците што браЧНИ1'едругари си ги дале еден на друг
пред еклучувшьето на бракет и во текот на траенето на бракет МО
жат да се отповикаа- само ако се исполнети претцоставките предви
дени во ЗБ.

Ьд образложението:
Основани се наводите во ревизиjата за погрешна примена на

материjалното право, а како последица на што и фактичката по
ложба останала нецелосно утврдена (чл. 395 ст. 2 од ЗПП). Имено и
првостепениот и второстепениот суд поаfаjiКИ од тоа дека и кога сс
работи за отповикуваьье на подарок помегу брачните другари по
разводот на бракот можат да се применат правните правила на имот
ното право за отповикуватье на подарок. ги испитувале само окол
ностите за тоа дали постои груба неблагодарност од страна на ту
жената, како примач на подарокот спрема тужителот како давач на
подарокот.

При ова, судовите не ги имале предвид одредбите од чл. 55
од ЗЕ во кои се содржани условите под кои се вракаат подароците
дадени мегу брачните другари. Во оваа одредба е пропишано дека
подароците што брачните другари си ги дале еден на друг пред
склучуватьето на бракот или во текот на бракот не се врайаат, освен
оние што се во несразмера со имотната состоjба на подарувачот, кои
се врайаат и тоа во онаа состоjба во кс[а се наогале во моментот
на настаяувавето на причината за развод на бракот. Наместо отуге
ните подароци се врайа вредноста или предметот примен за нив.

Со оглед на ова, бидеj){.и не е испитувана сразмерата на пред
метната нива како подарен предмет во однос на имотната состо'[ба
на тужителот како дародавач и фактичката состоjба останала неце
лоено утврдена.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 139/86 од
27. ПI 1986 г.)

8. Кога малолетно дете на странките со правосилна пресуда е
доделено на чуваffiе и воспитува~е на едниот родител, другиот роди
тел е должен да плака издрmка за него.

Обврскатя за плайшьв издрmка стасува од денот кога детето
lie премине да живее ка] родителот ка] кого едоделено.

Од образложението:
Со пресудата со Koja бракот мегу странките бил разведен е

одлучено малолетното дете да и се додели на чуватье, одгледуватье и
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воспитуваве на магката. Лресудено е дека таткото треба да плака
месечна издршка сметано од денот на донесуватьето на првостепе
ната пресуда. Во времето кога е донесена првостепената пресуда за
развод на бракот малолетното дете живеело ка] таткото, затоа што
родителите претходно фактички ja раскинале брачната заедница и
~вееле одвоено.

Против второстепената пресуда по однос на времето од кога
треба да тече издршката изгавил ревизиjа тужениот, таткото, а по
ради погрешна примена на материjалното право.

Во ревизиона постапка Врховниот суд на Македониjа наjде дека
ревизиjата е основана, [а преиначи првостепената и второстепената
пресуда по однос на времето од кога треба да тече издршката. по
ради следниве причини:

При утврдената состоjба дека магката :имала подобри услови
да го чува малолетното дете, живеела во сопсгвена кука, била врабо
тена, а тужениот не бил вработен и живеел во заедница со своите
родители, правилен е заклучокот на пониските судови дека малолет
ното дете требало да й се додели на магката. Тужен:иот е задолжен
да придонесува со издршка на малолетното дете и то] како родител
е должен да обезбеди средства и да ja плака издршката.

Мегутоа, точен е ревизиониот навод дека пониските судови
погрешно го примениле материjалното право кога го задолжиле ту
жениот да ja плака издршката од донесуван.ето на првостепената
пресуда кога е разведен бракот, а при состоjба кога малолетното
дете се уште се настало ка] него. Во ваков случаj досудената издрш
ка треба да тече од моменгот кога малолетното дете ке премине да
живее ка] магката. Од то] момент настанува и обврската на тужениот
да ja плака досудената издршка, а не и порано. Додека малолетното
дете е ка] тужениот на чуватье, издржуван,е и одгледуван.е, то] обез
бедува и материjални средства за него. По преминуван-ето на детето
ка] матката почнува ебврската да се обезбедува издршката.

(Пресуда на ВРХО.БНИОТ суд на Македонига. Рев. бр. 526/89 од
19. IX 1989 г.)

9. OKOJIВOcтa што разведениот брачен другар е сопственик на
ведвижвост со чиjа продажба би можел да си обезбеди средства за
издржуваlЬе не е од влиjание за правото на издржуватье од порапеш
ииот брачеи дpyrap, бидеjliи како средства за егзистенциjа се сметаат
само средствата што се сстваруваат од тековаото искористуватье на
имотот.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Согласно со чл. 59 ст. 1 од ЗЕ, брачниот другар ко] нема сред
ства за живот и е неспособен за работа или е без работа без CBoja
вина, има право на издршка од другиот брачен другар сразмерно со
неговите можности.

Имаjки ja предвид споменатата законска одредба, а при утврде
ното дека постоjат оправдани причини за зголемуваlЬе на издршката,
бидеj:ки тужениот прима пензиjа во изно~ од 13.160,00 динари ме
сечно, живее во сопствен стан и нема други лица за ИЗДРЖУВaIье, а
од друга страна тужителката е на возраст од 63 години и неспособна
сама да си обезбеди средства за издржуваIЬе, правилно е Haol'alЬeTo
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на пониските судови дека досудената издршка ОД по 2.000,00 динари
месечно е сраэмерна со можностите на гужителот и со яеа ке биде
задоволена минималната егзистенциjа на тужителката. Тоа ШТО тужи
телката е сопственик на една идеална половина од куйата во Охрид
(од кога не остварува никанов приход, бидеjки не е за живеетье) и
на нива од Koja остварува годишен приход од 7.240,00 динари, не
значи дека таа е обезбедена .и дека има средства за живот, така што
пониските судови правилно заклучиле дека не постоjат услови за
укинуван,е на издршката, поради што противтужбеното баран-е на
тужениот го одбиле како неосновано.

Ово] сул го ценеше наводот од ревизиjата дека тужителкага
материjално е обезбедена со оглед на тоа што поседувала недвижен
имот и можела да обезбеди средства за егзистенциjа преку продажба
на имотот, но не го уважи, од причини што, при одлучуван.ето на
овие спорови како средства за егзистенциjа се сметаат средствата
што се остварувайт од тековното искористуватье на имотот, а не
средствата што би ги добила тужителката ДОКОЛКУ го продаде сво
[от имот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 92/85 од
19. II 1985 г.)

10. Пресудата со Iюjа е досудана издршка на брачен другар
пред разводот на бракет престанува да важи со правосилноста на
пресудата со KOja бракот мегу странките е разведен.

Од образложението:

Пониските судови утврдиле дека со пресудата на Окружниот
суд ВО О., тужениот бил задолжен да плака издршка за малолет
ното дете, додека тужителката Ба постапката за развод на брак не
барала издршка за себе. Со пресудата Г. бр. 912/58 од 24. II 1959 Г.,
на ко+а тужителката се повикала во ревизиjата, тужениот вистина бил
задолжен да плака определен износ на име издршка па тужителката,
но наведената пресуда била донесена пред разводот на бракот. Со
дояесуването на пресупата со кога бракот се разведува, престанала
обврската на тужениот за издршка по пресулата Гж. бр. 912/58, а
настапува обврската по задолжението по пресудата Гд. бр. 170/59,
според Koja тужениот плайа изцршка само за детето.

Бракот мету странките бил разведен ВО 1959 г. кога бил во
сила 03Б од 1946 г. Според чл. 70 ст. 1 од Законот, необезбедениот
брачен другар ко] е неспособен за работа или е невработен, а ко]
не е виновен за разводот на бракот, има право да бара со пресудата,
со Koja бракот е разведен, да му се досуди извесен износ на име
издршка на товар на другист брачен другар, сразмерно на неговите
можности. Оваа одредба е ооодветна на одредбата од чл. 59 ст. 1 од
ЗБ, ко] влезе во сила во 1973 Г., ко] исто така го нормира праша
гьето за издршка на необезбедениот брачен другар. Според чл. 60
од ово] закон, баРaI-ье за издршка поранешниот брачен другар може
да поднесе и по разводот на бракот, но наjдоцна во рок од една
година, доколку во :моментот на разводат на бракот и во времето -на
поднеСУВЗIьето на баРaIьето постоjат условите од претходниот член.

Во конкретниов случаj тужителката пропуштила да бара издрш
ка за себе во постапката за развод на брак, а тоа не го сторила ни БО
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РОН:ОТ определен со закон, со што ги изгубила правата кои би й при
наднале. како на необезбедена брачна другарка.

(Пресуда на ВРХОВНИОТ суд на Македониjа, Рев. бр. 52!8G ОД
28. I 1986 г.)

11. Разведенист брачен другар нема право на издршка доколиу
бракет с разведен И со негова вина, без оглед на гоа што и другист
брачен другар е виновен за рааводет на бракет.

Од образложението:

Според наогагьето на Врховниот суд на Македониjа правилно с
применето материталното право од страна на второстепениот суд кога
е утврдено дека тужителката нема право на издршка од поранешниот
брачен другар, односно тужениот. Од утврденото во текот на редовната
постапка се гледа дека бракот на странките е разведен по вина на
двете странки. Согласно со чл. 59 од ЗЕ, брачниот другар ко] нема
средства за живот и е неспособен за работа, или е невработен без
свога вина има право да бара со пресудата со ко}а се разведува бра
кот да му се досуди извесен износ на име издржуватье на товар на
другист брачен другар, сразмерно со неговите можности. Со ст. 2 од
ово] закон е предвидено доколку со пресудата за развод на бракот е
утврцена и вината на еден од брачните другари, брачниот другар ВИ
новен за разводот на бракот нема право на издршка.

Од ст. 2 на оваа одредба произлегува дека услов за остварувазье
на правото на издршка од поранешниот брачен другар е необезбс
дени от брачен другар да не е виновен за разводот на бракот. При
положба кога првостепениот суд утврдил дека и тужителката е ви
новна за раяводот на бракот, независно од тоа што е таа необезбе
дена и без средства за живот, нема право на издршка од порапеш
ниот брачен другар, тужениот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Гзз. бр. 27/85 од
21. III 1985 г.)

12. Ке се понишги бракоя склучен во заблуда, иако поминало
повейе од една година од согледувавето на заблудата до поднесува
зьв на тужбата, доколну за тоа време брачните другари не живееле
заедно.

Од образложението:

Странките склучиле брак во 1980 г., во бракот имале малолет
но дете, а фактички брачната заедница била раекината на 17. 11
1984 г. Утврдено е дека тужениот боледувал од епилепсиjа - психо
моторцка со повремени епилептични психози -- душевно эаболуватье
од падавично потекло кое било од траен карактер. Од таквото за
болуватье тужениот боледувал и бил лекуван уште пред склучувазье
то на бракот сс тужителката и не [а известил за овотата болест. Исто
така, било утврдено дека како резултат на таквото эаболуван.е ТУ
жени от е опасен како за себе така и за средината во кога живее

При ваква фактичка состоjба Врховниот суд на Македониjа на
шол 'дека пони ските судови правилно го примениле материjалното
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право кога го уважил е тужбеното барагье и го поништиле бракот.
Според одредбите од чл. 41 ст. 1 т. 6 од ЗБ предвидено е дека бра
кот ке со поништи ако ка] брачниот другар во времето на склучу
ватьето на брахот постоела траша, опасна и тешка болест. Утврде
ното дека ка] тужениот постоела тешка болест пред склучуватьето на
бракот, а таа околност не и ja кажал на тужителката, прететавува
оенов за поништуваrье на бракот. Правилно е оценето од второстепе
ниот суд дека немало услови да се примени чл. 12 ст. 2 т. 7 од ЗБ
-. да не може да се поништи бракот ако поминала една година од
денот кога принудата престанала или од кога заблудата е откриена,
а брачните другари за тоа време живееле заедно. Во елучаjов тужи
телката не знаела за болеета на тужеНИО1 пред склучуваlЬето на бра
кот, а подопна кога разбрала во текат на бракот, ja раскинале брач
ната заедница. Освен тоа, болеета ка] тужениот постоела и во вре
мето кога фактички била раекината брачната заедница. Затоа не
може да догде до примена ча наведената законска одредба. подно
сителот на ревизиjата неосновано барал да се укине второстепената
пресуда затоа што согласно оо чл. 51 во врека со чл. 54 од ЗПППСС
не може по повод ревизиjа да се менува правосилна пресуда за
поништен брак.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 186/85 од
:1.7. Х 1985 г.)

13. РОДНИните На сврmеВИКО1 кои и дале подароци на свршени
цата при свршувачка1'а вемаат право на врайатье на подароците. до
колку е склучеи брак MCiy сврmениците, па' и во случа] кога подопна
то; брак престанал.

Од образложението:

Од изведените докази во текат на постапката првостепениот
суд го утврдил, а второстепенист суд го прифагип следново : туже
ната и синот на тужителот на 14. П. 1982 г. направиле свршувачка,
а подопна склучиле и брак. По повод склучувагьето на бракот тужи
телот заедно со своето семегство како подарок на тужената и ги дале
златните предмети подробно опитани во диспозитивот на нападнатата
првостепена пресуда. Фактичката брачна заедница мегу тужената и
синот на тужителот била раекината на 31. VПI 1984 г., кога туже
ната го напуштила домот на тужителот ,а со себе ги зела и златните
работи што ги примила како подарок од страна на семеготвото на
тужителот.

При таква фактичка состоjба пониските судови правилно го
примениле материjалното право кога тужбеното баране за врайан,е
на подарените златни предмети го одбиле како неосновано, но не
од причините наведени во побиваните пр есуди, туку поради следново.

Врайатьето на подароците дадени на свршеници (идни солруж
ници) од страна на трети лица (како што е и тужителот) зависи од
по будите поради кои тие се дадени. Ако решавачки мотив при да
DaffieTo на подарокот било склучуваffiето на бракот мегу свршениците
па до тоа и доjде, како што с во ко:нкретниов случаj, значи се оства
рил МОтивот на даруваffiето, па нема оенов за BpaKaffie на подаре
ните предмети. Само ако не доjде до склучуваrье на бракот, би мо
жело да се бара врз:RаlЬе на дадените подароци од трети лица, бидеj-
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КИ во таков случаj би отпаднал основот за држетье на подароците.
трагиоста на бракет не може да се прими како мотив на даруван,е
то, респективно на тоа и развод от на бракот не би можел да се при
фати како основ за врайагье на подароците. поради што во таа смиела
истакнатите ревизиски наводи Брховниот суд на Македониjа ги одби
како неосновани.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 347/85 од
27. VIII 1985 г.)

14. ИМОТО1' стекнат во вонбрачна эаедница им припага на 80В
брвчпите другари, доколку од нивиото поведение произлетува дека
постои волj~, така стекватиот имот да биде заеднички.

Од образложението:

Правилно постапиле пониските судови кога примиле дека ту
жителката има право на сопственост на една идеална половина од
предметите стекнати во заедница со тужениот, Според правните пра
вила на имотното право, имотот стекнат во имотна заедница, е на \
оно] на кого гласи, ако не постои изречна или молкумна согласност .
имотот да биде заеднички. При тоа.. имотот е заеднички ако стран
ките - учесници во имотната заедница прибавуваj\l(и го имотот има-

е намер а то] да биде нивна сопственост. Не е потребна изречна сог-
/ ласност - спогодба, доволно е одвесувавето на странките. да пока
"-ЖУва посгоен,е на волjа имотот што се прибавува да биде заеднички.

Бо случаjов, од однесувазьето на странките во спорот во подолг ВРС
менски период, повеке години, и според мислетьето на Брховниот суд
на Македониjа, се потврдува постоетье на волjа да биде заеднички \
имотот стекнат во нивната вонбрачна заедница. J:Iивната заедницв не
е повремена, 1j·KV;тчgjна, односно трае повейе години и како эаед- .
ница нCГJ\1[Юки жена и како работна заедница, во Koja преку рабо-
тите во заеднички Дykан остваруваат приходи. Нивната заедница е
вонбрачна, бидеjlКИ не бил склучен формално брак пред надлежниот
орган, а своевремено е эаснована како трагна заедница со намера да
склучат брак. според утврденото [асно се почитува волjата, одноено
посгоен.ето волjа за стекнуватье на заеднички имот. Цри тоа, со
оглед на придонесат на тужителката во стекнуватьето на заедничкиот
имот, земаjки го предвид не само неjзиното работен-е во дуйанот,
туку и неjзиното ангажиране за заедничкото домакинство и за де
цата, свои и на тужениот, правилно е наставето на пониските су
дови дека таа има право на една половина од заедничкиот имот.

Факгот што не е извршен пренос на правото на сопственост во
[авните книги не може да биде од влиjание за ypeДYBarьeна ствар..
но-правните односи помегу тужитеJiката и тужениот, кои односи се
уредуваат со побиваните пресуди. YTBpДYBaIЬeTOдека тужителката
има право на сопетвеност на една идеална ПОловина и од предмет
ниот стан има деjство само спрема тужениот, имаj,ки предвид дека
пресудата има деjство само мегу процесните странки, а не и спрема
трети лица. Според тоа, за ypeДYBafЬeна стварно-правните одноеи мегу процесните странки не е потребно правото на сопственоет да е
залишано во jавните Кiниги, во смиела на чл. 33 од ЗОСПО. Според
OBCj пропие врз основа на правна работа правото на сопетвеност на
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недвижности се стекнува со упи с БО jавните книги или на друг соод
ветен начин одреден со закон.

(Пресуца на Врховниот суд на Македонига. Рев. бр. 249/85 од
30. \' 1985 г.)

15. При арондаиига на земjиште ОД неземjоделец надоместокот
за эемршгтето се определува во пари или ВО друго земjиште од еоод
ветна вредност, но изборот на надоместокот не го определува соп
ственикот, туку кориспикет во чие име ее врши арондациjата.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Варан-ето за зашгита на законитоста е неосновано.
Не сс основани нанодите во баразъето за заштита на закони

тоста дека пониските судови го повредиле закон от со тоа што за
арондираното земjиште не определиле надомеоток во пари, иако
сопственикот на земjиштето опфатено со арондацитата е незем+оде
нец и побарал надоместокот да не му се определува во земjиште,
туку во пари. Имено, согласно со опредбите од чл. 17 ст. 1 од ЗА
ако сопственикот на земjиштето опфатено со арондациjа е неземjо
делец. надоместокот за тоз земj:иште му се дава во пари или во зем
[иште со соодветна вредност. Од одредбите на ово] член не произяе-

. гува. како што смета JaBHOTO обвинителство на Македониjа, дека
поранешниот сопственик има право да избира дали ке бара надомео
токот да му се определи во пари или во земjиште. Напротив и ово]
суд смета, како што впрочем сметаат и пониските судови, дека на
ломестскот на поранешниот сопственик треба да му биде определен
во пари или земjоделско земjиште, со тоа што изборот го врши орга
низациjата, во чие име се врши арондациjата. Тоа произлегува ОД
одредбите на ово] закон ко] има за цел да се формираат поголеми
комплекси на земjиште за порационално користен-е на земjиштето,
овозможувагье на механизиран процес на земjоделското производство,
подитаво на долгогодишни насади, спроведуван.е хидромелиоративни,
агромелиоративни и противерозивни мерки и деjствиjа, како и соз
даван-е економски целини за остваруван-е на поекономично земгодел
ско. производство. Секако организациjата. во чиjа корист се врши
арондациjа на земjиштсто, кога за арондираното земjиште не пону
лила пари, туку друго земjиште се раководела од свогата политика за
искористуваи,е на зсмjиштето, а ЗА опредилил таа да го врши изборот
за тоа што ке му понуди на неземjоделец како замена за аронди
раното зем:jиште.

(Решение на Врховниот суд на Мar{едониjа, [зз. бр. 122/88 од
29. IX 1988 г.)

\ 16. Судска заШ1Ита на правото на траjпо користеlЬе градежно
земjl:1ште МОЖе да сс бара само под услов земjиmтето да му е пре
дадено на тужителот од надлежпиот орrэн на еоодветен начин~

Од образложението:

Тужителката живеела во населба во барака што ja купила за
едно со неjзиниот сопруг од порзнешниот Градски фонд за станбена
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изградба во Скопjе. Во чл. 12 од договерот за продажба било наве
дено дека заедно со становите продавачот му го пренесува правото
на тратно користен-е на сразмерен дел ОД эемтиштето на кое е изгра
ден обjе~тот на купувачот, а тоа е дворното место кое му припага
на станот според урбанистичкиот план во населбата. Тужениот исто
така бил сопственик на барака купена од истиот продавач, а двете
странки се граничеле со своите дворни места. Граничната линига
мегу дворните места не била обележена со посебна ограда. Тужениот
во двор от имал тупа што j а добил заедно со бараката. Од доделу
ватьето шупата ja кориетел. не била поместувана. а дворните места
странките ги владееле така што биле околчени при вселуватье по
бараките. Во текот на постапката било утврдено дека дворните места
на странките никогаш не биле дадени во владение на самото место
од надлежиист орган. немале посебно решение за доделуватье на зем
[иштето околу бараките. Според урбанистичкото решение за насел
бата спорната површина од 240 м2 што ja барала тужигелката ja
кориотел тужениот. таа спорна површина не била во владение на
тужителката и неjз:и:ниот сопруг.

Врз основа на вака утврдената фактичка состоjба СУДОТ го
одбил тужбеното баран.е за да се утврди дека тужителката има
право на тратно користене на спорното вемгиште и за да му се на
ложи на тужени:от да и го предаде. За да може тужителката да го
штити своето право на тратно користене спрема тужениот, било пот
ребно да се здобие со такво право, односно надлежниот орган да и
го предаде земjиштето на соодветен начин и тоа со записник или
со конкретно околчуван.е. Бидеjки тужителката никогаш немала вла
дение на спорното земjиште од вселуватьето во бараката, а за цело
време тоз било ка] тужениот, тоа покажува дека таа и не се здабила
со право на тратно користен-е. Бил оценет и наводот на тужителката
дека со договорот за продажба на бараката се пренесува и правото
на тратно користетье на градежното земjиште, што й: следувало по
урбанистичкиот план, па е заклучено дека во договорот за продаж
ба не било означено дека се вонедува во владение и земгишгето кое
следува на обjектот, немало потребни граници и мери, а тоа значи
дека тоа треба да се спроведе на самото место, а не е сторено.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 590/90 од
11. гх 1990 г.)

17. Поранешииот сопственик на градежното земршгте ВО опшге
ствена сопственост ИМа право тоа земтиште со насадите на него бес
платно да го користи или да го даде ва користетье ва друг со на
доместек или без вадоместок, согласно со постоjвите прописи за за
куп ва земjоделско зеМjF1lште.

Од образложението:

Основан е навадат во бараIЬето за заштита на законитоста дека
пониеките судови при ДOHecYBaIЬeна побиваните пресуди погрешно го
примениле материjалното право, а тоа довело и до тоа фактиt.IКата
сосrоjба по предметот· нецелоснс да се утврди и поради тоа нема
услови за преиначуваlье на побиваните пресуди. Во редовната пос
тапка е утврдено дека тужителот имал кука СО дворно место во гра
дот Т., :на дел од дворното место претходникот на тужениот користел
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деловна просторига за вршегье леблебиаиска деjност - барака со
површина од 8 м2, за што плакал ПО 4S динари месечно и тоа врз
основа на правосилна пресуда. Дворното место се наога во центарот
на градот. Ба пр вата зона. Почнувагйи од 1. III 1980 г. тужениот
престанал да ja плака занупнината за земjиштето под бараката.

При таква фактичка состогба пониските судови му го уважиле
тужбеното барагье на тужителот, поранешниот сопственик на парце
лата, па ГО задолжиле тужениот, почнувавйи од 1. III 1980 г. на ТУ
жител от да му плака по ЗО дин. за м2 на име закупнина за земjиш
тета, ко] износ е утврден согласно со заклучокот на Извршниот совет
на општината. Врховниот суд на Македонита наота дека е погрешен
заклучокот на пони еките судови за висината на закупнината, т. е. не
е [асно на ко] начин е утврдена таа нисина Имено, во текат на пос
тапката не било спорно дека земгиштето за кое е барано закупнина
прететавува изградено земjиште - дворно место. Според чл. 16 ст.
1 и 2 од ЗГЗ сопственикот на зградата има право да го користи зем
jиштето што е под вградата и земjиштето што е потребно за Hej
зина редовна употреба од денот кога тоа земjиште станало општестве
на сопственост, и тоа право трае се додека постои зградата на тоа
земjиште, и тоа не Маже одделно да се пренесува. Иако содржината
на користезье во овие одредби не е изречно определена, таз може
да се утврди од одредбите од чл. 39 од ЗННЗГЗ, според кои сопетве
никот на градежното земjиште има право тоа земjиште ео насадите
на него бесплатно да го користи или за тоа време на друг да му го
даде на користен.е со надомееток или без надсместок. а согласно со
посготните прописи за закуп на земjоделско земjиште. При одлучу
вавето пониеките СУДОБИ не ги имале предвид горните законски одред
би и не утврдувале колку изнесува закупнината на земюделското
земjиштс слично на она за кое тужителот бара да му плати туже
ниот, поради што и фактичката соетоjба е нецелосно утврдена.

Од горните причини следуваше баран-ето за заштита на зако
нитоета да се уважи, пресудите да ее укинат и предметат да му се
врати на општинскиот суд на повторно судетье и одлучуван,е, со цел
во пов.торената постапка да се утврди колку изнесува закупнината на
земjоделското земjиште.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 2.3/84 од
5. VI 1984 г.)

18. Не преизведува правно деjетво договор от за продажба на
зеМjиmтсто, иаJ(О тоа Му с предадено во поеед на купувачет KOj це
лоено ja плапш купопродажната цена, доколку пред заверката на
поmlfСОТ во договорот поради ПРОШИРУВaIьена градежното земjиmте,
зеМjиmтето станало опШтествена сопственоет.

Од образложението:

Според усниот договор за купопродажба тужителот не се здо
бил со ·правото на сопственост, па ни со правото на користеlЬе. Не
спорно е дека до 1.975 Г., кога спорната парцела потпаднала под
градежен реон, не е извршен пренос на правото на еопственост по
оенов на мегусебниот договор за купопр_одажба.

БидеjlКИ не постои правно исправен договор за купопродажба
(писмен договор на KOj потписите на договорните странки се завс-

72



~~~~~~~--------------- -

рени во судот), тужителот не се здабил и не може да се здабие со
право на корисген,е на купеното земjиште кое по основ на нацио
нализациjа преминало во општествена сопственост за признаван-е пра
вото на користетье на земjиште во општествена сопственост, сообраз
но со прописите за национализациjа, чл. 70 од ЗННЗГЗ потребно е
постоен.е :на правно исправен договор за купопродажба. Според овие
прописи правно исправен договор постои ако потписите на договор
ните страни се заверени од органат надлежен за заверка на потписи,
или ако врз основа на таквиат договор пред национализациjата е
поднесен предлог за упис во [авните книги во ко] што е упишана
сопственоста на недвижностите, или ако во извршуван,е :на таквиат
договор за договорните странки е извршена исплата преку банка.
Докоику договорите не ги исполнуваат наведените услови, во смисла
на чл. 72 од наведениот закон, немаат правна важност, а одноеите
мегу договорните страни што произлегуваат од договорат ко] нема
правна важност, во случа] на спор ке се расправат според правилата
на имотното право. При тоа, не може да биде од влитание фактот
што купопродажната цена била платена и имотот бил предаден во
владение. Исто така, не може да биде од влиjание ни согласноста :на
тужениот да се изврши пренос на правото за користетье на тужите
лот, бидеjки таквото пренесуване е во спротивност со припудните
прописи. според кои пренос на правото на користен,е на земjиште во
општествена сопственост може да се врши само на определен круг
сродници.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 684(86 од
19. VI 1986 г.)

19. СУДот не може само врз основа на мислене на вешто лице ..
без тоа да се доведе во врека со урбавистичкиот план, да оцени дали
о,цредено градежно земjиmте е неопходно потребно за користезье на
зградата, ОДНОсво дали претставува единствена парцела со земршггето
ва кое е изградена вградата.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Основан е навадат во ревизиjата за погрешна примена на мате
риjалното право. Врз основа на наодот и мислен-ето на вештото
лице дека спорниот дел на jугоисточната страна од парцелата во
површина ож 244,90 м2 не е нужен за редовна употреба и одржуван.е
на куката на тужителите, првостепениот суд заклучил, а тоа го
прифатил и второстепенист суд, дека на ово] дел тужителите не стек
нале стварно право по основ на изградената KyJ{a од :нивниот прет
ходник, во смиела на чл. 12 од заспа. Мегутоа, вештото мислетье
на споменатото вешто лице во изнесената смиела е непотполно, би
деjки е дадено само врэ основа на увидот на самото место, без да се
има предвид урбанистичкиот план. Увид во урбанистичкиот план на
градот било нужно да се изврши од причини што доколку со урба
нистичкиот план целата кп бр. 252 прететавува една градежна цели
на, не би можело да се ВРШИ неjзина парцелизациjа на начин како што
тоа се врши со побиваните пресуди. Ако, пак, според урбанистичкиот
план на споменатата катастарска парцела се предвидени повейе гра
дежни парцели, тогаш нивното оформуван,е ке се изврши во реализа-
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циjа на урбанистичкиот план (со одлука за одземан,е и доделуван,е
земjиште на тратно користен.е од Собранието на Општина Т.), а не
преку признаван,е ОДНО сно непризнаватье третман на земjиште пот
ребно за редовна употреба на эградата, како што тоа е сторено во
конкретниов случа], Непотполноста на вештото мислен,е во изнесе
нава смиела било причина фактичката состоjба по предметат на спо
рот да остане непотполна, а Вр3 таква фактичка состоjба не можело
правилно да се примени ни материjалното право.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 220/86 од
4. III 1986 Г.)

20. Ако второстепениое суд одлучувал: по пет месеци по доне
CYBalЪeTOна првостепеното решение, со кое е утврден надомеоток
За експроприраната недвяжност, а во услови на висока инфдаци]а,
повредено е начелото дека на сопствевиквт на експроприраната He~
ДВИЖВОстму следува праведен надсместок.

Од о б р а э л о ж е н и е т Ь.

Предлагачат бил поранешен сопственик на станбена зграда во
Скоп]е, а било донесено решение за експроприjациjа во 1987 г. Било
утврдено со вештачен,е колку изнесува градежната вредност на обjек
тот, како и вредноста на насадите и посевите на земjиштето кое
претставувало дворно место. Првосгепената одлука за определуван,е
надоместок првостепениот суд ja донел на 31. V 1989 Г., кога се утвр
дени надоместокот и висината, а во жалбена постацка второстепе
ниот суд одлучил со решение на 25. Х 1989 г. Определено е дека
надоместокот на предлагачот треба да му се плати во рок од 15
дена по правосилноста на првостепеното решение.

ОдлучуваН.си по поднесеното баратье за заштита на законитоста
Врховниот суд на Македониjа застана на мисленето дека во услови
на висока инфлациjа, како што постоела во времето на донесувагьето
на првостепеното и второстепеното решение, Бака определениот пра
веден надоместок би бил исправен само доколку првостепеното реше
ние станало правосилно веднаш по протекот на рокот на жалба.
Метутоа, при состоjба кога второстепениот суд одлучувал по изтаве
ната жалба по протекот на речиси пет месеци, покажува дека во
моментот кога првостепеното решение станало правосилно вейе оп
ределениот надоместок во првостепеното решение повейе не прет
ставува праведен надоместок, како што определуваат одредбите од
ЗЕ. Средствата што l~e ги добие поранешниот сопственик со право
Силното решение за надоместокот не може да му послужат како
еквиваленциjа да добие соодветна вредност. Покриеноста на досу
дени от надомеоток со каматата пропишана за штедните влогови по
пидуваьье не е доволна да може да се смета за праведен надсмес
ток, како што произлегува од духот и суштината на чл. 11 од ЗЕ.
Од овие причини е уважено баразъето за ваштита на законитоста.
укинати се побиваните пресуди и предметот е вратен на повторно
одлучувЭlЬе .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 45/90 од
26. IV 1990 г.)
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21. Самата ОКОЛНОГ!" штэ земjоделското аемтиште се води во
катастарот како општествена сопотвеност не значи дека поранешниот
сопственик го напуштил и дека тоа эемрзштв со напуштазье од стра
П;] на сопственикот премииало по општествена сопотвеност.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Во текат на постапката било утврдено дека катастарската пар
цела (земjиште) била эапишапа во 1977 Г., на името на тужената
општина. Тужителот почнал да ja работи спорната парцела од 1977
г. а таа порано била сопственост на неговиот татко, ко] ja купил
заедно со другите парцели уште во 1922 г. За цело време на живо
тот таткото на тужителот нивата непрестаjно ja работел, а по него
тоа го правеле :и неговите наследници - синовите. Спорното эемтиш
те (нивата) од страна на тужената општина не била давана под за
куп на трети лица, а тоа не го правел ни СИЗ-от за пасишта. Тужи
телат еознал дека нивата се води во катастарска евиденциjа на името
на општината дури кога почнал да ja работи, а претходно ja рабо
теле неговите брака.

При ваква факти чка состоjба првостепениот и второстепенист
суд нашле дека тужбеното баран-е на тужителот е основано. Тужи
телот, по пат на наследство од неговиот татко, станал сопственик,
а нс биле исполнети законеките услови од чл. 47 од ОЗИССЗ тоа
да стане општествено средство. Фактот што во евиденциjата во ка
тастарот спорното земjиште било заведено како општествено не може
да прететавува оенов за премин по општествена сопственост, затоа
што евидендигата во катастарот не е доволен основ, кога не се
иеполнети и другите услови, односно не била во владение на опште
ствено правно лице, а за цел о време владението го имал тужителот,
одноено неговите предци.

(Пресуда на ВРХОБНИОТ суд на Македониjа, Гзз. бр. 13/85 од
14. II 1985 г.)

22. Правото на сопствепост на земтиштето не го вклучува са
мо по себе 1:1 правото на сопственост на шумата што е подигната
на тоа земршгтв со ошптественп средства.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

БараlЬето за заштита на законитоста е основано.
Кога одлучувал по жалбата на тужената, второстепениот суд

ja укинал првоетепената пресуда и тужбата на Општината К. ja от
фрлил како пресупена работа, затоа што нашол дека во друга
постапка што се водела пред, иетиот суд по тужба на сега тужената
Д. В. против сега тужителот Општина К. била донесена пресуда под
П. бр. 226/66, со кога било уважено тужбеното баратье и утврдено
дека тужителката е сопственик на КП. бр. 31/2, заведена во поседа
вен лист, бр. 1476 во м. В. "Бучин", па е задолжена тужената Општи
на К. да й го признае ова право и да и ja предаде парцелата на
тужителката. Значи, се работело за пресуцена работа, бидеj~и мегу
иетите странки, во обратна улога, по истиот основ, веке еднаш е
одлучено.
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Мегутоа, правното становиште на второстепениот суд е погреш
но, затоа што во конкретниов случа] не се работи за пресудена
работа. Имено, според чл. ЗЗ3 од ЗПП пресудата ко+а Belre не може
да се побива со жалба станува правосилна. доколку со неа е одлу
чено по барането по тужбата или противтужбата. со тоа што судот
во текат па целата постапка внимава дали предметот е правосилно
пресуден. 11 ако утврди дека процесот е поведен за правото за кое
е веке одлучено правосилно. \Ке ja отфрли тужбата.

Мегутоа, во поранешниот спор и било уважено тужбеното ба
рагье на тужителката и утврдено дека таа е сопственик на недвиж
носта КП. бр. 31/2, додека во ово] спор е побарано да се утврди
дека тужителот (Општината К.) е сопственик на боровата шума заса
дадена на нетата катастарска парцела, што значи дека во конкрет
ниов случа] постои идентитет на процесни странки во обратна упога,
но не и иденгитет на тужбеното баратье, бидерйи основаноета на
пр вото барагье не ja исклучува можноста да биде основано и второто
баран-е.

Според мисленето на ово] суд, баран-ето да се утврди дека
предметната шума е општеетвена сопственост не е идентично со
баран-его да се утврди дека земjиштето е сопственост на тогаш ту
жителката, бидейси правото на сопственост на земjиштето не влиjае
врэ правото на сопственост на шумата подигната на тоа земjиште.

Поради тоа следуваше баразъето за заштита на законитоста
да се уважи, а решението на второстепениот суд да се укине и
предметот да му се врати на истиот суд на повторна посталка. со
гласно со чл. 408, а во врска со чл. 394 од ЗПП.

/Решение на Врховниот суд на Македонига. Гзз. бр. 42/86 од
16. IX 1986 Г.)

23. Внуката 0:1 носителот на етапарското право има право по
неговага СМрт да продолжи со користезьв на станот, иако не се
смета за член из семезнотв домакинство на носителот на станарекото
право, доколиу с опфатева со решението за даване на станот на
користетье,

Од образложението:

Според наогагьето на првостепениот суд тужената Л. се здобила
со право на користегье на предметниот стан и по смртта на евотата
баба, во смиела на чл. 20. од соjузниот ЗСО ко] бил во сила во
времето на негзиното вселуватье во станот, бидеЩ:и таа била во крв
но сродство со сега пок. Ф.

Второстепениот суд смета дека тужената Л. по смртта на
свогата баба не може да остане во станот. Ова е од причини што
тужената не била член на оемегното домакинство на носителот на
станарекото право во смисла на чл. 10 од републичкиот ЗСО, поради
што првостепенатэ. пресуда ja преиначил и тужбеното барюье го
уважил.

Врховниот суд на Македониjа наога дека тужбеното бараIЬе е
неосновано. Тужителот не може да бара исеЛУВaIье на тужената Л.
од предметнио'f стан. Според чл. 20 ст. 3 од ЗСО, ако давателот на
станот на користеIЬе смета дека ниедно од лицата што останале B~
стано'Г по смртта на носителот на станарското право, или кога то]
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ОД други причини траjио ;Ке престане да го користи станот, нема
право да продолжи со користен.е на станот, во смиела на чл. 19 од
ово] закон. Според чл. 19 од ово] закон, кориениците на станот што
живеат заедно со носителот на станарекото право имаат право тратно
и непречено лично да го користат то] стан. Според чл. 19 од Зако
нот правото на користен.е на станот членоните на семегиото дома
)Z-ипспю го извслуваат од правото на носителот на станарекото
право. Мегутоа, другите корисници на станот, кои не се членови на
семегного домайинство на носителот на станарското право, своето
право на користегье не го изведуваат од лицето кое е означено
како носител на станарското право. Ако другите лица кои не се
вселени како членови на семешото домайинсгво на носителот на
станарското право, а се вселени по согласност - договор со дава
телот на станот на користетье, тие во смисла на чл. 19 ст. 1 од ЗСО
пмлат право трашо .и непречено лично да го користаг то] стан и
по смртта на лицето означено како носител на станарското право.
Во случаjов, според утврденото, тужената се [авува како корисник на
станат на ко] како носител е сега пок. Ф., по согласност на дава
телот на стан от на користегье. Ако не постои согласност на дава
телот, во договорите за користетье на становите тужената не би се
jавувала како корисник на станот. Од договорите за користетье на
стан не произлегуваат само обврски за плайан,е станарина, ТУКУ
произлегуваат и права за корисниците на станог. право на тратно
и непречено користен.е на станот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Рев. бр. 29/85 од
22. 1 1985 г.)

24. Ако тужениот не е носител на станареко право, туку по
смртта на носителот на станарекото право клучевите од эатворениот
стан се ваоёаа- ка] него, а пе сака да му ги предаде на давачот на
етавот на користеве, ниту на организациjата за стопанисувавьв со
етанови и станбени вгради, давачот на станот на користетьв е активно
легитимиран со тужба да бара тужевиот да го испразви етавот од
луrе и предмети и да го предаде во исправна состоjба во владение
ва тужителот.

Од образложението:

Во конкретниов случаj пониските судови го одбиле тужбеното
баран-е поради неман-е активна легитимациjа на страна на тужителот.
При тоа со примена на чл. 62 од ЗСО наогаат дека отказот на дого
ворат за користегье на стан от го дава организациjата на стопанису
вагье со станбени згради, па според тоа тужителот не бил легитими
ран да води таков спор.

Врховниот суд на Македониjа наога дека оваа одредба се од
несува кога се дава отказ на договор от за користеlЬе на стан спрема
носителот на станарекото право.

Во случаjов тужениот не е носител на станарекото право, ниту
е во некакав правен однос со давачот на станот или со организа
циjата KOja стопанисува со становите. Тужениот, како син на носи
телот на станарекото право, ко] ниту живеел со него ниту во спор
ниот стан, по неговата смрт ги чува само клучевите од станот и без
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никаксв правен основ не му ги врайа на тужителот.во случаjов соп
ственикот на станат.

Од тие причини тужителот е активно легитимиран, па при
повторното суден.е првостепениот суд ке треба мериторно да распра
ва и да одпучува за основаноета на тужбеното баратье.

(Решение на Врховниот сул на Македонига. Рев. бр. 389/90 од
28. VI 1990 г.)

25. Лицето па кое станот му е даден на користетее ва опреде
лено време За да му се помогне поради тоа што неговата Kyl{a во
KOja живеело изгорела, е должно станот да го ослободи по истекот
на рокот за ко] му едоделен.

Од образложението:

При утврдена фактичка состоjба дека предметнист стан му
е доделен на тужениот од страна на тужителот на привремено кори
стен-е од една година (од 1. хп 1983 г., до 1. ХII 1984 г.), кое време
истекло, а тужениот и: по истекот на утврдениот рок станот не сакал
доброволно да го ослободи од луге и предмети и да му го предаде
во владение на тужителот, пониските СУДОВИ правилно го примениле
матери+алното право кога со побиваните пресуди му наложиле то] со
членовите на неговото семе+ство и предметите, во оставениот рок,
да го испразни наведениот стан и да му го предаде во владение на
тужителот. Ваквата одлука е во согласност со чл. 73 од ЗСО со ко]
е предвидено "Договорот за користен-е на стан склучен на опреде
лено време престанува со истекот на времето на кое е склучен. Ако
по истекот на времето на кое е склучен договор от стан от не биде
испразнет и предаден, давачат на станот на користен-е може да
поднесе тужба до општинскиот суд за испраэнувазье на стан от" .

(Пресуда на Врховниот суд на Македовига, Рев. бр. 190/86 од
25. II 1986 г.)

26. Изjавата на поракешната еспруга на барателот дадена во
постапката За развод на бран дека детето што го родила во брак
за време на бракет (о барателот не е од барачот, туку од одиосите
ШТО 'Iaa ги има со друго лице, прететавува доказ од чл. 14 од
ЗОРД за да се дозволи продолжуван.е ва рокот за поднесуватье ва
тужба за оспоруваlЬе на татковство.

Од образложението:

Согласно со чл. 14 од ЗОРД ако по истекот на рокот за подне
сувагье тужба за оспоруватье на татковство се откриjат несомнени
докази дека сопругот не е татко на детето што го родила неговата
брачна другарка, по негово баратье Врховниот суд на Македониjа
може да одлучи рокот за оспорувагье на татковството да биде про
должен. Врховниот суд на Македониjа наога дека изjавата на пора
неIПната сопруга на барачот дадена во постапката за развод на брак,
Koja е правосилно завршена со пресуда на Општинскиот суд, дека
детето родено во бракот со барачот не е од барачот, туку од одно
сите што таа ги имала со друго лице, прететавува несомнен доказ
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да се ДОЗВОЛИ прололжуван,е на рокот за поднесуван.е тужба за оспо
рувагье на татковството. од кои причини баратьето и го уважи.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 41/89 од
19, IX 1989 Г.)

27. Со ЗОРД не е пропишана обврскя за издршка на полнолет
ни браkа и сестри.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Основано се укажува ВО баратвето за заштита на законитоста
дека во случаjов е повреден законот. Имено од утврдената фактичка
состоjба произлегува дека тужената кога му е сестра на тужителот
е родена во 1907 Г., што значи дека е полнолетна.

Со чл. 31 ст. 2 од ЗОРД е пропишано дека обврската за издр
жуван,е постои и мегу другите роднини во права линига, како и
мегу брайа и сестри во поглед на иэдржувазьето на малолетните
брака и сестри.

Со оглед на ова, во случагов не постои законска одредба на
тужителот за издржуван.е на тужената кога е полнолетна, независно
од тоа дали има други средства за иэцржуван.е, бидеьйи егзистенци
[ата на лица за кои не постои сбврската за законска издршка се
обезбедува преку прописите со кои се регулира социталната заштита.

Од горните причини следуваше баразъето за заштита на зако
нитоета на JaBHoTo обвинителство на Македониjа да се уважи, со
тоа што е уважено тужбеното барагье на тужителот и сукината
издршката со кога тужителот е задолжен да й плака издршка на
тужената _. полнолетна сестра на тужителот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Гзз. бр. 111/86 од
4. ХП 1986 г.)

28. Врабетувазьетъ на родителот кому детето му било доде
лено како факт сам по себе не може секогаш да прететавува и при
Чина за да се смета дека постОjат изменети услови кои условуваат
и измена на одлуката эа доделуванв на детето.

Од образложението:

Неосновани се наводите во ревизиjата за погрешна примена на
материjалното право. Врз основа на изведените докази утврдено е
дека странките се поранешни брачни другари чи] брак е разведен
во 1982 Г., кога е одлучено нивната малолетна iКepKa да му биде
доделена на чуватье и воспитуватье на неjзиниот татко - сега туже
ниот, За доделуван.ето всушност странките спогодбено одлучиле, би
деj'ltи во то] период тужителката не била вработена и немала мож
ност да ja чува и одгледува малолетната iКepKa. Тужителката сега
е вработена. остварува личен доход, а живее во куйата на своите
родители. Тужениот е исто така вработен. остварува личен доход.
Неговата сегашна сопруга не е вработена. а живеат заедно со роди
телите на тужениот. Малолетното дете на странките посетува основно
училиште и е на 7-годишна возраст. Врз основа на вака утврдената
фактичка попожба, материjалното право е правилно применето. кога
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е одбиено како неосновано тужбеното баран.е на тужителката да се
измени одлуката за доделуватье на детето и тоа да и се додели неjзе,
бидеjJiи сега с во работен однос и остварува приходи.

Според мислен.ето на ово] суд во конкретниов елучаj условите
не се изменети во обем и начин кои во смиела на чл. S6 ст. 4 од ~I

ЗЕ условуваат и измена на одлуката за чуван.е и воспитуван.е на I

малолетната керка на странките. Ова е особено затоа што смиелата
на одредбата содржана во чл. 56 ст. 4 од ЗЕ е дека измената на
одлуката за чуван.е и воспитуван-е на детето треба да резултира од
изменетите услови, мегутоа оние услови кои пред се го овозможу-
ваат остварувазъето на интересот на детето. """_

Во конкретниов случаj не е спорно дека изменет момент на е
изменети услови е фактот што тужителката сега е вработена и во
материjално-економска смиела има можност да се грижи за мало- I

летната Керка. Мегутоа, според миспетьето на ово] суд, вака изме
нетите услови немаат карактер на решавачки факт, ко] механички
доведува и до измена на одпуката за чуван.е и воспитуван-е па мало
летното дете, бидеj.l{и не е единствен и: исклучив фактор од ко]

.' влиjае формиразъето и утврдуватьето на комплексната категорита -
} интересот на малолетното дете., Утврдуватьето на интересот на детето

подразбира сеопфатен, а не едностран пристап и согледуватье на
околностите врз основа на кои единствено е можно неговото вистин
ско остваруван,е. Во конкретниов случа] нема услови за изм ена на
одлуката за чуван-е и воспитуватье на малолетната iКepKa на сгран
ките, бидеjlси во неjзин интерес е и понатаму да остане на чуватье
и воспитуватье ка; свп[от татко, каде што се наога од една ипол го-
дина, па се до денес. ,_

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 99/89 од
2. ПI 1989 г.)

-,, !-\.\f
Г(-!,. \

29. Полноважен е тестаменто- ко], иако е составен од страна
на су.циjа и не ГИ исполнува условите За судски тестамент, но ГИ
ИСПОJIВуваУСЛОВИтеза пелвоважпост како писмен тестамект составен
пред сведоци.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Според наогатьето на Врховниот суд на Македониjа неосновани
се навадите од ревизиjата дека спорното писмено не претставува
тестамент бидеjll{и, иако бил составен од страна на судиjа и не ги
исполнува условите за судски тестамент со оглед на тоа што не
била ставена клаузула на заверка. Имено, оспорениот тестамент по
cBojaTa форма е писмен тестамент пред сведаци (чл. 67 од ЗН).
То; бил составен од судиjа на општинекиот суд, по YTBpДYBaI-ЬeTO на
идентитетот на тестаторот, и е потпишан од тестаторот во присуство
на дваjца сведоци. Тестаторот изjавил пред нив дека е негов теста
ментот на KQj се ПОТIIишани и сведоците. А тоа што не е ставена
клаузула на заверка од страна на судот не значи дека тестаментот
не е полноважен, бидеj'ки ги исполнува сите УСЛОВИза писмен теста
мент пред сведоци.

(Пресуда на Врховниот 1Суд на Македониjа, Рев. бр. 122/85 од
7. IП 1985 г.)
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зо. Хроничната срцева болест 11 староета од 70 ГОДИШ! не прет
сгавуваат исклучителни околности кои би 1'0 оправдувала составува
зьето устен тестамепт.

Од образложението:

Во оставинска постапка при расправан,е на оставината на по
коргага се [авило како спорно дали постоел устен тестамент и еден
од наследниците бил упатен тоа да го докаже во спорна постапка.
Утврдено е дека покоjната одржувала приjателски врски и одела на
гости наjмалку еднаш годишно. При посетата покошата му збору
вала на тужителот дека станот што го има и она што се наога во
него .ке му го остави и никогаш не зборувала дека тоа сака да
го остави на неко] друг. Такви изjави покогиата давала и пред други
лица, неjзини приjатели, кои извесен период й помагале околу уре
дувавето. водсвето на домаКинството и слично. Желбата дека станот
и други от имот сака да му ги остави на саогот внук, сега тужителот,
ja изгавила и три дена пред смртта. Покоjната била срцев болен,
но многу жива, подвижна, свежа и доста приссбна жена, а била
ваква и во последните години и денави од свогот живот. Пред смртта
била наполно свеена и способна да управува со своите постацки.
така што и редовно одржувала контакти со своите приjатели. Додека
била жива многу често ja посстувале и соседите од зградата и сите
тие :и помагал е според своите можности, со тоа што и набавувале
разни продукти и никогаш 'не била сама. Постоjано лоагал лекар
и ja контролирал неjзината здравствена состоjба. Некопку дена пред
смртта на ПОКОjнатаи се влошила здравствената состоjба, па пови
кале работник од банка и направиле полномошно за да може да
и се подигнат пари од банка. Присутните сведоци имале намера во
овие моменти да повикаат и судиjа од судот да доjде во домат со
цел да се состави тестамент, но смртта на покоjната ги спречила да
се реализира тоа. Утврдено е дека тужителот дошол во Скопjе откако
бил извршен погреёот.

При вака утврдена фактичка состоjба судот заклучил дека не
постоеле исклучителни околности за составуватье устен тестамент
предвиден во чл. 76 ОД 3Н. 3авештателот можел да ja изjави свотата
последна волjа и усно пред дваjца сведоци, само ако поради исклу
чителни околности не е во можност да состави писмен тестамент.
Со оглед на тоа што покотната М. не била болна од таква болест
што да не може да напише писмен тестамент, бидеjки здраветвената
состоjба до последен момент пред смртта у{ била речиси иста, таа
била свесна и образована жена и имала можности да состави писмен
тестамент, а доколку сакала, имала можности да состави и судски
тестамент. Болеста на срцето ка] покоjната сама по себе не може
да се смета кlко исклучителна околност за составуватье устен теста
мент. Ивозраета ка] поко+ната не може да се смета за длабока
старост, затоа што во моментот кога умрела имала 70 години.

Од наведениве причини Врховниот суд на Македониjа наjде дека
е правилно применето материjалното право од страна на пониските
судови кога е уважено туЖбеното бараfЬе и е ПОНИJIJтенусниот теста
мент на сега ПОКОjнаташто е прогласен пред оставинскиот суд, затоа
што немало услови за ваков тестамент. '

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 89/86 од
11. III 1986 г.)

6 Збирка на судски одлуки IV 81



31. кога брачните другари, примачи ва издршката, 1{е склучат
договор за ДОЖИВОТНаиздршка, ПО смртта на едниот брачен другар
преживеавиот брачен дpyrap МОЖе да бара, доколиу се исполвети
У:::ЛОЫ':Т{: за гоа раскин на догонорот само во оно] дел на И:МОТОТ
што му припагал нему, а ве и во деяот на имотот што му припагал
ва почиватиот брачен другар.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Согласно со чл. 124 ст. 2 од ЗИ ако според договорот за
доживотна издршка договорувачите живеат заедно, па нивните односи
толку се растрогат што заедничкиот живот им станал неподнослив.
секога страна може да бара од судот раскин на договорот. Бо слу
чаjов, како што правилно утврдиле и пониските судови, договорува
чите живееле заедно, значи' постоела заедни:ца на живот, во кога
дошло до нарушуваьье на односи:те поради што заедничкиот живот
станал неподнослив. Според тоа, секога странка - во случаjов тужи
телката и: тужениот, бидеj(ки другист договорувач - К. е сега мртов,
може да бара раскинуватье на договор от за доживотна издршка.
Мегутоа, за раскивуване на ваков договор не е од влитание вината
за нарушувагье на односите мегу договорните странки, бидеj1{и спо
ред Законот самото нарушуваьье до неподносливоста на заедничкиот
живот е доволна причина едната или другата страна да може да
бара раскин на договорот. Понатаму, како што правилно утврдиле и
пониските судови, предметат на договорот - трисобниот стан што
се наога во Т. В. прететавува заеднички имот на примачите на
издршката - тужителката К. и сега ПОК. К. бидеj,ки е стекнат во
брак. Според тоа, тужитепката може да бара раскинуватье на дого
ворот за доживотна издршка само за големината на евогот дел од
заедничкиот имот - една половина, бидейси како што правилно
утврдиле и двата пониски суда, тужениот ja исполнил договорната
обврска кон евогот татко, сега пок. К ..

Бо случаjов, како што е правилно констатирано, тужениот не
ja исполнил договорената обврска кон другист договорувач - тужи
телката, поради lllТОправилно е постапено кога е заклучено од страна
на пониските судови, дека тужбеното баран-е за раскинуван-е на
договорот е основано само за една половина од предметниот имот,
на Koja половина е сопственик тужителката, додека за другата поло
вина кота била сопственост на сега пок. к., договорот е извршен, па
тужбеното баран-е е неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македон:иjа, Рев. бр. 1214/86 од
11. ХII 1986 г.)

32. Наеледниците на примачот на издршката можат да бараат
да се утврди дека догеворот МОЛКУМ е раекинат и дека не произве
дува правно деютво.

Од о б р а э л о ж е н ие т о ,

Според чл. 124 ст. 3 од ЗИ секога страна може да бара
раскин на договорот за доживотна издршка, ако другата страна не
ги извршува своите обврски. Од одредбата на чл. 124 од ово] закон
не произлегува дека раскинуватье на дОГОВОРза доживотна издршка
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може да бара и лице кое не е договорна страна, па 11 кога се
работи за законски наследник на примачот на иэдршката. Договорот
за доживотна издршка со смртта на примачот на издршката е испол
нет, односно престанал да постои, со оглед на што неговите на
следници не мажат да бараат раскинуваше на договорот.

Во случаj кога давачот на издршката не ги исполнувал своите
обврски подолго време, а примачет на издршката не побарал ИЗВР
шуватье на договор от, ниту негово раскинуватье, доколку посто[ат
претпоставки за мол кум спогодбено раскинуван,е на ДOГOBOPOT~
следниците на примачот можат да баравг само да се YTBffi!!-llека

c-Д-огOlroрот-е--ра~кинаТ---СIТогодбё1tо уште-з-а--np-e-l';;ИГ-на- живогот --на--_-::
JiРИi\JaЧОТ-у,г не произведува--правно--ДёJcтво. Под сrюгодбеffiJ раски-~
нуван.е на договор от се подразбира склучуван.е договор со ко] стран
ките се откажуваат од претходно склучениот договор за доживотна
издршка, Тоа значи дека во секо] случа] мора да постои согласност
на изjавените волjи на странките за раскинуватье на договорот за
доживотна издршка.

Во конкретниов случаj пе е утврдено дека договорот за дожи
вотна издршка Ов. бр. 738/83 од 11. II 1983 г. молкум спогодбено е
раекинат од договорните странки, во смиела на гореобразложеното,
со оглед на што евентуално и во оваа смисла поставеното тужбено
бараlЬе би било неосновано.

Според тоа, бидеj;ки тужителите не се странки во догеворот
за доживотна издршка, чие раскинуван,е го бараат во спорот. немало
законски основ за уважуватье на тужбеното барагье. Бидеjки пони с
ките судови. и покраj тоа тужбеното баратье за раскинуватье на
договорот за доживотна издршка еклучен мегу тужениот и сега
покоjниот В. Б. го уважиле, значи дека одлучипе со погрешна при
мена на материjалното право, поради што следуваше да се уважи
изjавеното баран-е за заштита на законитоста, нападнатите пресуди
во побиваниот дел да се преправат и тужбеното баран.е да се одбие
како неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 270/86 и
Гзз. бр. 12/86 од 18. III 1986 г.)

33. Не МОЖе да се смета дека постаиувал во согласност со
начелото на совесност и чесност договарачот ко] склучил договор
За доживотна иадршка иако знаел дека не е заврmен спорот за
раскинуваlЬе на претходииот договор, што го склучил примачот на
издршката со трето лице,

Од образложението:

Со побиваните пресуди на пониските судови се повредени ос
новните начела на ЗПП: начелото на материjална вистина и наче
лото на слободна оценка на доказите (чл. 7 и 8 од ЗПП). Имено,
одредени докази во текот на постапката ВООпшто не се ценети, ниту
одделно, ниту во вкупност со другите изнедени докази, а за одредени
докази се дадени тешко прифатливи причини. Конкретно, ВООПШТО
не се ценети исказите на снедоците кои не се во еогласност со УТВр
ДYBalЬeTo во побиваните пресуди - за неисполнуваlЬе на обврските
ва тужителите примени со договорот за доживотна издршка ОВ. бр.
3656/80 од 13. VI 1980 г. За УТВРДУВЗfьена фактичката состоjба не се
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яемени како основ исказите на тужителите дадени во свотство на
странки, не е земена предвид содржината на писмото на тужителите
од 14. V 1981 Г., содржината на пресупата на Општинскиот суд во
Б. П. бр. 919/81 од 16. тх 1981 г. Исказите пак на тужителот А. од
страна на Окружниот суд ВО Б. се ценети неправилно, бидеjlКИ него
вите искази: во контекстот со другите изведени докази во текат на
постапката укажуваат на исполнуван.ето на обврските на тужителите
спрема покошата С., се додека не биле спречени во тоа без нивна
вина. Од друга страна, при постсен-е и на други спорови во вр ска
со договорат за доживотна издршка, ОД кои ВО клучниот спор П.
бр. 919/81, што се водел за раскинуван-е на договорот, учествувала
и тужената Ш. како свед ок, при што неjзините искази во тоа свогство
не биле удостоени за верба од страна на првостепениот суд, тешко
може да се прими како правилен заклучокот во побиваните пресуди
за совесноста и чесноета на тужената Ш., при склучуватьето на вториот
договор за доживотна издршка мегу неа и сега покс[ната С. Ов.
бр. 1/82 од 5. 1 1982 г. Напротив, сите околности во случаjов ука
жуваат дека тужената Ш. нс била совесна и чесна при склучува
тьето на догонорот за доживотна издршка со покогиата С., бидейси
знаела за посгоевето на договорот за доживотна издршка мегу
тужителите и сега покотната С., дури и преку лично сведочен-е се
заложила да се раскине то] договор, па иако знаела дека спорот за
раскинуван-с на договорот за доживотна издршка со тужителите не
е решен, и таа склучила договор за доживотна издршка со покогиата
С. Ов. бр. 1/82 ОД 5. 1 1982 г. (непосредно пред смртта на покоjната
С.). Во такви услови склучениот договор за доживотна издршка меву
сега пок. С. И тужената, според мисленето на ово] суд не би можел
да произведе правно деjство, со оглед на тоа што би било основано
тужбеното баран-е (кос треба да се постави во смиела дека договорат
Ов. бр. 1/82 од 5. 1 1982 г. не произведува правно деjство и да се
зад олжи тужената да им ja предаде во сопственост и владение на
тужителите кy!l{aTa - предмет на договорот за доживотна издршка
Ов. бр. 3656/80.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 137/86 од
11. II 1986 г.)

34. Лицето кое не е странка во догеворот за доживотна из
дршка не Може да бара раскивуван-е на договор от поради неиспол
вуваве, во смиела на одредбите ОД 3И, туку повиштуваве според
одредбите на 300.

Од образложението:

Утврдено е дека покоjната за време на животот склучила дого
вор за доживотна издршка со керките на неjзиниот брат. По скяу
чувавето договорот бил исполнуван од сега тужените, постоело голе
мо разбиратье, почитуван-е и помаган-е. Примачката на издршката
починала, а пото а била расправена оставината. Тужителот учествувал
во оставинеката постапка и не го оспорил склучениот договор за
доживотна издршка. а потоа поднел тужба за поништуватье на
договорот.

Било одбиено тужбеното баране, за што се дадени овие правни
причини:
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ПОНИШТУВaIьена договор за доживотна издршка не може да
бара лице кое не е договорна стрцнка, и тоа поради неисполнуваffiе
на договорните обврски од страна на давачите на издршката. Со
гласно со чл. 124 ст. 3 од ЗН предвидено е дека договорните странки
имаат право да бараат раскинуватье на договорот заради неисполну
ваьье на договорните обврски. Трети лица кои не се договорни стран
ки, имаат право да бараат поништуван.е на договор от за доживотна
издршка, но од причини кои укажуваат на ништовност на договорот,
а не и од причини кои се однесуваат за исполнуван.е на договорот
Тоа право им: е дадено само на договорните странки. Мегутоа, од
тоа што е утврдено во текот на постапката, се гледа дека примачот
на издршката, сега покоjната, не барала раскинуваьье на договорот
поради неисполнуван.е,

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 543/88 од
9. ХII 1988 Г.)

35. Ако со догеворот за доживотна издрmка странките се до
говориле издршката да се дава во натура и со непосредна нега и
грижа, а во текст на вспелнувазьето ва догеворог примачет на из
дршкага 110 свота волjа се пресели да живее на друго место, па
на то] начин му е овевоэможево ва давачет на издрmката да ja
исполвува cвojaTa обврска од договор от, примачет не може да бара
раскинува&е на договорот поради неисполнуваае затоа IПто не постои
вина ка] другата страна за изменетите услови.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Тужениот склучил договор за доживотна издршка со сво]от
татко. Било предвидено давачот на изцршката да ги чува примачот
на издршката и неговата брачна другарка, со тоа што требало да
ги храни и да ги негува во случаj на болест, а по нивната смрт на
сво] трошок да ги погребе според верските обичаи. Ваквиот договор
тужениот, како давач на издршката го исполнува. Не била догово
рена заедница на живот, затоа што живееле во одвоени куйи, а во
истист двор. Кога се разболел таткото на тужениот, целата грижа
паднала на неговата брачна другарка и тогаш односите помсту ту
жителката и брачната другарка на тужениот се влошиле. Тужениот
престанал да ги извршува обврските спрема ни:в како примач на
издршката. Примачот на издршката, таткото на тужениот, починал,
а по тоа односот мегу брачната другарка на покоjниот сега тужителка
и тужениот продолжиле без промени и ово] престанал да зборува
со неа. Тужителката била на возраст од 86 години и тужениот не
и укажувал помош, таа не можела да се грижи за своите потреби.
По неколку недели отишла да живее ка] свогата iКepKa во С. Откако
поминала зимата се вратила извесно време во селото, а потоа ко
нечно се преселила ка] iКepKaTa. Тужениот не ги извршувал презе
мените обврски со договорот за доживотна издршка. а го кориетел
пелиот подвижен и неподвижен имот што бил наведен во догоно
рот. Тужителката поднела тужба и барала тужениот да ja плака
издршката и била постигната судска спогодба со тоа што тужениот
превел обврска да плака парична издршка и го преиначиле догово
рот за доживотна издршка. Подоцна ваквата спогодба била пониш
тена со правосилна пресуда.
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Во новиот СПОР првостепениот суД й го уважил тужбеното
баран-е на тужителката и го задолжил тужениот да плака издршка
во пари, наместо поранешната договорна обврска да ja чува, негува
и да ja храни.

Во жалбена постапка окружниот суд ja преиначил првосгепе
ната пресуда и го одбил тужбеното баратье да се задолжи тужениот
да плака издршка во пари. Изразено е мислетье дека тужителката
немала право да бара трансфсрмиратье на нетзиното право на издрш
ка во доживотна парична рента, затоа што обврската од договорат
била да ja чува, храни и нетува. и во случаj на болест да ja лекува.
Со оглед на тоа што тужигелката го напуштила тужениот, самата
без да постои согласносг. и отишла да живее ка] свогата керка,
фактички таа го оневозможила тужениот да ja исполнува обврската
од договорот за доживотна издршка.

Во реВИЗИОЕ:а постапка Врховниот суд на Македонига натал
дека второстепениот суд правилно го применил материj алното право
J;O олбиениот дел од тужбеното баран-е. Тужителката со своето одне
сувагье му оневозможила на тужениот да го исполнува догонорот со
укажувагье па потребна нега и даване храна, затоа што било дого
ворено издршката да не се дава во пари, туку на друг начин. Со
самист чин што тужителката отишла да живее ка] свогата керка
11 во друго место, тужениот фактички бил оневозможен без сво]а
вина да ja исполнува обврската. Поради изменетите околности ту
жителката имала можност да бара измена на договорот за доживотна
издршка ВО таа смиела што издршката да й се дава во пари,ОДНОСНО
да се уредат договорните односи поинаку, но тоа не е сторено.
Исполнуван.ето на новите обврски можело да настане по уредуван-ето
на тие одиоси. а не и порано. Се доде ка постои договорот и не
бидат измене ти правата и обврските на странките, тие се должни
да ги извршуваат. а обврската мора да згасне, или да се измени
само во согласност со волjите на учесниците во облигациониот од
нос -- чл. 17 ст. 1 од 300.

(Пресуда на .Врховниот суд на Македонига. ГЗЗ. бр. 93/88. од
1. IX 1988 г.)

36. КОГа правосилното решениа за васледуван-е е донесено за
време на важетьето на соjузниот ЗИ, правото па наследникот ко] се
одрекол од наследството во постапката по доподнителво проваjдев
ИМОТшто му припага на оставителот, I{e се расправа според одред
бите од републичкиот ЗИ.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Според наогагьето на Брховниот суд на Македониjа правилно
се ухажува во баравето за заштита на законитоста дека второстепе
ниот суд во жалбена постапка погрешно го применил материjалното
право кога ja преиначил првостепената пресуда. Имено, при делумно
неспорна околност дека по смртта на покоjниот, откако била рас
правена неговата оставина со правосилно решение, бил пронаjден
нов неподвижен имот, па тужителките имал е право на сопственост
на по една идеална третина. Според одредбите на чл. 189 ст. 1 и
2 од ЗВП, ако по правосилноста на решението за наследуваlЬе до
полнително се пронаjдс имот на оставителот, што не бил познат
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кога е донесено решението за наследуваве, судот ;Ке го распредели
новопронаjдениот ИМОТ на оставителот со ново решение ВрЗ основа
на порано донесеното решение. Ако наследникот дал порано изjава
дека се откажува од наследство, судот ке го повика да даде нова
наследничка изjава за новопронаjдениот имот и неа ili:e ja земе
предвид при донесувагье на решението од ст. 1 на ово] член.

Имаjки ги предвид ваквите законски правила, првостепениот
суд утврдил дека тужителките имале право на наследство од ново
пронаjдениот имот на по една идеална третина, колку што добиле
со правосилното решение за наследуван.е од остарината на покотниот.
Иако матката на тужителот се откажала од наследство, односно дала
негативна наследничка изjава, сепак со поднесената тужба негэиниот
наследник изjавил желба дека се прифака за наследник за новопро
наjдениот имот, па затоа постоеле основи да биде утврдено него
вото право на сопственост на соодветен идеален дел, како што е и
пресудено. Иако правосилното решение за расправан.е на оставината
на пок. било донесено за време на важенето на соjузниот ЗН, во
времето кога е пронатден НаВИОТ имот се применуваат одредбите
од Републичкиот ЗН според правилата од чл. 151 ст. 2 од то] закон.

Од наведениве причини е уважено барането за заштита на
<акснигосга. преиначена е второстепената пресуда. одбиена е жал
бата на жалителите и е потврдена првостепената пресуда.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 32з/85 и
ГЗЗ. бр. 95/85 од 17. хп 1985 г.)

37. Доколку привидвиет договор за продажпа го прикрива до
ГОВОРОТза дОЖИВОТНаиздршна, за да биде ПОЛВОЕажен вториот неоп
ходво е да биде склучен ВО форма што е предвидена за договор ОТ
за доживотна издршва.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Со опредбата од чл. 66 ст. 1 и 2 од 300 предвидено е дека
привидниот договор нема деjство мегу договорните страни, но ако
привидниот договор прикрива неко] друг договор, другист дОГОВОР
важи ако се исполнети условите за негова правна исправност.

Во конкретниов случа], според утврденото дека странките склу
чиле договор за купопродажба заради иэигруватье на интересите на
трети лица - .ааконските наследници на тужителот, при што ниту
тужената ja платила купопродажната цена, ниту тужителот и го
предал на тужената во владение предметот на договорот, правилен
е заклучокот на пониските судови дека ка; странките не постоела
волjа да склучат дОГОВОРза купопродажба. што значи дека то] се
[авува како фиктивен, па правилно постапиле пониските судови кога
го поништиле. Биде}ки со прикриената правна работа се прикрива
друга правна работа, симулираниот договор еништовен, затоа што
странките реално не го сакале она што го изjавиле, а дисимули
раниот договор ке важи ако се исполнети условите за негова полно
важност. Во случаjов, исто така правилно утврдиле пониските судови
дека дисимулираниот договор е договор за доживотна издршка, па
правилно постапиле кога не му признале правна сила, биде}ки за
тоа не се исполнети закон ските услови. Од друга страна, пак, не
може да се прими дека фактички се прикрива договор за подарок.
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како што се истакнува во ревизигата. бидеj>1i:и од доказите [асно
проиэлегува дека волjата на странките не им била да склучат договор
за подарок. (недостига изjава на волjа како битен елемент на секога
правна работа).

(Пресуда на Врховниот суд на Македонита. Рев. бр. 48/85 од
29. 1 1985 г.)

38. ДоrоворнаТа странка МОЖе·откако е утврдена пиштовност
па договорот, и во олделея спор да бара то] договор преку конвер
ЗНjа да важи како веко] дРуг подвоважен договор,

Од о б р а э л о ж е н и е т о,

Мегу тужениот и неговиот татко бил склучен договор за до
животна издршка, со ко] тужениот се обврзал своют татко да го
гледа, чува и нетува. а ово] на тужениот по свогата смрт да му остави
во сопственост определен имот. Договорот бил потпишан од договор
ните странки и заверен од судиjата на општинскиот суд и записни
чарот. Мегутоа. при заверувагьето на договор от од страна на суди
[ата. не биле присутни дваjца сведоци.

Пониските СУДОВИ констатирале дека еклучениот договор за
доживотна издршка не произведува правно деjство, бидеj!ки не бил
оформен според строгата форма пропишана со закон. Според чл. 121
од ЗН договорот за доживотна издршка ее составува во писмена
форма и се эаверува од судиjа. При неговата заверка судигага во
присуство на договарачите и на. дваjца сведоци кои ги познаваат нив
гласно. ке го прочита договорат и ,ке ги предупреди договарачите
на последиците од договорат. Во текат на заверката ке го внесе ова
предупредуван.е како и ямивата на присутните сведоци. При тоа,
а согласно со чл. 70 ст. 1 од ЗОО, пониеките судови не можеле
поинаку да постапат од она како што постапиле од побиваните пре
суди - дека договорот за доживотна издршка нема правно деj ство.
Ако при испитуватье волjата на договорните странки се утврди дека
примачот на издршката имал намер а 11 волjа имотот опфатен со
договор от да му го остави на давачот на издршката, иетиот договор
може да има правна важност како договор за подарок. Доколку има
правен интерес, тужениот може да бара да се утврди дека склучениот
договор за доживотна издршка претставува договор за подарок на
неговиот татко, одделно од ово] спор.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 84/85 од
19. II 1985г.)

39. Нс произведува правно деjство догеворот за продажба на
општествено земjиmте склучеи мегу месната эаедница, како прода
вач, и физичко лице, како купувач, а без одлука на собранието на
општината.

Од образложението:

Врз основа на изведените докази утврдено е дека во текот на
1984 г. во селото бил граден задружен ДОМ, но поради недостиг на
средства, месниот одбор донел одлука дел од селската утрина
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општонароден имот да се продаде. Таквата одлука месниот одбор ja
донел -самостогно. без дозвола од тогашниот околиеки одбор и без
одлука за продаватье на општонародниот имот. Тогаш, мегу другите,
11 таткото на тужителот купил дел од селската утрина за кога за
платил купопродажната цена, парцелата ja примил во владение, кога
и денес ja владее неговиот син - тужителот, мегутоа, за извршената
купопродажба не бил склучен писмен договор, ниту била издадена
потврда за прим ената купопродажна цена.

При вака утврдена фактичка состоjба пони ските судови пра
вилно го примениле материjалното право со побиваните пресуди.

Имено, од утврденото од пони ските судови се гледа дека, според
прописите кои важеле во времето на купопродажбата, месниот одбор
требало да има одобрение за продажба на општонароден имот од
околискиот одбор на подрачjето на недвижноста. Мегутоа то] немал
такво овластуваьье и договорот за купопродажба на предметната не
движност не бил склучен во пропишаната форма, ТУКУ усно. Поради
тоа и според наогатьето на ово] суд то] договор не можел да произ
ведува правно деjство. Според тоа правилно постапиле и двата суда
кога го одбиле како неосновано тужбеното баратье со кое се барало
да се утврди дека со договорот за купопродажба склучен мегу мес
ниот одбор и тужителот, тужителот станал сопственик.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 111/86 од
4. II 1986 г.)

40. Ништовен е дОГОВорот со ко] едно лице продава увезено
моторно возило на друго лице, пред истекот на две години од девет
ва увозот,

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Основани се наводите во ревизиjата за погрешна примена на
материjалното право, Имено, од изведените докази првостепениот суд
утврдил дека во месец март 1983 Г. тужителот и тужениот, кои
се блиски роднини, постигнале устен договор за заедничко купувагье
на товарно возило. Тие се договориле возилото да го купат во еР
Германиjа и да го платат во странека валута. Притоа се договориле
моторното позило да го купи и да го плати оо ДМ тужениот ко] имал пра
во ,да внесе во ]угос.Т[авиjа такво моторно возило, бидеj:liи претходно се
наогал на привремена работа во странство, а тужителот да ja плати
царината определена од царинеките органи. По вакви от договор
моторното позило го купиле за цена од 22 илjади дм што, според
постигнатист договор, ги платил тужениот, а тужителот ги сносел
само трошоците за престо[от и ja платил определената царина во
висина од 330.000 динари. Моторното возило било регистрирано на
име на тужениот, на чие име и е внесено во ]угославиjа.

По виесувавето на возилото настанале расправии мегу стран
ките во врека со плайатьето на долгот на тужителот, па тужениот
одбивал да ja признае сопственоста на тужителот на една идеална
половина и сообразно на тоа да ги врши сопственичките права.

И првостепениот и второстепениот суд при вака утврдена фак
тичка положба го уважиле тужбеното баратье на тужителот, а вто
ростепениот суд, ценеjl1tи го приговорот на тужениот дека ваквиот
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договор с ништовен во смиела на чл. 103 од 300, смета дека ово]
договор не е спротивен на позитивните законски прописи.

Според мислен-ето на Врховниот суд на Македониjа и: двете
пресуди се допесени со погрешна примена на материталното право.

Во ово] случа] договорат мегу странките е спротивен на при
силните прописи. Имено, со ЗПСУС ко] бил во сила во времето на
настануван-ето на спорниот однос е нормирано под кои услови до
машните физички лица можат да внесат моторни возила од странство,
а со Одлуката за условите под кои домашните физички лица можат
да 13неСУ13аатмоторни возила од странство ("Сл. лист на СФРj" бр.
26/77, 44/78, 37/80 и ..J3/80) во т. 4 ст. 2 е предвидено дека граганите
не мажат увезеното моторно возило да го продадат пред истекот
на рокот од 2 години од денот на извршениот увоз, ниту можат да
]'0 отугат на друг начин. Според тоа, бидеjки се работи за присилен
пропие, а моторното возило го увевол тужениот, договорот склучен
мегу сгранките според ко] тужениот му пренесува една половина од
правото на сопственогт на тужителот од увезеното возило еништовен
и како таков пе прои:зведува правно деjство. Поради гоа, и судот не
можел да му даде правна заштита на тужителот со уважувагье на него
вото баран.е дека е сопственик на 1/2 од увезеното моторно возило.

Поради погрешна примена на материjалното право, согласно
со опредбите од чл. 395 ст. 5 од ЗПП, следуваше и двете пресуди да
се преиначат 11 да се одбие тужбеното баран.е на тужителот.

(Пресуда на Врховниот еуд на Македониjа, Рев. бр. 561/84 од
20. II 1985 г.)

41. Не се смеТа за ниmтовев доrоворот со ко] СИЗ-от за до
мувавв M.V продала стан на носителот на станаренв право, врз основа
На одлукя На давачот на ставот на користетье, иако договор от е
с«лучев пред аавршувшьэ, на управната постапка во Koja е утврдево
дека носит'елот ва станарекото право нема во сопственост друг стан,

Од о б р а э л о ж е н и в з Ь.

Од пониските судови е утврдено, а што не е и спорно, дека
тужениот ]. А од К, како носител на стана реко право со договорот
за купопродажба ко] бил заверен во Општинскиот суд во К, под
Ов. бр. 215/85 од 13. II 1985 Г., во Стопанската банка _ Основна
банка к., го купил стан от во ко] живеел на ул. "К ]." бр. 11 во К..
Купопродажбата е извршена врз основа на Одлуката за продажба
на станови во општествена сопственост на Основната банка во К.
од 19. IX 1984 г. Како услов за купуване на стан от со чл. 4 од
оваа одлука било утврдено дека носителот на етанарското право Rt
може да го купи станат ако против него не се води посталка во
станбениот орган на општината К. според чл. 14 од 3СО. Таква по
стапка била водена против тужениот ]., но со решение бр. 11-5867/2
од 25. IV 1985 г., била запрена, односно одбиено е баран-ето за
ослободуван,е на општествен стан согласно со чл. 14 од 3СО.

При ваква фактичка еостоjба пониските судови правилно поста.
пиле кога тужбеното барю'Ье го одбиле како неосновано. И според
мислеIЬето на Врховниот суд на Македониjа склучениот договор за
купопродажба на стан не е ништовен. па како таков од тужителската
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страна не може да се бара негово поништуван,е. Според чл. 103 од
300, договорат е ништовен ако е спротивен на со уставот утврдените
начела на општественото уредуван.е, со принудните прописи или со
моралот на социгалистичкото самоуправно општество. Во случаjот
склучениот договор не е спротивен на принудните прописи. Со
законски прописи е дозволено да може да се врши продажба на
етанови во општествена сопственост, со предимствено право на купу
ватье од страна на носителот на станарекото право. При тоа пра
вилно постапиле пониските судови кога констатирале дека во случа
[от не се работи за апсолутно ништовен договор, чие поништуватье
може да го бара секое лице, па и судот да ja утврдува ништовноста
по службена должност. Доведуван.ето во заблуда на продавачот од
страна на купувачот, дека нема пречки за продаване на станот, од
носно дека не се води постапка против купувачат во време на склу
чувазъето на договорат, прететавува релативна повреда, одноено ре
лативна ништовност на договорот, чие поништувагье може да се
бара само од договорната страна, во случагов од Стопанската банка.
По истекот на рокот од една година од дозиававето за рушливоста
на договор от, не може да се бара поништуван.е. При тоа, фактот
што во време на склучувагьето на договорат се водела постапка про
тив тужениот .Г. А., според чл. 14 од 3СО не може да биде од
влиjание за ништовноет на догонорот. бидеj!1{:и поништувагье не се
бара од продавачот - Стопанска банка - Основна банка во К.
Според тоа, правилно е применето материталното право, кога туж
беното баран-е е одби:ено како неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 824/86 од
4. IX 1986 г.)

42. Штетникот Не е должен, покря] обичната штета, да ja
вадомести и испуштената добивка, доколку оштетевиот ие ги вабавил
оштетените, замеиливи по ред определени предмети, иако за тоа
имал можност, па така пропуmтил да ja вадомести штетата,

Од о бр а з л о ж е н и е т о ,

Во текот на постапката е утврдено дека дошло до сообрайаша
несрека во Koja тужениот со свогот камион прегазил 35 овци, соп
ственост на тужителот. До сообрaiКаjната неерека дошло по вина на
тужениот возач затоа што не ja приспособил брзината според условите
на патот На тоа место не постоел сообрайвен знак за забрана -
движене на добиток. Утврдено е дека и да имало повекс овчари
кои би ги чувал е овците штегата не би можеле да jа намалат
затоа што овците се движеле на десната страна од патот.

Врз основа на вака утврдената фактичка соетоjба, според на
отаььето на ревизискиот суд пониските судови правилно го примениле
материjалното право кога на тужителот му досудиле само обична
штета, а го одбиле тужбеното бараьье да се досуди и изгубена
добивка. Уништените овци биле заменливи предмети по род и затоа
тужителот можел да купи други такви овци и да го надомести изгу
беното, односно да ja намали штетата. Тужителот имал можности
да купи други овци и да остварува добивка, а тоа не го сторил. Од
овие причини, тужениот е одговорен да ja плати само обичната штета
во смиела на одредбите од чл. 154 ст. 1 во врека со чл. 189 ст. 1
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од 300, а не и изгубената добивка.како што правилно заклучиле и
пониските судови.

Од наведениве причини изjавената ревизига од тужителот е
неоснована.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 256/86 од
-16. XII 1986 г.)

43. Одговорвостя ва родителите за надоместок на штета што
ja причинило вивното малодегво дете КОе наполвило седум години
Од живогот 82 е исклучева и кога штетага може да се бара и од
детето.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Во случаjов не е спорно дека сообрайагната незгода во ко[а
е повредена магката на тужитепот, од кои повреди подоцна и почи
нала, била предизвикана поради пропусти на тужениот Б., ко] е син
на тужените К. и М. А., а во то] период бил малолетен, како и
поради невнимание на повредената - сега пок. 3. Окружниот сул
го прифатил правниот заклучок на првостепениот суд за основаноста
на тужбеното баратье, а со него се согласува и ово] суд. Имено,
неосновано во ревизигата се наведува дека тужените К. и М. А. не
се должни солидарно со свогот син да ja надоместат штетата што
то] (нивниот син) ja причинил, бидеjки во времето на причинува
тьето на несреката имал полни 7 години, при што се повикуваат на
опредбата од чл. 160 ст. 3 од 300.

Наведената закон ска одредба не ja искпучува одговорноста на
родителите на малолетникот за штетата што то] ]а причинил, како
што погрешно се толкува во ревизиjата, туку укажува и на одговор
ност на малолетникот за штетата, за разлика од одредбите од ст. 1
и 2 од исгиот член кои се однесуваат на малолетници помали од
7 одно сно 14 години (неспособни за расудуватье) и кои не се одго
ворни за штетата што 1{е ja при чинат. Токму поради тоа. во случаjов
е утврдена солидарна одговорност и на родителите, а и на малолет
никот, каква што одговорност ка] малолетникет не би постоела до
колку бил помлад од 7 години, односно. неспособен за расудуватье.
Во оваа смиела треба да се толкува одредбата од чл. 160 ст. 3 од
300. Ова е и од причина што должноста на родителите да ги воспи
туваат и да внимаваат на своите деца (утврдено со позитивните про
писи) трае се додека трае малолетноста. 3начи, родителите не се
ослободуваат од свогата обврска ако детето и самото стане одго
ворно за надоместуван,е на штетата. Поради тоа 300 во чл. 165
т. 4 предвидува дека родителите одговараат за штетата што ке ja
причини на друг нивното малолетно дете кое наполнило 7 години,
освен ако докажат дека штетата настанала без нивна вина.

При тоа вината на родителите е во занемаруван.е на должноста
на воспитуван.е и на грижата за децата, какви што отсуствувале и
Г;) конкрегииов случа]. бидеjки во спротивно тужените К. и М. А.
не би му дозволиле на свотот малолетен син да управува со мотор
цикл за ко] немал соодветна дозвола, ОДНОСНО со правилно воспиту
ване детето тоа не би го сторило. Ако родителите пропуштиле пра
вилно да го воспитаат своето дете и над него да вршат надзор,
и тие треба во имотно-правна смиела да ги сносат последиците од
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своите пропусти. евотата вина, па да одговараат заедно со малопет
никот. Оваа одгаворност е солидарна (согласно со чл. 166 од 300),
бидеjки не е мажно да се утврди степенат на виноета на малолетни
кот и на родителите, па со самото тоа не е мажно мегу нив да
се дели штетата. Тоа, пак, значи дека родителите имаат право на
регрес кон детето како солидарен должник, во смиела на чл. 424
ст. 2 од 300.

(Пресуда на ВРХОВНИОТ суд на Македониjа, Рев. бр. 9/85 од
17. 1 1985 г.)

44. Висината ва штетата сторева ва ШУМа се утврдува според
цевовникот за шумена штета и ТОа по цена во време на пресулува
вьето/ без оглед на тоа што се работи за штета на шума во сопстве
ност ва гратавип.

Од образложението:

При утврдена фактичка положба што во шумата сопственост
на тужителот во м. в. "Ч"., атар на село В., во есента 1983 година
тужениот исекол 200 дабови стебла што изнесува 4,508 м3, со што
му причинил штета на тужителот во износ од 94.668 динари, пони-
ските судови правилно го примениле материjалното право кога го
задолжиле тужениот оваа штета да му ja наломести на тужителот.
Ваквата одлука е во согласност со чл. 154, 158 и 186 од 300, како
и со одредбите од чл. 189 ст. 2 од истиот закон, според кои виси
ната на надоместокот на штетата се одредува според цените во
времето на донееувавето на судската одлука. Цената на исечените
дабови стебла во шумата на тужителот во моментот на пресудува
нето изнесувала 94.668 динари, па во таа висина правилно е одре
дена и штетата што треба да ja надомести тужениот, без оглед на
тоа што во времето на обеэбедуватьето на доказите (24. V 1984
година) штетата изнесувала 58.816 динари. При оценката на висината
на штетата, вештото лице правилно се раководело од ценовникот
за шумски штети бидеjlКи во содржината на неговите одредби при
процената на штетата, не се прави разлика мегу општествени шуми
и: шуми во сопственост на граганите.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 109/86 од
18. II 1986 г.)

45. .Опщтинатя е ДОлжна да му ja вадомести штетата на гра
fавивот што му е причинета со тоа ШТО органите на градежната
ивспекциjа му го урнале бесправно изграденист обjект, а претходно
Ва грабанивот не му оставиле примерен рок самиот да го стори тоа.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Органот на управата на тужената општина О. градежната ин
спекци]« и извршниот орган во своето работен-е во врека со против
правната градба на тужителката не постапиле според позитивните
прописи, односно постапиле спротивно на прописите, како последица
на што настапила штета на тужителката во доеудениот износ. Кон
кретно, решението за запиран,е на градбата воопшто не и е доста-
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вено на тужителката. што е спротивнс на чл. 58 од Одлуката на
Собранието на општинага О. ("Сл. гласник", бр. 9 од 25. XI 1976
година). При таква положб а немало место за донесуван.е решение за
уриватье, а уште помалку имало основ за донесуваьье заклучок за
при силно извршувагье на ова решение. При силното иэвршувагье на
решението за уриватье на обjектот немало оенов да се спроведе, не
само поради тоа што и решението за уриватье не й е доставено
лично на тужителката, туку на неjзиниот сопруг, туку и поради тоа
што во решението за уриван,е не е оставен примерен рок во ко]
тужигелката може сама да го урне обjектот, туку утредента по
приемат на решението за уриване од сопругот на тужителката об
[ектот е урнат од извршната служба на Собранието на општина О.
За тоа време (од 13 до 14. ХП 1978 г.) тужителката обjективно не
можела ,да обезбеди уривагье на обjектот, а со тоа и: да заштити дел
од градежниот материjал од уништуватье, особено ако се знае дека
таа живее во К. - општина Н. а градела во JЪ, општина О. Ваквото
постапуван.е е во СПРОТИВНОСТСО чл. 58 од споменатата Одлука
и со чл. 284 од ЗОУП. Значи, ОСНОВаТза одгаворноста на тужената
општина О. лежи во противправната постапка во врска со бесправ
ната градба на тужителката, со оглед на што се [авува како неоснован
навадат во ревизиjата за погрешна примена на материjалното право
поради неман-е вина на страната на тужениот за настанатата штета.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 120/85 од
7. III 1985 г.)

~ u\ 46. Висината ва щтетата сторена
~'\ се утврдува во ВИСИНана закупнивата
И ~eДBOCTa B~ тревата што можела да
//ото детствие.

/ Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

При утврдувазъето на видот и висината на штетата првостепе
ниот суд избрал (а со тоа се согласил и второстепениот суд), погре
шен метод за утврдуватьето на штетата. Имено, за утврдуватьето на
висината на llIтетата се тргнало од тоа колкаво количество трева MOJКe
да испаси една овца за еден ден, преку што се дошло до вкупното
количество на испасената трева од 450 грла овци, за време на испаша
од 61 ден, и кратно до тоа колку изнесува паричната вредност на
вкупно испасената трева. во времето на настанот (1981 г.) и во вре
мето на пресудуватьето (1985 г.). До износат на штетата на наве
дениот начин е доjдено по пат на вештачетье од стручно лице од
соодветната струка. Ваквиот приод кон утврдувагьето на штетата,
според мислевето на ово] суд, е неправилен, бидеj:ки штета за ТУ
жителот всушност би претставувале евентуално направените трошо
ци за закуп на други пасишта заради гоен-е на телин-а (за Koja
намена ги закупил предмеТlIите пасишта од ЗЗ "Н. Ж"), а не вред
носта на испасената трева од стадото на тужениот. Ова е од при
чина што кога станува збор за пасишта, нивното користеrье, според
зукру се состои во непосредното пасеIЬе на добитокот, за што се
плака надоместок, а не во 1\-южноста за Kocerьe и продаваIЬе сено,
а преку тоа и OCTBapYBalЬe добивка. Според тоа, доколку тужителот
по вина на тужениот бил оневозможен во користеlЬето на закупе-

па закупувачот ва пасиште
што то] ja платил, а не во
се искоси ако не дошло ДО
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ните пасишта, преку изведуван,е на еоодветни докази, требало да
се утврди дали за означеното време од 61 ден кориетел други па
сишта за гоен-е телитьа, или евентуално за тоа време телитьата ги
гоел на друг начин, и колкави иэдатоци направил за тоа. Според
тоа во висината на тие издатоци то] практично би претрпел штета
кога тужениот би имал обврска да му [а надомести. Доколку во
наведенава смиела тужителот не направил издатоци, то] би имал
право на надомееток на штета само во висина на платената закуп
нина.

БидеjkИ поради погрешна примена на материталното право
наведените релевангни факти за оцлучуван.ето останале неутврдени,
следуваше ревизиjата да се уважи, побиваните пресуди да се укинат
и предметат да му се врати на првостепениот суд на повторно су
ден,е, во смиела на член 395 ст. 2 од зпп.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 284/86 од
18. III 1986 г.)

47. Општинскатз, организацша за непосредна заштита на пол
СКИТе имоти не е одговорна за штетатя настаната на насадите на
оштетениот од овци од непознат сопственик, ако чувазъето го вршела
СО ПОлски чувари ва вообичаен начин.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Основано во ревизиjата се укажува на погрешна примена на
материталното право. Од изведените докази во текот на постапката
првостепениот еуд го утврдил. а второстепениот еуд го прифатил
следново:

Овошните градини на тужителите спагале во реонот за ко]
тужената организацига се грижела за спречуваьье на полските штети.
Надзорот на заштитата на полските имоти од полски штети тужената
организацига го вршела преку полски чувари чие работно време
било различно, и тоа. во летниот период полските чувари излегувале
на терен во 6 чаеот и се задржувале до 11 чаеот, по што следувал
дневен одмор. Повторно излегувале на терен во 12 часот и останува
ле доде ка се гледало. Во зимскиот период рабстеле од 7 до 11
[.Т2СОТ, И по пладне од 15 часот додека не се стемиело. На ово] начин
била организирана и функционирала ваштитата на полските имоти
во реонот каде што биле овоштарн:иците на тужителите и во вре
мето кога тие биле оштетени (од 8. II 1985 г. до 16. II 1985 г.) и
тоа преку полекиат чувар Б. )К., ко] во означеното време го эаме
нувал други От чув ар К. Л., ко] бил на годишен одмор.

При таква фактичка состоjба пони еките судови погрешно го
примениле материjалното право кога го уважиле тужбеното баран-е
за надоместок на штета од тужената општинека организациjа за
непосредна заштита на полските имоти од полски штети во Р., пови
куваjки се на одредбите од чл. 354 од 300. Конкретниов спорен
однос, според мислетьето на Врховниот суд на Македониjа, треба
да се разреши со примена на чл. 184 од 300, бидеji1си според ста
тутот тужената организацига е организациjа од поеебен општеетвен
интерес кота, покра] другите работи, се грижи и за спречуван-е на
полските штети. Одговорноета, пак, во врека со вршен.ето работи од
општ интерес, со одредбата на чл. 184 од 300 е стипулирана така
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1'11'0 свие организации одговараат за штетата ако без оправдана при
чина ja запрат или нередовно ja вршат услугата што е од општ
интерес (во конкретниов случаj грижата за спречуватье на полските
штети). Такво нешто (прекин или нередовно вршен,е на деjноста)
во конкретниов случа] не е утврдено. Напротив, и од увидот во
решението за користен,е годишен одмор на сведокот К. Л. и од
исказите на споменати от свед ок е утврдено дека во време на наста
нот на предметната штета полската чуварека служба на тужениот
функционирала сосема нормално, бидеjiКи за време на користен-ето
на годишниот одмор на полскиот чувар, сведокот Л. к., него го
заменувал други от полски чувар Б. Ж. Значи, поради користен-е на
годишниот одмор на сведокот К. Л. во времето од 8. П до 16. П.
1985 г. (кога настанала предметната штета) надзорот на заштитата
на полските имоти не бил прекинат ТУКУ се вршел преку неговиот
эаменик Б. Ж., за ко] пак не е утврдено дека нередовно ja вршел
свогата деjност - како услов за одговорност на тужената органи
зациjа за надометок на предметната штета.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 937/86 од
9. Х 1986 г.)

4.8. Закупцдавачот ко] го откажува договорот за закуп на нива,
откако закупувачот нивата ja посадил, му одговара на эакупувачот
За штетата што I{e настане со тоа, бидеjl{и отказот го дал во ве
време.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Во текат на постапката е утврдено дека тужителот и тужениот
склучиле устен договор за обработка на нива. Се договориле нивата
да ja работи тужителот, а приносите да се делат по половина. Ту
жител от две години ja работел нивата, а приносите ги делеле. Кога
завршила втората економска година есента, тужителот ja изорал
нивата и ja по сеал со пченица. Потоа, тужениот му го откажал
догеворот за закуп и поднел тужба по кога била донесена пресуда
поради признание сега тужителот да ja предаде нивата во владение.
Утврдено е дека тужителот ja подготвил нивата за обработка за
наредната економска година на начин што ja изорал, нагубрил и
посеал со пченица и тоа го чинело ВКУПНО 61.500 динари. Мегутоа,
тужениот си ja зел нивата во владение и ги собрал плодовите во
наредната година и на то] начин тужителот претрпел штета со вло
жениот труд, средства и превземените работи. Тужителот од свога
страна го исполнил договорот за закуп со тоа што на тужениот како
вакуподавач му давал земjоделски производи, како што било и
договорено.

При ваква фактичка состоjба и според наогаььето на ревизио
киот суд, пониските судови правилно го примениле материjалното
право кога го уважиле тужбеното баратьс. Тужителот претрпел ствар
на штета при обработката на земjиштето. Тужениот како закупода
вач го откажал понатамошното користетье на нивата, а тоа станало
откак о биле сторени трошоците за оратье и сеегье според сезонските
услови. Според правилата од чл. 358 ст. 3 од 300 отказ на договор
за траен долговен однос може да се даде во секое време, само
не во невреме, Тужениот со давазъето отказ во невреме на догово-
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рениот закупен однос на тужителот му сторил штета и ггонискитв
судови правилно заклучиле дека неа треба да ja наломести во смиела
на чл. 154 ст. 1 од 300.

(Пресуда на Врховниот сул на Македониjа, Рев. бр. 523/85 ОД
5. II 1986 Г.)

49. Не едговаря за на,цоместок на штета сопственикот на сосед
ната недвижвост што е зафатеня со пожар што настанал на друга
туга нед:вижност и преку недвижнпстя на тужениот се проширил и
на обjеКТИте што Се сопственост на тужителот,

Од образложението:

Од изведените докази во текат на постапката е утврдено дека:
на 10. VП 1982 Г. избувнал пожар во летната кутна на лицето Р.
С. што се проширил на ку:'Ката на лицето С. А., а пото а и на мага
цинот на тужената Работна организацига "М". Заради локализиран,е
и гаспетье на пожарот се ставил е во деj ство противпожарната единица
при Собранието на општината Т. а во гаснетьето на пожар от уче
ствувале 11 работниците на првотужената РО ,,1'1": JЬ. С. и С. К.
Од дегството на водените млазови употребени од оваа единица, заради
локализиран.е и гаснетье на пожар от, видовите од шупата на тужи
телат (Koja граничела со магацинот на тужениот) попуштиле, поради
што таа и паднала. При неjзиното пагатье се урнало и полското ВЦ
а пропаднала и септичната [ама. Од тоа тужителот претрпел штета
во висина од 92.527 динари.

Противпожарната служба во Т. кога учествувала во гаснезъето
на пожарат не била осигурена ка] второтужениот зоил "М". фили
[ала Т. за случаи од општа опасност, а за такви случаи не била
осигурена ни првотужената Работна организациjа "М". Утврдено е
и тоа дека локализираи.ето и гаснезъето на пожарот се вршело на
пропишан и вообичаен начин,

При таква фактичка состоjба пониските судови правилно го
примениле материjалното право кога тужбеното баран-е за надоме.
сток на предметната штета го одбиле како неосновано, поради след
ниве причини: пред се нема услови за одговорност на противпожар
ната страна по основ на вина, а во смиела на чл. 154 ст. 1 и чл.
170 ст. 1 од 300, бидеj:ки е утврдено дека противтужената страна
нема никаква Бина за настанот на ножарот и за штетата на тужи
телот како последица од локализираI-ьето и гаснегьето на пожар от.
Имено, пожарот не е предизвикан од противтужеияе-, страна, туку
наjнапред се погавил во Kyll{aTaна лицето Р. С., а потоа се проширил
и НС1. магацино-г на ПРВОТУЖБНИОТ. Заради локализирюье и гаснен.е
на проширениот пожар на магацинот на првотужениот. Заради лока
лиэиран.е и гаснетье на проширенист пожар на магацино-г на првоту
жениот била активирана противпожарната служба, а во акцитата
учествувале и работници на тужениот, што е во согласност со интен
циите на ЗЗЕН за максимално ангажиране на сите фактори во за
штита од елементарни непО\~оди. Од друга страна не е утврдено
дека локализираlьето и гacHerьeTo на пожар от било вршено на
несоодветен начин.

Нема место за одговорност на првотужената страна ниту спо
ред чл. 154 ст. 2 и 3 и чл. 173 од 300, бидеjr1{и пожарот I1 штетата
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од него не настапипе од опасен предмет на тужениот, одноено опасна
деjност со ко+а се занимава тужениот, туку настанал ка] трето лице,
а се проширил на магацинот на првотужениот. Доколку не се ста
веле во деjство противпожарната единица при Општината Т. и работ
ниците на тужениот за гаснене и локалиэирагье на пожарот, постоела
опасност да настапи многу поголема штета и за првотужениот и за
тужителот, а можеби и за други грагани и организации, во ко] случа]
би се поставило прашан-ето за одговорност на противпожарната еди
ница во смиела на чл. 184 од зао.

Нема основ за одговорност ни на страната на ту:жениот заил
"М" - филитапа Т., бидеjки е утврцено дека и првоту:жениот и про
тинпожарната единица не биле осигурени за ваков ризик при оваа
осигурителна организацига.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 364/86 од
10. IV 1986 г.)

50. Ако поради вршетьв на општокорисна деjност од страна на
впштесгвено-правно лице, за кое сдобиена дозвола од надяежиист
орган, сопственикот на соседното земjиmте не може да го користи
тоа зеМJИШТС за зсмjоделска обработка на подолг временени период,
то] може да бара надсместок на штета само во висина на вредноста
ва земjиmтето, кое во то] случа] преминува во општествена соп-
ственост.

Од образложението:

Првостепениот и второстепениот суд застанале на становиштето
дека тужбеното баран-е на тужителот е основано и ja задолжиле
тужената градежна организациjа да плати надоместок на штета по
ради оштетеното земjиште и овошните насади посадени на него.

Во ревизионата постапка ревизискиот суд нашол дека при
одлучуватьето во оваа правна работа погрешно е применето матери
[алното право, поради тоа што фактичката состоjба по предметот
нецелосно е утврдена, па поради тоа немало ни услови за преина
ЧУВа:Еьена побиваните пресуди - чл. 395 ст. 2 од ЗПП. Од страна
на првостепениот суд било утврдено, а од второстепениот суд при
фатено дека тужителот бил сопственик на недви:жен имот - зем
[иште кое било посадено со различни овошни насади, а слободната
површина од 6.650 т2 била засадена со грав. Земjиштето било по
годно за оцгледувагье овошни насади и затоа постоеле повейе видови
квалитетни сорти врз кои се примелувале агромерки кои во нор
мални услови гартнтирале ВИСОН: принос. Во таква состоjба се насгал
насадат при извршениот увид на самото место. Во непосредна бли
зина на земjиштето од тужителот била лоцирана асфалтна база и
дробилница на тужената градежна организацига, а за неjзината из
градба било добиено одобрение од надлежниот управен орган. Со
работевето на асфалтната база и дробилницата на камен се нару
шувала поволната околина на локалитетот и се правела неповолна
за правилен развиток на културите, со што не се постигнувале ни
средни реални приноси и квалитетно производство. Од тие причини
тужителите само во еканомеката 1983 г. претрпеле вкупно 1.263.795
дин. материjална штета поради изгубената добивка ка] овошките и
другите култури.
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Kaj тужената градежна организациjа посгоела обврска да ja
надомести штетата во смисла на одредбите од чл. 154 во врека со
чл. 156 ст. 3 од 300, во ко] е предвидено дека, ако штетата
настанала со вршетье општокорисна деjност за Koja е добиена до
эвола од надлежниот орган, може да се бара само надомеоток на
штета ко+а преминува нормални граници.

Мегутоа. во текат на постапката биле изведени докази кои
укажувале дека насадот од тужителот не бил повекс економски
оправдан, дека секое вложуватье немало да ги даде очекуваните
резултати, бидеjkИ каменоломот и асфалтната база постотано ке му
нанесувале штета KOja ги надминува нормалните граници. На то]
начин насадите предвреме ке пропадвеле. Во оваа смиела се изjаснил
и вештакот - агроном, а дека натамошното вложуватье во насадот
е економски неоправдано било прифатено и во фактичката состоjба.
Тужената страна во одговорот на тужбата и во натамошната постап
ка му предлагала на тужителот да му се досуди целосен надомссток,
односно тотална штета,

Според наогатьето на Врховниот суд на Македониjа при вакви
укажуватьа во текот на постапката пониските судови при определу
ваве на надоместокот на досудоната штета испуштиле од предвид
да утврдуваат околности кои се од суштеетвено влиjание за одлучу
ватье по предметот на спорот. Имено, доколку се утврди дека ка
меноломот и асфалтната база подолго време ке работат на одобрената
локаци[а, а со своето штетно дегство, кое ги надминува нормалните
граници, ке влиjаат за тратно уништуватье на земjиштето и насадите
од тужителот и тие не ке мажат понатаму да служат за свогата
намена поради тапожетьето прав и слично, во то; случаj на тужите
лот треба да му се досуди надсмесгот во висина на целосна штета,
односно на тотална штета како противвредност на предметот. При
досудуватьето на ваква штета, со оглед на тоа што се работи за
плайан,е противвредност од општественоправно лице како штетник,
судот ке пресуди со надоместуватье на штетата недвижноста да
премине во општествена сопственост.

Поради тоа што овие факти не се утврдувани, а имаат суште
ствено влиjание при одлучувагьето по предметот на спорот. а со тоа
и врз правилната примена на материjалното право, уважена е реви
зиjата на тужената страна, укинати се побиваните пресуди и прецме
тот му е вратен на првостепениот суд на повторно судегье.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 296/86 од
29. Х 1985 г.)

51. Не Постои ОДГОВОрностна училиштето за штетата што му
е сторена на ученик од друг ученик при изведувавв практична на-.
става Щ) тепачка Koja настанала мегу нив, доколку надзерот е вршен
сОгласно со конкретните услови.

Од образложението:

Од YТBpДYBaIЬeTo на пониските судови произлегува дека на
критични от ден практичната настава, поради обjективни Околности
(ремонт на електроцентралата) е изведувана во две наместо, како
дотогаш, во повеке групи. Наставата се изведувала под надзор на
еден професор KOj во времето на инцидентот не се наоfал во гру-
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пата во кога бил тужителот, туку во женската група. До повроду
ван,с на тужителот дошло поради мегусебно прскатье со вода, што
немало врека со самото изведуван,е на практичната настава. Утвр
дено е и тоа дека обврските на второтужениот во поглед на органи
зациjата, начинот и условите за изведуван.е на практичната настава
на учениците биле регулирани во договор от склучен мегу првоту
жениот и второтужениот. Во чл. 5 од договорот е предвидена одго
ворност на второтужениот спрема организаторот на практичната на
става РО "Р. О." во врска со редовност, дисциплина, заштита на
работа, повредувагье за време на изведувазьето на практичната на
става и друго.

Од наведената договорна одредба прои:злегува дека второту
жениот и одговара за поведението на учениците на работната орга
низациjа ко[а ja организира практичната настава. Според чл. 6 од
истиот договор второтужениот се обврзал да ja преземе целата одго
ворност на однесуван.ето на учениците во текот на изведувазьето на
практичната настава. Во таа смисла учениците биле должни да ги
почитуваат правилата на работа одредени од страна на организа
циjата, навреме и уредно да ja посстуваат наставата и по изведува
тьето на практичната настава да ги доведат во ред средствата за
работа.

Во смиела на цитираните договорни одредби одговорноста на
второтужениот се однееува на поведението на учениците сврзано со
самото изведуватье на процесот на работата во рамките на практич
ната настава. 3а поведението на тужителот и синот на првотужените
за нивната приватна расправиjа, како :и за последиците од тоа, не
постои одговорност на страна на второтужениот, што произлегува од
содржината на одредбата од чл. 157 ст. 1 од 300 Според оваа
законска одредба за штетата што на друг ilce му ja причини мало
летник доде ка е под надзор на старател - училиште или друга
установа. одговараат тие, освен ако докажат дека надзорот го вршеле
на начин на ко] се обврзани или дека штетата би настанала и при
грижливо вршегье на надзорот.

Како што е веке изнесено практичната настава на критичниот
ден се изведувала под надзор на еден професор. Надзорот, бидеjки
се во прашагье ученици од 111 година, се однесувал само на односот
кон работата, редовноста. начинот на изведуван-е на практичната
настава. Надзорот не може да се протега 11 врз личните одиоси на
учениците еден спрема друг. Поради тоа и ово] суд смета дека
второтужениот надзорот .го вршел на начин како што бил обврзан
тоа да го прави, поради што се стекнати условите за екскулпираьье
од одговорност во смиела на чл. 167 ст. 1 од 300.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 380/85 од
З. гх 1985 г.)

52. Оштетенипт КОj се возел во возилото со КОе е повреден,
а кое било управувано од возач ко] во приеуство ца оштегениот
претходна консумирал алкохол, придовел за своето повредуватье, така
што надоместокот за претрпената шгета ке се намали сразмерно на
неговиот придонее.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Основани се наводите од ревизиjата за суштествени повреди на

одредбите од процесната постапка, бидеj·Ки и двете пресуди немаат
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доволно причини за решавачките факти и не мажат да се испитаат,
со што е сторена суштествена повреда на одредбите од процесната
постапка од чл. 354 ст. 2 т. 13 од ЗПП в. в. со чл. 385 ОД ЗПП.
Имено, ОД эаписникот за главната расправа. од распитат на воэачот
на моторното возило во кое се возел тужителот и на самист ТУ:Ж:.И"
тел, раепитан како странка, се гледа дека возачот консумирал алко
хол и во присусгво на тужителот 11 тоа во количества кои се по
инакви од оние што ги утврдува првостепениот суд. Ова ухажува па
противречностите во исказите содржани во записникот за главната
расправа и утврдуватьето во нападнатите пресуди.

При ова според мислен.ето на ово] суд, незавиено од заклучо
кот на вештото лице за утврдениот степен на питанство ка] возачот
на моторното возило ко] не укажува на видливи знаци дека то] се
насгал под деj етво на алкохол, самата свеет и: энаегье на ту:жителот
дека возачот на моторното возило претходно консумирал алкохол
требало да го одврати да седне во возилото со кое управувало такво
лице. Ова укажува на неприфатливост на заклучокот и на двата
суда дека ка] тужителот немало никакав придонес во настанувагьето
на штетата, односно дека не постои поделена одговорноот, Во таа
смиела и материjалното право со нападнатите пресуди е погрешно
применето, но' не постоjат можности пресудите да се преиначат во
смисла на опредбите од чл. 395 од ЗПП, бидеjlkИ треба не само
да се УТВР,ци дека има поделена одговорност, туку треба да се
утврди и степенот на Бината, ОДНО сно големината на придонесот на
тужениот и за тоа да се намали утврдениот износ на штетата при
негзиното досудуватье.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 155/85 од
25. III 1986 г.)

53. Не МОЖе да се ослободи од ОДГО:ВОрностопштината за
надсместок на штета сторена од нетзинитз, органи при присилно
дислоцираво на обjект (привремена барека] доколиу ве ппстапувала
со ДОЛЖНОвнимание.

Од образложението:

Првостепениот суд прифатил дека е неосновано тужбеното ба
ратье на тужителот да се задолжи тужената општина да му ja
надомести штетата причинета со уриван.е на неговиот обjект, за
тоа што нашол дека постапуватьето на органот на тужената што го
иэвршил уриватьето било во согласност со прописите и донесените
акти, односно дека во таквото постапуван,е нема незаконитост и
неправилност.

Со таквото правно мислен-е во целост се согласил и второсте
пениот суд.

Мегутоа, според наоган.ето на ревизискиот суд, ваквиот заклу
чок на пониските судови не произлегува од изведените докази. од
носно не е доволно обjаснет и нема доволно аргументи. Било неспор
но дека тужителот со одобрение од надлежниот орган ja поставил
бараката за продаваIЬе на сода-вода и други безалкохолни пиj алаци,
Koja била изработена 'од дрвена конструкциjа со доволна изолациjа
и од привремен карактер. Подоцна е донесена одлука од општината
за дислоцираIЬе на бараката. Биле дадени три дена за дислоцираIЬе,
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но тужителот не постапил според задолжението, поради што бил
донесен заклучок за присилно извршувагье. Бараката била урната
ОД страна на работниците ангажирани од инспекциоките служби. При
уриван.ето тужителот не бил присутен, а неговите деца ги собрале
и однеле елементите што останале. Било утврдено дека при урива
н.ето на бараката работниците употребувале само казми и при тоа
дошло до оштетуван.е на елементите.

Кога при ваква состоjба, кога е резултат од изведените докази,
пониските судови констатирале дека во постапуватьето на орган от на
општината немало противправност, односно дека уриван-ето било
извршено во согласност со прописите и донесените акти, не е обjас
нето и нема дадено причини дали било нужно и единствено можно
дислоциран.с со уриван.е. на ко] начин обjектот е оштетен во голема
мера.

Со оглед на тоа што во побиваните пресуди не се дадени
доволно причини при: одлучуватьето и не можат да се иепитаат во
доволна мера, беше нужно тие да се укинат и предметот да се
врати на повторно суден.е. При повторното судеьье првостепениот
суд треба да ги отстрани сторените недостатоци и со поголемо вни
мание треба да ja испита законитоста во постапуватьето на изврш
ниот орган на тужената општина. Доколку се утврди дека уриван-ето
на обjектот било неопходно заради неговото дислоцираьье, посебноке треба да се цени дали тоа било спроведено со внимание на добар
стопанственик, односно на начин на ко] се нанесува наjмала штета.
Навистина, оштетениот со своето однесуван.е (непочитуван,е на управ
ните акти) самист се довел во состоjба да трпи штета, но дали по
таков обем во ко) штетата била причинета, ке треба да се испитува
при повторното суден.е, имаj1iи ja при тоа предвид одредбата на
чл. 192 од 300 во Koja е регулирано прашатьето за поделената од
говорност.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 413/85 од
21. 1 1985 г.)

54. При оценка дали постои вагрдевост ве се зема предвид
субjективвото мислен-е на оштетеното лице туку обjективното 00-
штеетвено сфайатье за нагрденоста како деформитет, како губетье
на органи, односпо други делови на телото.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Во текот на постапката е утврдено дека тужителот бил повре
ден во сообрайатна незгода од осигуреникот на тужениот. При тоа
тужителот добил тетки телесни повреди во вид на прелом на левата
кпучна коска, прелом на коските на левата потколеница, рана на
черепот и повекс повреди на телото, па по излекувавето ногата на
тужителот пе му била деформирана, ниту била пократка, а немал
ни лузни на телото.

При ваква фактичка положба неосновани се навадите од ре
визи.ата на тужителот дека тужителот субjективно чувствува дека е
нагрден, бидеj,ки при оценката дали постои нагрденост не се зема
предвид субjективното мислен-е на оштетениот, туку обjективното оп
штествено сфайатье за нагрденосга како деформитет, или како губи
ток на орган или друг дел на телото, па бидеjки не постои нагрде
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ност во конкретниов случа]. правилно е применето и материjалното
право кога тужбеното баратье на тужителот е одбиено како неос
новано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 300/85 од
6. УП 1985 г.)

55. Полнолетно лице кое доброволно засповало воябрачна за.
еднипа не МОЖе да бара да Му се вадомести вемагеригална штета
поради повреда на ЛИЧНОТО достоияство и моралот. особено поради
памалевист изглед За мажачка. доколку дошло до раскинувазье на
вопбрачnата заедница.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Од изведените докази во текот на редовната постапка првосте
пени от суд утврдил. а тоа го прифатил и второстепениот суд, дека
странките на 21. ХI '1934 Г., се сретиале и запознале и истиот ден
започнал е вонбрачен живот ЕО домат на тужениот. По неколку депа
и нивните родители стапиле во контакт и разговарале за дегализа
циjа на вреката на странките. Тужителката во една пригода го срет
иала младичот со кого порано имала подолга врека, потоа плачела.
Одно сите мегу странките се нарушиле по 24. ХII 1984 Г., кога тужи
телката си заминала од домат на тужениот ивонбрачната заедница
е раекината. Во времето на аасноватьето на ван брачната заедница
обете странки биле полнолетни и во вонбрачна заедница стапиле
доброволно.

При ваква утврдена фактичка положба, според мислевето на
Брховниот суд на Македониjа пони ските СУДОВИ погрешно нашле дека
се исполнети законеките услови тужителката да оствари надомеоток
на штета по ОСНОВ на намалени изгледи за мажен.е.

Бака формулиран основ не е предвиден во 300, но може да
се подразбере дека тужителката бара паричен надоместок на нема
териjална штета како сатисфакциjа предвидена во чл. 202 од споме
натиот закон. Според наведената одредба право на справедлив пари
чен иадоместок поради претрпени душевни болки има лицето кое
со измама, со принуда или со злоупотреба на неко] однос на потчи
нетост ИЛИ зависност е наведено на казнива обэьуба или на казниво
блудно деjствие, како и лицето спрема кое е извршено некое друго
кривично дело против достоинството на личноета и моралот.

Повредата на личисто достоинство и моралот претставуваат вид
на повреда на личниот интегритет. Тука се има предвид и женската
чест, покра] другите добра од лична природа, за чиjа повреда може
да се даде паричен надоместок како сатисфакциjа на оштетениот.
Повредата на женската чест, како вид на манифестациjа на повре
дата на личното достоинство .навистина во практиката се поврзува
со намалените изгледи на оштетеното лице за добра мажачка. Ме
тутоа, за досудуван,е паричен надоместок во ваков случаj има место
само кога до повредата на личното достоинства дошло поради изма
ма, принуда или злоупотреба на неко] однос на подреденост или
зави:сноет.

Од УВИДОТ во списите. како и од фактите утврдени од страна
на пони ските судови не произлегува дека тужениот со било кос
од предвидените деjСТБиjа (измама, принуда, злоупотреба) ja навел
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тужителката да етапи со него во вонбрачна заедница. Тужителкага
со сво]а слободна волjа пристапила во вонбрачно живеен-е. Доколку
таквист начин на живеен-е го навредува неjзиното достоинство, долж
из с сама ца 1и поднесува последиците, бидеjl~и неjзината согласност
ja искпучува одговорноста на тужениот за надсместок на нематери
jална штета во смиела на чл. 202 од 300.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Гзз. бр. 90/86 ОД
23. Х 1986 г.)

56. I<ora ва тужителот со правосилва пресуда му е досу ден
одреден износ што ГО наплатил со присилно извршуватье, должен е
извосот да му го поврати на тужениот и пред завршувагьето ва
спорот, доколку со вояреден правен лек е унината пресулата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,
Во случаjов суштествените факти во конкретната правна ра

бота не се спорни. Имено, неспорно е дека со пресуда на општин
скиот суд му било уважено тужбеното баран-е на тужителот (сега
тужениот) и дека е эадолжен тужениот (сега тужителот) да му ja
плати на име надсместок на штета сумата во износ од 334.888
динари со 7Ю/о камата, како и трошоците во спорот. Оваа пресуда
била потврдена со пресуда на окружниот суд, Врз основа на овза
правосилна пресуда било спроведено извршуван.ето и била напла
тена сумата од тужениот на тужителот (сега тужениот) во вкупен
износ од 412.602 динари, како и трошоци во предметот. Мегутоа.
исто така, не е спорно дека по изjавената ревизиjа од тужениот во
то] спор, а сега тужителот, наведените пресуди на првостепениот и
второстепениот суд се укинати и предметот му е вратен на повторно
суден,е на првостепениот суд.

При ваква неспорно фактичка состоjба правилен е заклучокот
на двата суда дека е основано бараььето на тужителот да му ги
врати тужениот парите примени врз основа на судските одлуки кои
подопна се укинати. Имено, со укинувагьето на тие пресуди преста
нал основот по ко] на сега тужениот му бил исплатен утужениот
износ од 412.602 динари, па во смиела на чл. 210 ст. 4 од 300
тужениот има обврска да му ги врати примените пари на тужителот.
Според ова а одредба. обврска за врайан.е, односно за надоместок на
вредноста настанува и кога нешто .ке се прими со оглед на тоа
што основот не се остварил или подоцна отпаднал, а во случаjов,
според утврденото, наетапила таква фактичка и правна ситуацига,

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 433/85 од
3. Х 1985 г.)

57. На поjавевиот вишок при работевьв во продавница раБОТ
никот ко] работел во неа нема право на исплата на то] вишок по
било но] осиов, па и по основ на неосновано збогатувшье, Совдаде
ниот вишок прегставува вовреден приход на претпритатието,

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Мегу странките бил склучен договор за иэвршуватье повремена

работа од тужителот, како продавач и опслужувач за определен
временеки период, а била определена и парична награда. Тужителот
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во магацинот работел сам, а дневниот пазар го собирал секретарот
на тужениот. При извршениот попие на стоката и парите се погавил
кусок. а при повторното срамнуватье се поjавил ВИШОК на пари.

Тужителот сметал дека вишокот пари треба нему да му при
паднат и барал ОД тужениот да му ги плати.

Оценувайси ja ваквата фактичка состогба, според наогагьето на
Врховниот суд на Македониjа, пониските судови правилно заклучиле
дека на страната на тужениот не постои стекнуван.е без основ. ниту
пак, настанала штета по вина на тужениот, па баран-ето правилно
е одбиено. Според правилата од чл. 210 од 300, ако општествено
средство со кое управуваат работници во определено општествено прав
но лице на ко] и да е начин премине во општествено средства со
кое управуваат работници, одно сно други работни луi'е од друго
општествено правно лице или во имот на некое лице, а то] премии
игма оспов по неко[а самоуправна спогодба, или во некога друга
правна работа, или во закон, стекнувачот е должен да го врати,
ако е тоа можно, а инаку е должен да ja надомести вредноета на
постигнатата корист. Од оваа одредба произлегува дека тужениот не
се эбогагил неосновано со поjавениот вишок. Соэдадениот вишок
претставува вонреден приход на тужениот. Тужителот за свогата ра
бота примил договорен надоместок.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 65з/88 од
24. 1 1989 Г.)

58. По правосилно завршената постапка за експроприjациjа и
определениог надомеоток за експроприранотъ земjиште, нористев-ето
ва гоа земjиmте од арава ва корисникет на експроприjациjата се
смет а за законито и совесно, па кориета што .се добива од тоа
употребуваэье не прететавува стекнувазье без ОСНОВ.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Од страна на пониските еудови е прифатено дека земjиштето
на тужителот било експроприрано со решение на општината, а за
изградба на каналот за наводнуватье за потребите на земjоделскиот
комбинат. Со правосилно решение бил определен и надомееток за
зсмjиштето во пари. Тужителот, како сопственик на земjиштето.
одбил да ги прими парите, т. е. определени от надомеоток. па туже
ниот овие пари ги депонирал во суцскиот депозит. Потоа тужителот
паднел тужба против тужениот за плайан,е надоместок инаемнина,
но бараи-ето му било одбиено.

Тужителот повторно завел спор против тужениот и барал да му
се плати наломссток на име несеновано эбогатувагье.

Одлучуваьйи во ревизиската постапка Врховниот суд на Маке
дониjа нашол дека пониските судови правилно го примениле мате
рилалното право кога го одбиле тужбеното баратье. Тужениот го ко
риетел земjиштето одземено од тужителот по епроведената експро
пригациона постапка и по донесеното правосилно решение за одэе
магье и опрсделувагье надоместок. Тоа покажува дека тужениот на
легален начин влегол во владение и не постои вина како услов за
евентуална одговорност за надомееток на штета. 3емjиштето го КIJ
ристи по правен основ и кориета што jа добива не е неоснована па
да може тужителот да бара закупнина. Наводот на тужителот дека
определени от надоместок за одземеното земjиште бил мал, правилно
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е оценет како неоснован од причина што во оваа постацка тоа не
може да се цени.

{Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Рев. бр. 436/89 од
.и. Х 1939 г.)

59. закулецог ко] со договор со закуподавачот потрошил одре
дени средства за адаптацига на деловиа просторита. а при гоа не
договорил врайан,е на овие средства ОД страна на закуподавачот,
нема право да бара врайазье на тие средства по пресганокет на до
товорот за закуп.

Од образложението:
Првостепениот суд утврдил дека тужителот склучил договор аа

закуп на деловиа проеториjа со тужениот и догеворот бил заверен.
Било договорено тужителот да работи во просториjата и да ja доведе
до исправна еостоjба и готова за работа, Тужителот потрошил сред
ства за адаптиран-е на деловната просториjа. По истекот на дого
ворениот рок тужениот водел спор против тужителот ва испразну
ван,е на деловната просториjа и била донесена правосилна пресуда
со Koja му било наложено да ja предаде во владение.

Подоцна тужителот барал да се задолжи тужениот да му
плати за се она што потрошил за адаптацига и поправка на деЛОБ
ната просгори]а. Тужбеното баран-е му било одбиено со правно образложе
ние дека не постоела обврска на тужениот да плати за она што
е потрошено при адаптиразъето на деловната просторига. Според
договорат склучен мегу странките за наем на деловната просторига
било предвидено дека деловната просториjа ее издава на начин што
наемопримачот зел обврска да ja доведе во состоjба да може сани
тарната инспекцига да даде одобрение за употреба. Врз основа на
ваква обврска тужителот извршил адаптацига и потрошил свои сред
ства. Мегутоа, било договорено плайагье на пониска закупнина, а
во договорот не било предвидено тужителот да има право да бара
она што е вложено да му се врати. Тоа дало право да се заклучи
дека има основ за прим ена на одредбата од чл. 211 од 300 според
кога то] што lce изврши исплата знаейси дека не е должен да плати,
нема право да бара врalcюье, освен ако задржал право да бара
врайан,е, или ако платил за да избегне присилба. Во случаjов тужи
телот не го задржал правото да бара врайан,е на она што го вло
жил, а ОД друга страна била договорена помала закупнина. Ова
укажува ДЕка странките го имале предвид фактот за извршеното
вложуватье ВО деловната просторига.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 623/86 од
9. XII 1986 г.)

60. БаНI{Зта Koja ненавремено го уплатила одобрениот кредит
за и:упуваlЪС стан според диспозициjата на заемопримачот одговара
за надоместок на штета поради заДОЦUУВaIЬе со исполвуваlЬето на
договорот, а ве по Основ на стекиуваlЬе без основ пораДl1 користеlЪе
туги парични средства.

Од образложението:
Во текат на постапката е утврдено дека тужителите решиле да

купат стан преку СИЗ-от за ДОМУВЗIье,поради што со тужената банкй
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склучиле договор за нестповикливо орочуван.е на средства со откуп
на девизи. Со договорот на ваквите орочени средства не била пред
видена камата, а тужителиге стекнале право на кредит, ко] кредит
им бил одобрен со договор от за кредит од 23. Х 1979 г. Во догово
рот се утврдени и роковите за плайагье. а средствата од кредигот
било договорено да се користат по налог на корисникот, откако
то] ке ja достави целокупната документациjа. По добиван-ето на до
кументацитата тужената банка била должна во рок од 8 дена по
приемот да ги изврши налозите на корисникот на кредитот. Мегутоа,
тужената банка одобрените кредити й: ги превела на СИЗ за дому
ьан,е многу подопна од определениот рок.

При ваквата утврдена фактичка положба пониските судови
настаат дека баратьето на тужителот за неосновано эбогатувагье е
неосновано. Имено, според договорот тужената страна ги исплатила,
одно сно префрлила паричните средства по налогот на тужителот,
па според тоа не може да стане збор за некакво неосновано збога
туван.е на тужениот, НИТУ пак за осиромашуван,е на тужителите, иако
префрлуватьето станало по рокот предвиден во договорот.

Во случаjов спорот се води за неосновано эбогатуватье (стек
нуван.е без основ). И според мислен-ето на Врховни:от суд на Маке
дониjа нс може да стане збор за стекнуван.е без основ, доколку
давачот на кредитот ненавремено ги исплатил паричните средства
што му ги одобрила банката на барачот на кредитот врз основа на
договор за кредит. Средствата што се одобрени како кредит се сап
ствени средства на давачот на кредитот, така што користсн-ето на
тие средства од негова страна не може да создаде облигациjа за
стекнуватье без основ. Во ваков случа] може да стане збор само за
облигациjа по основ причинуван-е штета поради ненавремено извр
шуван.е на обврските од договор от, или пак евентуално може да се
бара плайан.е на договорна казна, ако е предвидена во ДОГОВОРаТ,
па поради ова и навадите од ревизиjата за погрешна примена на
материталното право се одбиени како неосновани.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 444(85 ОД
26. IV 1985 1'.)

61. Водостопанската организациjа Koja, поради оштетуватье на
каналите за наводнувазье како последица на порораите дождови. не
била во межност да го испорача договореното количество вода за
наводнуван-е ВО критичниот период, не одговара за штетата што
настанала поради ненаводнувавьето.

Од образложението:

Тужителот имал недвижен имот што во месец април 1979 Г.,
го посеал со ориз. Во месец ма] и:стата година имало големи атмо
сферски врнежи во то] реон, поради што водостогот на реките Б.
и о. бил эголемен. Исто така, било зголемено количеството на вода
Ба браната К. Од сето тоа преку р. Б. течела вода околу 80 тЗ во
секунда и тоа 50 тЗ имала р. Б и 30 тЗ р. о. При состоjба на
големи врнежи и зголемено количество вода, дошло до однесуватье
на дел од површини:те на тужителот од 3 декари. Со однесуватьето
на оваа површина, се расипал jазот преку КО) се вршело HaBOДHYBaIЬe
на останатата површина на тужителот. Ваква била состоjбата од

107



почетокат на месец ма]. па се до втората половина на истист месец.
Од ова била оштетена оризовата култура засеана на површината на
тужителот,

Правилно нашол второстепениот сул дека штетата на тужителсг
е предизвикана поради околности кои не можеле да 6идат предви
дени, ниту одбегнати, па како такви претставуваат основ за ослобо
пуван,е од одговорност на тужената за сторената штета. Тужената
организацига се ослободува од одговорпоста за сторената штета на
тужителот во смисла на опредбата од чл. 263 од 300. Имено, заем
ните права и обврски на тужителот и тужениот произлегуваат од
воспоставенист ДДО мегу нив. во смисла на опредбите од ЗВ.

Според чл. 263 од 300 должникот се ослободува од одговорност
за шгетата ако докаже дека не можел да ja исполни евогага обврска,
одно сно дека задоцнил со исполнуватьето на обврската поради окол
ности настанати по СКЛУЧУВа:Еьетона договорат што не можел да ги
спрсчи. да ги отстрани или да ги одбегне.

Тужениот бил спречен да ja исполни обврската што ja имал
кон тужителот и кон други кориеници за обезбедуватье потребно
количество вода во означениот- период (месец ма] 1.979 г.). од веке
наведените околности од обjективен карактер што не можел да ги
спречи. да ги отстрани или да ги одбегне. Имено, како што е утвр
дено, [азот преку ко] се вршело наводнувагье на недвижносгите на
тужигелот посеани со оризова култура бил оштетен од пороjните
вриежи во критичниот период, па во то] период од тие и такви
обгекгивни околности наводнувагьето било оневозможено. Од тие
причини второетепениот суд правилно постапил кога го одбил туж
беното баране како неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 139/85 од
29. III 1985 г.)

62. Кога со очигледен пропуст на работник на банка е впишан
одреден влог во штедна книшка, иако од страна на шгедачот не е
вршено вложуватье, тогаш на одно сите мегу банката и штедачот ве
се примануваат одредбите ОД чл. 1044 СТ. 2 од 300 за нецобитноста
на уписет во шгедната книшка како докаэ,

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Тужителот не може да остварува надсместок ва штета, бидеj:kИ
според утврденото не пр.етрпел штета. Toj нема вложено 1000 ДМ,
каков ШТО износ дополнително бил впишан на неговата штедна
книшка при уписат на камата, а врз основа на погрешна евиденциjз
што настанала со погрешно ВПИШУВа1ьево неговиот картон. Не само
ШТО не се потврдува дека тужителот не го внел износот од 1000 ДМ,
туку се потврдува дека OBOj износ бил внесен од лицето НН. на
30. 1 1979 Г., I<oj СБоевремено, со внесувюьето, бил впишан на книш
ката бр. 3522, сопственоет на лицето А. Н. од С. О., KOj има иети
лични генерални како и тужителот.

Бидеj;l~:и спорниот износ не е внесен од тужителот, сторнира
ЕЬето на уписот во неговата штедна книшка на износ од 1000 ДМ
не прететавува штета, каква што се бара во случаjот. При тоа по
грешно е повикуваlЬето на тужителот на одредбата од чл. 1044 ст.
2 ОД 300. Според OBOj пропие уписите во книшката потврдени со
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печат на банката и со потпие на овластеното лице се доказ за упла
тата, односно подигнуван-ето во одно сите помегу банката и вложу
вачот. Мегутоа. со правилна интерпретацига на ово] пропие не про
излегува дека секо] упие во штедната книшка може да прететавува
непобитен доказ. Упиеот прететавува потврда за извршената уплата
додека не се докаже спротивното. Уписат само по себе не исклучува
поинаку да се докаже.

(Пресуда на Врховниот еуд на Македониjа, Рев. бр. 874-86 од
2. Х 1986 г.)

63. Купувачет па етавот ШТО се гради за пазар може да отекне
право на камата на однапред платените средства под услов конеч
ната цена на станот да е формирана со примена на лизгава скала.

Од образложението:

Независно од тоа како е означен договорот, правилен е заклу
чокот на пониските судови дека во елучаjот се работи за' купопро
дажен договор, бидеЩ:и тужената СИЗ за домуван.е според закон
ските прописи не може да врши эдружуван.е на средства на грага
ните со општествените средства со кои управува. Здружувагьето на
сопотвените средства со општествените средства со кои управува
СИЗ-от се сднесува само на општествената станбена изградба, од
носно на изградбата на општествените станови што се доделуваат на
користелье, а не и на изградбата на становите на кои работните
луге и граганите стекнуваат право на сопетвеноет, односно ги купу
ваат со лични средства. Според тоа, правилно е констатирано дека
склучениот договор не прететавува и не 1\1:0жеда претставува договор
за эдружувазье на средства заради обезбедуван.е стан во сопственост
на граганите. Мегутоа, пониските судови погрешно заклучиле дека
се исполнети условите за плэкан,е камата на однапред платената
купопродажна цена. Според чл. 16 ст. 2 т. 4 од ЗОРОЗТОПСУ утвр
дена е законска обврска на продавачот на плакаThе камата, ако про
дажбата на стоката га условил со однапред плакан,е на купопролаж
ната цена и ако во купопродажниот одно с е пресметана лизгава
екала, односно договорената цена да може да се измени со измена
на цените на пазарот поради поскапуван-е на материjалот, работната
рака и др. Во случагов. според утврденото од пониеките судови,
:исполнет е само едниот услов, односно купопродажбата била услове
на со однапред плакан-е на купопродажната цена. Мегутоа, не е
иеполнет вториот услов за плайатье камата на однапред платената
цена, а имено, не била договорена и применета лизгава скала. Купо
продажната цена била фиксно утврдена и така утврдена била пла
тена ОД тужителот. При тоа погрешно е применето материjалното
право кога тужената СИЗ за домуван,е с задолжена на плайаэье ка
мата за однапред платената купопродажна цена, па согласно со чл.
З95 ст. 1 ОД ЗПП следуваше изjавената ревизиjа од тужениот да се
уважи, а побиваните второетепена и првостепена пресуда да се пре
иначат и тужбеното бараьье на тужителот за плa!].-{аThе камата на
однапред платената купопродажна цена да ее одбие како неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 459/85 од
29. Х '1985 г.)
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64. Доколку ортаяизацитата, ОДНОСНО заедницата Koja гради ета
нови за пазар ВО цената на егавот пе ги пресметала каматите на
сопотвените средства, ОДНОСНО на средствата што се обезбедени по
пат на кредит, нема право на износет ва тие камаги ако педоцва
ja згол-емува цената на станот,

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Според утврденото од пониските судови неспорно е дека сгран
ките на ден 20. V 1980 Г., склучиле договор за изградба - купопро
дажба на стан според ко] тужителката купила од тужениот стан во
вкупна површина од 85,93 т2 за кои била' одредена пресметковна
вредност во износ од 889.462,00 динари. На ден 15. ХII 1980 Г. склу
чиле анекс кон договорот со ко] е одредена вкупната цена на чинен-е
па станат во износ од 979.297,00 динари. Купопродажната цена била
неплатена во целост, а тужителкага станот го примила во владение
ва 26. XI 1982 Г. При конечната пресметковна цена на станот, на
тужигелката не й била пресметана соодветна камата на однапред
платените средства.

При ваква фактичка состоjба правилно постапиле пони ските
судови со побиваните одлуки кога тужбеното баране за надомеоток
на штета во вид на изгубена камата на платените парични средства
на име купопродажба на стан го уважил е како основано, а противтужбе
пото баран,е го одбиле како неосновано.

Исто така, според наогатьето на ово] суд пониските судови
правилно го примениле материталното право кога противтужбеното
баратье го одбиле како неосновано. Имено, со мегусебно склучените
договори странките предвиделе дека договорената вредност на ста
нот може да се именува само доколку во текот на град бата на
стан от доjде до поскапувагье на материjалот, на работната сила и
др. Тоа пак значи дека во нико] случа] не може да се смета .дека
тужениот задржал право евентуално да засмета и камата на сопстве
ните средства или на средствата обезбедени по пат на кредит пред
утврдуватьето на цената на стан от, бидеjки при утврдуваэьето на
понудената цена на станот, како добар стопанствсник засметал, од
носно требало да засмета и камата за обезбедени средства што
псушност прететавува трошок при формирането на цената на станот.
При состоjба како што е утврдена дека странките мегу себе не дого
вориле плайатьс на камата, ниту пак тужениот може да остварува
право на законска камата, останува правото, односно обврската да
се бара исполнуван.е само на договорените обврски.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 518/85 од
29. Х 1985 г.)

65. Дивите свизъи се незаштитен дивеч и за штетата што Ite
[а сторат на посевите во време кога не бил ловосто] ве одговара
пранното лице кое се грижи за ловиштага.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Неспорно е дека тужителот е сопствсник на парцела кога сс
наога покра] патат за селото, и Koja како и порано, ja посадил со
пченка и грав. Патот за селото се наога покраj рид во KOj постои
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дабова шума кога е дадена на користен-е на тужениот и каде што
се наога ловишге кое го управува тужениот, а ловиштето го опфайа
пространството на целата шума. На ден 28. VПI 1984 г. на тужителот
му била предизвикана штета од диви свигьи ВО износ од 66.360 ди-
нари

При ваква фактичка положба и првостепениот и второстепе
ниот суд му го одбиле тужбеното баран.е на тужителот како неосно
вано, со оглед на гоа што штетата ja направиле дивите свин-и, кои
се незаштитен дивеч и во време кога не бил ловосто], односно ло
восто+от на дивите свитъи бил до 1. VПl 1984 г., а штетата била предиз
пикана 28 дена по ээпочнуван.ето на ловната сезона. Имено- соглас
но со ЗЛ дивите свитъи се незаштитен дивеч. За ваков незаштитен
дивеч согласно со цитираниот закон организациjата ка[а стопанисува
со ловството за штетага што !Ке ja предизвика незаштитениот дивеч
оцговара само во времето на ловостогот. Бидеj:ки во случаjов е утвр
дено дека штетата што ja направиле дивите свин-и не настанала кога
бил ловостоjот нема ни одговорност на тужениот да му ja надомести
штетата на тужителот, поради што се неосновани и наводите од ре
визитата за погрешна прим ена на материjалното право.

- (Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 911/86 од
22. IX 1986 т.)

66. Штетн.икот во чи] двор се пронашеви дрва што ги исекол
ОД општествена шума без уредна дозвола, одговара за надомеоток
на шумска штета според ценовникот за штета причинета за шумите.

Од обраэложението:

Во текот на постапката е утврдено дека тужениот кон кратот
па 1985 г., бесправно присвоил букови и габерови огревни дрва од
општествена шума во количество од 4 м3 И ги складирал во сво[от
двор. Шумарот ги забележал дрвата энаеjiки дека тужениот порано
немал дрва во дворот. ниту имал прибавено дозвола за сечен-е огрев
ни дрва. па ниту, пак, дрвата имале белег како доказ дека се сечени
со дозвола. Поради тоа било утврдено дека тужениот ги исекол
дрвата на бесправен начин 'од општествена шума и ги присвоил.

При ваква утврдена фактичка положба и според мислевето
на ово] суд, правилно е применето материjалното право кога тужбе
ното баран-е е уважено, а тужениот е задолжен да [а надсмести
штетата во износ од 72.000 динари.

Според чл. 76 од зm за штети причинети на шумите се плака
надомеоток според ценовник со ко] се опредува висината на ште
тите настанати поради сеча или оштетуван.е на стебла, противправно
присво'[уван,е на соборени, прекршени или навалени стебла, оштету
вюье или уништуваIЬе на природен подмладок или садници во шума,
на шумски эемjишта и голини и противправно ПРИСВОjуваIЬена спо
редни шумски производи, шум ско семе, лековити растениjа, пасеIЬе,
брсте!Ье и друго. Бидеj1rи според ценовникот за шум ски штети за
исечените и присвоени др ва надоместокот изнесува 72.000 динари,
правилно е пресудено тужениот да се задолжи оваа сума да му ja
надомести на тужителот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 1122/86 ОД
21. Х 1986 г.)
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67. Сопственикот на поденица ко] нема водостопанска позвола
за користен,с вида за погон на воденицата, нема право на надомеоток
на шгега кога со деjС'i'вие на општествено правно лице при изведува
:н.е на доэволсна работа му е оиевоэможен дотек па вода за погон
.па воденицата.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Од изведените докази во текат на редовната постапка првосте
пениот суД УТВРДИЛ,а гоа го прифатил и второстепенист СУд, дека
тужителот за потребите на воденицата во с. Г. кориетел вода од
природниот дотек - jаз. При изградбата на каналот од хидромелно
ративниот систем "С". поради эатрупувагье на [азот била оневозмо
жена работата на воденицата за период од 30 до 35 дена. Водени
цата пак проработила кога тужениот со пластични цевки со пречник
200 мм ja спровея водата од [азот до воденицата, па на то] начин
воденицата примала помало количество вода ОТКОЛКУпорано и рабо
тела со намален капацитет.

Покра] штетата поради намалениот капацитет на работа на
воденицата, со загрупуван,е на jазот се оштетени и логони. а штетата
изнесува 708 динари. За користен-е на водата тужителот немал водо
стопанска дозвола. ниту плакал придонее за користен.е на водата.

При вака утврдена фактичка состоjба и според мислеььето на
Врховниот суд на Македониjа, правилно е применето материjалнотс
право кога е одбиено како неосновано тужбеното баран-е за надо
месток на штетата. освен за уништените пагони.

Неспорно е дека за користетьето на водата за работа на воде
ницата тужителот немал водостопанска дозвола. Ревизионите наводи
дека таквата дозвола и не е потребна се неосновани, затоа што спо
ред чл. 51 ст. 1 од ЗВ во ко] се наведени случаите кога не е потребна
водостопанска дозвола. не се наведува случаjот кога Бодата се користи
за движегье на воденица. Имено, според цитираната одредба за упо
треба или користетье на водите ОД природните водогеци и природните
езера не е потребна водостопанска дозвола кога тие се користат за
пиен-е. капегье, напогуваьье на добиток и за други домашни потреби,
залевагье, спорт, рекреацига и други слични потреби, ако со тоа бит
но не се нарушува режимот на водите.

Правото за посебно користен-е на водата како добро во општа
употреба, по правило, може да се стекне врз основа на водостопан
ска дозвола, што на корисникот му ja издава надлежниот орган со
цел со таа ДОЗЕо.ла да .се уредат намената, начинот и условите за
извршуван,е на конпесигата во рамките на таквата употреба на
водата.

Со наведенист управен акт од конститутивен карактер, кориени
кот на дозволата стекнува одредено право кое во себе содржи и
елементи на субjективни права.

Така, всушност, ова прашатье го регулира и опредбата од чл
47 ст. 1 од ЗВ.

Независна од фактот што воденицата не ja троши водата како
волумен. туку j а користи само неjзината енергетска сила, тужителот
и за таквото корисген.е на водата треба да има водостопанска до
звола. Зашто како водостопански обjекти, во смисла на чл. 15 од
ЗВ покраj заштитните обjекти и построjки, хидромелиоративните
системи, обj'ектите и построjките за употреба или користеlЬе на ВО-
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дите и за эаштита на водите, се сметаат и построгките за евергетско
користеlЬе на водите (чл. 15 ст. 5 од ЗВ. Право за користегье или
употреба во сите оние обjекти во кои спага и воденицата, како
корисник на водената енергиjа, се стекнува со водостопанска дозвола.

Со оглед на тоа што тужитепот немал водостопанска дозвола,
произлегува дека бесправно ja кориетел водата за работа на водени
пата. Од таквото користен-е то] не може да остварува право на
надоместок на штета причинета со тоа што, по изведуван,е на рабо
тите од страна на тужениот, кориетел помал протек на вода, од
носно воденицата работела со намален капацитет. Самист факт што
тужителот долги години ja кориетел водата не е од влиjание при
одлучува:н,ето за правото на надоместокот на штета, бидеj,ки кори
cTelЬeTo на водата тужителот не го регулирал со прибавуван.е водо
стопанска дозвола.

Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 409/8.5 од
10. Х 1985 г.)

68. Не може да стекне право на сопственост имателот на тапи
[ата ко] не е совесен. бидеjки знае дека куката му припага на друг
врз основа на граден-е, а е во посед на лицето што ja изградило.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Странките заеднички изградил е кука и извршиле и подел ба,
така што тужителот го држеп приземjето, а тужениот катот. Тужи
телот извадил тапиjа за куката на свое име. Подопна помегу стран
ките настанал спор по прашан-ето за куката и тужителот со тужба
барал тужените да се иселат.

Тужбеното баразье на тужителот му било одбиено и судот за
станал на становиште дека спорната кука била градена додека стран
ките живееле во една семеша и еко ном ска заедница и постигиале
согласност таа да биде заедничка по половина. Тоа значи дека стек
нале право на сопственост. Според правните правила на имотното
право кои биле во важност во времето на градбата на куката било
предвидено дека во оеметна заедница секо] член, освен брачните Дру
гари, стекнува право на сопственоет на предметите за себе, освен ако
не се договорат поинаку и ако од околностите на случаjот тоа не
произпегува. Утврдената состоjба дека странките се договориле ку
ката да ja градат и ja изградил е, а подоцна и ja поделиле, покажува
дека по основ на градба станале сопственици. Фактот што тужителот
извадил тапиjа на свое име за целата кука не значи дека станал
и сопственик. Тапиjата е [авна исправа што [а издава надлежен орган
на управата на општината, а ja потврдува надлежниот општински суд,
Тапиj ата содржи соборлива претпоставка за тоа дека лицето озна
чено во неа е сопственик на недвижноста. Во случаjов, иако тужите
лот добил тапиjа за куката на негово име, тоа не значи дека нави
етина е сопственик на целиот обjект, затоа што и тужената страна
имала право на сопственост по оенов на засдничко стекнуваlье. Од
друга страна тужителот бил свесен и знаел дека вади тапиjа на имот
KOj не е целосно негов, а тоа значи дека немало услов за таписка
одршка.

(Пресуда на ВРХОВНИОТ суд на Македониjа, Рев. бр. 30/85 од
7. IП 1985 Г.)
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69. Со градба на споредна просторига од зградата (батьа, кло
зет) не може да се стекне право на сопственост за таква просторига
посебпо од правото на сопственост на зградата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Во текат на постапката било утврдено дека тужената порано
била во брак со лицето С. Б. Во то] брак изградиле и ку/ка во се
лото. По разводот на бракот оо ова лице тужената останала да
живее заедно со малолетната Ji:epKa. KyJCaTa се состаела од две соби
и подрум. Подоцна тужената стапила во вонбрачна заедница со сега
тужителот и со него живеела во ку!ката повекс од една година. За
тоа време со средствата што ги заштиделе, а дел од материjалот
набавил тужителот, и во куката совилале батьа со клозет како соста
вен дел на к)р'ката со единствен влез низ ходникот. По прекинуватье
на вонбрачната заедница тужителот си ги зел своите предмети што
ги донел и отишол да живее на друго место. Тужителот во спорат
барал да му се признае право на сопственост на куката каде што
живеела тужената.

Тужбеното барагье на тужигелот било одбиено со следново
правно образложение

Учеството при доградбата на дел од куката и тоа на клозетот
и бан-ата не води кон стекнуван.е право на сопственост на дел од
KyJ{aTa. Според чл. 22 ст. 1 од заспа лицето кое со ево] материгал
и сво] труд ке изработи предмет стекнува право на сопственост на
него. мегутоа, како што е утврдено во текот на постапката тужите
лот при учеството во градбата на батьата со клозетот не се здобил
со нов предмет, затоа што оваа просториjа прететавувала додатен
дел, односно споредна просторига на куката Koja тужената ja изгра
дила за времетраен-ето на претходниот брак со друго лице. Евенту
ално тужителот спрема тужената би: имал само облигациана поба
руван.е.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 6/85 од
28. II 1985 г.)

70. Кога СИНОТ во согласност со родителите изградил семеша
станбена зграда ва ниваата парцела со свои средства, тогаш станбе
вата зграда и дворното место му припаfаат ва синот, везавиево од
тоа што родителите имаат други деца и ве се применуваат правата
за стекнуватье во заедница .

. Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Во редовната постапка се прима за утврдено дека тужителот
М. е син на тужениот Ш., а тужената Ш. е жена на тужителот Ш.,
односно майеа на тужителот М. Тужителот М. повейе години се нао·
га на времена работа во Шваjцариjа, а тужениот Ш. заедно со вто
ротужената живеел во с. К., каде што на КП 864 имаат стара кука
во Koja може да се живее. Во истото дворно место е изградена и но
ва кука од цврст материjал, Koja се состои од приземjе и кат, со две
соби на катот и претсоб]е, а исто така и во приземjето. Местото
каде што се наога старата и новата Kyt1{aе сопственост на тужениот
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Ш., а новата кука била инвестирана 11 градсна искпучиво за тужите
лот ко] бил на привремена работа во Ш., каде што сс наога и денес.

При ваква факти чка состоjба, за релевантните факти и окол
ности правилно постапиле пони ските суцови кога констатирале дека
тужбеното барагье е основано. И според мислегьето на Врховниот сул
на Македониjа, тужителот се здабил со право на сопственост на спор
ната кука по оенов на градба. бидеN~и и спорната кука целосно
била финансирана од него и градена исклучиво за него, согласно со
договорот мегу тужителот М. и неговиот татко Ш. Факгот што ТУ
жениот Ш. имал и други деца, не може да биде од влиjание за пра
вото на сопственост на спорната кука на тужителот М. Во случагов
не се работи за заеднички имот, како што погрешно се истакиува
ЕО ревизиjата. При утврдуван.ето дека куката била изградена со сред
ства на тужите.лот М. и искпучиво за него, и при посгоен-е на други
членови на семегиата заедница спорната кука не може да се смета
за заедничка. Според правните правила на имотното право кога
одреден имот е стекнуван за заедничко цомайинство, то] му припага
на она лице на чие име се води, доколку не се докаже дека волjата
на членовите на заедницата била да сс сгекнува за сите или за
неко] од нив. Ако таа волjа е изразена изречно или молкум и' е
определено за кого колку се стекнува, важи она што се договорил е
прибавувачите и по однос на големината на делат што му припага
секому од нив, мегугоа, ако не постои согласноет на волjа во изне
сената смиела, тогаш големината на секо] од прибавувачите се утвр
дува сообразно со неговиат придонес. Правото на сопственост на
спорната KYIKa, и според волтата. и според вложените средства му
припага на тужитепот М., а исто така и по однос на дворното место
во површина од 400 т2 тужителот стекнал право согласно со волтата
на неговиот татко - во негово дворно место тужителот М. да изгра
ди Ку.'Каод приземjе и кат. И при непостоен.е согласност од неговист
татко, според прописите, тужителот М, се стекнува со право на ко-
ристен-е на дворното место, односно земjиштето под куката и зем
[иштето потребно за користен-е на КУ1Ката.па наводите во ревизиjата
со кои се негира правото на тужителот М. се [авуваат како неосно
вани. Според тоа, правилно е применето материjалното право кога е
уважено тужбеното баратье.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Рев. бр. 869/96 од
2. Х 1986 г.)

71. Купувачот кому со полноважен договор му е продадено
земjоделско земршгте, а не му е предадено, не може да бара преда
ватьв на гоа земjиште од страна на трето лице кое го има во посед
бидеjl{и се уште не стекнал право ва сопственост.

Од образnожението:

. Пониските судови констатирале за утврдено дека тужителот од
лицето М. С., кое живее во Австралига, преку неговиот полномошник
М. П. со договор за купопродажба О. бр. 8727/80 од 22. III 1980 г.
купил имот и тоа КП 754 со површина од 10 ари - II класа, КП
764 со површина од ЗО ари - III класа; КП 883 со површина од 17,24
ари; КП 1408 со површина од 1,60 ари - УI класа и КП 580 со по
вршина од 3896 т2, сите во КО Е., за 200.000,00 динари. Со истиот
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договор за купопродажба биле заведени и спорните парцели КП 290
со површина од 1774 т2 и КП 291 со површина од 4838 т2. Но, овие
парцели не биле предмет на купопродажба. туку, наместо овие пар
цели, .на тужителот му била продадена и КП 580 со ПО вршина од
3896 гп-. На оваа парцела продавачот М. станал сопственик по оенов
на арондапига. односно КП 960 му била доделена како надсместок
на оваа парцела, не била заведена на негово име кога се вршела
купопродажбата, било пропуштено да биде заведена во катастарските
книги како и во договорот . Купопродажбата на тужителот и полно
мошникот на продавачот била вршена на начин што претходно .пол
номошникот му ги покажувал парцелите на тужителот што му ги
продава на самото место, а потоа бил склучен договор мегу нив.
Откако му биле покажани парцелите што биле предмет на догово
рот, тужителот уште веднаш во 1980 г. влегол во владение и оттогаш
и денее ги владее. Мегутоа, нему при продажбата спорните парцели
воопшто не му биле покажани од полномошникот М., ниту дека тие
му се предаваат, па затоа то] не влегол во владение како и во дру
гите парцели, што биле предмет на договорот за купопродажба. а
исто така ни до денес не знаел каде се наогаат. Спорните парцели
по оенов на купуван-е преку неговиот претходник од 1958 г. и денес
ги владее тужениот А. С.

При ваква фактичка состоjба правилно постапиле пониските су
дови кога констатирале дека тужбеното баратье е неосновано. И спо
ред мислен-ето на Врховниот суд на Македониjа, само врз основа на
договор за купопродажба тужителот не може да остварува право на
сопственост спрема тужениот А.. С.. Како што констатираат и пониски
те судови, со постоен,е на правно дело (договор за купопродажба),
сопственоста врз недвижност се стекнува со упис во jавните книги,
или на друг начин определен со закон. Во случаjов не постои начин
на стекнуватье, односно упис во jавните книги, поради што спрема
тужениот А. С. тужителот не се [авува како сопственик на спорните
парцели. Врз основа на договорот за купопродажба, тужителот може
да бара .исполнуван.е на договорот спрема продавачот, така што ово]
да му изврши пренос на правото на сопственост и да му ги предаде
во владение спорните парцели, а нив да ги бара не од тужениот.
Според утврдената фактичка соетоjба, пониските судови не можеле
поинаку да пресудат, освен како што постапиле со побиваните пре
суди. Според тоа, правилно е применето материталното право кога
тужбеното барагье е одбиено како неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 719/86 од
3. VII 1986 г.)

72. Правна претпоставка е дека шумите се во општествена соп
сгвеност, па не може да се уважи тужбеното баршье дека тужителот
стекнал право на сопственост на шумата по пат -на одршка и лгасле
дувазье, се додека ве се утврди по ко] основ то] или претходпикот го
стекнале тоа право.

Од образложението:

Основани се наводите во ревизиjата за суштествени повреди
на одредбите од процесната постапка од чл. 354 ст. 2 т. 13 од ЗПП,
бидеjiКИво пресудите има недостатоци поради кои тие не можат да
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се иепитаат. Имено, во решението на ово] суд Рев. бр. 295/85 од 5.
Х 1985 г. донесено по ревизиjа на тужената општина ово] суд ухажал
дека при повторното суден.е првостепениот суд. поатарйи од претпос
тавка дека шумите се ВО општествена сопственост, доколку спротивна
не се докаже, да се позанимава со прашагьето дали претходниците
на тужителот биле сопственици на предметната шума и по ко] основ.
мегутоа. ниту првостепениот, ниту второстепенист суд со тоа пра
шатье не се позанимавале. така што тие околности не се ни УТВРДУ
вани во нападнатите пресуди.

Ово] суд ги ценеше причините изнесени во првостепената пре
суда дека од страна на Комиситата за разграничуване на шумите би
ло утврдено оти предметната шума е сопственост на тужителот по
основ на наследство и државина, но тие причини не ги прифати, би
деjlКИ со државина-одршка не може да се стекне право на сопотвеност
на шуми, а за да се наследи еден имот треба да биде утврдено дека
претходниците на тужителот биле сопственици на шумата. Токму тоа
во случаjов не е утврдувано, а тоа беше причината поради: што и по
ранешни:те пресуди беа укинати, па согласно со чл. 394 ст. 1 од ЗПП
следуваше и двете пресуди да се укинат и предметот да се врати на
повторно суден,е.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 1130/86 од
23. Х 1986 г.)

73. Електричната инсталациjа, електричната склопка и материо
jалот за телефонската инстаяацига (освен телефонскипт апарат) со
вградувагьего во зградата го губат свотството на самостоши предмети
и на нив не може да се стекнуваат стварни права посебно од ствар
ните права на вградата во Koja се вградени.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Пониските суцови погрешно го примениле материjалното пра
во кога утврдиле дека тужителката има право на .сопственост на
една половина од трофазната. електрична инсталациjа, телефонската
инсталацига и електричниот вклопник и кога тужениот го задопжиле
да трпи физичка делба на овие предмети. Ова е од причини што
пградената електрична инсталациjа, вградениот електричен вклопник
и телефонската инсталацига во ку/ката на тужениот ja делат правната
состоjба на куката. Погребните материjали: за спроведуватье трофаз
на електрична инсталациjа со електричен вклопник, како и материга
лите за телефонската инсталацига до вградуван.ето во к:уката на ту
жениот : претставувале прости подвижни предмети над кои можело
да се стекнува право на сопственост. Мегутоа, со нивното вградува
н.е. поради мегусебната поврзаност .и поврзаноста со куката во кога
се вградени, тие прерасиале .во сложен потполно инкорпориран
предмет чии составни делови се така механички поврзани што не е
можно нивно одвогуватье без оштетувагье на инкорпорираниот пред
мет како целина. Ова значи дека вградената електрична инсталацига,
вградениот електричен вклопник и вградената телефонска инсгалаци
ja ВО ку;ката на тужениот се инкорпорирани и во куката на тужениот
и ja делат неjзината правна сулбина. Со нивното вградувагье 'ГИе
престанале да бидат прости подвижни предмети над кои тужителкага
може да има право на сопственост, кое преминало на носителот на
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правото на сопственост над Ky;l~aTa,а тужителката може да бара само
надсместок на нивиата противвредност.

(Пресуда на Врховниот суд на Македоииjа, Гзз. бр. 17/85 од
19. 1I 1985 г.)

74. При одлучувазьето по тужбата за смейаван-е на посед и
врайавье на поселот. судот е должен да утврди дали со деjствието на
смейаван-ето е одземен поседот или само е извршено воэнемируватье.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

По изведените докази и нивиата оценка првостепениот суд
утврдил, а второстепениот суд прифатил дека нивата - предмет на
спорот. се настала во м. е. "Б". Есента во 1984 Г. тужителот со трак
тор ja изорал нивата и ja подготвил за пролетна сеидба, а пролетта
во 1985 г. пред верскиот празник Гурговден повторно ja изорал со
трактор. Тужениот разбрал за ова оран-е пред верскиот празник во
1985 г. Откако тужителот повторно ja изорал нивата, ja посадил со
шейерна репка. грав и пченка. АВИе земjоделски култури ги окопу
вал, губрел и наводиувал. Тужениот на 15/16. VП 1985 г. нивата ja
изорал со трактор и при тоа ги уништил земjоделските култури.
Еден дел од нивата непреорал.

Врэ основа на вака утврдена фактичка состоjба првостепениот
суд 'и второстепениот суд нашле дека тужениот извршил смейаватье
на посед на нивата и му е наложено да го отстапи владението и во
иднина да се воздржува од вакво или слично смейаватье.

По повод поднесеното баратье за заштита на законитоста од
страна на _JaBHoTo обвинителство на Македониjа, Врховниот суд на
Македонига го уважил баран-ето. ги укинал првостепеното и второ
степеното решение и предметот му го вратил на првостепениот суд
на повторно судетье, од следни ве причини =

Според наогагьето на ревизискиот суд при одлучувазьето за
врайан.е на одземеното владение не се утврдувани битните факти за
правилна примена на одредбите од чл. 75 и 79 од заспа. Според
наведените законски одредби секо] држател на предметот има право
на заштига од воэнемирувагье или одземаrъе на владението, одноено
со одлуката за заштита на смейаван,е на поседот се определува за
брана од натамошно воэнемируван.е под закана со парична казна,
одноено вракан-е на одземеното владение.

Од утврдената фактичка состоjба произлегува дека тужениот
извршил смейаван.е на посед ео оран-е на нивата, како и дека ги
уништил земjоделските култури. Мегутоа, понатам:у не е утврдувано
дали тужениот со преоруватье на нивата само извршил вознемирува
lЬe на носедот или: го одзел и владението. YTBpДYBarъeToна овие
факти е од еуштествено значеrъе по одно с на примената на одред
бите од чл. 79 од заспа, одноено дали треба на тужениот да му ее
забрани само ната1\ЮШНОТОв0знеМИРУВaIъе или и вракюье на одземе
ното владение.

(Решение на Врховниот суд на МакеДониjа, Гзз. бр. 53/86 од
4. ХI 1986 г.)
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75. Купувачет ко] ja купил вградата и ja примил во владение
пред 15. П 1968 г. како ден на влегуватье во сила на Соjузниот ЗИД3Е,
може да ги оствари сите права кои произлегуваат од договорот за
купопродажба на зградата и кога вградата е изградена без пропиша
на дозвола од страна на падлежниот орган.

Од о б р а а л о ж е н и е т о,

ЗЕ не содржи одредби за тоа дека нема право на надоместок
поранешниот сопственик на експроприрана зграда или посебен дел
од зграда што се изградени без пропишана дозвола од надлежниот
орган. ЗИДЗЕ што влезе во сила на 12. II 1968 г. донесе измени по пра.
шан-ето за надомеетокот во смиела на тоа што ако се експроприра
зграда или одделен дел од зграда што се изградени без пропишана
дозвола од надлежниот орган, поранешниот сопетвеник нема право
на надоместок на такната недвижноет. Одредбите од измените и до.
полненигата на споменатиот закон не можат ретроактивно да се при
менуваат при експроприjациjа на бесправно изградени обjекти до
15. II 1968 Г., како што е во случаjов, па поради ова на поранешниот
сопетвеник му припага право на надоместок (и според прифатениот
став на сулската практика на ВСМ) без разлика дали недвижноста
била изградена со, или без, градежна дозвола. Од изнесеното произ
легува дека не се прави разлика спрема градежните обjекти што се
изградени до 15. П 1968 г. без градежна дозвола, во смиела на тоа
што при експроприjациjата им се признава правото на надоместок,
па аналогно на тоа во случаjов не посто-ат пречки тужитепот да си
ги остварува своите права кои произлегуваат од договор от за купо
продажба.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Рзз. бр. 37/85 ОД
9. V 1986 г.)

76. Кога сопотвениное ja оттзтил педвижноста со договор за
подарок што го реализирал така што педвижиоста ja предал во вла
дение на даропримачот, не може натаму таа недвижност да ja про
даде на трето лице, бидеjl{Jf со тоа би располагал со право што не
му припага.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Според мисленето на Врховниот суд на Македониjа во елучаjов
правилно е применето материjалното право кога е уважено тужбе
ното баратье на тужителката. При тоа, не ,е основан наводот во
ревизиjата дека не е ценет односот мегу тужените во врека со реа
лизирането на договорат со ко] тужениот А. истата нива му ja про
дал на тужениот Б. и му ja предал во владение. И ово] суд го при
фaR:а становиштето на второстепениот суд дека . првотужениот кога,
по пат на договор за подарок ja отугил нивата на тужителкага .Ц.,
и то] договор е извршен во целост, не можел во идни на да. располага
со таа недвижност и на. второтужениот Б. да му го пренесува пра
вото што то] го немал. Впрочем, тужениот Б. со заверката на дого
ворот не се здабил со правото на сопственоет, бидеjiliи со такво пра
во можел да се здобие ако е извршен таписки пренос на недвижноста.
Мегутоа, и кога би му бил извршен таписки пренос по эаведуватьето
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на спорат од страна на тужителката против тужените, то] повейе не
би можел да се повикува на поjако право на владение, бидеjJки би
бил несовесен поради тоа што според мислен-ето на ово] суд ка] ли
пата што стекнуваат сопственост на недвижност врз основа на дого
вор, совеснаета треба да постои цело време се до тапискиот пренос
Инаку, неговото право на владение е послабо во однос на OHOj кому
прво му е предадена недвижноста во владение.

(Пресуда на ВРХОВНИ0Т суд на Македонига. Рев. бр. 115/85 од
12. III 1985 г.)

77. Кога ненвижноста преминала во општествена сопственост по
ради гоа што сопственикот примил странеко државjанство, со повто
рен прием Jla [угословенското државjанство то] не може да го добие
назад веке изгубеното право на сопственост,

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Со решение од 5. II 1950 г. е утврдено дека тужителот Л. Ф
го изгубил jугословенското државтанство, сметано од 28. III 1949 г.,
од причини што се иселил од ]угославиjа и се зда бил со израелекс
државjанство. Во Израел останал до 1952 Г., кога се вратил и пов
торно на 17. IV. 1962 г. примил jугоеловенско државjанетво. По него
вото эаминуваьье во Израел, предметни от дуJ{ан го користи Трговекс
то претприjатие "Нама" без да му плака закупнина на тужителот
Собранието на општината Б. во врека со поведени от спор го извести
ло писмено општинекото [авно правобранителство дека со устротуна
н-ето на катастарскиот операт од 1932 г. КП бр. 2291/1 била заведена
во поеед на Б. М. А. од Б. и се водела во негов поеед до 1948 Г.,
кога е бришана од негов посед и: пренесена во ПЛ 6807 - евре]ски
имоти на СО Б. Понатаму спорниот обjект во катастарскиот операт
се води како општествена сопотвеност.

Според наогатьето на Врховниот еуд на Македониjа, пониските
судови правилно постапиле кога го одбиле како неосновано тужбе
ното баран.е на тужителот А. Ф., со кое се барало тужената општина
Б. да му плати надомееток за урнатата деловна просторига. Тужите
лот Л. Ф. не може да остварува надоместок за деловната просториjа.
Според чл. 3 ст. 4 од ЗИДЗНПСП jугословенскиот државjанин, ко] ке
премине во странско државjанство, го губи правото на еопственост
на недвижности во ФНР] кои преминуваат во државна сопственост.
Искпучок може да дозволи само министерот за правоеудство на
ФНРJ. Ово] законски пропис треба да се сфати така што губетьето
па државjанството во врека со чл. 3 ст. 4 од цитираниот закон прет
ставува пасе бен оенов за преминуван-е на правото на сопственост на
недвижности на ФНР]. Лицата кои престануваат да бидат државjани
на ФНР] го губат правото на еопственост на недвижности кои по то]
основ непосредно преминунаат во сопотвеност на ФНР]. Поради тоа.
овие лица не доагаат во редат на оние лица кои мажат да ги корис
тат опредбите на чл. 8 од ЗНПСП и эатоа немаат право на надомее
токот предвиден со то] член од Заканат. Во случаjов не е спорно
дека тужителот го изгубил [угословенското државjанство во 1949 г.
од причини што сс неелил од ]угославиjа и се здобил со изреалско
државjанствс. Поради тоа, по силата на Законот го губи правото на
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сопственост на недвижноетите во ФНРj. Со повторното примагье на
jугословенското државганство во 1962 г. по сила на Законот не се
эдобива со прапото на еопственост на недвижностите кои преминале
ВО општествена СОПСТБеност.Бидейси не постои дозвола од Министер
СТВОТОза правоеудството на ФНРj за поинакво постапуван.е, тужи
телот не може да остварува и надоместокот за недвижностите кои по
ово] оенав преминале во апштеетвена сопственост. Според гоа. пра
вилно е применето материjалното право кога тужбеното баран.е с
одбиено како неосновано.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 59/85 ол
31. 1 1985 г.)

78. Кога судот по процесната постапна ке УТВРДИ дека постап
ката би требало да се спроведе според правилата на вонпроцесната
постапка, не може поради тоа да го одбие тужбеното баран-е, ТУКУ
со решение ке ja запре процесната постапка и по правосилиоста на
решението постапката ке продолжи според правилата на вояпроцес
ната постапка.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Со изреката на побиваната првостепена пресуда одбиено е кака
неосновано тужбеното баратье на тужителот М. М. од В. со кое ike се
бара да се задолжи тужената општина В. да му плати на тужителот
праведен надомеотокон за одземениот недвижен имот и тужителот е
упатен своето право да го остварува во вонпроцесна постапка. При
чините на наведената пресуда се во поткрепа само на делот од изре
ката за упатуватье на тужитепот своето право да го остварува во
вонпроцесната посталка. во кога смиела се и причините на побива
ната второстепена пресуда.

Ваквата изрека на побиваната првосгепена пресуда си против
речи самата на себеси, бидеj!ки во еден неjзин дел се одлучува мери
торно по тужбеното баран-е, така што тоа се одбива како неосновано,
а со другиот дел тужителот се упатува своето право да го остварува
во вонпроцесна поетапка, што претставува еуштествена повреда на
ЗПП од чл. 354 ст. 2 т. 13. Од друга страна, при посгоен-е на мери
торна одлука за одбиваIЬе на тужбеното бараIЬе донесена од проце~
ниот суд би се еоздал основ за истакнуватье приговор на пресулена
работа во постапката по истото баратье што ке се води пред вон
процеениот суд, без оглед на тоа што од другиот дел на изреката и
од причините на споменатата пресуда се гледа дека по тужбеното ба
ратье процесниот суд всушноет мериторно не одлучувал.

Наведените недосгатоци не се ототранети од второстепениот
сул. па тоа побиваната второстепена пресуда ja прави со мани пора
ди кои не може да се испита поради што постои законски основ за
побиване и на второстепената 'пресуда од истата причина, односно
поради суштеетвена повреда на ЗПП од чл. 354 ст. 2 т. 13.

Заради ототрануван-е на наведените повреди на ЗПП следуваше
да се уважи ревизиjата на тужителот, побиваните пресуди во напад
натиот дел (делот со ко] е одлучено по баразъето за праведен надо
месток за одземениот недвижен имот од владение на тужителот) да
се укинат и предметот во то} дел да му се врати на првостепениот
суд на повторно одлучуватье,
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При повторното одлучувагье судот мара да ги има предвид
опредбите од чл. 19 од ЗПП со ко] е предвидено: "до донесуван.ето
на одлуката за главната работа судот со решение ке ja запре процес
Еата постапка, ако утврди дека постапката би требало да се спроведе
според правилата на вонпроцесната постапка. I10стапката по право
силноста на решението ке продолжи според правилата на вонпроцес
ната постапка пред надлежниот суд".

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 347/86 од
3. IV 1986 г.)

79. ВО спор за надсместок на штета мегу физичко лице, како
тужител и правни лица, како тужени, од кои едното е работна орга
низациjа во Koja тужителот работел, а другото е заеднипата за оси
гурувазье, стварно надлежен суд да посгапува е општинскиот суд.

Од о б р а а л о ж е н и е т о-

Од увидот во списите во предметот се гледа дека во случагов
се работи за побаруван.е на надоместок на штета во врека со рабо
тен однос, но дека побаруватьето е поставено не само во однос нт
организациjата на зцружениот труд каде што тужителот го здружил
свогот труд, туку и спрема трети лица - заедницата за осигуруваьье.
за кои тужителот смета дека се одговорни за штетата. Значи, произ
легува дека не станува збор за самоуправен спор од чл. 18 од сотуэ
виат 3СЗТ, туку за спор 'од облигационен однос чие решаван-е спага
во надлежност на редовните суцови од општа надлежност, а во слу
чаjов тоа е општинскиот суд во град Т.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 5/89 од
~3. II 1989 г.)

fI.J. Кога тужителот, физичко лице, од тужениот - радио-теле
визита бара исплата на хонорар, како носител на главна улога за
снимено кинематографско дело, долгометражен филм, се работи за
спор од облигационо-правна природа, а не за спор од авторско право,
па стварно надлежен суд за постапуватье е општинскиот суд, а не
окружниот суд.

Од образложението:

Во случаjов не се работи за спор од авторско право, туку за
спор за побаруватье од облигационо-правна природа. Како што се
гледа од тужбата, тужителот барал исплата на хонорар за толкуватье
на главна улога во долгометражен филм, ко] првобитно како крат
кометражен бил снимен од Радио-телевизиjа - С. како носител на
главна улога тужителот не се смета за автор на кинематографското
дело, во смиела на чл. 14 од ЗАП, па правилно заклучил окружниот
суд во С., дека за побаруватьето не може да се одлучува според ЗАП.
со што се исклучува истварната надлежност на то] суд да постапува
во спорат.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 34/87 од
4. ХII 1987 г.)
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81. Кога работник 1ie постави баратье за надсместок на штега
што ja претрпел на работа, а со тужбата покраj организациjа на
здружен труд се опфатени и други субjекти надвор од работната
организацига, тогаш за пресудуватье во правната работа е надлежен
редовниот суд, а не судот на здружениот труд.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Мегу Општинскиот суд Скопjе 1 во Скопjе и Основниот суд на
здружениот труд во Скопj е е создаден судир на надлежност во смиела
на тоа ко] е надлежен да одлучува по тужба на работникет за на
доместек на штета од работната организацига, каде што е здружен
трудот. и од осигурувачот, по основ на колективно осигуруван,е.

Врховниот суд на Македониjа, по разгледуван.ето на создаде
ииот судир на надлежност, наjде дека стварно и месно надлежен ца
одлучува по оваа правна работа е Општинскиот суд Скопjе 1 -
Скопjе, како редовен суд од општа надлежност. Тужителот побару
вал надоместок на штета од работната организациjа, каде што го
здружил евогот труд, И од осигурителната организациjа, како осигу
рувач по основ на колективно осигуруватье. При состоjба кога тужи
телот побарува надоместок на штета во врека со работен одно с, не
само од основната организациjа, каде што го здружил трудот во
времето на повредуван.ето и настануватьето на штетата, туку и од
трети лица за кои смета дека се ОДГОБОРНИ за тоа, во то] случа] над-
лежен да одлучува е редовниот СУд од општа надлежност, како што
е предвидено во чл. 45 од ЗРС, а не судот на здружениот труд, според
одредбите на ЗС3Т и дадените надлежности.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 26/86 од
27. ХI 1986 г.)

82. Во спор за наплата на парична обврска од склучена самоуп
равна спогодба за здружувазьв на средства за опредена иввестициjа,
поведен од изведувачет против учесниците, надлежен да поставува е
стопанскиот суд, како редовен суд, а не судот на здружениот труд.

Од образложението:

Од списите во предметот е утврдено дека тужителот барал од
тужените исплата на парични средства според Самоуправната спогод
ба за здружуван,е на средства за изградба на магистрална водоводна
линиjа во работна зона. Учесници во спогодбата биле повекс орга
низации на здружен труд, а мегу нив и тужениот. Тужителот не бил
потписник на спогодбата за здружуван,е на средствата, туку то] тре
бало да ja почне и да ja изгради водоводната линиjа веднаш кога
на жиро-сметката ке примел една третина од вкупниот износ на
инвестициjата. Понатаму, од списите е утврдено дека тужените како
потписници на спогодбата не ги платиле предвидените парични сред
ства, а не потпишале и посебен договор составен од тужителот околу
исполнуван.е на обврските, што довело и до спорот.

По настанатиот судир на надлежност мегу суцот на здружениот
труд и окружниот стопански суц за тоа ко] треба да одлучува во
спор от, Советет во Врховниот суд на Македониjа составен во смиела
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на чл. 50 ст. 2 од СРС наjде дека во оваа правна работа треба да
одлучува окружниот стопански суц, од овие причини:

При состоjба кога тужителот не е учесник и потписник на С:1-
моуправната спогодба, а тужените не го потпишале посебно изготве
ниот договор од тужителот, произлегува дека не се работи за спор
ко] произлегува од уредени самоуправни односи во смиела на одред
бите од чл. 587 ст. 1 од ззт. Во конкретниов случа] произлегува дека
мегу странките се работи за создадени односи за градетье, без учс
ство во остварениат доход и во заедничко поднесуван,е на ризик, што
упатува на заклучокот дека тоа не се смета за самоуправен однос,
чл. 587 ст. 2 од ззт. Со оглед на тоа што спорот се води мегу орга
низации на здружен труд, односно општествени правни лица, надле
жен да одлучува е ОКРУЖниот стопански суд. во смисла на чл. 45 од
ЗРС, а во врска со чл. 489 ст. 1т. 1 ОД зпп.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. броj 3/86 ОД
13. II 1986 г.)

83. Општинсниот соjуз на Социjалистичката младина ве е суб
[ект ОД чл. 45 ст. 1 т. а ОД зре па во спорот за дож мет,},организа
циjа на здружен труд и него стварно надлежен да постапува е оп
штинскиот СУД, како суд од опmта надлежност, а не стопанскиот суд.

Од образложението:

Според чл. 36 ст. 1 т. 5 алинеjа 1 од ЗРС општинските судови
се надлежни во граганските предмети во прв степен да судат спорови
за имотно-правни одно си, доколку со закон не е предвидена надлеж ..
ност на друг суд.

Во конкретниов случаj БО спорот како странки се [авуваат КРО
,,4 Ноември" оозт, "Водовод" - Б. и Соjузот на социjалистичката
младина - Б. а се работи за спор од имотно-правен однос, за па
рично побаруван.е поради исплата на наломссток за вода. Мегутоа,
тужениот соjуз на социjалистичка младина. - Б. не може да се смета
за субjект во смиела на чл. 4Б ст. 1 т. а од зре, бидеj,ки не е ре
гистриран, односно не претставува организациjа на здружен труд или
друга самоуправна заедница или организациjа.

Од горенаведеново произлегува дека за постапуван,е и одлучу
ватье во конкретниов спор ства рно и месно надлежен е Општинскиот
суд во Б.

(Решение на ВРХОБНИО1' суц на Македониjа, Р. бр. 2/89 од
19. 1 1989 г.)

84. Одредбитв од чл. 52 ст. 1 ОД ЗПП дека месно е надлежен
11 судот на чие подрачjе штетата с сторена се применуваат и во слу
чаи Кога се работи за штета Koja произлетува од повреда на договор
на обврска,

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Основан е наводат во баратьето за заштита на законитоста дека
првостепени:от и второстепениот суд при донесуватье на побиваните
решенига погрешно ги примениле опредбите од ЗПП за определува ..
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ьье месно надлежен суд за одлучувагье во правната работа Mei'y про.
цесните странки. Во случагов тужителката во тужбата поставила туж
бено баран,е за исполнуватье на договор, како и баратье за надсмес
ток на штета во вид на камата за девизните и ди:нарските средства.
Според одредбите на чл. 52 ст. 1 од ЗПП, за суден.е во спорови за
надомеоток на штета, покраj судот од општа месна надлежност, е
надлежен и судот на чие подрачjе е сторена штетата. Сосгогбата
дека тужителката имала место на живеегье во С. и ка] неа се наогал
купенист телевизор, покажува дека тука се трпи штетата. Двете туж
бени баран-а произлегуваат од истиот правен однос, Според тоа, ту
жителката имала право да избира пред ко] месно надлежен суд ке
ja поднесе тужбата во врека со баран-ето за надоместок на штета,
а во случагов тоа е судот во местото каде што живее таа. Истиот суд
е надлежен да оцлучува и по првото поставено баран,е за исполнува
тье на договор от. Ова е од причина што за двете тужбени баразъа
стварно надлежен да одлучува е редовниот суд од општа надлеж
ност, односно општинскиот суд. па немало законски основ за раздво
[уван.е на постапката во смисла на чл. 278 ст. 1 од ЗПП.

(Решение на Врховниот суд на Македонига. Гзз. бр. 5З/85 од
29. VПI 1985 г.)

85. Кога во тужбата со повейе тужбени баран-а, едното од ба
разьата е од стварно правна природа, месната надлежиост се опреде
лупа според одредбитв од чл. 56 од ЗПП, кои [а одредуваат исклучи
вата месна надлежиост.

Од образложението:

Од тужбата на тужителката се гледа дека таа поставила три
баратьа . да се раскине договорот за подарок. да се раскине догово
рот за размена на станови и да се утврди дека таа е сопственик на
станот што се наога во градат О. Кога во тужбата се поставени повейе
тужбени баран.а, како што е во случаjов, а едното од баразъата е
од ства рна правна природа, месната надлежност на суцот се опреде
лува според одредбите од чл. 56 од ЗПП, кои одредби ja определу
ваат искпучивата месна надлежност. БидеjJ{:и тужителката, покраj ба ..
ран.ата од облигационото правна природа - за раскинуватье на до
говорите за подарок и размена, поставила и баран-е од стварно прав
на природа - да се утврди правото на сопственост на станот во гра
дат О., произлегува дека во случаjот месно надлежен за суден.е е
судот во градот О., каде што се наога станот.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Р. бр. 38/89 од
28. VП 1989 г.)

86. Ако еден ОД тужените го признал тужбеното баратье на
рочиштето на кое не бил присутен другиот тужен, а на некое од
подоцнежните Рочишта на кое не бил присутен првиот тужен, го
признал тужбеното бараlЬе Другиот тужен ИСПолнстисе условите за
доиесуваlЬе пресуда врз основа на признание од чл. 331 од зпп.

Од Образложението:

Првостепецата пресуда е донесена врз основа на признание,
па таквата пресуда ja потврдил и второстепениот суд.
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Тужената 3. ПО повод тужбата и веке закажаната главна рас
права за 14. V 1986 Г., се [авила во Општинскиот суд во Т. и на за
писник од 6. V 1986 1'., пред судиjа на то] суд, дала одговор на туж
бата. Како што се гледа од записникот, тужената 3. во цел ост го
признала тужбеното баратье на тужителката во ништо не оспорувайси
дека 1/2 од спорната кука и припага на тужителката Н.

Врз основа на таквиот одговор на тужбата од тужената 3.,
првостепениот суд на натамошните рочишта за главна расправа не
ja повикувал тужената 3. по неjзиното признание на тужбеното бара
гье, постапката продолжила ка] првостепениот суд со изведуван.е до
кази поради оспоруватьето на тужбеното барагье од тужениот д. Ме
гутоа, бидейси, конечно, на рочиштето за главна расправа на 6. VI
1986 г. и ово] тужен го признал. тужбеното баратье, првостепениот
суд, во смиела на чл. 331 од 3ПП, ja донел пресулата врз основа на
признание.

Според мислеььето на Врховниот суд на Македониjа, немало
потреба првостепениот суд да ja повикува тужената 3. на рочиштето
пред сулот, при положба кога за неа тужбеното барагье не било сп"'Oj)
но, ниту нетзиното отсуство претставувало процесна пречка за одржу
ван-е на рочиштето при, изведувагьето на доказите со другите странки.

Согласно со чл. 331 ст. 1 од 3ПП, ако тужениот до заклучу
ван.ето на главната расправа го признае тужбеното баране. судот
без натамошно расправагье ке донесе пресуда со кога ке го уважи
тужбеното барагье.

Тоа значи дека по однос на тужената 3. биле исполнети усло
вите за донесуватье пресуда врз основа на признание, со самото при
энаван,е дадено на запи сник пред општинскиот суд во Т. Тужената
З. можела да го отповика признанието наjдоцна до донееуван.ето на
пресудата, потоа во правен лек ако сметала дека признанието е даде
но во заблуда или под влиjание, принуда или превара - чл. 331
ст. 4 и чл. 353 ст. 2 од ЗПП.

Тужената 3. не го повлекла признанието до донесуван.ето на
пресуда ка] првостепениот суд.

Жалбениот навод дека изjавата пред Општинскиот суд во Т.
е дадена во заблуда бил ценет од второстепениот суд и одбиен како
неоснован.

Таков навод е истакнат и во ревизиjата и ово] суд наога дека
е неоснован. Имено, како што се гледа од записникот од 6. V 1986
г. на Општинскиот суд во Т. сосема е [асно дека тужената сама приета
пила во судот и замолила да даде одговор на тужбата по спорат
П. бр. 340(86 евидентиран ка] Општинскиот суд ВО О., по ко] било
закажано рочиште за 14. V 1986 г. Тужената во саогот одгавар на
тужбата подробно изнесува околности со приэнаватье на факти изне
сени во тужбата од што следувало и признаване на тужбеното баран-е.
Според гоа, не може да се види, ниту да се насети дека тужената
била во заблуда, под влиjание, принуда или превара.

(Пресуда на Врховниот су,щ на Македониjа, Рев. бр. 924/87 од
8. ХII 1987 г.)
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87. Доказ со сослушуватьв само на една од странките не може
да се изведе поради тоа што од вейе изведените докази доволно
била утврдена фактичката состоjба.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Како што се гледа од списите, на рочиштето од 16. XI 1987
Г., првостепениот суд донел одлука, покраj другите докази, да изведе
и доказ со распит на странки во смисла на чл. 264 од ЗПП. Тоа
рочиште го одложил со закажувагье на ново рочиште за 10. ХII
1987 г., при што ги известил сите странки да се [ават на новозака
жаното рочиште со забелешка дека ке се изведе доказ со распит па
странките. На рочиштето за главната расправа на 10. ХII 1987 г.,
биле присутни сите странки. Мегутоа. како што се гледа од записни
кот за расправата, судот извел доказ со распит само на тужителот
г. За тужителот Л. и за тужениот Б. само констатирал дека нивниот
распит како странки не е потребен, затоа што од дотогаш изведе
ните докази доволно била утврдена фактичка состоjба.

Според мисленето на Врховниот суд на Македониjа, првосте
пениот суд бил должен да ги распита сите присутни странки, затоа
што одлуката на судот била да се раепитаат сите странки заради
што и сите странки поради таа претходна забелешка присуствувале
на рочиштето кога се изведувал ово] доказ. Понатаму, првостепе
ниот суд не то отповикал процесното решение со кое одлучил да го
изведе ово] доказ, туку само констатирал дека доволно била утврдена
фактичката состоjба. Во случаjов првостепениот суд немал претпэ
ставка и од чл. 265 од ЗПП за да изведе доказ со распит само на
тужителот r. Имено, присутни биле и тужителот Л. и тужениот, па
судот немал основна причина да не ги распита и нив во свогство
на странка.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр, 639/88 од
25. VIII 1988 г.)

88. Кога против првостепената одлука изjавиле песебви жалби
тужениот и вмешувачот во спорот. вгоростепениот суд е должен по
двете жалби да донесе една одлука.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Бараььето за заштита на законитоста е основано.
Во баразъето правилно се укажува на повредата на законот

сторена од страна на второстепениот суд, затоа што според одред
бите од чл. 208 од ЗПП, процесиите деjствиjа на вмешувачот за
странката на кога и се придружил имаат правно деjство ако не се
во спротивност со неjзините деjствиjа. Вмешувачот во процесот не
е странка, па пресудата и не може да гласи на него, односно со
пресудата не може вмешувачот да се прими како тужена странка,
како што погрешно тоа то сторил второстепениот суд со побиваната
пресуда.

Освен тоа, второстепенист суд решавазки одделно по жалбата
на вмешувачот со пресудата од 25. II 1986 г., а одделно по жалбата
на тужениот со пресудата од 19. V 1986 1'., донел две различни одлуки
по однос на првостепената пресуда. така што не може да се иепита
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материjалната правосилност. односно извесноста во поглед на тужбе
ното баран.е.

Затоа и Ба баратвето основано се укажува на повредите на
заканат, бидеjки со побиваната пресуда второстепениот суд сторил
суштествени повреди на одредбите од процесната постапка од член
354 ст. 1 в. в. со чл. 208 од ЗПП, поради што, еогласно со чл.
408 ст. 2 в. в. со чл. 394 ст. 1 од ЗПП следуваше баратьето эя
заштита на законитоста да се уважи и предметот да му се врати на
второстепенист суд на повторно суден.е.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 112/86
од 25. ХП 1986 г.)

89. Доколку не е покрената вонпроцесна постапка за лишуван,е
од деловиа способност, се претиоставува дека лицето кое се [авува
како странка во процесната постапка е деловнс способно, па еудот
не прави суштествена повреда на одредбите од процесвата постацка
кога lte ГО одбие предлогот на другата странка да се спроведе вепгга
чеlЬе за да се утврди дали тоа лице е деловпо способно.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Во ревизиjата неосновано се истакнува на сторена повреда на
одредбите од процесната постапка на начин што првостепениот суд
не го прифатил предлагат на тужениот за спроведуватье вештачезье
за душевна состоjба на тужителот, односно дали може слободно да
ja изразува евотата волjа, бидегйи побиваните пресуди исклучиво се
засновале врз неговиот и:сказ. Ова е затоа што спрема тужителот не
е поведена постапка за потполно или делумно лишувагье од делов
ната способност поради неговата душевна еостоjба, па се претпоста
вува дека то] деЛОБНОе способен и правилно постапил првостепениот
суд кога вака истакнатиот предлог го одбил како неоснован.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Рев. бр. 90/86 од
4. II 1986 г.)

90. Ако примачет - адресантот само со броjки напишал кога
ja примил пресудата, дагумот напишан ОД адресантот со броjки се
зема како меродавен.

Од образложението:

Основани се наводите во баран-ето за заштита на законитоста
за суштествени повреди на одредбите од процесната постапка. Како
што се гледа од списите во предметот, на досгавнипата примачот -
адресантот со броjки напишал дека пресудата ja примил на 7. ХI
1985 г., наместо датумот да го назначи и со букви, како што е
предвидено во чл. 149 ст. 1 од ЗПП според ко] потврдата за извр
шеното доставуватье (доставницата) ja потпишуваат примачот и до
ставувачот, а примачот на доставнипата со букви сам ке го напише
денот на приемат. Во случаjов е направен пропуст со неназначува
тьето со букви од примачот на датумот на приемат, но то] пропуст
е на доставувачот ко] бил должен да инсистира датумот да се внесе
и со букви. Кога примачот, сепак, само со броjки ке го означи дату-
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мот на приемст на пресудала. го] латум треба да сс земе како
веродостоен во поглед на дснот на ПРИС:\ЮТ.

(Решение на ВРХОБНИОТ сул на Макслоии]а. Гзз. бр. 45/86 од
10. VП 1986 г.)

91. Нс постои суштествена повреда на процесната постапна кога
постапката е водена на македонски [азик, а сгранкага Koja зборува
српскохрвагски [азик изтавила дека го познава македонскиот [азик
и поради гоа не бара преведувач,

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Неосновано е ревизиониот навод дека пони ските судови сто
РИЛё суштсствена повреда според чл. ЗS4 ст. 2 т. 8 од ЗПП со тоа
што постапката е водена на македонски jазик и покраj тоа што
тужителот е Србин, па требало то] постапката да ja следи на своют
српскохрватски jазик.

Согласно со чл. 102 ст. 2 од зпп странките и другите учес
ници во постапката ке се поучат за правото усната постапка пред
судот да ja следат на евогот [азик со посредство на толкувач. Тис
можат да се одречат од ваквото право ако изjават дека го знаат
[азикот на ко] се води постапката.

Во конкретниов случа] тужителот бил поучен за правото по
стапката да ja следи на евогот [азик, но изjавил дека го познава
макецонскиот jазик и не бара преведувач, што е констатирано и на
записникот за главната расправа. Од тоа произлегува дека не постои
ускратуватье на правото на употреба на евогот jазик бидеjки од на
веденото право тужителот изречно се откажал.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 165/85 ОД
4. IV 1985 г.)

!>2. Постои суштествена повреда на одредбите од чл. 354 ст.
2 т. гз ОД зпп .ако тужителите кои не биле упатени ва процес од
оставинскиот суд, во спорот по тужба за утврдуватье не обjасниле
во што е НИВНИОТ правен интерес за псднесуван-е на тужбата во
смиела па чл. 187 од 3ПП, а судот не побарал да го сторат тоа.

Од образложението:

Според чл. 64 од ЗН, тестаменгот може да се поништува пора
ди магеритално-правни. а според чл. 80 од ЗН поради формално
правни причини. Во случаjов е барано поништуватье на усниот теста ..
мент на сега покошата од причини што таа не изjав.ила сво[а по
следна волга пред сведоци, а тоа упатува на заклучок дека се барало
поништуван,е на тестаментот од Формално-правни причини. Согласно
со чл. 76 од ЗН завештателот може да ja изjави свогата последна
волjа усно пред дваjца сведоци само ако поради исклучителни окол
ности не е во м.ожност да состави писмен тестамент. Според одред
бите од чл. 64 и 80 од ЗН поништуваIЬе на тестаментот може да
бара само лицето што има правен интерес. Согласно со чл. 167, 168 11
169 од ЗВП, оставинскиот суд може во случаите предвидени во тис
членони да упати некои од учесн:иците во постапката за распраВaIье
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на оставината да поведат процес, одноено да поведат постапка пред
управниот орган.

Значи, процес во врека со оставина може да се поведе или
по упат на оставинскиот суд или без таков упат. Разликата е во
тоа што во случа; кога судот упатил неко] од учесниците да поведе
процес, постоегьето на нивниот интерес се претпосгавува, додека во
случа] процесот да го повело лице што не е упатено од оставиискист
суд, тоа лице свогот правен интерес мора да го стори нерогатен.
БидеN(и тужителите не се упатени на процес од оставинскиот сул.
нивиата тужба има карактер на тужба за утврдуватье од чл. 187
од ЗПП, а тоа значи дека морале да обjаснат во што се сосгои
нивниот правен интерес за неjзиното поднесуватье и да го сторат
нерогатно. Тие тоа не го сториле, а ниту судовите во редовната
постапка не го утврдиле нивниот правен интерес за повецуван,е на
процесот. Со таквото постапуватье, според мислен-ето на Врховниот
суд на Македониjа, пониските судови сториле суштествена повреда
на одредбите од процесната постапка од чл. 354 ст. 2 т. 13 од ЗПП,
затоа што нивниот пропуст пресудите ги прави неразбирливи и не
може да се испита дали тужбата е дозволена, или не едозволена,
поради што и следуваше да се уважи ревизиjата и пресудите на
пониските судови да се укинат. При повторното судегье ке треба да
се утврди дали тужителите имаат правен: интерес за поднесуван.е на
тужбата и ако имаат да се образложи во што се состои то] интерес,
а ако немаат интерес тужбата да се отфрли како недозволена.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа,. Рев. бр. 285/86 од
12. Х! 1986 г.)

93. Постои суштествена повреда па одредбите од чл. 354 ст.
2 т. 13 од ЗПП, кога во диспозитявот на пресудата донесена во
спор эа предававьв во владение на дел од недвижен имот не се
означени точните мери и граници на то] дел.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,
Основан е наводот во ревизигата за сторена суштествена повре

да на одредбите од процесната постапка од чл. 354 ст. 2 т. 13 од
ЗПП, бидейси изреката на првостепената пресуда не е разбирлива.
Како што се гледа од списите по делото, првостепениот суд ува
жуваj,l(и го тужбеното баратье на тужителот, покраj другото, утврдил
дека тужителот е сопственик, по основ на наследство од покоjниот
му татко и по основ на физичка делба со тужениот му брат, на
една половина и тоа на источната од КП. бр. 1411 кора има вкупна
површина од 1704 т2 и ги задолжил тужените тоа право да му
го признаат на тужителот, а тужениот, ревидентот, то] дел од пар
целата и да му го предаде во владение, без притоа во изреката на
пресудата да назначи, со мери и: граници, ко] дел од парцелата ту
жениот е должен да му ja предаде. Окружниот суд, одлучуватки по
жалбата на тужениот ко] укажал на ово] недостаток на првостепе
ната пресуда. заклучил дека првостепениот суд не сторил суштестве
на повреда на одредбите од процесшата постапка заклучувайси пригоа
дека и со постоjните индикации се работи за источниот дел од пар
целата дека пресудата може да се изврши, поради што и вакви от
жалбен навод не го прифатил. ;

Мегутоа, според оценката на Врховниот суд на Македониjа со
наквото постапуватье и двата пони ски суда сторил е суштествена по-
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вреда на опредбите од процесната постаика ОД чл. 354 СТ. 2 т. 13
од ЗПП. Имено, во изреката на пресулата со Koja тужениот е эа
должен на некое деjствие (чинен-е). а посебно на предаван-е во вла
дение на дел од недвижност, мора [асно да биде назначено Koja с
неговата обврска, т. е. предметот на извршуван.е мора да биде опре
делен со точни мерки и граници, зашто само на то] начин обврската
е разбирлива. Во спротивно, извршуваььето на пресудата може да
биде отежнато или невозможно, што од сво[а страна предизвикува
нови процеси, непотребни трошоци и слично.

Поради гореизложеното, бидеj].iи со двете пресуди се сторени
суштествени повреди на опредбите од процесната постапка, согласно
чл. 394 СТ. 1 од ЗПП, следуваше тие да се укинат 11 предметот да
му се врати на општинскиот суд на повторно судеьье.

При повторното суден.е, првостепениот суд ке треба да утвр
ди и но изреката на евогага пресуда точно да назначи, со мери »1
граници, ко] е спорни от дел од парцелата и што точно се задолжува
тужениот да 1\'1У предаде во владение на тужителот. ако повторно
му го уважи тужбеното барагье на тужителот.

{Решение на Врховниот суд на Македониjа, РеВ. бр. 335/85 од
17. тх 1985 г.)

94. Кога судското порамнуватье сс побива поради недостаток на
овластувшье на лицето што го склучило побиването, тоа се врши со
тужба во друг спор, а не со правни лексви во истиот спор.

Од образпожението:
Стопанскиот суд на Македсниjа ja отфрлил жалбата како не

дозволена сметайси дека судското порамнуватье не може да се побива
со жалба, бидеj1си тоа не е судска одлука, така што само со тужба
може да се бара поништуван.е на порамнуван.ето - спогодбата.
Ова е од причини што еудската спогодба треба да се третира како
и секо] друг договор, поради што таа може да се побива со тужба
онака како што може со тужба да се побива и секаква спогодба
било таа да е сулска или вонсудска.

И според мислетьето на Врховниот суд на Македониjа жалбата
против судската спогодба е недозволена бидеjlКИ судската спогодба,
односно порамнувазьето. не може да се побива со жалба, туку со
посебен сулски спор. Ова е и во случаj кога спогодбата, порамиува
тьето, се побива со тврден,е дека лицето што ja склучило судскатз
спогодба - порамнувагьето, немало овластувагье за тоа.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 125/85 од
19. III 1985 г.)

95. Тужениот KOj ГИ задржал предметите што и припаi'аат на
тужителката, па потоа му rи предал на CBOjOT татко со кого живее
lto заедпичко домаliинство, пасивно е легитимиран во сопствевичкиот
спор во KOj се бара нивно BpaltalЬe.

Од образложението:

Основан е наводот во ревизиjата за сторена суштествена повре
да на одредбите на процесната постапка, бидеji'Ки нем_а ПРИЧиДl1 ;Щ
решавачките факти чл. З54 ст. 2 т. 13 ОД ЗПП.
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Врз основа на изведените докази и двата суда утврдиле дека
при раСКНП:УБшьеН[1 брачната эаедчица мегу странките сите спорни
предмети што се предмет на тужбено го барагьс. тужениот ги одз ел
СД тужителката и му ги дал на саогот татко, така што тие биле
во негово владение. И ЕО времето на поднесувагьето на тужбата пред
метите биле во владение на таткото на тужителот, па без разлика
што тужениот живеел во куката на своите родители, нашле дека
то] не е пасивно легитимиран во ово] спор, а тужителката своето
право можела да го остварува со пасе бна тужба против свогот СВС
кор - држателот на предметите.

Мегутоа, ВО текст на постапката не е утврден битниот факт
дали странките живеело во едно семетно домакинство или не, До
колку живееле во заеднипа, според мислетьето на ово] суд треба да
се прими дека и тужениот е пасивно легитимиран, а не само него
виат татко. ИСТО така според мислетьето на ово] суд, И ако живеат
во посебни домайинства СУдОТбил должен да утврди како, односно
зошто тужениот му ги дал предметите на свогот татко, односно дали
затоа што сметал дека се негови или пак да ги чува со цел да се
осуетат правата на тужителката.

Бидеjl-i:и овие факти не се утврдувани, а тие се од суштественс
эначетье за правилно одлучувагье по спорот. следуваше ревизигата да
се уважи, побиваните пресуди да се укинат и предме-гот да му се
врати. на првостепениот суц на повторно суден,е, согласно со чл.
394 од зпп.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 88/86 од
11. хг 1986 г.)

96. Не постои пресудана работа кога во поранешниот спор С'
одбиено тужбеното баратье. на сега тужениог СО кое се бара да се
утврди неговото право на. сопетвеност на недвижност, а во ово]
спор па сега тужителот, ко; во претходниот спор бил тужен и му
е признато правото на сопотвеност врз истата недвижност. ..'

Од о бр а з л о ж е н и е т о ,

Не основани се навадите во ревизигата за суштествени повреди
на одредбите од процесната постапка кои според ревизигата се со
стоеле во гоа што и двата суда не ja отфрлиле тужбата поради
пресудена работа, туку го упажиле тужбеното бараIЬе утврдуваj!ки
дека сопственикот на предметните парцели е тужителот.

Имено; во претходниот спор е одбиено тужбеното бараIЬе на
сега тужениот, спрема сега тужителот да се утврди дека тие се соп
ственици на предметните парцели. Со тоа според мислеlЬето на OBOj
суд не ,е создадена претпоставка за пресудена работа по однос на
-гужбеното барюье на тужителот со кое се бара да се утврди дека
предметните парцели ЩJетставуваат негова сопственост, имаjки' пред
вид дека не постои пресуда со Koja е решено спорното праШaIье
мегу странките за сопственост на предметните парцели. Пресудена
работа би постоела кога со пресуда би било утврдено дека сите
.тужени имаат право на сопственост на спорниот имот, а тужителот
БО OBOj предмет :бара .да се пресуди обратно.

(Пресуда аа ВРХОВНИ:ОТ' суд на Македониjа, Рев. бр.' 1155/86 од
21.. Х 1986 г.)
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97. А1(:О спорот почнал да тече како спор ОД мала вредност, а
подопна се трансформира» ЮО редовен спор поради зголемепо ТУЖ~
бено барагье, второстспениот суд бил должен да ги оценува и жал
бените наВОДII ПО однос на утврдената фактичка с(н:тоjба, би:деjlf.и
БО спротивнэ прави суштествена повреда на :ПРОЦСС".dатапостапна ОД
ЧЛ. ::>54 ст. 1 ЕО врсна СО чл. 461: од ЗПП.

Од образложението:

tJ

ПрвостеПеНИОТ суд му го одбил тужбеното баран,е на тужителот
со кое барал да се задолжи тужениот да му плати надсместок на
штета.

Второстепеиист суд, одлучуваjiки во жалбена посталка. не ги
оценил жалбените наводи за погрешно и непотполно утврдена фак
тичка соототба. образложуваьйи дека се работи за спор од мала
вредност во смиела на чл. 467 ОД ЗПП и дека пресудата не може
да се побива поради факти чка состоjба.

Врховниот сул на Македониjа го уважи баразъето за эаштита
на эакоиитоста и ja укина второстепената пресуда од причина што
наше дека второстепениот суд сторил сушгествена повреда на про
цесната постапна кога пропуштил да ти сцени жал бените наводи кои
укажувале на непотполно утврдена фактичка состо[ба. Во конкрет
ниов случа] бил поведен спор за надсместок на штета, а поради
висината на баратвето се гледало дека тоа е спор од мала вредност.
Мегутоа, тужителот го преиначип тужбеното баран,е во смиспа на
тоа што [а зголемил вредноета во текат на постапката и со така
поставено баратье спорот преминал во редовен спор. При ваква транс
формацига на спор от во жалбената постапка второстепенист суд бип
должен да ги оцени :и жалбените наводи кои укажувале на фактич
кат;) состоjба .

. ' (решеrxoи на Врховниот суд на Македонига. ГЗЗ. бр. 59/89 од
1989 '., . ~'л._

i (

j 98. Не е доэволена тужбата со Iioja се бара УТПРд:УnаlЬе дека
одредена неДВJ1:Ш:НОСТбила предмет па договор за продажба би:деjки
со неа се бара YTBpдy:вalЬc на одредсн фЮIТ, а ве право или правен
одиое.

Од образложението:

Окружниот суд ja потврдил пресудата на општинскиот суд СИ
Koja му било уважено тужбеното барюье на тужителот и е утврдено
лека предмет на договор ОТ за продажба склучен мегу странк:ите
била целата површ:ина на КП бр. 327 и бр. 328, заедно со обjектитt:
изградени на нив, па е задолжен тужениот тоа право да го признае.

Против правосилните првостепената и второстепената пресуда
е поднесено бараIЬе за заштита на законитоста од JaBHOTo обвини
телство на Македониjа поради сторена суштествена повреда на пре
цесната постапка.

Брховниот суд на Македониjа наjде дека барю-ьето за заштита
на законитоста е основано. Пониските .СУДОЕИ при донесува!Ьето на
побиваните пресуди сториле суштествена повреда на постапката 0/1
ЧЛ. 354 ст. 2 т. 3 ОД ЗПП, бидеjliи одлучувале по барюье во спор от
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кое нс слага во сулска надлежиост. Имено, тужителот со тужбата
барал: да сс утврди спрема тужениот дека предметот на договорот
за продажба склучен мегу странките била површината на двете ка
тастарски парцели целосно. заедно сс обгектите изградени на нив.
и да се задолжи тужениот тоа да го признае. Мегутоа, од вакь
поставеното тужбено баран-е произпегува дека тужителот барал да
се утврди постоегье на факт, а не постоен,е право или правен однос.
Во смисна на одредбите од чл. 187 СТ.1 од зпп тужителот ЕО туж
бата може да бара судот само да утврди постоен.е, односно непо
стоен,е на некое право или правен однос, или вистинитост. одно сно
невистинитост. на некога исправа.

Со оглед на тоа што тужителот во тужбата барал да се утвр
ДИ што е предмет на договорот за купопродажба. [асно е дека се
барало утврдуван,е на факт, а не на право или правен однос. ЗЕ
таКБО тужбено барагье судот не бил надлежен да одлучува и тужбата
трсбало lt~....~~_QТФРД~J,.,во .смисла на ЧЛ.16 ст. 1 од зпп. --------.--

., -(Fешенис на'" Врх'ОБJii1'(Уг' 'суд на Македониjа, ГЗЗ. бр. 36/86 од
j 6. IX 1986 г.)

99. Во брачните и статусните спорови, кога двете странки сс
државjани на СФРJ, а живеат во странство, надлежноета на сгран
скиот суД може да ес договоря, или таа надлежиост може да ее
прифати, па во постапката за призваван-е на странеката одлука таа
ке се признае ако двете странки ja прифатиле надлежноста, односно
не приговориле на надлежноета на странскиот еуд во текот на по
етапката.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,
Првостепениот суд одбиватйи го барагьето за приэнаван.е на

сгранската сулска пресуда наведува дека баран-ето е неосновано, би
деj:ки се работи за jугословенски државjани кои имаат посгогано
живеалиште во jугославиjа, па според тоа постои исклучителна над
лежност на судот на сфрJ, согласно со чл. 61 ст. 2 и чл. 64 ст. 2
од зрсзпдзоо. Мегутоа, од списите во предметот и посебно од
жалбата на барателот се гледа дека во времето на донееувавето на
пресулата. чие извршуватье сс бара, странките живееле во Шведска.
Според 1'03, околноста дали тоа живеен-е во llIведска има карактер
на живеалиште е од суштествено значеlЬе за тоа дали постои иск.лу
чителна надлсжност на судот во СФРj. Затаа првостепениот суд тре
бало со тоа праШaIье подетално да се занимава, имаjil{и ги предвид
одредбите од ЗПЖПГ.

Според iVшслеlЬСТОна Врховниот суд на Македониjа, доколку
не се работи за исклучителна надлежност на суДот во сфрJ, во брач
ните и статусните спорови надлежноста на странскиот суд може да
се договори, или да се прифати таа надлежност и во постапката 3~
признаваThе на странската од.лука таа ~e се признае ако двете стран,
ки ja прифатиле таа надлежност, одно сно ако не приговориле на
падлежноста на страНСКИ0Т суд во времето на cyдelЬeTo.

Со оглед на тоз што овие околности не се ИСIIитани и нема
причини за нив во првостепеното решени~, сторена е суштествена
повреда на одредбите ОД процесната постапка ад чл. 354 ст. 2 т.
1S од зпп. бидеj!К.и решението има недастатоци поради кои не
може да. се испита, па согласно со чл. 380 ст. 1 ·Г. 3 ОД зпп сл~-
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дунаше нападнатото решение да ое укине и предметот да се врати
на повторно судетье.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, ГЖ. бр. 1/85 од
26. П 1985 г.)

100. Судот прави суштествена повреда ва одредбите од про
цесната постапна кога ja заклучува главната расправа ВО смиела па
одредбиге од чл. 304 ст. 2 ОД зпп, со тоа што надвор ОД рочиштето
извршил УВИД ВО писмени докази што доподнително Re настанат, а
не постоеле во време на заклучуваэьето на главната расправа.

Од обраэложението:

Основани се ревизионите наводи за стерени суштествени повре
ди на опредбите на процесната постапка.

Според чл. 304 ст. 2 од ЗПП советот може да одлучи да ja
заклучи главната расправа и кога останало да се прибават извеени
списи што содржат докази потребни за одлучуватье или ако треба
да се почека записникот за показите изведени од замолен судитя,
ако странките се откажат од расправан.ето по ТИ'~ докази или ако
советот смета дека тоа расправатье е непотребно.

Во конкрегииов случаj, на завршната ратправа Еа 7. ХI 19~4
Г., одржана во отсуство на тужените, како што се гледа од запис
кикот, биле изведени доказите наброени во првостепената пресуда.
освен увидот во пресудата Гж. бр. 668/85 од 27. II 1985 Г., и И. бр.
1491/85, кои одпуки И не постоеле на денот на пресудувавето, би
деjки имаат датуми од наредната 1985 Г., поради што при донесу
ватьето на свогата пресуда судот не можел да се повикува на нив.
Според тоа првостепениот суд не постапувал согласно со одредбите
од чл. 304 ст. 2 ОД ЗПП, затоа што согласно со овза одредба одлу
ките на кои судот се повикува во моменгот на пресудуватьето морале
да бидат познати, односно извесни. Цитирайси ги, пак, како докази
врз основа на кои ja засновал евотата одлука, првостепениот суд ги
повредил принципите на контрадикторноста, усноста и непосредноета
и [авноста на главната расправа, а второстепениот суд ваквата повре
да не ja отстранил, со што е сторена суштествена повреда на од
редбите од чл. 354 ст. 2 т. 7 од ЗПП.

Поради гореизнесеното, следуваше и двете пресуди да се уки
нат и предметот да се врати на повторно суден.е.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 799/86 ОД
:15. VII 1986 г.)

101. Кога во текот на постапката не е укажувано дека полно
мошникот на организациjата на эдружен труд нема положено пра
воеуден пепит.. а се работи за спор со вредност погодема од 50.000
дин., не може пораДJ{ гоа да се смета дека постои апсолутна суш
тествена повреда на одредбите од процесната постапка од чл. 352
ст. 2 од зпп.

Од образложението:

Според чл. 91 од ЗПП во спор за имотно-правни бараlЬа, ако
вредноста на предметот на спорат ja преминува сумата од 50.000
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динари, полномошницитс на организациите на эдружен труд и На
другите самоуправни организации: и засдници може да бидат само
лица кои имаат положено правссуден испит.

Мегутоа. постапуван.ето спротивнс на оваа одредба претета
вува апсолутна суштествена повреда на опрелбите на ЗПП само во
случа] кога во текат на постапката е укажувано на ваков пропуст.
а то] пропуст не биде отстранет од судот. Во ово] случа], кога ниту
сдна од процесиите странки не приговорила на ваквиот недостаток
на полномошникот на тужената страна, па макар и то] да постои,
таквиот пропуст не повлекува незаконитост и неправилност на пре
судиге. ниту доведува до поинакво одлучуван.е во конкретнава прав
на работа. Ова е дотолку повекс што ваквата обврска за задолжителен
правссуден испит на полномошникот на странката поради вредноста
на спорот е воспоставена заради заштита на општествените средства
и располагазьа кои можат да се вршат во постапката при диспоэи
циjа од странките. поради што законот ги става под сомнение ис
куството и: стручноста на полномошникот ко] ги штити интересите
на ООЗТ. Со донесените одлуки во случагов не се повредунаат оп
штественитв интереси, одно сно не се задира во нив, со оглед на
исходот на спорот. бидеNiи странката кога го добила спорат ja
застапувал полпомошник .без положен правосуден испит, а на оваа
повреда се повикува странката ко+а го изгубила спорот. кога била
застапувана од полномошник со положен правссуден испит.

Од горните причини следуваше ревизиjата да се одбие како
неоснована.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 33/85 од
21. 1 1985 г.)

102. Kaj сопарвичарствата, кога не се работи за единствено
сопарничарство, по однос на дозволеноста на ревизшата. меродавна
е вредноста на предметот на спорот за ceKoj сопарничар, а ве вкуп
ната вредност на предметот на спорот во го] процес.

Од образложението:

Според чл. 382 ст. 2 и 3 од зпп, против правосилна пресуда
донесена во втор степен странките можат да изjават ревизиjа по кога
тужбеното бараьье се однесува на парично побаруван.е, ако вредноста
на предметот на спорот од побиванист дел на правосилната пресуда
преминува 50.000,00 динари, односно ако вредноста на предметот на
спорот што го навел тужителот во тужбата преминува 50.000,00 ди
нари.

Во случаjов, како што се гледа од списите во предметот од спо
рот,· секо] од тужените е задолжен на плайагье износ чиjа висина не
преминува 50.000,00 динари. Така, вредноста на спорот за секога од
тужените поодделно изнесува и гоа. за тужениот Ж. и. 32.300,00 ди
нари, за тужениот Р. В. 23.600,00 динари, за тужениот з. В. 26.150,00
динари, за тужениот Т. п. 27.000,00 динари, за тужениот Д. В. 20.850,00
дин., за Т. п. 20.850,00 дин., за п. и. 20.850,00 дин., за Б. Б. 23.600,00
дин., за Т. с. 20.100,00 дин. што вкупно изнесува 218.300,00. динари.
Поагайси од тоа дека секо] од тужените е caMocTojHa странка и од
тоа дека неговите деjствиjа или пропуштаrъа не им користат ниту
им штетат на другите тужени (сопарничари) по однос на дозволеноста
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на ревизигата меродавна е вредноста на спорот за секо] тужител,
ко[а во случагов не преминува 50.000,00 дин. за секо] од тужените,
поради што изjавената ревизига е недозволена.

Поради горе изложеното а согласно со чл. 392 од ЗПП, следу
Баше изгавеиата ревизиjа да се отфрли како недоэволена.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 1319/86 од
25. ХII 1986 г.)

103. Доверителот не може да бара во процесна постапна да се
утврди вредноета на предметите што му се досудани со правосилна
пресуда, а кои во постапката за присилно извршувазье не се прона].
дени ка] должникот, ТУКУ гоа Може да го бара само ВО извршната
постапка. Со ова не се искпучува межноста во спор да се бара ва
доместон ва шгета.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Од изведените докази во текот на редовната постапка прво
степениот суд утврдил, а тоа го прифатил и второстепениот суд, дека
тужителката водела спор за сопственост на предмети, во ко] тужбено
то баран.е и било делумно уважено со пресудата П. бр. 624/84 од
17. 1 1985 г. кога во постапката по жалба станала лравасилна. Во те
кат на извршната постапка предметните предмети не биле наjдени
ка] извршеникот, поради што предлагачката изjавила дека се отка
жала од извршуван.ето, поради намерата да поднесе тужба за нова
проценка на предметите.

При вака утврдената фактичка состоjба, правидно е применет
. заканат кога тужбата на т жителкат е отфрлена како не опуштенс;;,

поред чл. 214 од ЗИП, кога предметите н се наjдени Kai
должникот ни ка] трето лице, судот по предлог од доверителот, ке
ja процени вредноста на предметите и со решение ке определи долж
никот во определен рок да му го исплати износат на таа вредност.
Доверителот може да стави предлог во наведената смиела во рок од
8 дена од денот на известуватьето дека предметите не се наjдени
Врз основа на тоа решение доверител от може да предложи извршу
ван-е против должникот. Ако доверителот во определени от рок не
стави предлог должникот да му ja исплати вредноета на предметите,
судот ке го запре извршувагьето.

Тужителката, како доверител, според наведенава одредба, има
ла можност да побара од извршниот суд да ее задолжи должникот
со исплата на вредноста на предметите кои според извршната испра
ва требало да й бидат предадени. Во таков случа], извршниот суд
ВрШИ проценка на предметите според цените во моментот на доне
суван-ето на решението, за што донесува решение кое прететавува
извршна исправа, а иэвршуватьето се спроведува на начин пропишан
со ЗИП, заради наплата на парично побаруватье.

Од горенаведеново [асно е дека е излишна процесна постапка
заради утврдуван.е на вредноста на предметните предмети. Во ЗИП
се дадени решениjа за можните ситуации при извршуваььето што им
стотаг на располаган-е на странките. Според чл. 219 е пропишано дека
со опредбите од Заканат, за набавка на заменливи предмети на друга
страна и за исплата на вредноста на определени или заменливи пред
мети не се гиба во правото на доверителот во спор да бара од
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должникот надоместок на штетата што му е нанесена со тоа што
предававето. односно испораката на предметите не му е извршена.
Од изложените причини и според мислен.ето на Врховниот суд на
Македониjа, тужителката своите права треба да ги оствари во изврш
ната постапка според правилата за извршуватье заради намируване
на паричното побаруван,е.

(Решение на ВРХОВНИОТсуд на Македониjа, Рев. бр. 598/86 од
5. VI 1986 г.)

104. Второстепениот суд прави суштествена повреда на одред
бите од процеената постапна кога ВО пето време не одлучувал по
жалбите На двете странки, ТУКУ одлучувал само ПО едната од нив,

Од Образложението:

Основано се укажува во ревизиjата за сторени суштествени по
вреди на одредбите на ЗПП ОД страна на второстепениот суд. Прво
степената пресуда полномошникот на тужителката ja примил на 20.
IX 1984 г. и благовремено на 28. IX 1984 г. изjавил жалба ДО вто
роетепениот суд, преку првостепениот суд, Окружниот суд во Скогп-:
со побиваната пресуда одлучувал по жалбите на тужените, а вооп
што не се произнел по жалбата на тужителката.

Со ваквото постапувагье второстепениот суд сторил суштестве
на повреда на одредбата ОД чл. 354 ст, 1 в. в. со чл. 366 до 373 ол
ЗПП, бидеjl<и пропуштил да одлучува по жалбата на тужителката,
а што можело да биде од влиjание за донесувагье ца законита и пра
вилна пресуда. Ваквата повреда едозволен оенов за ревизиjа според
чл. 385 ст. 1 т. 2 ОД зпп.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 130/85 од
19. III 1985 г.)

105. При повторэвавето на постапката критериумот за оценка
на дояволеноста на ревизиjата се цени според вредноета на спор от
означена во тужбата со KOja започнала постапката.

Од образложението:

Според чл. 382 ст. 2 и 3 од зпп во врска со чл. 2 од зидзпп,
ревизиjа не е дозволена во имотноправни спорови, ако вредноета на
предметот на спорот во побивани от дел на право силната пресуда не
преминува 50.000,00 динари, одноено ако вредноста на предметот на
спор от што тужителот ja навел во тужбата не го преминува ово]
износ.

Како што се гледа од списите, вредноета на спорот што тужи
телат ja навел во тужбата во постапката чие повторуватье се бара
изнесува 1.000 динари и таа останува меродавна и во повторената
постапка. Имено, и повторената постапка како и процесната постапка
всушност е иницирана со поднесуватьето на тужбата (чл. 185 од зпп)
согласно со чл. 40 ст. 2 од ЗПП во ко] е пропишано дека кога туж
беното баран-е не се однесува на паричен износ, меродавна е вред
носта на предметот на спорат што тужителот ja назначил во тужбата.
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При ваквата состоjба, со оглед на вредноста на предметот на
спорот, а во смисла на горенаведените законск:и одредби, произлегу
ва дека е недозволена изjавената ревизита од тужителот, а сега пред
лагачот л. J.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 1107/86 ОД
28. Х 1986 г.)

106. Ревизискиот суд не се впушта во испитувагье на ваводите
од поднесовот за дополвение на благовремено поднесена ревизита
што е предаден во судот по истекот на законскиот рок за изjавува
тье ревизига,

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Не е основан наводот во ревизигата за суштествена повреда на
одредбите од процесната постапка, бидеjtКИ во ревизиjата не се на
ведува во што се состотат тие повреди. Имено, тужителите во реви
зиjата поднесена во закон ски от рок од 30 дена не наведуваат во
што се состо-ат тие повреди, а тоа го наведуваат во поднесскот под
несен по истекот на ово] рок. Мегутоа, Врховниот суд не се впушти
во испитувагье на тие наводи од образложението на ревизиjата, биде;
ки иэнесуватье нови наводи во ненавременото образложение на ре
визиjата не едозволено. Ревизискиот суд, согласно со одредбите од
чл. 386 од ЗПП по службена должност внимава само на суштестве
ните повреди на одредбите од процесната постапка од чл. 354 ст. 2
т. 10 од ЗПП, така што е недозволено секое друго укажуван.е на по
вреди на одредбите од постапката по истекот на рокот за подне
СУ Ва:ЕЬе на ревизиjа .поради што може да биде земено предвид,
бидеj1iи во спротивно би се проширил обемот на побивазъето на веке
правосилната пресуда.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 355/85 од
5. Х 1985 г.)

107. Не прави суштествена повреда на одредбите на процесна
та постапка судот кога во пресупата со Koja ja зголемува порано до
судената издршка не означил дека со оваа пресуда се менува порано
досудената издрmка.

Од о б р а а л о ж е н и е т о ,

Иако првостепениот суд не навел во изреката на пресулата
дека постапува по тужбено баратье за эголемуван.е на еднаш ВClке
досудената издршка, а со тоа .и дека со пресудата се менува порано
досудената издршка, не сторил суштествена повреда поради ко[а. во
смиела на чл. 385 од ЗПП, може да се изjави ревизиjа. Правосилната
пресуда со кога и е досудена издршка на тужителката има правно
деjство до донесуван.ето на подоцнежната пресуда со кога се менува
врвобитно досудената издршка, без оглед на тоа што не е наведено
тоа во изреката на првостепената пресуда.

Од изложениве причини, ово] суд смета дека пропустот на
првостепениот суд не е од такна приода да може да предизвика
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укинувагье на пресулата. односно не е сторена сушгествена поврола
Koja би влитаела врз донесуван,е поинаква одлука.

Поради тоз ревизиjата е олбиена како неоснована.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Рев. бр. 811/86 ОД
17. VП 1986 г.)

108. Не едозволена ревизита против решението на судот со
кое оставииската постапна е запрена поради непосгоезье имот на
оставителот .

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Со опредбите од чл. 182 од 3ВП е пропишано дека во постап
ката за расправатье на оставината едозволена ревизиjа кога MCi'y
учесниците настанал спор за примената на правото, а правните пра
шатьа ги решил судот (чл. 167 ст. 3 од 3ВП). Со чл. 167 ст. 3 од
истиот закон е предвидено дека во случаите кога нема спор за фак
ти, а спорат мегу учеснициге е за примена на правото, правните
прашагьа ке ги реши СУдОТ.Мегутоа, во конкретниов случа] не се
работи за спор за правни прашатьа кои се однесуваат на околностите
од чл. 163 ст. 2 од цитираниот закон, туку судот поагатки од тоз
дека оставителот не оставил имот што може да биде предмет на
наследство, ja запрел постапката. Поради ова и не се исполнети прет
поставките од чл. 182 од 3ВП за дозволеноста на ревизигата.

Поради тоа, врз основа на чл. 392 од ЗПП В. в. СО чл. 33 од
ЗВП следуваше ревизиjата да се отфрли како недозволена.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 1136/86 од
21. хг 1986 г.)

109. Не едозволена ревизита во станбените спорови КОИ С·Э
однесуваат на договор за користене стан со ко] не се стеквува ета
нарско право.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Ревизиjата е дозволена во споровите од станбените односи што
се однесуваат на стекнуватье станареко право, без оглед на вред
носта на предметот на спорат од побиваниот дел на правосилната
пресуда. бидеjки тоа не се имотно-правни спорови на кои· се одне
суваат одредбите од чл. 382 ст. 2 и 3 од ЗПП. мегутоа, ако спорат
се води за испразнуван,е на станбени простарии дадени на користе
гье на определено време, тоа значи дека не се работи за договорен
одно с од областа на заштитеното станареко право (бидеjr!{И тужена
та има статус на корисник на стан, а не на носител на станареко
право). Во случаjов, значи, се работи за имотноправен спор од чл.
382 ст. 2 и 3 од ЗПП, поради што дозволеноста на ревизиjата се
цени според вредноста на предметот на спор от од побиениот дел на
правосилноста на пресудата.

(Решение на Врховниот суд на Македонига. Рев. бр. 232/85 од
16. V 1985 г.)
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110. ПРОТИВ решението за прекинуван.в на постапката не е доз
волено изгавувагье на ревизира.

Од образложението:

Согласно со чл. 400 ст. 1 од ЗПП, странките можат да изjават
ревизиjа и против решение на второстепениот суд со кое постапката
е завршена правосилно.

Биде}ки со решението за прекинуван,е на постапката, постап
ката не завршува правосилно, туку само определено време се запира
активноета на судот и таа повторно ке продолжи кога за тоа ке се
соададат прегпсставките од чл. 215 од ЗПП, произлегува дека против
решението за прекинуватье на постапката не едозволено иэгавуватье
ревизиjа. .

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 441/85 од
22. Х 1985 г.)

111. Кога во текот на спорот за раскииуватье на договор за до
животна издршка, умре примачот на издршката, тогаш спорот се
претворя во Имотен спор ко] не е ОД значетье за остваруватье право
на издржуван.е, па дозволеноста на ревизирата се цени според вред
носта на предметот на спор от означен во тужбата.

Од образложението:

Согласно со чл. 382 ст. 2 и 3 од ЗПП во врска со чл. 2 од
ЗИДЗПП ревизига не е дозволена во имотноправни спорови, ако
вредноета на предмегот на спорот во побиваниот дел на правосил
ната пресуда не преминува 50.000 динари. односно ако вредноета на
предметот на спорот што тужителот ja навел во тужбата не го пре
менува ово] износ.

По исклучок, И кога станува збор за тужбено баране од ст.
2 и 3 на споменатиот член, ревизиjа секогаш е дозволена во споро
ри за издржуван,е. во спорови за работни одиоси ...

во случаjов станува збор за имотноправен спор, а не за спор
за иэдржуватье, бидеj,ки по смртта на сега покоjниот тужител У. Н.
ово] спор не може да биде од влиjание врз одиосите од договорат
за доживотна издршка, односно врз односите за остваруватье правото
на издршка.

Како што се гледа од списите во предметот, вредноста на спо
рот во тужбата на сега покоjниот У. Н. била наведена како неопре
делена. Во таков случа] кога во тужбата не е назначена вредноета на
предметот на спорот, или таа е назначена како неодредена, со так
вата тужба се постапува како со неуреден поднесок во смиела на
чл. 109 од ЗПП.

Ако поради пропуст на судот, врз основа на неуредна тужба
во врека со назначувазьето вредноста на предметот на спорот е до
несена пресуда кога понатаму се побива, како што е во случагов.
дозволеноста на ревизигата се цени според основицата по кога ту
жител от ja платил таксата за тужбата за делот ко] се однесува на
побиваниот дел на второстепената пресуда.

Како што се гледа од списите во предметот, тужителот платил
такса за тужбата во износ од 25 дин. кога, согласно со тарифата на
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републичките судски такси ("Сл. Б. на СРМ", бр. 42/80) се плака на
вредност на спорат до 500 дин. Таа вредност е земена како меро
давна .и во текат на целата постапка, па и во ревизиjата.

Со оглед на оваа вредност на спорат, а согласно со горенаве
дените законски прописи, ревизиjата не едозволена.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 1057/86 од
28. Х 1986 г.)

112. Ако по правосилно завршен спор помегу странките како
поранешни брачни другари е утврдено дека се сосопственици на по
една идеална ПОЛОвинаод станот, во друг спор мегу вив не може да
се бара утврдувазьв на поголем придонес 'во стекнувшье на етавот.
бидеjJ.{ипостои пресулена работа.

Од Обраэложението:

Неосновани се навадите од ревизиjата за суштествени повреди
на опредбите од процесната постапка, бидеjки пониските судови пра
вилно констатирале дека во случаjов постои пресудена работа, па во
смиела на чл. 288 од ЗПП тужбата на тужителот е отфрлена. Име
но, странките пред ово] спор воделе спор за сопотвеност и, покра]
другото, со пресудата на општинскиот суд е утврдено дека двете
странки се сопственици на по една идеална половина на предметниот
стан. Оваа пресуда станала правосилна бидеj,ки биле искористени сите
правни средства. Со ово] спор тужителот бара да се утврди дека има
поголем придонее во стекнуватьето на сопственоста на станат со ту
жената, а то] придонее изнесува 8510/0и бара да се задолжи тужената
да му го признае тоа право.

Врховниот суд на Македониjа, прифaG{аj'ки го становиштето на
пониските судови, смета дека кога веке мегу странките е одлучено
дека се сопственици на по една идеална половина од истиот стан, не
може тужителот со друга тужба да бара да се утврди неговиот при
донее во стекнуван.ето на станат да биде поголем од 5rfJ/o, бидеjlCи
целиот однос во врека со правото на сопственост на TOj стан е ваке
расправено во поранешниот спор и е донесена поранешната пресуда
ко]а е правосилна.

Поради гореизнесенаво и ово] суд смета дека за тужбеното
баратье на тужителот работата е пресудена правосилно, поради што.
во смисла на чл. 288 ОД ЗПП, правилно е отфрлена тужбата на ту
жителот.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 277/88 од
9. УI 1988 г.)

113. Не се работи за отугувазье ва етанарско право, па според
тоа ни за ништовен договор кога примачот на издршката со дого
ворот за доживоmа издрmка му го отстапува на давачет на издрш
ката во сопственост етавот во ко] живее, а то] намеравал да го купи,
па тоа и го сторил.

Од образложението:

Според мислевето на Врховниот суд второстепениот суд, по
грешно применуварйи го материjалното право, ja уважил жалбата на
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тужителката, ja преиначил првостепената пресуда и го уважил туж
беното барагьс на тужителот. При тоа смета дека договорот за до
животна издршка мегу странките не е полноважен. бидеj.ки во вре
мето на склучувагьето на договорот тужителката немала ево] недви
жен имот, што е суштествена претпоставка за ваков договор, соглас
но со чл. 120 од ЗН. Мегутоа, од утврдената фактичка состоjба се
гледа дека и двата договори, и тоа договорот за продажба на станат,
склучен мегу тужителката и СИЗ-от за домуван.е, и договорот за до
животна издршка, склучен мебу странките. се заверени во судот на
ист ден, т. е. на 14. 1 1981 г. и тоа првиот за купопродажба под Ов.
бр. 5/81, а вториот за доживотна издршка под Ов. бр. 7/81. Како
што се гледа, редоследно прво е заверен договорат за купопродажба.
а тоа значи дека во времето на заверуваlЬето на договорот за дожи
вотна изцршка тужителката располагала како сопственик на предмет
ниот стан.

Независно од ова, имагйи предвид дека договорот за доживот
на издршка прететавува товарна правна работа, според мисленето
на Врховниот суд на Македониjа има место на аналогна примена на
одредбите од чл. 460 од ЗОО дека продажбата на туг предмет го
обврзува договарачот. Според тоа и по склучуваlЬето на договорот за
доживотна издршка. ако би бил склучен договор за купопродажба
на станат, договорот за доживотна издршка само поради тоа не би
бил неважечки, кога веке било извесна дека непосредно претстои
склучуван.е на договор за купопродажба на станат. Ова е уште по
вейе затоа што сопственото учество било уплатено уште пред склу
чуван-ето на договерот за .доживотна издршка.

ИмаjlКИ ги предвид овие околности. погрешно заклучува прво
степениот суд дека се работи за продажба на станареко право, би
де}ки несомнено е утврдено дека тужителката го купила станот и
дека тужениот реално примил обврска неа да ja издржува онака како
што е предвидено во договор от.

Сепак ово] сул, не приФaJКаj,'Киго правното становиште на
второстепениот суд, не можеше во смиела на чл. 395 ст. 1 од ЗПП
да ja преиначи второстепената пресуда. бидеNi:и второстепениот суд
не се произнел по жалбените наводи. Поради тоа, согласно со чл.
394 од ЗПП ja укина само второстепената пресуда и предметот му
го врати на то] суд на повторно суден.е за да се произнесе по жал
бените наводи.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Рев. бр. 95/85 од
26. II 1985 г.)

114. Не може да се признае и изврши пресуда што ja донеле
судовите на пр Бугариjа за доделувшье на дете при развод ва брак.
доколку и детето и тужената маjкз се државjани на СФРJ и имаат
престоjувалпштево СФРJ.

Од образложението:
Не се основани жалбените наводи за погрешна примена на

материjалното право. Имено, како што тоа правилно го образлага и
првостепениот суд, за да се признае и да се даде дозвола за извр
шуван.е на странската судска одлука треба да бидат исполнети усло
вите предвидени со билатералниот Договор за заемна правна помош
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мегу сетJ 11 HP Бугариjа од 23. III j 956 година, подетално наведсни
во чл. 46 од оно] договор.

Според г. т-а од ово] член - "одлуката l{е се признае ако
според законите во државата во ко[а се признава. односно извршува
одлуката, донесувагьето на одлуката во таа правна работа не слага но
искпучива надлежиост на домашниот суд. Во конкретниов случаj нс
се исполнети предвидените услови со цит:ираниот член од договорат,
бидеjikИ донесуватьето на одлуката по оваа правна работа, во кога се
бара признаватье и извршуван,е на страиската одлука, прететавува
искпучива надлежиост на домашниот суд. што е предвидено во чл.
66 ст. 3 од ЗРСЗПДЗОО. Согласно со член 66 ст. 1 од истиот закон,
во споровите за чуван-е, подиган.е и воспитуватье на деца кои се под
родителска грижа, се предвидува надлежност на суд во сФр), а сог
ласно ст. 2 од цитираниот член, предвидена е исклучителна надлеж
ност на jугословенскиот суд. ако тужениот и детето се државjани на
СФРj, и ако дваjцата живеат во СФР).

Според цитираните прописи, првостепениот еуд правилно по
стапил кога го одбил како неоснован предлогот за признаваlЬе и доз
вола за извршуван,е на прееудата на Врховниот еуд на HP Бугарига.
бидеjlkИ констатирал дека противничката Н., и децата М. и С. имаат
поетоjано живеалиште во Скопjе, а според приложената странека пре
суда, се гледа дека Н. и детето М. се државjани на СФР). Од изво
дот на матичните книги на родените што е приложен со одговорот на
жалбата, се гледа дека детето С. е државjанин на СРМ, односно на
СФ]?), што упатува на заклучок за правилно ст во одлучуватьето од
страна на првостепениот еуд.

Соглаено со правниот режим на СФР), како што правилно нао
га и првоетепениот суд, одлуката за доделуван,е на дете се донесува
за сите деца на иетите родители во една постапка. при што се зе
маат сите услови за донесуван.е на одлуката за сите деца.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 8/86 од
23. Х 1986 г.)

115. Не постои вероjатност на побаруватьето, како еден од усло
вите За издаватьв привремена мерна, доколку ве се утврди дека про
изводите на должникот се идентични со эаштитниот модел на дове
ритслот.

Од о б р а з л о ж е н и е т о.
Првостепениот суд во заштита на побаруватьето на тужителите

лонел решение за привремена мерка СО кога го забранил натамощ
ното производство на производите врз основа на заштитните модели
на тужителите. Во врека со баран-ето на тужителите подоцна еудот
наредил вештачегье, од кое произлегува дека заштитните модели на
тужителите, не ги експлоатира тужениот. При ова судот го уважил
предлогот на тужениот и ja укинал привремената мерка бидеjiки е
доведена во сомнение BepojaTHocTa на постоеIЬето на побаруваIЬето.

При ваква фактичка положба и според мислеlЬето на Врхов
ииот суд на Македониjа правилно е одлучено кога е укинато реше
нието за привремена мерка. Имено, согласно со чл. 267 ст. 1 од ЗИП
заради обезбедуваIЬе непарично побаруваIЬе може да се определи
привремена мер, ако доверителот го сторил вероjатно постоеlЬето
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на побаруватьето и ако постои опасност дека инаку остваруван.ето на
побаруватьето ке се осуети или значително ке сс отежни. Во случа
[ов постоегьето на побаруватьето не е сторено верогатно, бидеjlКИ е
утврдено дека производите што ги произведува тужениот, а за кои
е побарана привремена мерка да се забрани нивното производство
не се идентични со заштитниот модел на тужителите. Според тоа. и
според мислетьето на ово] суд по извршеното вештачен.е дошле до
промена на околностите, поради кои привремената мерка била на
редена и согласно со чл. 283 ст. 2 од ЗИП првостепениот суд пра
вилно [а укинал привремената мер ка.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, Гж. бр. 11/86 од
23. IX 1986 г.)
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НАЧЕЛНИ СТАВОВИ

Општата седница на Врховниот суд на Македониjа, врз ОСНОВа
на чл. 48 од ЗРС, на ден 9. III 1989 Г., го утврди следново

НАЧЕЛНО ПРАВНО мислвтьв
Урбанистичкиот инспектор, во смиела на чл. 68 ст. 1 алинеjа

1 од зспмп може да нареди уриватье и на обjект што ебесправно
изграден пред влегуватьето во сила на ово] закон.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Според чл. 67 ст. 1 алинеjа 1 од зспуп урбанистичкиот инспек
тор во вршен.е на надзор проверува особено дали изградбата на
обjектот на одредено подрач]е се врши во согласност со намените,
решениjата и одредбите, утврдени со просторниот и урбанистичкиот
план, односно со актот од чл. 20 на ово] закон.

Според чл. 68 ст. 1 алинеjа 1 од Законот, во вршетьето на над
зорот урбанистичкиот инспектор има право и должност да нареди
уриватье на обjектот или дел од обjектот во случаите кога се гради
или е изграден спротивно на одредбите од алинеjа 1 на чл. 67 на
ово] закон и во случа] на поништувавье на решението за локациj а и
урбанистичка согласност од ст. 2 на ово] член.

Во Одделението за управни спорови по тужбите заведени про
тив решениjата донесени во постапката во кота врз основа на овие
одредби урбанистичкиот инспектор наредил уриван-е на обjектот што
е изграден без решение за локациjа и друга градежна документациjа,
а изградбата не е во согласност со урбанистичкиот план, еден совет
изрази правно мислене дека урбанистичкиот инспектор не може да
нареди уриван-е на таквите обjекти што се изградени пред влегу
ван-ето во сила на ово] закон, затоа што во преодните одредби не е
определено дека овие одредби се однесуваат и на обjектите изгра
дени пред влегувагьето во сила на ово] закон. Поради тоа, при ури
ването на овие обjекти треба да се примени прописот што бил во
сила кога настанал односот - кога обjектот е изграден, асогласно
со чл. 63 од зпуп, урбанистичкиот инспектор во вршетье на надзор,
ако утврди дека обjектот се гради без издадено решение за локаци]а,
односно без решение за урбанистичка согласност, или спротивно на
нив, можел да нареди само эапиратье на натамошната изградба и
за тоа да го извести градежниот инспектор. Според ова мислен-е, до
колку се прифати дека урбанисгичкиот инспектор има овластуватье
да нареди уриван-е на обjекти изградени пред влогувавето во сила
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на новист закон, ко] е и понеповолен за инвеститорот. такната при
мена на законот би значела давагье повратно деjстпо на законот.
Исто така според ова мислеьье уриватьето на овие обjекти: може да
сс изврши само во постацка за експроприjациjа во смиела на чл. 42
од ЗЕ.

Со оглед на тоа ШТО во Одделението за управни СПОРОВИ не с
постигната согласност 11 поради големиот броj на вака противправно
изградени обjекти во Републиката, ко] на ово] проблем му дава по
себна важност, Општата седница на Врховниот суд на Македониjа до
несе начелно правно мислен.е според кое урбанистичкиот инспектор,
ЕО смисла на чл. 68 ст. 1 алинеjа 1 од ЗСПУП може да нареди ури
ван.е на обгектот што е бесправно изграден пред влегуватьето во
сила на ово] закон, поради следново :

Според Уставот на СФРJ од 1974 година - член 211 ст. 1 и
2 и сооцветните одредби од уставот на СРМ, законите и другите
прописи и ОПШТИ акти на општествено-политичките заедници не мо
жат да имаат повратно деjство, при што само со закон може да се
определи одделни негови одредби да имаат повратно деjство, доколку
тоа го бара општиот интерес. Ово] принцип на забрана на поврат
ното детство на законот прететавува брана против такви промени во
правниот систем кои значат нарушуван.е на веке правно воспоставе
ните одиоси и кои создаваат неизвесност во поглед на полноважноета
на остварените права и исполнетите ебврски од тие одноеи.

Разрешуваььето на прашан.ето дали определен пропие има по
вратно детство и дали само со закон може да се определи повратно
то деjство, не може, а да не ее поврзе со временското важен,е на
законите кое прави разлика мегу свршени факти и мегу состоjби што
се уште траат, така што новиот закон нема повратно деj ство, туку
непосредно деjство, ако врз основа на него се разрешуваат сосгогбите
кои сс уште траат и се одлучува за неразрешените правни одиоси.

Во конкретно настанатите правни состоjби факт е само дека
обjектот е изграден пред влегуватьето во сила на ово] закон. Мегу
гоа. така настанатата противправна состоjба Се уште трае и не е
полноважно разрешена со стекнуватьето на било какво право. Обjек
тот не е легализиран, ниту тоа можело да се стори и според досе
гашните прописи. така што кога урбанистичкиот инспектор наредува
уриватье на таквиот об[ект само ги отстранува последиците од так
виот противправен однос - ja разрешува настанатата правна COCTOj
ба, поради што непосредно го применува прописот што е во сила во
моменгот на одлучуван.ето и: тоа, како во поглед на условите на не
говото уриватье, така и во поглед на надлежноета на органот !СО]
одлучува. Ова посебно е затоа што ово] закон е пропие од jавниот
поредок, закон што се однесува на ypeДYBaIЬe на состоjбите, и содр
жи одредби што ja регули:раат и процедурата, а таквите прописи,
како закони од jaBHoTo право, непосредно се применуваат.

Мислеl-ьето дека треба да се применува ПОПОволниот пропие
нема поткрепа во ЗСПУП, ниту пак по Уставот. Можноста за пред
вrщуваIЬе на повратното деjство од тие причини БО Уставот изречно
се ограничува само на законите и другите прописи од кривично
правната област.

Исто така не може да се прифати и мислеIЬето дека уриваIЬето
на ОВИС обjекти може да се врши само во постапка за експроприjациjа
од следниве причини:
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Одрсдбата од чл. 42 од ЗЕ според ко+а ако се експроприрз
зграда или одделен дел од зграда щго се изградени без пропишана
дозвола од надлежниот орган, а прибавуван.ето на таквата дозвола
било предвидено со прописите што важеле во моментот кога обгектот
бил изграден, поранешниот сопстпеник нема право на надсместок. ТУ
ку може да ja урне зградата и да го однесе материjалот од таа згра
да во рокот што ,1{е му го определи надлежниот орган, не ja исклу
чува можноста за уриван-е на овие обjекти според прописите за прос
торното и урбанистичкото планиран,е и другите прописи со кои се
регулираат град бата и одноеите настанати со противправно изграден
обjект и нема оправдуван.е да Се чека да се пристапи кон непосред
на реализациjа на урбанистичкиот план и еамо тогаш во постапка за
експроприjациjа да се одлучува за нивната правна судбина и нивиото
отстрануван.е. Напротив, според таа одредба се експроприраат само
обjектите кои дотогаш не се урнати според другите прописи, а ре
шението за екепроприjациjа е само основ надлежниот орган да донесе
решение за уриватье.

Ието така нема никакон основ да се експроприраат само обjек
ТИТе изградени да влсгуван.ето во сила на ово] закон, а не и обjектите
изградени потоа.

мегутоа, имаjiки го предвид начелната мислен-е на Врховниот
суд на Македонига. обjавено во Билтенот на Судот, бр. 19-20 од
1982 Г., според кое обjектите изградени без одобрение за градба
пред 15. II 1968 Г., кога влезе во сила ЗИЗЕ, се експроприраат со прз
во на надоместок, за да се спречи соадаван-ето нееднаква состо[бэ
на граганите во поглед на правото на надоместок, до кота може да
доjде зависно од тоа во кога постапка се урива обjектот, Општата
седница заклучи дека и кога уриван-ето го наредува урбанистичкиот
инспектор за обjектите, изградени до 15. ХII 1968 г. треба да се
плати надоместок според прописите за експроприjациjа.

Заедничката седница на Одделението за управни спорови и
Граганското одделение на Врховниот суд на Македониjа од 4.
II 1989 г.:

Заклучок

Редовниот СУД, а не органот на управата, е надлежен да одлу
чува за иселувазье лице кое по смртта на носителот на станарекото
право останало да живее во општествен стан, како и за иселуван.е
лице кое продолжило да живее во општествениот стан по иселуван.е
то на носителот на станарското право на ко] му е доделен друг
општествен стан;

На заеднички седници и на советувалъа на: Соjузниот суд,
врховните суцови на републиките и на покраините и Врхоп
ниот воен суд и Управниот суд на Хрватска, во врека со при
мената на управното материjално и процесното право во 1985,
1986, 198'1, -1988 и 1989 година, се донесени следниве начелни
ставови и заклучоци.

1.51



1. На ххгх заедничка ссдница одржана на 5. хп 1985 г..

Начелсн став бр. 8/85

1. При одредуватьето на процентот на воениот инвалидитет за
ради сгекнуватье свогство на мирновременеки воен инвалид нема
место за кумулиратье на процентот на инвалидитегот по основ на
болест со процент на инвалидитет по оенов на рана или повреда.

2. За одредуватье на процентот на воениот инвалидитет сраз
мерно со оштетуватьето на организмст кое настанало како последица
на рана, повреда, или болест, во смиела на чл. 24 ст. 2 од ЗОПВИСПБ
ке се земе ПреДВИД секо е оштетуван,е, кое е од влиjание за оште
TYBaIЬeTo на целиот организам, па процентот на воениот инвалидитетке се утврди така што процентот на инвалидитетот по ОСНОВна рана
или повреда ке се кумулира со процентот на инвалидитет по основ
на болест и во случаите кога оштетувазьето поради болест изнесува
под 6ао/о под услови и на начин кои се утврдени со важечкиот пропие

Начелен став бр. 9/85

Во смисла па чл. 29 ст. 2 од ЗУС не може да се смета дека
тужбата содржи недостаток, ко] го спречува работезъето на судот, ако
во неа се назначени 11 називот на органот ко] го донел оспорениот
управен акт 11 датумот и броj от под ко] е донесен, без оглед на то",
што актот не е приложен кон тужбата, туку е доставен дополнително
по налог на судот.

П. На хххп заедничка седница одржана на 15. хп 1986 г.:

Наченен став бр. 5/86

По истекот на времето од чл. 6, 13, 15 11 16 од ЗЗЧСЛЗВС,
во текот на кое членоните на семе] ството на единственист хранител,
под одредени услови, има ат право на материjално обезбедувагье, пре
станува тоа право, па со поднесуватьето на барането потоа, тоа
право не може да се оствари.

III. На XXXV заедничка седница опржана на 27. гх 1988 г.:

Начелен став бр. 1/88

Учеството на две или пове/ке странки во управната посталка не
е пречка да се применат одредбите од член 261 од ЗОУП.

Начелен став бр. 2/88

1. Странката кота не унествувала во управната постапка, а сме
та дека гребала да учествува во постапкага. може да стави предлог
за обновуватье на постапката во рок од еден месец, сметайси од де
нот кога и е доставено конечното решение на странката Koja бара
обновуватье на постапката.

2. Ако од околностите на случаjот може да се утврди времето
кога таа странка доэнала за решението и за неговата содржина, тоа
време се из една чува со извршената достава на решението на сгран
ката.
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З. Согласно со чл. 249 т. 9 од ЗОУП треба да се смета дека на
странката не й била дадена можност да учествува во управната пос
талка, иако конечното решение донесено во управната посталка и е
доставено, доколку странката во управната постапка повекс немала
друго правно средство освен предлогот за обновуватье на постапката
што е окончана со тоа решение.

IV. На XLII заедничка седница опржана на 14. ХII 1989 г.:

Начелен став бр. 11/89

1. Кога надлежниот орган на управата ке разбере дека мирно
временскиот воен инвалид го користи правото на паричен надомес
ток за телесното оштетувагье или инвалид ска пензиjа според пропи
сите за пензиското и инвалидското осигуруватье, по службена долж
ност, ке поведе постацка за утврдуватье ДЕ"ЛИ се работи за истото
оштетуватье на организмот, по основ на кое мирновременскиот Боен
инвалид го остварува правото на лична инвалиднина, додаток за
помощ и нега од страна на друго лице и ортопедски додяток според
ЗОПВИСПБ (чл. 78 ст. 2).

2. Дали се работи за истото оштетувагье на организмст врэ
основа на кое му се признати правата според пропиеите за воените
инвалиди и според пропиеите за пензиското и инвалидското осигуру
ватье, се утврдува по пат на лекарски комисии надлежни за преглед
на лицата опфатени со ЗОПВИСПБ.

з. Ако мирновременскиот воен инвалид, во случаj на постоегье
то на истото оштетувагье на организмот, повикувазки се на чл. 78
ст. 1 од Заканат одбере да ги користи правата што му припагяат
според прописите од пенаиското и инвалидекото осигуруваьье, над
лежниот орган на управата ке донесе решение со кое му престанува
користен-ето на правото на лична инвалиднина, на долаток за помош
и нега од страна на друго лице и ортопед ски додаток по основ на
ЗОГ(ВИСПБ. Доколку, пак, мирновременскиот воен инвалид, повику
ваjки се на чл. 78 ст. 1 од ово] закон одбере да ги користи правата
и според ово] закон, надлежниот орган на управата за изборот на
мирновременскиот воен инвалид ке го извести надлежниот СИЗ на
пензиското и инвалидекото осигуруван.е.

4. Ако мирновременскиот воен инвалид, во случа] на постоеэье
то на оштетувагьето на организмот, не ке се изjасни во оставенист
рок за тоа кое право ке го користи во смиела на чл. 78 ст. 1 од спо
менатиот закон, надлежниот орган на управата 'lce одлучи дека му
престанува користетьето на правото на лична инвалиднина, додаго
кст за помош и нега од страна на друго лице и ортопедскиот дода
ток, со тоа што користезъето на правото престанува со денот на поч
нуватьето на користенето на подопна признатото право.

Начел ен став бр. 12/89

На осигурениците инвалиди со признато право на работа со
скратено работно време и телесно оштетуватье од наjмалку 7ао/о, не
им се смета во стажот на осигуруватьето со зголемено траегье, вре
мето поминато во работеи однос, односно времето поминато на
работа кога биле задолжително осигурани.
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\/. На советуван.ето одржано на 5. хп 1985 г.:

ЗаКЛУЧОl(

Во примеиуван.ето на одредбата од ЧЛ. 43 ст. 1 т. 6 ОД ЗПИДС
сфрJ, управниот орган е должен во постапката да се придржува эа
начелото на сослушуватье на странките, како и да ги утврдува сите
факти кои се од значетье за донесуваьье на законито решение.

Решававки за тис работи управниот орган само по и:склучок не
е должен да ja запознае странката со доказите и податаците од до
нерлива природа.

Во управниот спор во врека со тужбите против конечните ре
шениjа донесени врз основа на чл. 43 ст. 1 т. 6 и чл. 45 од споме
натиот закон судот, врз основа на доказите во списите, оценува дали
оспореното решение е донесено по законито спроведена постапка,
како и дали управниот орган ги утврдил сите факти кои се од важ
НОСТ за донесуватье на законито решение.

VI. На совстуван-ето одржано на 28. IX 1988 г.:

3аклучоци:
Броj 1:

Осигуреникот ко] по истюлиуван-ето на условите за пензиjа ке
продолжи да работи, има право пензиjата да му се признае почну
ваjkи од денот на исполнуваььето на условите, како и почнувайси оч
секо] друг подоцнежен ден, се до престанокот на работниот однос,
зависно од тоа што е наjповолно за него, без оглед на тоа кога го
поднел баран-ето за признаватье на правото на пензиjа. Така утврде
ната пензиjа се усогласува со движенето на номиналните лични
доходи, како да се користи, СИЗ-ат на цензиското и инвалидекото оси
гуруван,е, по службена должност, ja утврдува пензиjата што е на]
поволна за осигуреникот.

Броj 2:

Одредбата на чл. 75 од зоппио не исклучува можност оси
гуреникот, односно кориеникат во определена ситуациjа да оствари
право на пензиjа врз основа на пензискиот стаж исполнет само во
една заедн:ица, доколку за тоа ги исполнува законеките услови за
минимумот на стаж от и доколку од тоа резултира за него поповолн 1
пензиjа.

Броj 3:

Под судска одлука со ко[а на брачниот другар од разведениот
брак му е утврдено правото на иэдржувазье, во смиела на чл. 43 ст.
2 од зоппио се подразбира пресулата за досудено издржуван.е на
неопределено или определено време, ПрИ разводот на бракот или
подоцна,

По исклучок на тоа, ако процесот во ко] е поставено барането
за даван,е сопружничко издржувагье е поведен пред смртта на брач
ниот другар од разведениот брак (должникот). а одлуката со ко[а е
утврдено дека постоеле законските УСЛОВИ да Се досуди изцржуватье
на преживсаниот бивш брачен другар (доверителот) е донесена по
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неговата смрт, таа има исто значеи-е како 11 прееудата од СТ. 1 на
ово] заклучок.

Со одлука на судот од чл. 43 СТ. 2 од ЗОППИО правно е изед
начена иеправното судско порамнуван.е со кое брачниот другар, однос
но брачниот другар од разведенист брак се обврзал да дава сопруж
ничко издржуван.е.

На брачниот другар од развсдениот брак му престанува правото
на семетва пензиjа со истекот на времето до кое му е доеудено издр
жуватьето на определено време.

Броj 4:

1. Сегашниот текст на ст. 3 од чл. 33 од ЗУС не го регулира
целосно и адекватно овластуваэьето на судот за решаван.е на управен
спор без списи. што ja опрандува инициjативата за измена и допол
нение на таа одредба.

2. Измените и дополнениjата на ст. 3 од чл. 33 од 3УС треба
да предвидат опластуваььа на судот да го поништи оспорениот упра
БСН акт кога од расположливите списи не може да се заклучи дека
тужбата е неоснована или дека стозат процесните причини за отфр
луватье на тужбата,

уп. На советуван-ето одржано на 14. ХII 1989 г.:

Заклучок бр. 13/89

1. Право на поведуван-е управен спор според ст. 5 од чл. 2 на
3УС има [авниот правобранител против управниот акт во ко], непос
редно или посредно, е ангажиран имотен интерес на општествено
правните субjекти чи] закон ски эастапник, е то], како и во други
случаи кога за тоа е ОБластен со посебен закон.

п. Под изразот "установа", што е употребен во ст. 5 на чл. 2
на ЗУС треба да се подразбираат сите правни субjекти што ги за
етапува задолжително според законог [авниот правобранител според
соодветните одредби на соjузниот, републичките и покраинските за
кони за [авното правобранителство.

1п. Под поимот "застаПУБaI-Ь~ според заканат" Ба смиела на
ст. 5 од чл. 2 од ЗУС треба да се подразбираат само случаите Ба
кои jавниот правобранител има овластувагье на законски застапник.
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УПРАВНИ СПОРОВИ

1. Работник-парногреjач, ко] бил вработен на одредено време
има право на паричен надомеоток поради невработеност, бидеjliи тоа
врабогуван-е има карантер на сезонско вработувшьв,

Од образложението:

Ово] суд смета дека органите во управната постапка погреш
но го примениле материталното право кога му го одбиле барането
на тужителот за признавагье право на паричен надсместок поради
привремена невработеност, поради следново :

Не е спорно дека тужителот засновал работен однос привре
мено на три месеци како парногреjач во Училишниот центар "Г. В."
во К.

Согласно со чл. 28 ст. 3 од 3ВОСН на работник ко] засновал
работен одн:ос на определено време (сезонска работа), во работен
стаж, заради остваруватье право поради паричен надоместок му се
смета и времето поминато на работа подслго од 42 часа во неде
лата, ако му е тоа посебно пресметано во работен стаж.

Според мисленето на оно] суд, споменатите одредби треба да
се толкуваат така што и работниците кои се вработени на одредено
време сезонски, имаат право на паричен надомеоток поради невра
ботеност.

Тужителот како парногреjач, се смета дека бил сезонски вра
ботен.

Член 29 од споменатиот закон содржи одредби во кои так са
тивно се наброени случаите во кои на работникот не му припага пра
во на паричен надоместок. Под тие случаи не може да се подведе
престанокот на работниот однос на работник ко] засновал работен
однос на одредено време. Според тоа произлегува дека нема пречки
на тужителот да му се признае правото на паричен надоместок, до
колку ги исполнува другите услови (во однос на стажот и сл.), пред
видени во споменатиот закон.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1999/87 од
11. УI 1987 г.)

2. Не може да се лиши од правото на паричен надсместок ра
ботник ва ко] работниот однос му престанал поради технолоmки ви
шок, односно не може органите во управната поставка да утврдуваат
некоза друга причина за престанок на работниот однос каква што во
самото решение не е наведена (спогодба и сл.), а поради Koja не мо-
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же да се оствар-и право па паричен надсместок според одредбите од
3ВОСН.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Ово] суд смета дека е произволно и не е поткрепено со ни
какви докази утврдуватьето на органите БО управната постапка дека
бил склучен некаков договор мегу работната организацига и тужи
телот за тоа TOj да не бара да биде распореден во друга единица, а
на што имал право според опредбите од чл. 177 од ЗЗТ, поради при
тоа што е сторена суштествена повреда на постапката. Судот смета
дека неправилно е ценето решението за престанок на работниот
однос на тужителот.

Согласно со одредбите од чл. 29 ст. 1 т. 3 и 5 од ЗВОСН пра
во на паричен надоместок не може да оствари работник кому работ
ниот однос му престанал поради одбиватье да работи на работи и
работни задачи во друга основна организациjа што .ке му бидат по
нудени во согласност со законот или по спогодба.

Имаjки ги предвид горецитираните одредби од Законот, судот
смета дека би можело тужителот да се лиши од правото на пари
чен надоместок, само ако работниот однос му престанал поради тоа
што одбил да работи на работи и работни задачи во друга основна
организациjа, што му биле понудени во согласност со Законот и само
ако работниот однос му престанал по спогодба.

Со оглед на тоа дека од решението за престанок на работниот
однос на тужителот се гледа дека работниот однос му престанал по
ради тсхнолошки вишок, органите во управната постапка не можат
да утврдуваат некога друга причина за престанок на работниот однос,
каква што не е наведена во самото решение, односно не можат да се
впуштаат во оцена на законитоста на тоа решение, ако сами от ра
ботник не го оспорувал ка] надлежниот суд.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 80/ 86 од
12. II 1986 г.)

3. Лицето кое непосредно пред эаминувавье во JHA се оже
нило и поради тоа не можело да ja издржува сапругата треба да
се изедначи со лице на кое обврската за издржуваве му наставала
во текот на службата во JHA.

Од о б р а э л о ж ен и е т о ,

Второстепениот орган примил за утврдено дека сопругот на
тужителката пред заминуван.е во JHA не засновал работен однос,
туку работел како рецепционер ВО 1983 година. Инаку ВО постапката
тоа не било спорно, а не било спорно ни тоа дека ВО JHA заминал
на 3. iI 1985 Г., се оженил на 24. 1 1985 Г., и дека тужителката при
поднесувагьето на баран-ето била бремена. И покра] тоа на сопру
гот не му е признато сво'[ство на хранител на семе+ството.

Согпасно со чл. 2 'од ЗЗЧСЛЗВС како хранител на членовите на
семегетвото ВО смиела на ово] закон се смета лицето кое ги иэдр
жувало членовите на своето семегство до денот на етапувавето на
задолжителна воена служба, или обврската настанала ВО текот на
задалжителната воена служба. Согласно со чл. 7 основните права
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утврдени со ово] закон им прилатаат на членовите на семеготвото
на хранител от под услов хранител от и членовите на неговото семе}
ство да живееле во заедничко домакинство, односно хранителот да
им обезбедувал средства за издржувагье до денот на стапуватьетс
на задолжителната воена служба, или обврската за издржуватье да
настапила во текот на задолжителната воена служба, а членовите
на семе] ството на хранителот да се неспособни за стопанисуван.е и
да немаат сопетвени приходи доволни за издржувагье.

Во врска со ваквите одредби судот смета дека погрешил ту
жениот орган кога, само од факгот што еопругот на тужителката
пред заминуван.ето на задолжителната воена служба не бил во ра
ботен однос, заклучил дека нему не може да му се признае CBOj
ство на хранител. Ова е затоа што то] се оженил непосредно пред
эаминувагьето на задолжителната воена служба и фактички со за
минуването во JHA не бил во можност да обезбедува средства, по
ради што треба да се изедначи со лицата на кои обврската за издр
жуватье им настапила во текот на задолжителната воена служба.

Со оглед на тоа што органот погрешно прифатил дека сопру
гот на тужителката не може да се смета за хранител затоа што
пред заминуватьето на задолжителна воена служба не бил во работен
однос, пропуштил да оцени дали се исполнети другите услови за
признаватье на правото на материтално обезбедуван.е на тужителката.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1596/85 од
23. Х 1985 г.)

4. Процентот на воевист инвалидитет што настанал како после
дица од болест на вовниот обврзник, што посгоела пред одетье во
JHA, а Koja се влошила по стапуватьето во вооружеиите СИЛИ, се
утврдува според вкупното оштетуваяье на организмог, а не според
препенгот на оштетувазьето што настанал како последица на вло
шувшьето,

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Ово] суД наjде дека тужениот орган погрешно го применил
материталното право кога, одлучувайси за правото на тужителот, ги
применил одредбите од чл. 12 ст. 2 од ЗОПВИСЛБ.

Судот смета дека на случаjот на тужителот треба да се при
менат одредбите од чл. 12 ст. 3 од Законот. Имено, врз основа на
наодот и мисленето на второстепената лекарска комисиjа тужениот
орган утврдип дека се работи за эаболувагье ка] тужителот кое поетое
ло пред стапуваььето во ]ИЛ и кое се влошило поради вршетьето на
эадолжителната воена обврека, па го утврдил само оно] процент на
оштетуван.е на организмат ка] тужителот што одговара на тоа вло
шуватье, а не утврдувал и колку изнесува оштетуватьето на организ
мот во целост. Ово] суд смета дека од формулациjата на текстот на
ст. 3 од чл. 12 од Законот jacHo произлегува дека воениот обврзник
I<aj кого постоела болест пред стапуваIЬето во вооружените сили, а
Koja се влошила по стапуваlЬСТО во вооружените сили, има право да
му се признае CBOjCTBO на мирновремен воен инвалид, според про
центот на целокупното оштетуваIЬе на организмот, а и според тоа
колкав е процентот на влошуваIЬето. Доколку законодавецот еакал
како процент на воениот инвалидитет да се смета само соодветниот
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процент на влошуватьето. кое настапило по етапуван.ето во вооруже
ните сили, во то] случа] и формулациjата на закоискиот текст би
била поинаква. Имено, во поранешниот ЗВИ чл. 13 ст. 3 изречно бе
ше предвидено дека како процент на воен инвалидитет во случа]
кога е во прашан.е болест кога порано постосла. а се влошила при
вршегьето на задолжителната воена служба, се зема соодветен про
цент од целокупното оштетуватье на организмот, со оглед на приро
дата на болеета и неjзиниот развоj, траен-ето и тежината на воени
те, односно мирновременеките напори, како и на другите околности
кои во одделни случаи влиjаеле врз болеста.

Според тоа, бидеjiКИ ка] тужителот постои заболувагье на двете
нозе, а според т. 144, наjмалиот процент е 40В!&, а наjголемиот 7rfJ/f),
потребно е да се прибави мислен-е од второстепената лекарска коми
сиjа, за да може да се утврди вкупниот процент на оштетуваььето
на организмот ка] тужителот, во смиела на горенаведеното правно
становиште во оваа пресуда.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 616/87 од
10. lX 1987 г.)

5. Еднаш доделено општествено земршгге на користетье заради
градба на семеша станбена зграда, на Koja прететавува дворно ме
сто, Може да му биде одземено од владение на корисникот, ако
поради измена на урбанистичниот план е извршена препарцелациjа,
односно ако тоа влегло во состав на друга парцела предвидена за
градба на друга семеша станбена зграда. Танвото земjиmте се смета
за неизградено градежно земjиmте.

Од образложението:

Не постои суштествена повреда на постапката бидеjrJi:и се иепи
тани сите факти битни за одлучуваььето. Имено, во случаjов е битно
тоа што според урбанистичкиот план ко] е сега во важност, спорната
парцела - дел од земjиштето на кое имаат право на користен-е ТУ
жителите, претставува составен дел на ново оформената парцела КП
бр. 11315/12. Во 1958 г., кога била градена станбената зграда на ту
жителите, оваа површина од 94 м2, според урбанистичкиот план била
составен дел на градежната парцела на тужителите. Мегутоа, подопна
ово] план бил изменет, така што таа површина припага на новоофор
мена парцела.

Општата оедница омета дека дел од земjиштетю што служело
на зградата на тужителите, а на кое не постои обjект, нема пречки
подоцна да се одземе од владение, бидейси тоа поради препарцела
цитата, во согласност со урбанистичкиот план, влегло во состав па
друга парцела на кота е предвидена изградба на друг обjект. Според
тоа дел од земjиште, кое според урбанистичкиот план припага на
ново оформена парцела, не може да се смета за изградено земjиш
те во смисла на чл. 12 од ЗГЗ. без оглед на тоа што според пора
нешниот урбанистички план било составен дел на парцелата на кога
е изградена станбената зграда 11' без оглед на тоа што според то]
план й служело на зградата.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. Узз. бр. 4/88 од
11. 1 1989 г.)
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6. Станарот па колективна станбена зграда има право да го
користи зе.Мjиштето што и припага на таа станбена зграда 11 ца
изгради гаража, па според тоа не постои ОСНОВ за поведуватье пос
тапна против него за утврдувазье на противправно заземавье эемтиште.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Со оспореното решение е уважена жалбата на заинтересира
ното лице изjавена против решението на општинскиот орган на
управата надлежен за имотноправни оди оси, со кое е поведена пос
тапка за утврдуватье противправно эаземагье општествено зем:jиште.

Против ова решение е заведен управен спор во ко] е наведено
дека гаражата е изградена на противправно заземено општествено
земjиште. Мегутоа, во постапката е утврдено дека спорното земjиште
11 припага на градежната парцела на кога е изградена колективната
стан бена зграда, па правилно укажал второстепениот орган дека
нема место за поведуватье постапка за утврдуватье противправно за
земан,е на спорното земjиште на кое с изградена гаражата. Опа е
затоа што аналогно на чл. 16 ст. 1 од цитираниот закон, то] како
корисник на станот има право да го користи и земjиштето што и
припага на таа градежна парцела.'

Поради тоа, според мислегьето на Судот, правилно постапил
второстепенист орган кога утврдип дека не постои основ за започну
вагье постапка за утврдуватье противправно заземан,е општествено
земjиште.

(Пресуда на Врховниот суд на Макелонига. У. бр. 416/90 од
31. V 1990 г.)

7. Доколку водоцва се доjде до соэаание дека лицето кое оства
рило предимствено право на користетье на земршгте за градба на
индивидуална станбена зграда како потомон на еворот татко има стан
ЕО сопственост, стекнат во брак и то] етап ги задоволува потребите
на семешот« домакинство, треба да се смета дека има етап во соп
ственост и то] нов факт може да претставува основ за повторуван-е
на постапката.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Од списите се гледа дека тужителката во претходната постап
ка не ja истакнала околноста оти заинтересираното лице со сво+от
сопруг има во сопственост заеднички стан на ул. "В. Р." бр. 12/6 во О.

Со оглед на опредбите од чл. 249 ст. 1 т. 1 од ЗОУП, суцот
смета дека тужениот орган би требало да цени повторно дали овза
околност што [а изнесува тужителката во баразъето за повторуван-е
на постапката е нова околност.. поради што е потребно да прибави
докази за неjзино потврдуваве. Доколку од новоприбавените докази
се утврди дека навиетина заинтересираното лице има стан во заед
ничка сопственост, во то] случа] треба да се цени дали, доколиу ово]
факт би бил познат во поранешната постацка. заинте реси раното лице
би ги исполнувало условите да му се признае предимствено право
на користене на спорното земjиште како потомок на свогот татко,
имаj'ки ja предвид изjавата на заинтересираното лице В. дека таа на
териториjата на сфгJ нема во сопственост индивидуална станбена
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эграда, ниту стан. Таа иа[ава е дадена на 22. VI II 1984 г. пред Одпе
лението за имотноправни одиоси на Секретариjатот за комунални ра
боти, урбанизам и имотно правни одиоси на СОО. под морална, ма
териjална и кривична одговорноет.

Сотласно со чл. 17 ст. 3 од ЗГЗ, предимствено право на по една
градежна парцела за изградба на станбена зграда ке им се признае
и на потомците, посвоениците, родителите и на посвоителите на
поранешниот сопственик кои имаат формирано потесно семегство, под
услов да нсмаат сопствсн стан, одноено станбена зграда.

Според мислен.ето на ово] суд смиелата на горецитираните одред
би од Законот е таква што, доколку потомокот има и заеднички стан
но сопственост, треба да се смета дека има стан во сопственост, ако
таквист стан со овотата ПОврши на одговара на потребите на семегнс
то домайинство на потомокот, затоа што тогаш се претпоставува дека
му е решено станбеното прашан.е, Според тоа судот смета дека е
неправилно становиштето на тужениот орган оти за остваруван-е на
предимствено право на користен-е на земjиштето за градба според чл.
17 ст. 3 од ЗГЗ, било потребно лицето да нема во сопственост стан,
а ако има стан во сопственост дека тоа не прететавувало пречка за
остварува1Ье на ваквото право.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 308/88 од
9. IX 1988 г.)

8. Не може да се наложи отстрапуватье на привремен обjект
во ко] се врши определена деjност затоа што сопственикот починал,
доколиу неговиот син го наследил привременвот обjект и во него про
должил да ja врши истата деjност, ПОД условите определени со дого
ворот за закуп на эемршпето.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Во образложението на првоетепеното решение е наведено дека
согласно со одредбите на чл. 16 и чл. 17 од Одлуката за начинот и
условите за изтрадба на привремени обjекти, корисниците на привре
мените обjекти се должни да ги отстранат обjектите по истекот на
договорениот рок за користезье на земjиштето, кога :ке настане по
треба за отстрануватье на обj ектот заради уредуван-е на градежното
земjиште и кога сопственикот, односно корисникот 'ке престане со
вршеььето на деjноста за кота е наменет привремениот обjект. На
ведено е и дека неспорно договорениот рок за користен-е на земjиш
тето истекол и дека сопсгвениците. односно корисниците пред повейе
години престанале да ja вршат угостителската деjност за кота бил
наменет привремениот обеjкт.

Во образложението на оспореното решение е наведено дека ко
рисникот на привремениот обjект починал, па во обjектот не ее
врши деjноста за кога то] е поставен.

Општинската управа за приходи на општината Б. со актот бр.
08-15 од 8. VПI 1986 г. го известил првостепениот орган дека лицето
Р. К. ja вршело угостителската деjност ВО означениот локал заклучно
со 31. ХII 1.982 г ... а за наредната година угостителската деjност се
води на лицето М. К. Од договорот за закуп на земjиште склучен на
1.8. Х 1983 г. се гледа дека TOj е склучен за време од пет години,
сметано од 1. Х 1983 до 30. IX 1988 г.
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·Од поштенските уплатници што сс приложени кон списите на
предметот се гледа дека на име на закупиина за место - локапига
на угостителеки ДУ1кан Р. К. има плайано по 1500 динари за 1984,
1985 и 1986 г.

Од решението на првостепениот орган Уп. бр. 12-109/84 од 20.
УП 1984 Г., се гледа дека. му се издава локациjа за реконструкцига на
привремен обjект - кебапчилница на Р. К.

Според чл. 16 ст. 1 од Одлуката привремените обjекти изведе
ни и поставени на начин и под услови од оваа одлука, сопсгвеиикот
- корисникот на обjектот е должен да ги отстрани на сво] трошок
без право на надсместок по истекот на договорениот рок за корио
тегье на земjиштето, доколку то] не се продолжи, како и кога 1се
настане потреба за отстрануван.е на обjектот заради уредуван.е на
градежното земjиште.

Според чл. 17 од истата одлука. привременист обjект ке се
отстрани и пред утврдениот рок БО договорот за закуп и одобрението
за градеэье, односно поставуван.е, докоику сопственикот - кориени
кот престане со вршеьье на деjноста за кога е намснет привременист
обjект.

Со оглед на наведеново. не е [асно зошто првостепениот орган
навел во Образложението на своето решение дека рокот за закуп на
земjиштето истекол, кога то] рок истекува дури на ЗО. IX 1988 Г.,
како што тоа е наведено во чл. 4 од гореозначениот договор. закуп
нината на земjиштето редовно е исплатувана во износите опрецелени
со чл. 2 од договорат и тоа заклучно со 1986 г. Не е [асно, исто
така, зашто се тврди дека дертоста ВО об[ектот не се врши од 31.
ХII 1982 Г., кога во актот на општинската управа за приходи е наве
дено дека и во наредната година угостителската деjност ja врши М. К.
- син на пок. Р. К, а, исто така, дека во jули 1984 г. е издадена ло
кациjа за реконструкцига на привременист обjект. Сето тоа говори
дека органите во управната постапка нецелосно ja утврдиле фактич
ката положба. Навистина, Р. К. починал, но од горенаведените дока
зи се гледа дека деjноста продолжил да ja БРШИ неговиот син М. К.
Тоа не може да се подведе под одредбата на чл. 17 од Одлуката,
затоа што сопственикот - корисникот. во конкрегииов случа] синог
на пок. Р. К. продолжил да ja врши дегаоста за кога е наменет при
временист обjект. Во одлуката нема изречна одредба дека со смртта
на сопственикот - кориеникот на привремениот обjект ке треба при
временист обjект да го отстрани.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 151/87 од
1. IV 1987 г.)

9. Ако ·ВО рок од три ГОДИНJI не ja запршил Гl)адбата, а само
изградил темели, тужителот, по сила на Законот го изгубил правото
на користеlЬе на земjиштето во општествеllа сопственост што му било
доделено за градба на J1ндипидуална станбена зграда во 1969 г., под
услов ВО рок од три години од добипаIЬето да ja започне и да ja
заврши градбата.

Од образложението:
Органите во управната постапка утврдиле дека тужителот ГО

изгубил праl~ОТОна користеlЬе на спорната парцела. Ова е затоа ШТО
не постапил по задолжението во решението за доделуваrье на зем·
jиштето на користеlЬе, а. имено во рок од три години не ja завршил
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градбата на семегиага станбена эграда, а изградил само темели. Вак
вата обврска за градба на семешата станбена зграда. како што е на
ведено во образложението на решението за доделуватье на земjиште
то, произлегува од одредбите од чл. 40 ст. 4 и 5 од ЗННЗГЗ. Во
споменатите одредби: од Заканат е предвидено дека поранешниот
сопственик е должен во рок од три години, од денот на доставува
н.ето на решението на општинскиот народен одбор за даватье зем
jиште на користезье, да подигне на тоа земjиште зграда кога ке ги
исполнува условите одредени со градежните прописи и со урбанис
тичкиот план или со одлуката на народниот одбор Koja го заменува
то] план. Ако не постапи по одредбите од претходниот став, поранеш
виат сопственик го губи правото на користене на граденото земjиш
те на кое бил должен да [а подигне вградата.

ад формулацитата на цитираните одредби од Заканат произ
легува дека тужителот по сила на Заканат го изгубил правото на
користене на земjиштето, штом истекал рокот од три години. Со
првостепеното решение само се утврдува дека тужителот го изгубил
правото на користетье, а самото право престанало да постои по сила
та на Законот уште во 1972 г. кога изминал рокот од три години.

Според тоа ово] суд смета дека не е повреден законат на ште
та на -тужителот кога спорното земjиште му е одземено од владение
со примена на одредбите од чл. 40 СТ. 4 и 5 од ЗННЗГЗ.

Судот ги ценеше и ги смета за неоснсвани навадите во тужба
та .дека - при одлучуватьето за одземан.е на земjиштето требало да
се примена-г опредбите од чл. 23 од ЗГЗ според кои рокот во ко]
постоела обврска да започне градбата бил две години и дека во то]
рок жалителот започнал со градбата на эградата, и дека посебен
рок за довршуватье на зградата не бил одреден, ниту со ово] закон,
ниту со одобрението за градба, во кое исто така постоела обврска
да се започне со градбата во рок од 12 месеци. па поради тоа не
биле исполнети условите за одземагье од владение на спорното зем
[иште. Ова е затоа што наjде дека на спорниот однос треба да се
применат опредбите од чл. 40 ст. 4 и 5 од споменатиот закон ко] се
применувал кога настанал ово] однос. Тужителот не ja исполнил сво
[ата обврска за завршуван,е на градбата во рокот и како последица
на неизвршуван.ето на таа обврска, правилно утврдиле органите во
управната постапка дека тужителот го изгубил правото на користен-е
на спорното земjиште. Во оваа постапка само се констатира дека ту
жител от го изгубил тоа право, па според тоа I-Ie можело да бидат
применети опредбите од чл. 23 од ЗГЗ кои тогаш не биле во важност,
затоа што тоа би значело ретроактивна примена на овие одредби.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1153/67 од
23. Х 1987 г.)

го, ВО постапката за ослободувап.е·од плайшье дапок на пода
рок на недвижеп имот~ чиj промет не е забранет, врз основа на до
говорот за подарок склучеп меГу лица од прв наследен ред, доколку
подарувачот располагал со поседовен лист не е потребно сопстве·
носта да се докажува со други докаэни средства.

Од образложението:
Првостепениот opl~aH ja запрел постапката за облог со данок

на . подарок затоа што, според заспа примачат на подарокот не
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доставил докази за сопотвеност на имотот на неговиот татко - по
дарувачот, а уверението од геодетската управа за движегьето на
имотот не можело да се смета како доказ за сопственост.

Со оспореното решение тужениот орган ja уважил жалбата,
решението го поништил И предметот го вратил на повторно разгле
дуван-е и одлучуватье и му укажап на првостепениот орган дека до
волен доказ за докажуваьье на сопственоста е поседовниот лист што е
приложен во списите и според ко] имотот што е предмет на догово
рат за подарок е заведен на името на подарувачот.

При таква состоjба тужбата на Jавниот правобранител е неос
нована, затоа што во смиела на чл. 2 ст. 5 од 3УС не е повреден
эаконот на штета на општествено-политичката заедница што ja эаш
титува според законот.

Според наогатьето на судот, во постапката за облог со данок
на наследство и подарок. па и во постапката за облог со данок на
промет на недвижности и права. надлежниот орган за оданочуван.е
има право и обврска да утврди дали е направен подарок. односно
дали е извршен промет на недвижности и права и во зависност од
условите предвидени во прописите за одданочуван,е да одлучи дали
даначниот обврзник е должен да плати данок, ИЛИ постоjат УСЛОВИ
според кои не треба да плати, или се ослободува од плайатьето, за
да може да го завери договорат во суд.

Поради тоа, во постапката за облог со данок за подарак во
случаjов во смиела на чл. 128 ст. 1 од здг доволен е факгот што
е склучен договорот за подарок и нема потреба да се УТВРдУваи
правото на сопственост на подарувачот. Тоа прашатье евентуално
може да биде од эначетье во постапката за заверка на 'договорот во
суд, или во постапката за промена во катастарската евиденциjа, па
затоа според наогатьето на судот, второстепенист орган и немал потре
ба да укажува дека подарувачот располага со доказ за сопственост,
а тоа е поседовниот лист, според ко] имотот е заведен на подарува
чот, не со тоа не е повреден законот на штета на општеетвено-поли
тичката заедница.

Друго би било прашаlЬето кога би се работело за подарок ил~
за промет извршен спротивно на принудните прописи. во ко] случа]
настанатиот договорен однос не би можел да произведува правни
последици, но во конкретнава управна работа не е во прашан.е пре
несуван.е на сопственост што е забрането со ко] и да е пропис.

Имаjки го предвид ваквото сфайатье не се од аначен-е за до
несуван-е поинаква одлука наводите на Jавниот правобранител дека
сопственост, согласно со чл. 33 од цитираниот закон се стекнува само
со упис во jавните книги, а поседовниот лист и уверението не се
таков доказ.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1331/88 ОД
3. XI 1988 г.)

11. Лице кое е вработено .во работна орrан:цэацнjа па работно
место работник за пресметуваве камата и друrи работи со камата
и меница, а кое не ги потпишува налозите, во прекрmочната постапка
пе може да се третира како одговорно лице во работната органи
зациjа.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Од списите во предметот се гледа дека СОК - Филиjала во

С. поднела Оарасье до првостепениот орган за поведуваве прекршоч-
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на постацка. покра] другите, и против тужителот, затоа што то] сос
тавувал налози за исплата, а во врека со тоа не биле исплатени дано
ци 11 придонеси ВО вкупен износ од 2.335.092 динари, што е спротивно
на чл. 160 од здг.

На записни кот за распит на обпинетиот тужителот изjави:л дека
ВО прометната ТРа "В". од с. работел хонорарно и тоа од месец
[ули 1983 ДО месец април 1936 година, и дека негова работа била
пресметувагье на камаги од купувачите и претплата од набавувачите.
Освен тоа, давал упатства за пресметувагье па ланоците и придонеси
те. Toj изjавил дека не ги пишувал налозите за исплата, бидеjiКИ нив
ГИ составувале постотано вработените во организациjата. Инаку, то]
бил вработен посгогано во РО "с". - с.

Во образложенигата на првостепеното и второстепеното реше
ние не е дадено обjаснувю·ъе зошто тужителот е огласен за виновен
и казнет.

Според чл. 160 од здг пресметуватьето и исплатуватьето на да
нокот од личен доход од работниците, на данокот од личен доход
од законски права, како и на данокот од вршегье деjност и на да
иокат на приходи од имот, што се плайаат според секо] поединечно
остварен бруто приход, ГИ врши и:сплатувачот на личните доходи,
односно на приходите (данок по одбиваьье). Исплагувачот на пич
ниот доход, одноено на приходот на ко] се плака данок по одбиван,е.
ко] своето финансиско работен-е го води преку банка, е должен
иетовремено со подигавето на готовината за исплата на личните до
ходи, односно на приходите, да го пресмета и да го уплати соод
ветниот износ на данскот ка] сок Исплатувачот на личните доходи,
односно на приходите, ко; своето финансиско работене не го води
преку банка, е должен да го пресмета данокот . на исплата на лич
ните доходи, односно на приходите и да го уплати на соодветната.
сметка ка] банката, наjдоцна во рок од 8 дена од извршената исппата
на личните доходи, односно на приходите. Даноците по одбиватье
сс пресметуваат и .се плайаат по стапките што важат на денот на
исплатата на личниот доход, односно на приходот.

Според чл. 241 од истиот закон, со парична казва до петкратен
износ ОД неппатениот цанок по одбиватье ке се казни за прекршок
општественото правно лице, ако при исплатата на личниот доход.
одно сно приход, не го пресмета и не го уплати соодветниот износ
на данокот на односната сметка, со намера да го одбегне неговото
плайан,е (чл. 160). Со парична казна од 1000 до 5000 динари ке се
казни за прекршок и одговорното лице во општественото правно
лице и во државниот орган.

Од договорот за дело за извршуван,е на повремени или привре
мени работи се гледа дека тужителот имал задача да пресметува ка
мата и да врши други работи со каматите 11 мениците.

Со оглед на таквата состоjба на работите, ово] суд оценува дека
законот е примснет на штета на тужителот. Имено, неспорно е дека
тужителот не бил вработен во наведената работна организацига на
неодредено време, туку со склучен договор за дело, со точно наве
дувагье на задачите што требало да ги изврши. Toj не бил одговорно
лице по работната организацига. Во наведените одредби од чл. 241
од означениот закон, [асно е наведено дека со парична казна 1{е се
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казни одгаворното лице во општественото правно лице и во држав
ниот орган. Со оглед на тоа, тужителот не бил одговорно лице и не
може да биде казнет според наведената одредба од заканат.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 1060/87 од
8. VII 1987 г.)

12. Стекнуватьето имот од поголема вредност ве прететавува
оправдана причина за одложувавье, или за плайатье во повейе рати
на стасаниот данок.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Од списите во предметат се гледа дека тужителката со право
силно решение заради пренос на сопотвеност врз имот стекнат со
договор за доживотна издршка била задалжена со данок на промет
во износ од 315.054 динари што гребало да го плати во рок од 30
дена.

Тужителката на 25. ХI 1985 г., поднела баратье до првостепе
ниот орган решението да биде ставено ван сила, затоа што таа би
ja повлекла даночната приjава, а пренос на сопственост би побарала
подоцна, или пак да и се одобри почек за плайан.е на дано кот со
сслободуван.е од камата за време од наjмалку 5, а нагмногу 10 години
или плайан,е ВО 10 рати по една рата годишно.

Во образложението на првостепеното решение е наведено дека
Ба ЗДПНП не е предвидено плайан.е на обложениот данок по пат
на почек, 11 покра] тоа тужителката не ги иеполнува условите за
почек, согласно со одредбите од чл. 170 од ЗДГ.

ВО образложението на второстепеното решение е наведено дека
бараIЬето на тужителката било правилно одбиено затоа што таа како
давач на издршка се здабила со имот од поголема вредност, па е
должна да го плати данокот на промет одеднаш, бидеjiКИ даночната
обврска настанала во моменгот на смртта на примачот на издршката,
односно во момента'!" на притавуван.ето, а и ЗДПНП не предвидува
можност да се бара почек за плайатье на стасаниот данок на промет.

ВО ЗДПНП навистина нема посёбна одредба со Koja е регу
лирано прашан.ето за почек за плайатье на стасаниот данок на про
мет. Мегутоа, во чл- 29 од истиот Закон е определено дека во
поглед на наплатата на данокот на промет на нецвижности и права,
каматата. присилната наплата, застарено ета, жалбената постапка и
на книжен-ето на данокот, се применунаат одредбите од здг, доколку
со ово] закон не е определено поинаку,

Во чл. 170 ст. 1 од ЗДГ е предвидено, по баран.е од даночниот
обврзник, во оправдани случаи, органот за приходи на општината
да може да го одложи плайатьето на стасаниот данок (почек), или
то] да се плати во повейе рати.

Значи, и за данокот на промет на недвижности и права може
да се одложи плайатьето на стасаниот данок (почек), или то] да се
плати во повекс рати. Мегутоа, друго е прашан-ето дали во кон
кретниов случаj тужителката имала оправдани причини за да й се
одобри одлэжуван.е на плайатьето на стасаниот данок, или то] да го
плака во повекс рати. Органите во управната постапка оцениле дека
тужителката нема оправдани причини да бара одложуватье на пла-
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кюьето на сгасаниот данок затоа што таа се здобила со имот од
поголома вредност, па може данскот :па промет да го плати одеднаш.

Со оглед на таквата состоjба на работите ово] суд оцени дека
законот не е примснет на штета на тужителката, затоа што одложу
ван.е на плайан,е на стасан данок или то] да се плайа во повекс
рати може да сс одобри салю во оправдани случаи. Во конкретниов
случа] и ово] суД смета дека тужителката нема оправдани причини
да й биде одобрен почек за плайатье на стасаниот дан ок, односно
данокот да го плати во повекс рати.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1175/86 од
1. Х 1986 г.)

13. Доколну со присилиото извршувазъв на решението за одзе .
ман-е парични средства стекнати на пезаконит начин со продажба
па земjиmте во општвственя сопотвеност би било доведено во пра.
шан-е нужното издржуватьв на изврmеникот и на членевите на него
Вото домакинство, надлежен орган ко] Може да одлучува по бара
н-ето за отпишуватьв на обврската е иэвршниот совет на собранието,
а не управнипт орган.

Од о б р а э л о ж е н и е г о ,
Од списите во предметат се гледа дека органите во управната

постапка пристапиле кон присилно извршуваи,е на обврската од изврш
ното решение, со кое било угардено дека сопругата на тужителот
се здобила со парични средства на нееаконит начин со продажба
на градежно неизградено земjиште во општествена сопственост.

Во постапката на присилното извршуван,е со решение била ста
нена забрана на побаруваThата на Обврзникот Р. Н. од исплатата на
неговата пензиjа во висина од 1/з до полното исплатуван,е на долгог.
согласно со чл. 179 и 209 од ЗДГ.

Ово] суд смета дека органите во управната постапка правилно
приетапиле кон присилно извршувагье на правосилното решение, па
закон от не е повреден на штета на тужителот кога со првостепе
ното решение му била ставена забрана на побаруваььата од пензиjата.

Судот ги ценеше навадите на тужителот изнесени во тужбата,
но со оглед на веке изнесеното не ги уважи. Евентуално, тужителот
може, доколку се исполнети условите за отпишуватье на должната
обврска, ако со извршуван.ето на наплатата на обврската би се до
вело во прашатье нужното издржуватье на извршеникот и на члено
вите на неговото домакинство, да се обрати до извршниот совет на
собранието на општината кое може да одлучи обврската во цел ост
или делумно да се отпише, согласно со чл. 221 ст. 3 од споменатиот
закон.

(Пресуда на Врховниот суд на 1\1акедониjа, У. бр. 1430/86 од
28. 1 1987 г.)

14. Ако промето-г на обjекти лоцирани како привремени обjекти
на општествено земjиште с недоэволен, со таквиет промет не наста
вува даночната обврска.

Од образложението:
Од списите во предметот неспорно произлегува дека деловната

просториjа - монтажна барака, лоцирана во Г., со одобрение како
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привремен обjект, била предмет на продажба. За неjзината продажба
тужителот е задолжен со данок на промет врз основа на купопро
дажната цена наведена во договорат за продажба на монтажна
барака.

Со оглед на тоа што неспорно бил изиршен промет на монтаж
на барака - деловиа просторига. органот во постапкага. пред одлу
чуван-ето требало повейе да се занимава и со прашан-ето на карак
терот на обjектот. Во постапката орган от гребало да утврди дали
деловиата просториjа била поставена со одобрение како привремен
обjект и дали според постоjните прописи за таквиот обjект бил до
зволен промет.

Од одговорот на овие прашан-а ке зависи и решавазъето на
конкрегииов случа], имено дали врз фактички промет ке можат да
се применат прописите што се однесуваат на промет на недвижности
и права.

(Пресуда на Врховниот суд ца Македониjа, У. бр. 1258/86 од
12. ХП 1990 Г.)

15. Недвижен ИМОТ стекнат по ОСНОВ на одршка не може да се
оданочува со данок на промет на недвижности и права, затоа што
при евотата еуштина одршката не прететавува промет.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Со пресулата на Општинскиот суд Скопjе 1, со клаузула дека
е правосилна, е утврдено оти М. и. е сопственик на 1/2 од кука,
траен корисник на 1/2 идеален дел од дворно место и траен корис
вик на 1/3 идеален дел од овошна гради:на, како имот стекнат по
оенов на одршка. па се задолжува Г. и. од С. да го признае ова.
Всушност куката заецнички ja изградиле со тужителот, неговите Дваj
ца брака и нивните родители.

Во оспореното решение е наведено дека од образложението на
пресупата се гледало дека инициjатор за градене на куката бил бра
гот на тужителот Г. и. поради што во случагот се [авува потреба
од пренос на правото на сопственост во катастарските КНИГИ. Наве
дено е и дека во чл. 2 од ЗДПНП како промет на недвижности и
права се смета и преносат на правото на заедничка градба, од што
произлетува дека заедничката градба прететавува основ определено
лице да се здобие со право на сопственост на идеален дел од изгра
дениот обjект, но не и да биде ослободен од плайан.е данок на
промет на недвижности и прана.

Тужителот наведува во тужбата дека во конкретниот случаj не
постои промет на недвижност.

Според чл. 2 ст. 1 од ЗДПНП како промет на недвижности и
права во смиела на ово] закон се подразбираат преносат со надо
месток на правото на сопственост на недвижност, правото на патенти
или лице нци, правото на плодоуживан,е, правото на стварна службе
ност, правото на рента, правото на модели и жигови, правото на
надградувалье, праното на доградуватье, правото на заедничка градба
и правото на користен-е на недвижности и други права.

Со оглед на таквата состоjба на работите ово] суд оцени дека
тужбата е основана, поради што ja уважи, а оспореното решение го
поништи и предметат го врати на повторно разгледуватье и одлу-
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чуван,е. Погрешно е становиштето на тужениот орган дека во кон
кретниот случаj како основ за плайан,е данок на промет на дел од
предметната кука и другата недвижност е градбата на KyJCaTaсо за
еднички вложуван.я на парични средства од браката и родителите,
а дека инициjатор за граден.е на куката бил брагот на тужителот Г.,
па сс jавувала потреба од пренос на правото на сопсгвеност, при што
се повикува на чл. 2 од ЗДПНП. ВО конкретниов случа] основот е
одршка, а не заедничка градба на ку.Ката, за што постои и право
силна пресуда. Понатаму, во конкретниов случа] не се работи за
пренос со надоместок на правото на заедничка градба, како што
тоа е утврдено БО наведената одредба од Законот; туку нема пренос,
ниту пак надоместок затоа што Основот е одршка, ко+а по снотата
суштина не претставува промет.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 804/88 од9. IX 1988 г.)

16. КОГа се бара да се извршя Промена на упис на право на
сопственост на недвижност во катастаРСките Книги врз основа на
пресуда со Koja е утврдено дека неДВ'ИЖНОстае стекната ВО заедви
ца, не треба да се плати данок на промет, ако таков данок е платен
при извршената купопродажба на IIедвижноста.

Од образложението:

Во образложението на оспореното решение е наведено дека
тужителката по основ на придонее во купуван,е е сопетвеник на зем
jиште, но за да изврши: упио на правото на сопственост на недвиж
носта во катастареките книги треба да плати данок на промет нанедвижности и права.

Од пресудата на Општинскиот суд ВО Т. се гледа дека било
уважено нетзиното тужбено барагье и се утврдува дека тужителката
по основ на придонее во купуван,е е сопственик на земjиштето.

Тужителката наведува во тужбата дека не се работи за нова
купувачка, туку всушност се работи за стара купувачка за ко+а веке
неjзиниот син платил данок на промет, а во катастарот целата не
Движноет ja евидентирал на свое име, па со наведената пресуда всуш
ност се врши исправка во смиела на тоа што дел од таа недвижност
е сопственост на тужителката по основ на придонее во купуван.ето.

Според чл. 2 од ЗДПНП како предмет на недвижности и права
во смиела на ово] закон, се подразбира преносот со надоместокот на
правото на сопственост на недвижности, правото на патенти или лицен
ци, правото на плодоуживатье, правото на стварна службеност, пра
вото на рента, правото на модели и жигови, правото на надградуван.с,
правото на доградуван,е, правото на заедничка градба и правото на
користен-е на недвижности или други права. Како промет на недвиж
ноети и права се смета и замената на една недвижност или право
со друга недвижност или право.

Со оглед на наведеното OBOj суд смета во конкретниов случ:аj
дека не станува збор за купопродажба, односно за промет за недвиж
ност со надоместок, туку дека фактички станува збор за делба на
имот стекнат со заеднички средства. Тоа jacHo сс гледа од наве
дената пресуда од Општинскиот суд ВО Т.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1115/87 од
16. ХII 1987 г.)
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17. Кога малолегвик купува стан од организациjа што врши
продажба на стано ви, а живее со родителите, то; плака данок на
промет.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Осиовииог елемент на оданочуватьсто на прометот на недвиж
ности и права е остваруван.е на одредени социjално економски и по
лигички ефекти и спречуван.е на неоеновано збогатуватье на поединци
поради што и утврдуваььето на дан очната обврека и определувазъето
на неjзината висина е во согласност со таквата цел. За да не биде
тоа пречка да се постигнат и позитивни ефекти, со ЗДПНП е извр
шено диференцирано оданочувагье и ослободуван.е од плакан-е данок
на промет, така што во одредбата од чл. 4 се определени случаите
кога не се плайа данок на промет,

Поаfаjки: од таквиот елемент на оданочувазьето. а со правилна
примена на одредбата од чл. 4 ст. 1 т. 5, според Koja дано кот на
промет на недвижности и права не се плака кога организацига на
здружен труд што се занимава со производство на станови врши
продажба на уште ненаселена новоизградена станбена зграда, од
носно стан како посебен дел од зграда, на грагани под услов да
немаат во сопотвеност друг стан, односно станбена зграда, а доколку
е носител на станареко право на стан во општествена сопственост
да даде писмена изjава дека то] и другите корисници на станот :ке
се иселат од го] стан и ке се вселат во етанбената зграда, одноено
станот во сопственост, што се купува. Општата седница наjде дека
олеснуватьето предвидено со оваа оцредба има за цел да се постигне
ПОГ'1лем ефект во решаваььето на станбените прашан.а на граганите.
поради што оваа одредба треба да се сфати така што не се плайв
дан ок, не кога се купува било каков стан, туку кога се купува само
стан за живеен-е.

Бидеj.Ки во случагов малолетниот тужител живее во Скопjе со
своите родители, а станот што го купил е во Охрид, Општата сед
ница наjде дека станот не го купува за живеен-е. поради што е дол'
жен да плати данок на промет.

(Пресуда на Врховн:иот суд на Македониjа, Узз. бр. 4/89 од
6. IX 1989 г.)

18. Данок на промет на недвижносги и права не се плака
кога мегу општествени правни лица се врши пренос со надомеоток
па недвижности кои се општествена сопственост. Таков данок не
треба да се плати и во случаите кога примачот на издршката е фи
зичко лице, а давачет на издршката с општествено правно лице.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Од списите во предметот се гледа дека тужителот - Центар
за социjална работа, врз основа на договор за доживотна издршка,
се здобил со право на користене на Ку1ка со дворно место, во вкупна
површина од 33 т2" што му ja пренела сопственичката на Ky~aTa
сега покоjна, како надсместок за примената издршка од Центарот,
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заради вложуван,е на означенист недвижен имот во фондацитата за
заштита на стари лица - корионици на сопиталиа заштита.

Врз основа на споменатист ДОГОЕОР, тужителот со првостепеното
решение е задолжен со данок на промет на недвижности и права
во износ од 46.195 динари. Изjавената жалба против ова решение
тужениот орган ja одби:л како неоснована. При гоа. и првостепениот
и тужениот орган се повикуваат на чл. 12 од ЗДПНП.

Судот наога дека во конкретниот случаj дошло до погрешна
примена на материгалното право.

На промет на недвижносги и права се плака данок на промет
на недвижности и права (чл. 1 од ЗДПНП а како промет во смиела
на ово] закон се смета и пренесуван-ето на правото на сопотвеност
на неДБИЖНОСТсо договор за доживотна издршка.

Според чл 12 ст. 1 од ово] закон, даночен обврзник на данскот
на промет Еа недвижности 11 права е продавачат на недвижноста.
односно на правото. Но, според ст. 4 на ово] член, ако праното на
сопствсност на недвижноста, односно на правото се пренесува со
договор за доживотна издршка, како даночен обврзник се смета
примачат на недвижноста или на правото, што е разбирливо со
оглед на факгот дека даночната обврска во овие случаи настанува
во моменгот на емртта на примачат на издржуватьето, како што е
предвидено во чл. 23 ет. 4 од истиот закон.

Според мислетьето на Судот, ако сс остане само при оваа
закон ска одредба, како и при факгот дека во врека со прометот
што ее врши врз основа на договор за доживотна издршка со Зака
нат не е посебно предвидено ослободуван,е од плайатье на данокот,
единствен можен заклучок би бил дека тужителот, како примач на
недвижноста е должен да плати данок на промет. Мегутоа, Судот
емета дека во случаjсв за правилното одлучуван,е во врека со даноч
ната обврека на тужителот мора да се има предвид и тоа дека
тужителот е општествено правно лице и дека предметната недвиж
ност со договорат за доживотна издршка е пренесена во општестве
на сопотвеност. па поради гоа, одговорот треба да се бара во одред
бите од Законот кои се однесуваат на даночната обврска на опште
ствено правно лице, кога недвижноста кога е предмет на прометот,
останува во општествена сопственост. Во врека со тоа со одредбите
од чл. 5 ст. 1 т. 1 од Законот, во кои е предвидено дека данокот
на промет на недвижности и права не се плака кога мегу опште
ствено-политичката заедница, односно организации на здружениот труд
и други општествено-правни лица се врши пренос со надомеоток на
правото на користен-е на недвижности или на други права.

Од овие одредби -произлегува дека, општествените правни лица,
кога ее учееници во прометот со недвижности, не плайаат данок на
промет, ако недвижноста останува во општествена сопетвеност.

Следеjки ja ваквата определба на Законот, а имаjlКИ предвид
дека учесник во предметниот промет и истовремено даночен обврзник
е општествено правно лице за непвижност ко+а е пренесена во оп
штествена сопственост. Судот наога дека конкретниов случа] од гле
диште на обврската за плайан,е данок на промет може да се изедначи
со случаите на кои се однесува наведениот чл. 4 ст. 1 т. 1 од ЗДПНП.

(Пресуда на Врховниот суд Щl Македониjа, У. бр. 1330/87 од
7 VI 1988 г.)
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19. Кога се одлучува по баратье за ослободуваве од плайатьс
данок па промет за имот стекпат врз осиова па договор за дожи
вотна издршка, доколку даночниот обврзник во текот на постапката
истакне дека дел од спорниот имот е негова сопственост стекната по
ОСВОВ на живеевьв во брачна заедвица, оргавот е должен, согласно
со чл. 144 ОД 30УП, како претходно прашан-е да го расправи пра
шан.ето за правото на сопственост на даночниот обврзиик, па потоа
да одлучува за колкав дел од вредноста на имотот треба да биде
ослободен ОД плаl{аlЬе данок на промет,

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Органите во управната постапка, применувазйи ги одредбите од
чл. 4 ст. 1 т. 11 од ЗДПНП а имаj(ки го предвид договорот за
доживотна издршка ja задолжиле тужителката да плати данок на
промет на недвижности и права за 4/5 од утврдената вредност на
бараката што била предмет на договорот за доживотна издршка,
а само за 1/5 од вредноста на бараката е ослободена од плакане на
таков данок.

Судот смета дека во случаjот е спорно дали тужителката треба
да плати данок на промет за 4/5 од утврдената вредност на целата
барака, како Што одлучиле органите во управната постапна. или пак
само за 4/5 од вредноста на половината барака.

Согласно со чл. 4 ст. 1 т. 11 од ЗДПНП кога правото на соп
ственост на недвижност се пренесува на давачот на доживотна из
дршка ко] во однос на примачот на издршката се наога во прв
наследен ред и тоа само на делот на недвижноста што би го насле
дил според .ЗН и без цаватьс на издршката не се плака данок на
промет на недвижности и права.

Според чл. 12 ст. 4 од истиот закон, ако се пренесува право
на сопственост на недвижност, односно друго право, со обврска за
доживотно издржуватье на давачот од страна на примачот на недвиж
носта одноено на правото, како даночен обврзник се смета примачот
на недвижноста или на правото односно неговите наследници.

Согласно со чл. 31 од ЗЕ имотот што брачните другари 1{е го
стекнат во текот на бракот претставува нивен заеднички имот.

Според чл. 37 ст. 1 од истиот закон, при престанакот на бра
кот на брачните другари им припага еднаков дел од заедничкиот
имот.

Согласно со чл. 3 од истиот закон, во брачната заедница брач
ните другари рамноправно ги уредуваат своите лични и имотни од
носи предвидени со ово] закон, или со мегусебни договори, кои не
можат да бидат спротивни на заканат.

Со оглед на овие одредби од споменатите закони, а имаj,ки ги
предвид наводите во жалбата дека во време на склучуватьето на
договорот за доживотна издршка половината барака била сопственост
на тужителката како имот стекнат во брак, органите во управната
постапка биле должни како претходно прашатье, согласно со чл. 144
од ЗОУП да утврдат дали навистина спорната барака била стекната
во брак на тужителката со покоjниот сопруг со ко] склучила договор
за доживотна издршка.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 164/87 од
7. V 1987 г.)
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20. Кога постои судска пресуда донесена во спор за исполнува
н.е на договор за I{упопродажба на стан, треба да се смета дека
оваа пресуда во целост 1'0 заменува незаверениот договор за купо
продажба. Поради ова не постои пречка да се одлучува по баразъето
на продавачига за ослободуватьв од плайатье данок на промет.

Од образложението:

Пресулата донесена во спор за исполнуватье на договор го за
менува договорат во целост. Во случаjот не е спорно дека договорот
е исполнет, бидеjки стан от му е предаден на тужителот во владение,
а тужителот во нагголем дел ja исплатил купопродажната цена. За
да може да се смета дека договорат за купопродажба с исполнет не
е услов да е платен данокот на промет. Според тоа, судот смета дека
фактот што договорат не е заверен и не е платен данокот на промет
не претогавува пречка да се одлучува по баран-ето на тужителот за
ослободуван.е од плайан,е данок на промет, односно за врайан,е на
платениот данок на промет од тужителот за продажба на станот
според чл. 5 и 6 од ЗДПНП.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 1203/88 од
5. ХI '1988 г.)

21. Се додека постои решението со кое продавачот е задолжеп
со данок на промет на недвижности и права, не може да се одбие
баразьето за врайатье на платенист данок поради тоа што средствата
од продажбата то] ги вложил за купуван-е друга станбена зграда,
само затоа што предмет на оданочениот промет била станбена зграда
изградена без одобрение за градба,

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Со решение на првостепениот орган тужителот е задолжен со
данок на промет на недвижности и права за продадената станбена
зграда. Тужителот побарал да му биде вратен платениот дан ок, затоа
што средствата од продажбата ги вложил за купуване нов стан, за
што приложил договор склучен со СИЗ за домуван.е.

Баразъето за врайан.е на платениот данок со првостепеното ре
шение му е одбиено како неосновано, затоа што на купувачите им
продал станбена зграда изградена без одобрение за градба и тоа на
национализирано градежно земjиште, чиj промет е забран ет.

Ваквиот правен став на органите во конкретниов случа] судот
наога дека е на штета на тужителот, поради што оспореното решение
е незаконито. Ова е затоа што, кога вейе со конечно решение тужи
телот е задолжен да плати дан ок на промет за продадена станбена
зграда, нема оенов при одлучуватьето за врайагьето на данокот под
условите од чл. 5 и 6 од ЗДПНП, органите да се впуштаат во эако
нитоста на прометот и на TOj начин да еоздаваат две различни правнц
состоjби само во корист на општествената заедница, така што се
додека постои конечното решение со кое тужителот е задолжен да
плати данок на промет, то] како даночен обврзник има право да бара
и врайан,е на данокот.

Мегутоа, со оглед на тоа што во случаjов навистина се работи
за недозволен промет на земjиштето и на вградата што е изградена
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без соодветна градежна документацига, ко] промет не може да про
изведува правно деjство, органите треба да имаат предвид дека не
може ни да се наметнува обврска за плайатье данок на промет,
поради што се доведува во прашан-е законитоста на решението со
кое тужителот е задолжен да плати данок на промет. Поради тоа
органите треба да го стават ван сила решението за облог во една
ОД постапките предвидени за измени на конечно решение според
одредбите од ЗQУП па ако решението за облог се стави ван сила,
ке отпадне основот за вракан,е на данокот во смиела на чл. 5 и 6
од Законот.

(Пресуда на Врховниот суц на Македониjа, У. бр. 1214/88 од
20. Х 1988 г.)

22. Нс може да се смета дека даночниот обврзник има станбена
зграда ако еслободуватье од плайагье данок на промет ,бара затоа
што средствата од продажбата ке ги вложи за вршезье реконструк
liиjа на гаа станбена зграда, бидеjки реконструкцитата се изедначува
со градбата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Органите во управната постапка утврдиле дека тужителот не
ги исполнува условите предвидени во опредбите од чл. 6 ст. 1 од
ЗДПНП за да биде оелободен од плайан,е данок на промет, бидейси
покра] продадената куаса имал и друга станбена семеша зграда на
ул. Н. Н. во Н., а во кога живее со неговото шестчлено семе+ство
и во Koja ги вложил за реконструкцига добиените парични средства.

Ово] суд смета дека органите на управната постапка неправилно
го при.мениле материталното право, поради што не ги утврдиле сите
факти што се битни за одлучувагье, така што фактичката положба
е непотполно утврдена.

Согласно со чл. 5 од ЗДПНП од данок на промет на недвиж
пости 11 права се ослободува даночен обврзник кога продажбата на
недвижности ja врши заради решаван-е на своето станбено прашагье,
или станбеното прашагье на членовите на своето потесно семе] ство,
ако добиените средства од продадената недвижност ги вложи во
рок ОД 2 години од денот :на продажбата за купуване стан или за
градба на семеша станбена зграда со корисна станбена површина
од 80 т2.

Согласно со чл. 6 ст. 1 од ово] закон, за остваруван-е на
правото за ослободуван-е од чл. 5 од ово] закон, во случаj на реша
ватье на стан беното прашан-е на даночниот обврзник. услов е то]
и членовите на неговото семетно домаКИНСТБО,освен стан от, односно
семегиата станбена зграда, да немаат друг стан или зграда на тери
торигата на СФРj.

Со оглед на овие одредби од Законот, суцот смета дека, докол
ку во рокот од 2 години од денот на продажбата на станбената
зграда добиените средства од продажбата тужителот ги вложил за
реконструкциjа на старата станбена зграда и доколку реконетрукци
[ата е извршена врз основа на одобрение за градба и на друга гра
дежна документациjа, неприфатливо е мислен-ето на органите на
управната постапка дека тужителот имал друга семе+на станбена
зграда во сопственост и поради тоа не ги исполнувал условите да
биде ослободен од плакан,е данок на промет.
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Според мислен.ето на судот. темелната реконструкпита на стан
бената зграда. извршена врз основа на одобрение за градба, всушност
значи уриван,е на старист обтекг и градба на нов, така што ваквите
случаи треба да се изедначат ВО поглед на ослободуван-ето од пла
кюье данок на промет на недвижности и на права со случаите на
изградба на нов обjект. Според тоа, не може да се смета дека ту
жителот, ВО смиспа на чл. 6 ст. 1 од Законот имал во сопственост
друга семегня станбена зграда.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1511/87 од
18. ХI 1987 1.)

23. Кога се врши одделна проценна на обjекто'с, а одделна на
дворното место, кое претставува градежно земjиште, прометната вред
ност на дворното место може да биде само во висина на износот
утврден како праведен надоместок според одредбите на ЗЕ.

Од образложението:

Ово] суд наjде дека со оспореното првостепено решение е сто
рена суштествена повреда на постапката бидеjки не се дадени при
чините за тоа врз основа на кои факти комиси[ата ja проценила вред
носта на дворното место од 12.000 динари, за еден т2, како и за
тоа врз основа на кои прописи утврдила дека за дворното место
стапката на данокот на промет изнесува 55'0/0.
. Судот смета дека олделна проценка на дворното место од об-

[ектот би можело да се изврши само доколку со договорот за купо
продажба е постигната таква согласност. Во случаjот од договорат
за купопродажба се гледа дека е договорена една цена за обjектот
и дворното место. Кога се врши проценка посебно на вградата, а
посебно на дворното место, прометната вредност на дворното место
кога претставува градежно земjиште може да биде само во висина
на износот утврден како правичен надомеоток согласно со ЗЕ. Од
записникот за утврдуван,е на прометната вредност на недвижниот
имот не може да се види дали при вршен.ето на увидот на самото
место и на проценката бил присутен неко] од тужителите, а тужите
лите во тужбата укажуваат дека проценката била извршена без НИЕНа
приеуство. Со тоа што тужителите не присуствувале при вршегьето
на увидот на самото место за проценката. судот смета дека се повре
дени одредбите од чл. 195 од ЗОУП, во ко] е предвидено дека стран
ките имаат право да присуствуваат на увидот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1561/88 од
28. хп 1988 г.)

24. Рокот за поднесуваве баран-е за врайавье на платен данок
на промет на недвижности и права поради вложуватьв на добивните
средства од продажба на недвижноста за купуваве KYka, заради
решаване на стан беното прашатье, ке се смета од денот кога е склу
чен договерог. поради што даночната обврска стасува на то] ден,
а нс на денот кога е заверен договерот пред надлежниот суд

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Според чл. ЗО ст. 1 од ЗДПНП без доказ за платен данок на
промет на недвижности и права, како и други даноци, со кои се
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задолжени продавачот и купувачет и кои стасале за наплата, не
може да се изврши заверка на потписот на договорот за пренос на
правото на сопственост на недвижноста или на правото. Даночната
обврска настанува во моменгот на склучувагье на договорот, од кога
мора да биде платен данокот на промет, за потоа да може да се
врши заверка на потписот на догонорот од страна на надлежниот
суд, или орган. Според тоа, од гпедиште на закопот во поглед на
обврската за ппайан,е данок на промет на недвижности и права
догонорот за купопродажба има де] етво од моменгот на склучуватьето.
а не по заверката на потписот, и од таа дата ке се смета рокот за
поднесува баран-е за ослободуван,е од плайатье данок на промет,
одноено врэйаве на платениот данок по договор за купуван-е стан.

(Пресуда на Врховниот суд на Макелонита. У. бр. 333/89 од
8. VI 1989 г.)
i

25. Редовните студенти на Центарот за 'Образование на кадри за
безбедност и општествена самоваштига на кои за време на школува
тьето им е обезбедено сместуваве, искрана во интернатог, униформа
и долва облека и други потреби без надоместок се сметаат за лица
на кои општествената заедница им обезбедила целосно бесплатво
изцржувазье, поради ШТО не им се исплатува детски додаток.

Од о б р а э л о ж е н и е т о.

На тужителот не му било признато право на додяток на деца
за синот З., сметано од 1. IX 1986 г., затоа што во учебната 1986/87
1'., бил студент на Факуптетот за безбедност. ко] на своите студенти
им обезбедувал бесплатна храна и сместуване.

Судот наота дека оспореното решение се эасновува врз непот
полно утврдена фактичка состоjба.

Точно е дека, согласно со чл. 7 од Одлуката за утврдуватье на
условите, начинот на остваруван-е и висината на додатокот на деца
("Сл. в. на СРМ", бр. 6/86) на дете, на кое општествената эаедница
му обезбедува целосно бесплатно издржувагье, не се исплатува дет
ски додаток, Точно е и тоа дека според чл. 43 од Законат за цента
рот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаш
тита ("Сл. в. на СРМ" бр. 30177), средствата за финансиране на деj
носта на центарот се обезбедуваат од буцетот на Социjалистичка
Република Македониjа во рамките на средствата на Републичкиот
секретаритат за внатрешни работи.

Мегутоа, обезбедуватьето само на бесплатна исхрана и сместу
вагье, според наогатьето на судот, не би можело да се смета како
цел осно издржуван.е од општествената заедница, бидеjkи обезбедува
нето храна и сместуван,е не е единствената потреба на студенгот.

Органите при аааемавето на таквиот правен став тргнапе само
од цитираниот закон, според ко], во смиела на чл. 26, на редовните
студенти и ученици за време на школуването им се обезбедува:
cMecTYBalЬe и исхрана во интернатот, униформа, долна облека и
обувки, учебници и други предмети и помагала, потреби за школу,
BalЬe без надоместок, здравствено и инвалидско осигуруваrье, доколку
такво немаат по друг основ, месечни парични ПРИМaIъа за покриваIЬе
на неопходните лични трошоци и патни трошоци за доаfЗIъе во
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Центарот и вракан-е дома секога учебна година и на полугодишниот
распуст. како и патни и други трошоци при упатуван.е на практика
и за други отсуства од .Центарот одобрени од директорат, па не
утврдиjа дали навистина сите тие материтални издатоци му се обез
бедени односно надомеотени на студен тот.
. Доколку .во натамощната постапка се утврди дека, во смиела
на Законот, на студенгот му се обезбедени сите материтални издатоци
и надоместоци тогаш навистина би' можело да се прифати дека му
е обезбедено . целосно бесплатно издржуватье на товар на општеетве
'ната эаедница.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1347/87 од
10. IX 1987 г.)

26. Не може да се лиши од правото на додаток на деца лице
ако вкупните приходи по член на семетството го надминуваат лими
тиранист износ.. за само две пари, затоа што законска обврска е .да
се .врши заокружувазье во распои од 24 пари на О пари.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Во образложениjата на првостепеното и второстепеното реше
ние е наведено дека тужителот во текот на 1983 година остварил
вкупен ;личен' доход во износ од 171.841,00 динари, дека то] износ
поделен на 12 месеци изнесува 14.320,08 динари,' како и дека то]
износ поделен на' 4, колку што члена брои семеготвото на тужителот,
изнесува 3.580,02 динари, па со оглед на тоа, во смиела на чл. 14
ст. 1 од Одлуката за утврдуватье на условите, начинот на остварува
тьето ,11 висината на додатокот на деца за '1984 година ("Сл. в. на
СРМ". бр. 2/84), нема право на додаток на деца, бидеjки, го надми
вува износот ОД 3.580,00 динари.

, Според -чл. 14 ст. 1 од наведената одлука, во зависност од ма
териjалната состоjба на семеготвото. додатокот на, деца се остварува
ако вкупните приходи по член на семегетвото не 'ro надминунаат из
НОСОТ 0,[( З~З80,ООдинари месечно во претходната календарска година.

, . Според чл." 9 .ст, 1., од ЗИНБКП почнувайси од 1 [ануари 1984I·.,·:ке се врши эаокружуваьье на' .сите кратни пресметуватьа и на
иеплатените готовински и вирманеки налози' (исплатни листи на лични
доходи, фактури, вкупен износ JIa потрошувачка, пазар, пресметка на
камата, интерна распределба и друго), според спедниот распон во
пари, од една' пара до 24 пари на О пари. .

,Имаjll{и Аа предвид наведената одредба од Закопот; ово] суд
оцени дека. наведената одлука е применета на штета на тужителот.
Имено, то] е. лишен од правото на додаток на деца за само две пари
односна два динара, без да се из врши . заокружуваIЬе во' смисла на
наведената одредба од. Законот.
" ';.

. (Пресуда ца Врховниот· суд на Македониjа, У. бр. 1902/84 од
9· 1 1985Т.)
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27. Корисници на долаток на деца се првиге 'сри живи деца
по редот на рагатьегс, паjДоцна до напоянеги 26 години ОД ЖИВОТО1\
доколку се на редовно школуване, затоа ШТО само живите деца
можат да бидат корионици на додяток на деца.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Од спи сите во предметот се гледа дека тужителот во пригавата
за остваруваьье право на долаток на деца од 1. IV 1988 Г., навел
дека има три сина и две kерки и тоа дека .едниот син му е роден
во 1972 година, другист во 1974 и грегист во 1976 година, а едната
керка во 1971, кога е умрена, 'и втората во 1978 година.

Органите во управната поетапка оцениле дека на тужителот
му следува додаток на деца само за синот ко] е роден на 22. III
1974 Г., затоа што. како што е наведено во образложенитага на двете
решениjа при утврдувагьето на редоследот на рагазъето на децата
умрените деца се земаат предвид, бидеj.Ки тие се родил е живи, а
потоа починале.

Во предметот нема доказ кога починала Ксрката. Тужителот
во тужбата наведува дека таа е родена мртва како монстр>,м и по
ради тоа не се евидентира, ниту се заведува во книгите на родените.

Според чл. 19 ст. 2 ОД зозд корионици на долаток на деца,
во смиела на ст. 1 на ово] член, се првите три деца по редот на
рагането наjдоцна до наполнети 26 години од живогот. доколку се
на редовно школуване.

Судот смета дека од наведенава одредба на Законот' произле
гува дека кориеници на додаток на деца сс првите три деца по
редот на рагавето наjдоцна до наполнети 26 години од живогот
доколку се на редовно школуван,е. но деца што се живи затоа што
само живите деца можат да бидат корионици на податок за деца:

(Пресуда на ВРХОВНИОТсуд на Македониjа, У. бр. 1650/88 од
14. хц 1988 г.)

28. Инспекторот на трудот не е овластен да му наложува обвр
ска ва самоуправниот орган на работната организациjа да ja повлече
светата одлука за утврдувазьв потреба од прием на приправвик како
и одлуката за прием во работен однос на приправвик.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Ово] суд смета дека со оспореното првостепеното решение по
грешно е применето материталното право и дека инспекциjата во
смиела на чл. 13 и 104 во врека со чл. 23 и 25 од ЗИТ нема свласту
BalЬc да интервенира Kaj самоуправниот орган на тужителот за по
НИШТУВaIьена одлуката за УТВРДУВЗJьепотреба за прием на еден
приправник-економист, како и на одлуката за избор на кандидат на
тоа место.

Судот смета дека е неправилно правното становиште на орга
ните во управната постапка дека инспектор от за труд имал овласту
вюье да интервенира во конк:ретниот случаj, бидеjки биле повредени
одредбите од чл. 170 и ЧЛ4 179 од ЗЗТ. Дали се повредени овие одред
би, ке се испитува 11 утврдува Kaj надлежен суд на здружен тру д.
ПовлекуваfЬето на одлуката броj 54 на тужителот, како и на одлу-
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ката за избор на кандидагот С. по распишаниот оглас би било во
спротинност со одредбите од чл. 13 од ЗРО, во ко] е предвидено дека
одлуката за избор на кандидагот за эасноватье работен однос не
може да биде отповикана, освен ако во случа] на виша сила преста
нала потребата за вршен.е на работите, одноено работните задачи за
кои е избран кандидатот.

Надлежен орган ко] во случаj би требало да 'Интервенира ка]
самоуправните органи на тужителот во врека со приемст на заинте
ресираното лице во работен однос е опшетствениот правобранител на
самоуправуватьето, во смиела на одредбите од чл. 12 и 1S од ЗОПС.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1391/87 од
25. IX 1987 г.)

29. ИЗВОДОТ од матичната книга на родевите не претставува
основа ВРЗ Koja може да се изврши промева. одвосно исправка во
катастарскиот операт ПО однос ва името и презимето на норисвикет
на чие име е заведена ведвижвоста.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Од списите во предметат се гледа дека тужителот поднел ба
РЗ1ье за исправка на презимето во катастарскиат операт од А., како
што еевидентиран БО оператот, на М. Кон баразъето приложил и
извод од матичната книга 'на родените бр. 17/3-1586 од 27. VПI
1986 г.

Првостепениот орган го отфрлил барането на тужителот, образ
ложувагйи дека не е надлежен да постапува по баравето. односно
да изврши исправка на презимето во катастарскиот операт, бидеjlКИ
во конкретниот случа] :се работи за утврдуваьье на факти за кои не
води службена евиденциjа.

Второстепениот орган, одбивайси ja жалбата изjавена против
заклучокот, во целост ги потврдил причините на првостепениот орган.

Според чл. 49 ст. 3 од ЗПКЗ измените на кориениците во ка
тастарскиот операт &е се вршат врз основа на правосилна одлука на
судот или на друг надлежен орган, како и врз основа на договор за
промет на земjиштето заверен од судот.

Од цитираната законска одредба произпегува дека геодетската
управа е надлежна да врши измени на корисниците во катастарскиат
операт и тоа врз основа на правосилна суцска одлука, .односно на
одлука од друг надлежен орган, како и врз основа на судски заверен
договор за промет на земjиште.

Во конкретниов случа] не се работи за ненадлежност на орга
нат за постапуваlЬе,· туку не се исполнети условите врз основа на
кои може да се :изврши бараната промена, односно исправка на пре
зимето, бидеj!ки тужителот не доставил од надлежен орган доказ за
личното име и презиме, за да се утврди дека ее работи за исто лице.

Во жалбата и тужбата тужителот укажува дека оспорените ре
шениjа се неправилни, бидеjlКИизводот од матичната книга на роде
ните е доволен доказ и врз основа на него може да се изврши бара
ната измена, особено што во случаjот се работи за исправка на
грешки.

При одлучуватьето ово] суд ги имаше предвид вака истакнатите
тужбени наводи, но наjде дека се неосновани и без влиjание за пои-
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накво одлучуватье. Ова е од причини што изводот од матичната кни
га на родените сам за себе, а по смиела на одредбите од ЗПКЗ, не
прететавува основ врз основа на ко] може да се изврши промената.
одноено исправката во катастарскиот операт. Имено, за да може да
се изврши бараната промена неопходно е надлежниот орган за внат
решни работи да потврци дека М. Ш. А. и А. Ш. А. е истото лице,
бидеjки то] орган ja води матичната евиденциjа.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1172/87 од
9. ХII 1987 г.)

30. Кога едно лице со упис на факултет се здобило со статус
на студент, то] упис може да биде поништен под услови и во рокови
предвидени со ЗОУП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Тужителот бил запишан како нонреден студент во учебната
1986/87 година, со решение донесено од страна на стручен орган на
организацитата за насочено образование, како што е предвидено тоа
во одредбите од чл. 89 од ЗНО, така што (:0 конечно решение то]
се зда бил со статус на студент, согласно со чл. 85 од Законот, одно с
но чл. 283 ст. 1 од статутот на факултетот ..

Навиетина. БО опредбите од чл. 337 од статутот; е предвидено
дека запишуватьето на факултетот може да се поништи ако е извр
шено СПРОТИВНО на пропиеите и врэ основа на лажни документи. Ме
гутоа, Судот смета дека оваа одредба би можела да биде применета
само доколку биле запазени роковите предвидени во одредбите од
чл. 89 од Законот. а имено, во рок од пет дена од денот на огпасу
вавето на решението. Ово] рок важи како за студентите, така' и за
другите овластени лица, кои имаат право да вршат увид 'Во условите
и постапката за запишуватьето.

Со оглед на горенаведените 'одредби од Законот, судот смета
дека само ако би се работело за нови околности и докази кои на
факултетот не му биле познати во времето кога е извршен уписот,
би можело да се дозволи повгоруван.с на постапката по конечното
решение со кое е извршен упи сат и во таа постапка би можело да.
се утврди дали уписот бил' законит односно незаконит. Во случаjот
е очигледно дека 'Не се работи за нови околности, бидеj!Ки на ТУЖf'
пиат орган му биле познати околностите во врска со уписот, односна
му било познато дали тужителот полагал квалификационен испит и
каков успех постигнал при полагатьето.

Со оглед 'На тоа што тужителот се здобил со статус на сту
дент со запишувавето на факултетот, врз основа на чл. 85 ст. 1 од
ЗНО и чл. 283 ст. 1 од статутот со конечно решение, а бидеjки не се
исполнети условите за повгоруван.е на постапката предвидени ВОО
горецитираните одредби од чл. 249 ст. 1 точ. 1 од Законот, "ово] суд
наjде дека оспореното решение треба да биде поништено, согласно
со чл. 39 ст. 2 од ЗУПС.

(Пресуда на Брховниот суд на Македониjа, У. бр. 1209/89 од
14. IX 1989 Т.)
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31. Просвегниот инспектор, врз основа на овластувавьата опре
делени со закон да донесува решение со кое сс наредува извршуватье
на законите и другите прописи. нс може да нареди поништуватье на
конечен акт за запишувшье на факултет, донесен од советот на фа
култетот, ко; врз основа на законот и статутот одлучува самостошо.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

'Гужителката не била запишана на Медицинскиот факултет во
учебната 1988/89 година затоа што според квотата на студенти утвр
дена со конкурсот за эапишувагье можело да се запишат само 130
студенти, а според ранг-листата била рангирана на 138 место. При
извршениот инепекциеки преглед на 1. II 1989 г. републичкиот инспек
тор констатирал дека тужителката правилно не била запишана на
факултет, па бидегйи. спротивно на ваквото укажуватье. советот ja
запишал, му наредил на факултетот да ja поништи и преиначи одлу
ката и му забранил да изврши запишуван,е за сметка на квотата од
учебната 1988/89 година, повикувагйи се на одредбата од чл. 281 ст.
2 ол ЗНО и на чл. 148 од ЗДУ.

Судот наога дека оспореното решение енезаконито, затоа што
се заснова врз погрешна примена на матсриталното право. Според
чл. 40 ст. 2 од ЗДУ, органите на управата во вршетье на инепекциски
надзор, во рамките на своите овластуван.а. остваруваат непосреден
увид во работезъето и посгапуватьето на организациите .на здружен
труд во поглед на придржуван.ето кон законите, другите прописи "и
општи акти, преземаат управни: и други мерки за кои се овластени
со закон, одноено со одлука на собранието на општината. Од овие
одредби, според наогагьето на судот, произлегува дека инспекторот
во вршетье на надзорот може да преземе само такви управни и други
мерки за кои е овластен со закон, одно сно, со одлука на собранието
на општината. Тоз произлегува 11 од одредбата од чл. 148 од ово]
закон, на ко] се повикуваат органите. Во смиела на оваа одредба,
во ЗНО·· се определени овластуватьата на просветниот инспектор во
одредбите од чл. 277 и 288. Мегутоа, од овие одредби не произпегува
овластуван.ето на инспекторот . да може да нареди поништуватье на
поединечен и' конечен акт донесен од надлежен орган, во случаjот
на советот на факултетот, ко] врз основа на Заканат и статутот на
факултетот одлучува самостотно и независно.

Погрешно е правната сфайаи,е на. органите дека основот на
таквото овластувагье е одредбата од чл. 281 ст. 2 од ЗНО, според
кога, доколку инспекторот утврдил дека не се извршуваат закон ските
и другите прописи. донесува решение со кое наредува нивно извр
шуван.е во опре делен рок, затоа што и од ваквите одредби не про
излетува дека инспекторот може да нареди поништуваьье на акт на
самоуправен орган. Актот што го денесол факултетот во вршетье на
[авни овластувагьа може да биде поништен само во постапка предви
дена во ЗОУП, ИЛИ во постапка поведена од надлежен тужител пред
Врховниот суд на Македониjа според 3УС.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1154/89 од
28. тх 1989 1'.)
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32. Не се сметаат за странски државjани иселевиците' кои при
милс сгранско .државjанство, а не добиле отпуштатье од нашето
државтанство, ниту со решение ва надлежниот орган за виагрешни
работи е утврдено дека го изгубиле нашето државjанство, а ниту
нашето државтанство им е одвемено.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Тужителот; ]авниот правобранител на гр. Н., во тужбата наве
дува дека според прописите А. х. поради. отсутност, эатоа што поето
[ано престо[увал надвор од териториjата на сегJ, го изгубил [уго-
словенското државjанство по протек од 15 години.' . '.
. Според т. 9 од Напатствието за пренесуван-е сопотвеноста на
национализираните недвижности на странските државгани." странски:те
установи или сгранските приватни или [авно правните лица ("Сл. л.
на СФРJ" бр. 53/48), не се сметаат за странски државганин оние на
ши иселеници кои' примиле сгранско државганство, но, не добиле
отпуштагье од нашето државганство, ниту со решението на министер
ството за внатрешни работи е утврдено дека го изгубиле· нашето
државjанство, ниту им е одвемено нашето .државтанство. Според тоа,
недвижниот имот на такни лица не е национализиран, без оглед на
видот на имотот и без оглед на тоа дали тис се эемюделци. Ако не
е иэвесно дали неко] наш иселеник го изгубил нашето државтанство.
извршниот сдбор на околискиот, односно на. градскист (реонскиот)
народен .одбор ке' го достави предметот до министерството за. внат
решни работи на народната република кота Jie одлучи за државjан-
ството на односното лице. " .
- Според оценуватьето на причините наведени во првостепеното
решение, во навадите од тужбата, како и во сите списи на предме
гот, а имаN{и ги предвид наведените одредби од законите и Напат
ствието, ово] суд наjде дека тужбатае основана. . ".

OBOj суд смета дека, прво, не е [асен изразат наведен во актот
на ГСВР - с. "бараното лице не минува", второ, зошто не е барано
известуван.е и од Републичкиот секретари] ат за внатрешни работи за
тоа дали А. х. и неговиат наследник ш. л. добиле отпуст од jyro
словенското државjанство, бидеjili:и c~opeд наведеното Напаrствие ми
нистерството за внатрешни работи било. надлежно' з.а добиваIf?~ отпус~
од jугословенското државjанство. ,., ' ..

Во конкретниов случаj за решаВaIье на спорат битно ~, да' се
утврди дали А. х. и неговиот наследник ш. Л. се државjа~и iщ ,еФ?],
односно на СРМ или не, па со ~глед на тоа, треба, r.oj ,факт Дi:J. fe
провери.

(Пресуда на Врховниот. суд "на МакеДОllиjа, У.' бр. 86/89' а,ц
2. III 1989 г.)

33. Фактот што некое лице· кривично и· прекрmочпо е казну
вано сам за себе не npeTcraByвa основ за одземаlЬе на оружjето,· ·туку
е потребно извршеното кривично дело,' односно прекрmок да' ука
жува на неподобност за поседуваlЬе оружjе ИЛИ за ЗЛОУПQтреба па
оруЖjСТО.

Од образложението:

Врз основа на доказите изведени во текат на постапката, а
имено дека тужителот е осуден на 6 месеци казна затвор за крй-
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вично дело од чл. 1R7 ст. 1 од КЗ на СРМ, како и казнет прекр
шочно од ЧЛ. 15 ст. 2 од ЗП,против [авниот ред и мир со 1.5 дена
затвор, органите оцениле дека тужителот станал неподобен поната.му
да го поседува и носи оружjето, односно дека се исполнети условите
ОД чл. 20 в. в. со чл. 9 од ЗНПНО, врз основа на што му ги одзела
оружjето (ловечка пушка) и доэволата за негово поседуватье и носен-е.

Според чл. 9 ст. 1 од ЗНПНО, одобрение за набавуватье оруж
[е не може да се издаде, а под тие услови оружjето и мунициjата,
како и дозволата за оружjе :ке се одземат (чл. 20 ст. 1) на малолетно
лице, на лице кос е душевно заболено или е заостанато во душев
ниот развоj и на лице кое е ссудено за КРИВИЧНО дело или е казне
то за прекршок што го прави неподобно за поседуватье и носен-е
оружjе, или ухажува на можност за злоупотреба на оружгето, или за
време додека се води против тоа лице кривична или прекршочна пос
тапка за такво кривично дело или прекршок.

Според чл. 16 ст. 1 од истиот закон, сопственикот на оружjето
од чл. б на ово] закон е должен да се грижи оружjето да биде во
нсправна состоjба, да ги чува оружjето 11 мунициjата, внимателно
да ракува со оружjето, да Не го употребува на jавни места или на
места на кои со употребата може да ja загрози безбедноета на лу
гето и особено да внимава оружjето 11 мунициjата да не се достапни
на малодетници.

Ово] суд оцени дека од фактите утврдувани во текот на пос
тапката не произлегува дека се исполнети условите предвидени во
цитираните законски одредби за одэемагье на оружj ето.

Фактот што тужителот е казнуван прекршочно и кривично сам
за себе не прегетавува основ за одаеман-е на оружjето, бидеj.l{и тоа
не подразбира дека со тоа тужителот постапил спротивно на пред
видените одредби во кои е определен односот на сопственикот кон
оружjето, одноено неговата должност оружjето уредно и безбедно
да го чува. Ова е особено затоа llIТО од цитираната законска одредба
всушност произпегува дека треба да постои врска помсту кривично
то дело, односно прекршокот, и одземавето на оружjето, односно
карактерот и природата на кривичното дело, односно деjствието на
стореното дело, или прекршокот, да предизвикува неподобност за
поседуватье и носен-е оружjе, односно да укажува на можност за
злоупотреба на оружjето. Ово] суд смета дека во конкретниов случа]
органите не ги утврдувале фактите на ово] начин и во смиела на
цитираните законски одредби, дотолку повейе што во списите во
предметот и не се приложени ниту кривичната ниту пак прекршоч
ната одлука, врз основа на кои со сигурност ке може да се цени
дали постоjат услови за одземан,е на оружjето.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1587/88 од
25. Х 1988 г.)

34. Кривичните пресуди сО' кО'и тужителот бил казнет со парич
на казна, О'дпоснО',му била Irзречена условна О'суда, не можа~ да
претставуваат освов за О'дземаlЬе на дозвО'лата за посеlЬе ОРУЖJеи
на О'ружjето, докО'лку изминалО' времето преДВJfдено во чл. 93 О'ДКЗ
па СФРJ, по кое се бришат правните пО'следици од О'судата.

Од образложението:
Од списите во предметот се гледа дека тужителот станал не

подобен за. поседуваlЬе и HocelЬe оружjе, затоа што со пресуда на

184



Општинскиот суд во Г. бил ссуден за кривично дело од чл. 85 ст.
1 од КЗМ со парична казна и' од чл. 177 ст. 3 на казна затвор условно
за 6 месеци, а и што бил казнет според чл. 8 од ЗП против jавниот
ред и мир во 1984 Г. со парична казна. поради што органите одлу
чиле да му ее одземе дозволата за носен-е оружjе и оружjето, (ло
вечката пушка) со решение донесено БО 1988 г.

Со оглед на одредбите од чл. 9 ст. 1 т. 3 и чл. 20 ст. 1 од
ЗНПНО судот смета дека со самото тоа што едно лице е ссудено за
некое кривично дело, не значи дека е неподобно за поседувагье и
носен-е оружjе, односно дека е тоа укажувагье на можност за злоупот
реба на оружjето.

Исто така, судот смета дека при одлучуватьето требало да се
има предвид и одредбата од чл. 93 од КЗ на СФРj.

СО оглед на одредбите од чл. 93 од КЗ на СФРj потребно е
да се испита дали е изминат рокот предвиден во овие одредби по
ко] се брише осудата и лицето се смета дека не е осудувано. До
колку изминало времето по кое условно, односно парично ссуденото
лице се смета за неосулувано. односно доколку во конкретниот слу
чаj изминало времето предвидено со споменатите одредби од КЗ на
сфр j, по кое тужителот се смета за неосудувано лице, споменатите
пресуди не би можеле да претставуваат оенов за одземан,е на ловеч
ката пушка на тужителот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 1749/88 од
28. ХII 1988 г.)

35. Престоjот во странство надвор од рокот определен со виза
та не се смета како активност за време на пресго] во странство со
Koja им е нанесена штета на мегународниге и на други интереси ва
земjата, поради што само од тие причини не може да се одземе пат
ната неправа.

Од образложението:

Од образложението на првостепеното и второстепеното реше
ние се гледа дека на тужителот му е одземена патната исправа врз
основа на чл. 43 ст. 1 т. 5 од ЗПИД СФРj, според ко] патна исправа
нема да се издаде, односно ке се одземе, ако лицето со свогата актив
ност за време на престогот во странство им нанело штета на мегу
народните или на други интереси на СФРj. Ваквата одлука е доне
сена од причини што во постапката е утврдено дека тужителот во
текот на 1988 г. престоjувал во Република Грциjа подолго отколку
што е дозволено, поради што при неговото врвкан.е на граничниот
премин од страна на грчките царинеки органи бил парично казнет,
а казната му била внесена во патната исправа. Исто така, е утврдено
дека на 28. ХН 1988 Г., не му бил дозволен влез во Англиjа, а во
почетокот на 1989 г. ни влез во Грциjа, кога му била поништена и
визата.

Ценейси ги овие причини ово] суд наога дека е погрешен эакпу
чокот на органите оти подолгиот престоj во Грциjа, за што е парично
каэнет, а што повлекувало и врайагье од границата во Англига И
Грциjа, не може да се смета како активност за време на престоз во
странство со кота им е нанесена штета на мегународните и на други
интереси на земjата, и дека со таквата одлука донесена во управ-
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ната постапка без оправдани причини се ограни чува елободата на
неговото движегье во други земjи во светат.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа. У. бр. 1151/89 од
8. IX 1989 г.)

36. Не може да се смета како активност за време на престоj
во странство со Koja ИМ е нанесена штета на меfународните и на
други интереси на СФРl и поради тоа да се одземе патната исправа,
само ако ка; граганинот на излезот од lугославиjа се пронаjдени 500
германски марки и 100 шваjцарски франци.

Од образложението:

Од образложението на првостепеното и второстепеното решение
се гледа дека патната исправа на тужителот му еадземена согласно
со чл. 43 ст. 1 т. 5 од ЗПИД СФРj според кога одредба патна исправа
нема да му се издаде на лице кое со евогага активност за време на
претстоjот во странство им нанело штета на мегународните или на
други интереси на СФРj.

Во постапката се изведени докази од кои се гледа дека на изле
эот од jугославиjа ка] тужителот се пронаjдени 500 германски марки
и 100 шваjцарски франци, кои сакал илегално да ги пренесе. Судот
наога .дека не постои основ за одземан,е на патната исправа според
одредбата на кога се повикуваат органите, бидеjiКИ таквото одвесува
н.е не може да се смета како активност за време на престогот во
странство со кое им се нане сува штета на мегународните или на
,щруги интереси на државата.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1281/86 од
11. IX 1986 г.)

37. Земjоделскиот инспектор ги пречекорил своите овластува.
тьа кога го задолжил тужитеяот користенего на пасиштата да го
регулира со уредно склучуватьв договор со СИЗ-от за пасишта. Во
таков случа] овластуваlЬето на инспектор от треба да биде сведено на
поднесувазье приjава за прекршок поради користене на пасишта бездоговор.

Од образложението:

Од списите во предметот, посебно од записникот за извршен
инспекциски преглед на 22. \'1 1987 г. се гледа дека било утврдено
оти тужителот користи пасишта во КО О. и дека ве/ке бил' задолжен
да го плати надоместокот за користене на пасиштата.

Во образложението на првостепеното решение е наведено дека
тужителот неовластено ги кориетел пасиштата и дека немал склучено
договор.

Во образложението на оспореното решение е наведено дека
тужителот со своето стадо е затечен на пасиште .поради што тужениот
орган смета дека првостепениот орган правилно постапил што го за
должил тужителот користен-ето на пасишгата да го регулира со уред
но склучуван.е договор со СИЗ-от за пасишта, мегутоа не смеел како
што навел во ставот II од диспозитивот од решението, да го задолжи



тужителот да плати надомеоток за користен.е пасишта, бидеU{и тоа
прашан.е се решава ВО парнична постапка.

Според чл. 24 ст. 1 од ЗУКПУ користен-ето на пасиштата и
утрините се врши врз основа на договор и тоа наjмалку за период
од 10 години.

Според чл. 2S ст. 1 од истиот закон, кориениците на пасиштата
и утрините се ДОЛЖНИ да плякаат надомеоток за пасен.е на добитскот.

Според чл. 3.5 ст. 1 т. 1 и 2 од истиот закон, со парична казна
од 1000 до 500О динари ~l{eсе казни за прекршок лице кое бесправно
пасе добиток на пасиште во општествена сопственост, како и кое не
1'0 плака надоместокот предвиден во договорат.

Тужителот во тужбата наведува дека никоj него не може да го
задолжи во определен рок да склучува договор.

Ово] суд оцени дека инспекторот ги пречекорил своите овласту
ван-а. Навистина, користен.ето на пасиштата и утрините се врши врз
основа на договор, но инспекторот не е овластен да наложува неко]
во определен рок да склучува договор. Според чл. 31 од истиот за
кон, надзор над спроведуватьето на одредбите на то] закон и на про
писите донесени врз, основа на него врши општинскиот орган на
управата надлежен за работите на земjоделската инспекци]а. Тоа зна
чи дека инспекторот требало да поднесе приjава против тужителот
како лице кое користи пасишта без договор за да биде казнето во
смиела на чл. 35 ст. 1 т. 1 од наведениот закон, а не и да им нало
жува на корисниците на пасиштата кои немаат склучено договор да
сkлучат договор во опред~лен рок.
, , (Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 1659[87 од
23. ХI 1987 г.)

38. Лицето кое нема наполнето една третина од работниот век
не ги исполнува условите за остварував-е право на паричен надомес
ток за телесно оштетуване, иако остварило инвалидска пензиjа со
докуп на стаж.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Според чл. 48 ст. 1 од ЗQППИО, осигуреникот ка] кого телес
ното оштетуваьье ке настане за времетраен.ето на осигуруватьето, стек
нува право на паричен надсместок под иетите услови во поглед на
пензискиот стаж, под кои се стекнува право на инвалидска пензиjа,
а тоа значи под условите од чл. 39 од ово] закон. Бидеj:lси тужителот
ВО моментот на настануватьето на телесното оштетуватье немал на
полнето една третина од работниот век, то] не ги исполнува усло
вите за остваруван.е право на паричен надоместок за таквото телесно
оштетуван.е.

Тоа што со докуп на стаж остварил право на инвалидска пен
зиjа не повлекува остваруватье и на други права поради инвалидноста
и телесното оштетуватье, эатоа што докупот на стаж е право приз
нато со републички закон. Според чл. 84 од то] закон и според Одлу
ката за докуп на стаж ("Сл. в. на СРМ", бр 17/81), докуп на стаж се
врши само за остваруватье право на инвалид ска истаросна пензиjа.
Оттука, правилно заклучиле органите дека правото на паричен надо
мссток за телесно оштетуван.е може да се остварува само под условите
предвидени во чл. 48 ОД ЗОППИО, а неспорно е дека во моментот
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на настануван.ето на телесното оштетуватье тужителот не ги исполну
вал условите во поглед на стажот,

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 2115/88 од
23. ХII 1989 г.)

39, OCTBapYBalЬcTo на правото на зголемсн стаж не зависи од
времето кога с утврдено постоетьето на телесното оштегувазье од
наjмалку 700/0, туку, таков стаж им се смета на осигурениците кои
во работен однос поминаяе работеj1iи (:0 полно работно време, а
имале телесно оштетувазье од ваjмалку 700(0,

Од о б р а з л о ж е н и е т о.

Со наоц. оценка и мислен-е на стручните органи на СИЗ-от на
пензиското и инвалидското осигуруван-е на Македониjа е утврдено
дека ка] осигуреникот постои телесно оштетувагье од 700/0 според гла
вата VI т. 2 од Самоуправната спогодба за Листата на телесни оште
тувазьа. како последица на болест, сметано од награно детство, по
ради што со решение на СИЗ-от му ~ утврден зголемен стаж на оси
гуруване со 12/15 за времето од 1. ХI 1973 до 30. хт 1979 г. и од
1. ХII 1979 г. до 31. ХII 1987 Г., па тужителот, односно работната орга
низациjа во Koja работел во тоа време е задолжена да го плати при
донесот за зголемениот стаж на осигуруване.

Тужителот смета дека то] нема обврска да плати таков при
донес затоа што осигуренихот при васновавето на работниот однос
со тужителот не приложил решение за утврдено телесно оштетуваэье
од 700/0, туку постсевето на тоа оштетуван,е било утврдено подоцна
кога осигуреникот не работел ка] тужителот.

Судот наjде дека овие наводи на тужителот се" неосновани за
тоа што остваруван-ето на правото на зголемен стаж на осигурувагье
не зависи од времето на утврдуватьето на посгоевето на телесното
оштетуватье од 7ао/о, туку, согласно со одредбата на чл. 73 ст. 1 од
ЗОППИО, таков стаж им се смета на осигурениците кои во работен
однос поминале работеj!ки со полно работно време, а имале телесно
оштетуватье од нагмалку 700/0.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1842/88 од
22. VI 1989 г.)

40. За лицата на кои стажот на осигуруване ИМ се смета со
зголемено траетье како на осигурениците со телесно оштетуватье од
наjмалку 700/0 се плака додатен придонее.

Од образложението:

Според чл. 73 од ЗОППИО стажот на осигуруван.е со зголеме
но траене им се смета и на осигурениците кои во работен однос,
односно на работа врз основа на кога биле задалжително осигурени
поминал е работейси со полно работно време како осигуреници со те
лесно оштетувагье од наjмалку 700/0 (чл. 48 ст. 2 и 3), ваени инвали
ДИ од I до VI група, цивилни инвалиди ОД вп[ната од 1 до V група,
слепи лица, лица заболени од дистрофИjа и сродни мускулни и нев
рому.скулни заболуваrьа и ОД параплегиjа, церебрална Iи детска пара-
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лиза. На тие осигуреници секои 12 месеци ефективно поминати во
работен однос врз основа на кои се осигурени им се сметаат како
15 месеци стаж на осигуруватье, а старо сната граница пропишана за
стекнуватье старосна пензиjа (чл. 21 ст. 1 и 2) им се намалуна за по
една година за секо и 5 години ефективно поминати на таква работа.

Работната организациjа во тужбата наведува дека Н. Н. врши
работи и работни задачи согласно со неговите можности, односно
работи и работни задачи за кои не е утврдено и признато право на
стаж на осигуруваи-е во зголемено траен-е и не е согласна да плати
додатен придонес.

Со оглед на таквата состоjба на работите ово; суд оценува дека
органите во управната постапка извлекле правилен заклучок од фак
тичката состоjба и врз основа на тоа правилно го примениле законот.

На заинтересираното лцие Н. Н. во стаж на оситуруван-е со
зголемено тр аеть е му се признава времето поминато во работен
однос ка] тужителот врз основа на наведената одредба од заканат, а
не врз основа па тоа што то] е распореден на работи и работни за
дачи за кои е утврдено право на стаж на оситуруватье со зголемено
траетье, како што тоа е наведено во тужбата. Не е спорно дека Н. Н.
е во работен однос ка] тужителот со полно работно време и дека
има телесно оштетуватье од 2 пати по 5ао/о (700/0 со право на бени
фициран стаж), па согласно со наведената одредба од Законот, ста
жот на осигуруватье му се смета со зголемено траетье, како што тоа
е наведено во првостепеното и второстепеното решение. Согласно со
тоа, тужителот треба да уплати додатен придонес за Н. Н.

(lIресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1706/88 од
23. II 1989 г.)

41. Кориеникот на старосна пензиjа нема право на додаток на
пензиjа доколку пензиjата и сразмерниот дел од пензиjата што ja
добива од странство го надминуваат граничниот износ на наjниското
пензиско примаже.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Од списите во предметот се гледа дека првостепениот орган со
горното решение на тужителот му го прекратил правото на додаток
на пензиjа сметано од 1. VПI 1987 г. Ова е затоа што тужителот е
корисник на старосна пензиjа кога во 1987 г. изнесувала 33.762 дина
ри и бил корисник на сразмерен дел на пензиjа од Соjузна Република
Германиjа во износ од 68.472 динари месечно, или вкупно двете пен-
зии изнесуваат 102.234 динари. .

Според Одпуката за измени и дополнувагьа на Одлуката за гра
ничниот износ на нагниското пензиско приман-е и висината на до
датокот на пензиjата за 1987 година пензигата изнесува 42.517 динари.

Согласно со чл. 29 ст. 1 од ЗПИО кориеникот на старосна
пензиjа има право на додаток на пензиjата, ако пензиjата му иэне
сува помалку од граничниот износ на наjниското пензиско приман-е
и ако кориеникот на пензиjата и членовите на неговото домакинство
немаат други приходи доволни за издржуватье.

Во конкретниов случаj тужителот по двата основа остварува
значително повисоки приходи од граничниот износ на наjниското
пензиско приман-е за 1987 г. Според тоа, ово] суд оцени дека со оспо-
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реното решение не е повреден законат на штета на тужителот кога
тужениот орган jа одбил жалбата, а го потврдил првостепеното ре
шение.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1852/88 од
5. ХII 1988 г.)

42. Дете кое е неспособно за стопанисувазье може да оствари
право на семеша пензиjа а1{0 неспособноста наетапила во рок од
една година од смртта на осигуреникоз-- неговиот татко по основ
на ко] неговата марса остварила пензиjа, а не и по основ на тоа што
неспособвоста наетапила за време на користезье на семешата пензита
од неговата марса.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Со оглед на опредбите од чл. 61 ст. 1 т. 2 од ЗПИО за да мо
жел тужителот да оствари право на оемерга пензиjа требало да ста
не неспособен за стопанисуван.е во рок од една година од смртта на
неговиот татко, а тоа било до 12. хп 1962 г. Тоа што матката на
тужителот била корисник на семеша пензиjа, не може да претставува
основ тужителот да се здобие со право на оеметна пензиjа, бидейси
таа не била осигуреник. Исто така, според мислевето на ово] суд од
горенаведените одредби од Законот произлегува дека под поимот
.лсорисник на пензиjа" се подразбира· осигуреникот како корисник, а
не и другите лица, кои не се осигуреници, како што е во случаjот
магката на тужителот. Дека членоните на семеготвото се здобиваат со
право на семеша пензиjа по основ на правото на умрениот осигуре
ник произлегува и од опредбите од чл. 44 ст. 1 од ЗОППИО.

Со оглед на гореизнесеното, бидеjки правилно утврдиле орга
ните во управната постапка дека тужителот станал неспособен за сто
панисуватье сметано од 14. ХII 1968 Г., односно многу подопна од
истекот на една година од смртта на неговиот татко, ово] суд смета
дека не е повреден Законот на негова штета, кога не му е признато
право на семегня пензиjа.

(Пресуда на Врховниот суд на Македноига. У. бр. 282/87 од
4. IX 1987 г.)

43. При одлучувазье за право на семетва пензиjа не се смета
времето минато во континуятет на школуван-е, ако е во прашшье
времето ОД завршувазье на факултетот во средината на учебната го
дина до эапишувавьето ва 111 степен студии, во почетокот на идната
учебна година. ПОДвреме поминато во континунтет треба да се сме
та времето при преминуватье ОД една образовна организациjа ва
крают на учебната година во друга повисока образовва организациjа
при почнуваэьева нова учебна година.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Од списите во предметат се гледа дека првостепениот орган
по службена должност, разгледувайси го предметот на тужителката,
утврдил дека таа на 18. II 1987 г. дипломирала на филолошки фа
култет - [угословенска книжевност и дека на то] датум наполнила
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21 година од живогот. поради што и се прекратува правото на се
метна пензиjа. Од 1. Х 1987 г. на тужителката повторно и се воспос
тавува правото на семеша пензиjа, бидеjки била запишана на пост
дипломски студии, како редовен слушател на Филолошкиот факул
тет во С.

Тужителката сета тоа не го спори, но смета дека таа школува
гьето го продолжила во континуитет, па нема оенов да й. се запре
пензиjата од 18. 11 1987 г. до 1. Х 1987 г.

Според чл. 61 ст. 1 т. 1 од ЗПИО дете се здабива, односно ко
ристи право на семеjиа пензиjа до наполиети 15 години од животот.
а ако е на школуван-е до наполнети 26 години uд животот.

Со оглед на наведеново. OBoj' суц оценува дека Законот не е
применет на штета на тужителката. Имено, тужителката дипломирала
на Филолошкиат факултет во С. на 18. II 1987 Г., што значи дека
таа тогаш го завршила школуван-ето, па според тоа, согласно со
наведената одредба од законот и престанало правото на сометна пен
зиjа. "Гужителката ОД 1. Х 19Н7 г. станала редовен слушател на пост
дипломски студии на филолошкиот факултет во С., со што повторно
й е воспоставено правото на семеша пензиjа. Значи, тужителката не
примила семегня пензиjа од 18. II до 1. Х 1987 г. Тоа време не може
да се земе како време минато во континуитет на школуван.е затоа
што, како време во континуитет на школувагье се смета времето
при преминуваае од една во друга повисока учебна година на една
образовна установа и времето што претставува од редовно завршува
тье на една образовна установа на крагот од учебната година и пре
минуватье ВС друга образовна повисока установа, до почнуватьето на
наредната учебна година. Во кэнкретниов случа] не се работи за
такво време. Во прашан.е е· завршуватье на една образовна установа
_' Фиполошкиот факултет во С., но не на кра] на учебната година,
туку во средината на учебната година. Поради тоа, периодат од
диппомираььето . до почнуватьето на постдипломската настава нема
ист карактер како и, времето што претставува период од завршувагье
на учебната година и почнуваIЬето на наредната уч~бна година.

(Пресуда на ВРХОБНИОТ суд на Македониjа, У. бр. 267V88 од
24. 11I 1988 г.)

44. При пдлучувагьето за признаване право на семеjпа пензиjа
на син на осигуренивот - корисвия на пензиjа, ко] е неспособен за
стопанисуватье, 'не се применунаат одредбите од чл. 24 ст. 1 т. 3 од
Статутот, .поради што пе е потребно во таа постапка да се утврдува
дали синот остварува приходи од ИМОТ на ко] е сопственик .

.О де О бра зло ж е н и е то:

Погрешно е правното становиште на органите на управата дека
тужителот .би имал право на семеша пензиjа само доколку таткото
на тужителот го издржувал и дека се сметало ОТИ го издржувал ако
тужителот не остварувал приход од земjоделска деjност ПОВИСОК од
цензусот предвиден во одредбите од чл. 24 СТ. 2 точ. 3 од Статутот
на СИЗ-от на пензиското и инвалидското осигуруван-е на Македониjа
("Сл. в. на СРМ", бр. 3/84).

Судот смета' дека опредбите од Законот и Статутот треба така
да се толкуваат ШТО доколку се работи за стекнуваьье на семеша
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пензита на дете по основ на свогот родител, претпоставка е дека ро
цителот го издржувал детето, па при одлучуватьето за правото на
семегна пензита не е битно дали детето кое е неспособно за работа
остварува приходи од имот на ко] е сопственик. Според тоа. и во
конкретниот случа] постои прегпсставка дека таткото го издржувал
тужителот, како свое дете, па приходите од земjоделскиот имот што
ги остварил тужителот по член па семе] ството, иако се над цензусот
предвиден во одредбите во чл. 24 ст. 1 точ. 3 од Статутот, не влитаат
при утврдуваььето на правото на семегиата пензиjа на тужителот.
Одредбите од чл. 61 ст. 1 'Г. 2 од ЗПИО кои предвидунаат како услов
за приэнаван.е право на оеметна пензиjа за детето неспособно за ра
бота, да било издржувано од осигуреникот, се однесуваат на другите
деца кои биле членави на семе]ството на осигуреникот - корисникот
на пензи}а, во моментот на неговата смрт, а :не и за родените деца
на осигуреникот.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 604/88 од
9. П 1989 г.)

45. Правото на долаток на пензиjа им припага и на корисни
ците на семеша пензиjа, призната како исилучителна пепэига, доколку
ги исполнуваат предвидените услови.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Во образложенигата на првостепеното и второстепеното реше
вие е наведено дека на тужителот не му е признато право на пода
ток на пензиjа затоа што неговата семеша пензиjа е изведена од
административната пензи] а на неговата сопруга.

Од решението на административната комисиjа на Соjузниот
извршен совет се гледа дека на Г. С., сопруга на тужителот, й е
определена лична пензиjа според чл. 80 од ЗПО од 1957 година, во
износ од 8.950 дин. месечно, во ко] износ е пресметан и посебниот
додаток воведен со Одлуката на Соjузната народна скупштина СНС
(А) 121 од 29. ХII 1961 година и со Одлуката за изменуватье и до
полнуватье на таа одлука СНС (А) 75 од ЗО. хп 1962 г.

Со решението на Секретарот на Заедницата во Скоп]е од 1984
г. на тужителот му е признаено право на семеша пензиjа сметано од
:14.П. 1984 Г., како на сопруг на Г. С., кога починала на 14. II 1984 г.

Според чл. 80 ОД ЗПО Соjузниот извршен совет може, исклу
чително да признае право на лична пензиjа и во случаите кога не
се исполнети услови за стекнуван,е право на пензиjа пропишани со
ово] закон, како и да определи пензига во износ поголем од оно]
ШТО би прилагал според одредбите на ово] закон.

Од наведеното се заклучува дека не е во прашан-е администра
тивна пензиjа и изведуватье на семеша пензиjа од административна
пензиjа, како што стои во првостепеното и второстепеното решение,
ТУКУ всушност се работи за исклучителна пензиjа.

Исклучителната пснзиjа е предвидена и во чл. 68 ОД ЗПИО
според KOj на лицата, односно осигурениците кои имаат посебни за
слуги во револуционсрната, политичката, научната, културната, сто
панската или друга опшетствена деjност, како и на членовите на
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нивните семегства, Собранието на СРМ по предлог ОД Извршниот со
вет, по исклучок, може да им признае право на старосна. односно
семегна пензита. или да им определи ПОВИСОК износ на пензиjа, без
оглед на услвоите утврдени со ово] закон, но не повейе од износат
на нагвисоката старосна пеиэи]а.

Според чл. 67 заканат, одредбите на ово] закон за наjнискиот
износ на старосната пенэи]а, за додатокот на пензигата и за усогпасу
ван-ето на старосната пензита се применуваат и на семегиата пензиjа.

Со оглед на таквата состоjба на работите, ово] суд оцени дека
органите во управната посталка од утврдените факти извлекле не
правилен заклучок во поглед на фактичката состоjба. Имено, од
решението на административната комисиjа на Соjузниот извршен со
вет [асно се гледа дека на сопругата на тужителот и е определена
личн апензиjа според чл. 80 од зпо од 1957 година, а не администра
тивна пензиjа, како што е наведено во првостепеното и второстепе
ното решение.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 409/85 од
5. IV 1985 г.)

46. Времето што е признато во стаж поминат во вршетье зем
[оделска дешост со решение за признавазье на право ва земjоделска
певзиjа не влегува ВО стажот ОД 10 години ко] прететавува услов одре
дено лице со докуп на стаж од наривогу 5 години да се адобие со
право на пензиза според прописиге на пензиското осигуруван-е ва
работниците во здружениот труд.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Не е спорно дека тужителот има признат стаж на оситурува
н-е од 5 години, 1 месец и 15 дена што го поминал во СРЗ "Е. К"
с. Ц. од 15. V 1948 до 30. VI 1953 г.

Спорно е дали како стаж на осигуруван-е може да се смета
времето од 8 години, 3 месеци и 2.0 дена ко] на тужителот му бил
признат со решението за признаван-е право на земjоделска пензиjа
според Закон от за староено осигуруваffiе на земjоделците по однос на
вршен.е на земюделска деjност и платен придонее.

Ово] суд наjде дека органите во управната постапка правилно
утврдиле оти тоа време не се смета во стаж на осигуруване според
прописите за пензиското осигуруван.е на работниците од здружениот
труд, па според тоа тужителот нема признат стаж на осигуруван-е од
наjмалку 10 години за да може со докуп на стаж од нагмногу 5 го
дини да се здобие со право на пензи] а.

Согласно со чл. 84 ст. 1 од ЗПИО осигуреникот или лицето кое
не ги исполнува условите за эдобиван,е со право на старосна или инва
лидска пензиjа во поглед на пензискиот стаж може да докупи стаж
заради исполнуватье на тие услови, но натмногу до 5 години.

(Пресуда на Врхонниот суд на Македониjа, У. бр. 1742/88 од
28. ХII 1988 1'.)
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47. При оцлучуван.ето за допуштеноста па барзаето за 05110-
вуван-е на поствпка за бришетье на пензиски стаж утврден со конеч
по и правосилно решение не се примануваат одредбиге ОД ЗПИО)
туку одредбите на ЗОУП.

Од о б р а з п о ж е н и е т о .

Од списите во предметат се гледа дека тужителот на 5. 1 19813
г. паднел предлог за обновуватье на постапката по решението на
Околискиат завод за социjално осигуруване во О. ДС. бр. 1047 од
25. IX 1959 Г., затоа што во пензиски стаж со гоа решение му било
утврдено и времето од 24. Х 1949 Г. до 22. Х 1952 г. во кое време
бил воjник во JHA.

ВО образложението на двете решенита е наведено дека не се
исполнети условите за обновуван.е на постапката. согласно со чл. 94
ст. 6 од ЗПИО.

Тужителот во тужбата наведува дека согласно со чл. 94 ст. 6
од наведенист закон во конкретниот случа] не треба да се примену
ваат одредбите од ЗОУП, туку одредбите од ЗПИО.

Според чл. 94 ст. 3 од ЗПИО обновуван,е на постапка во слу
чаите од ст. 1 на ово] член се поведува без оглед на роковите што
се предвидени во ЗОУП за баран-е обновуван.е на постапката, односно
поведуван-е таква постапка.

Според ст. 6, пак, од истиот член од то] закон одредбите од
ставовите од 1-4 од ово] член) не се применуваат во постапката за
решаване на бараната за обновуватье на постапката за утврдуватье на
пензиски стаж.

Тужениот орган наjде дека во конкретниов случаj, бидепси е
во прашагье обновуватье на постапката за утврдуватье на пензиски
стаж - бришен-е на пензиски стаж, се применуваат одредбите од
ЗОУП.

Со оглед на таквата соототба ово] суд оценува дека органите
во управната постацка извлекле правилен заклучок од фактичката
состоjба и врз основа на тоа правилно го примениле заканат.

Според чл. 252 ст. 3 од 30УП по истекот на рокот од пет го
дини од доставувавето на решението на странката. не може да се
бара обновуватье, ниту 'може да се поведе постапка по службена
должност.

Во конкретниов случаj се изминати повейе од пет години. Со
оглед на тоа што е во прашан,е обновуван.е постапка за бришетье
на пензиски стаж, што практично значи утврдуватье на пензиски стаж,
согласно со чл. 94 ст. 6 од ЗПИО, не сс применуваат одредбите од
ставовите од 1-4 на то] начин, што значи дека се применуваат одред-
бите од 30УП, а во него е утврден рок од пет години за обнсвуван-е
на постапката.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1225/88 од
15. Х 1988 Г.)
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48. Одлучувагьете по баратье за определуватье коне чен износ на
надсместок поради помал личен доход не може да се смета како
одлучуван,в по ново баратье поднесено во нова постапка, ТУКУ само
како эавршуватье на постапката со Koja е определена аконгацитата на
надоместокот поради помал личен доход. поради што остварувазъето
па тоз право за 6 месеци ваназад од денот на поведувагьего на пос
гапката не се одвесува на танви случаи.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Од списите во предметот се гледа дека тужителот на 17. IV
1986 г. паднел молба до првостепениот орган да му се определи
конечен износ на надоместокот поради помал личен доход за 1983 г.

Во образложението на првостепеното решение е наведено дека
на тужителот за 1983 г. му била определена аконтациjа на надсмес
ток поради помал личен доход, но дека то] не поднел баран-е да му
се пресмета конечен износ за 1983 г. Во образложението на второ
степеното решение е наведено дека првостепениот орган правилно
постапил согласно со чл. 97 од ЗПИО бидеjки тужителот го поднел
барането за признавагье право на надсместок поради помал личен
доход во 1986 1'., па во смисла на наведената одредба од Законот не
постои можност за определуван.е надоместок за 1983 г.

Според чл. 97 ст. 2 од ЗПИО правата што се стекнуваат врз
основа на инвалидност и телесно оштетуваьье прилатаат од денот
на настануван.ето на инвалидноета, одно ено телесното оштетувазье, но
нагмногу 6 месеци наназад од денот на поведувавето на постапката,
односно од денот на поднесуван.ето на барането, ако со ово] закон
за одделни права не содредено поинаку.

Со оглед на наведеното ово] суд смета дека органите во управ
ната постапка погрешно ja примениле наведената одредба од чл. 97
ст. 2 од Законот. Имено, во првостепеното решение е наведено дека
на тужителот му е определена аконтациjа за 1983 г. на надоместок
поради помал личен доход, што значи дека постапката за определу
ватье на помал личен доход за 1983 г. е почната. Определуван-ето на
коне чен износ на надоместок поради помал личен доход не може да
се смета како посебна постапка, ТУКУ само како завршуван.е на пос
тапката со Koja веке му е определена аконтациjа.

Во конкретниов случа] не треба да се толкува одредбата на
чл. 97 ст. 2 од Законот дека правата на тужителот му прилатаат од
денот на поднесуватьето на баран-ето. но натмногу 6 месеци наназад
од денот на поведуван.ето на постапката, затоа што постапката не е
прекината, туку таа е во тек, определена е аконтациjа за 1983 г. на
надоместок поради помал личен доход, па поради тоа, со оглед на
тоа што постапката не е завршена, на тужителот треба да му се
определи и кон:ечен износ на надоместокот поради помал личен до
ход за 1983 г. Бараььето што го поднел тужителот на 17. IV 1986 г.
во кое всушност навел дека било пропуштено да му се пресмета конечен
износ на надоместок поради помал личен доход за 1983 Г., не треба
да се смета како ново баран.е од кое почнува да тече постапката во
смиела на чл. 97 ст. 2 од Законот, туку всушност тоа баран-е на
тужителот треба да се смета како молба да му се иеплати конечниот
износ на надомеоток поради помал личен доход за 1983 Г., што било
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пропуштено да се стори, а на кое тужитепот имал право, бидеjl(J1 со
ништо тоа право не му е укинато.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига У. бр. 1413/86 од
в. Х 1986 г.)

49. На инвалид на труд од 111 категорита кому му било приз
нато право на паричен надсместок до вработуватьето, пред влегува
зьето во сила на зпио му престанува гоа право кога йе ги исполни
условите за инвалидска пензита.

Од о б р а з л о ж е н и е т о :

Во согласност со чл. 47 од ЗПИО со право на инвалидска пен
зиjа осигуреникот со преостанатата работна способност се здабива :
1) ако не му се обеабедува право на распорецуваьье и право на соод
ветно вработуватье поради тоа што наполнил 55 години, од живогот
(маж), односн:о 50 години од животот (жена); 2) ако не му се обез
беди право на преквалификацига или доквапификацига поради тоа
што наполнил 45 години од живатат (маж), одно сно 40 години од
животот (жена).

Исто така, во согласност со чл. 19 од Статутот на СИЗ на пен
зиското и инвалид ското осигуруватье на Македониjа ("Сл. в. на СРМ",
бр. 3/84), инвалидот на трудот со преостаната работна способност
ко] во СИЗ-от се здобил со право на професионална рехабилитацига
односно на распоредуван-е на други соодвегни работи и работни за
дачи, или со право на соодветно вработуватье, се здобива со право
на инвалид ска пензиjа кога ке ги наполни годините од животот од
чл. 47 од Законот, ако до тис години не ераспореден, односно не е
упатен на преквалификацига. или доквалификациjа, или не е соод
ветно вработен.

Општата седница на Врховниот суд на Македонига смета дека
и органите во управната посталка и судог во управниот спор правил
но постапиле кога ги примениле новите прописи. па му го прекра
тиле признатото ~paBO на привремен надоместок до вработуваlЬе и му
признале ново право на инвалидска пензиjа. Со признаван-ето на но
вото право на инвалидска пензиjа, кое е тратно право, старото право
кое било привремено се трансформирало во новостекнато право, па
не може да стане збор за заштита на старото право по обем и вре
метраетье во смисла на чл. 139 од ЗПИО, затоа што инвалидската
пензиjа е ново право, 'кое не може да се третира како стекнато
право.

Тргнуватйи од изнесеново. Општата седница на Врховниот суд
на Македониjа смета дека не е правилно сфайатьето на подносителот
:на баразъето дека тужителот се здобил со право на вработуван,е и
со право на паричен надсместок пред 1 jули 1983 г. односно според
прописите што биле во сила до то] ден, па ако е тоа за него поповол
но да се применат оние прописи што важеле во времето кога се
здобил со тоа право, според кои прописи можел да го користи до 60
години, кога се стекнуваат услови за старосна пензиjа.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Узз. бр. 5/85 од
17. II 1986 г.)
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50. Уверението издадено ОД државен орган врз основа на изjава
на сведоци за факти за кои то] не води службена евиденпиш не се
смета За писмен доказ врз основа на ко] може да се признае одре
ден временеки период ВО стаж па осягуруван.е поминат во СРЗ.

Од образложението:

Од списите во предметот се гледа дека баран-ето за утврдуван.е
стаж на осигуруван.е за времето поминато во СРЗ од 1949 до 1953 г.
тужителот го поднел на ден 28. II 1985 Г., а кон баразъето приложил
и: уверение издадено од Општинскиот комитет за стопанисvваr-ье и
општествено планиран.е и труд на СО - Г., како и изjава на дваjца
сведоци.

Органите во управната постапка утврдиле дека баран-ето на
тужителот е поднесено на 28. II 1985 г., одно ено дека е неблаговре
мено. Исто така, утврдиле дека поднесеното уверение не може да
се смета како писмен доказ бидеjl1си е издадено врз основа на чл.
172 од ЗОУП, а е поминат и рокот за докажуван,е со сведоци. пред
виден во чл. 149 од ЗПИО ко] важел до 18. VI 1984 г.

Со оглед на тоа што не е спорно дека тужителот го поднел
баран-ето на 28. II 1985 г., односно по истекот на рокот предвиден
со чл. 149 од цитираниот закон, ово] суд смета дека не е повреден
заканат на штета на тужителот кога баран-ето му било отфрлено
како неблаговремено.

(Пресуда на Врховниот суд на J\..1акедониjа, У. бр. 588/86 од
18. VI 1986 г.)

51. На семеша пензиjа на деца, што прететавува збир на оства
рената пензиш ПО основ на едниот родител зголемена за дел од пен
зиjата на другист родител и тоа за две деца 20%, доколку износет
е помал од граничниот износ на нашиското пензиско примшье, се
обеабедува долаток ва пензита.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Тужениот орган во одговор на тужбата наведува дека останува
нри своето решение од причините дадени во образложението на ре
шението.

Ова; суц наjде дека тужбата е неоснована.
Според чл. 25 од Статутот на СИЗ-от на пензиското и инвалид

ското осигуруван,е на Македониjа ("Сл. в. на СРМ", бр. 3/84), на де
цата без цваjца родители оемегната пензиjа остварена по оенов на
сдниот родител им се зголемува за дел од пензиjата што ja користел
или што би ja кориетел другиот родител и тоа за две деца· 2(JO/o.

Според чл. 29 ст. 1 од исгиот статут, на корисниците на ста
росна, предвремена старосна, инвалидска и семеша пензиjа, чиjа пен
эи+а е помала од гранични от износ на наjниското пензиско приман,е
и кои немаат други приходи доволни за издржуватье, им се обезбе
дува додаток на пензиjа .

.Од наведените одредби се заклучува дека во конкретниов слу
чаj ceMejHaTa пензиjа на децата прететавува збирот на OCTBape~aTa
пензиjа по оенав на едниот родител, зголемена за дел од пеНЗИJата
на другиот родител, и тоа за две деца 2010/()! и: дек? IЩ то; износ со
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оглед на тоа што е помал од граничниот износ на нагниското пен
зиско приман.е им е обез беден додаток на пензиjата.

Со оглед на тоа, неоснован е наводот изнесен ВО тужбата дека
додатокот од гоч« што е одрсден од вгориот родител не треба да се
засметува и да не влилае врз висината на пензиjата, бидеjки семегната
пензиjа, како што веке е наведено за конкретниов случа], ja сочинува
пензиjата остварена ОД едниот родител, зголемена за дел ОД пензи]а
та на другист родител.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 1964/84 од
9. 1 1985 г.)

52. Кога постои медицинска документациjа што потекнува ОД
периоДот пред приемот во клиника, инвалидската комисиjа оваа доку
ментациjа мора да ja оцени и е должна да даде уверливо образло
жение зошто како ден на настануван.е на инвалидноста го зема де
НОТ на отпуштатье од болница, а не неко] друг ден, оти то] ден е
од решавачко значезье за призваване на одредено право од инвалид
ско осигуруватье.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Според мисленето на Општата седница на ВРХОВНИОТсуд инва
лидската комисиjа при угврдуван.ето на денот на настануван.е на
инвалидноста. телесното оштетуван.е и потребата од помощ И нега,
во секо] конкретен случа] мора да води сметка за тоа дали исклучо
кот од чл. 100 од Статутот на СИЗ за пензиското и инвалидекото
осигуруваьье на Македониjа ("Сл. в. на СРМ", бр. 3/84) не треба да
доjде до примена кога постои медицинска документациjа. Во таков
случаj инвалидеката комиси] а мора да даде исцрпно образложение
З0ШТО дошло до тоа денот на инвалидноета да не може да се утвр
ди порано, т. е. ja цени посготната медицинска документацига кога
потекнува од периодот пред извршениот преглед и да даде уверливо
образложение З0ШТО како ден на настапуватье на инвалидноста го
зема денот на испишуватье од болницата, а не денот кога странката
е примена во болница, ко] е од решавачко эначетье за признаване
на правото на додаток на инвалидност.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, Узз. бр. 5/89 од
24. хт 1989 г.)

53. Кога функционалвиет додаток не е внесен во податоците ОД
матичната евиденцша ве може да се земе предвид во утврдувазьето
на пензиската основа, туку тужителот lie треба наjнапред во опре
делена постапна да ги уреди податоците но матичната евиденпига.
па потоа да бара фувкционалниот додагов да му се утврди во пен-
виската основа за старосна пензиjа. .

Од образложението:

Од списите во предметат се гледа дека Н. Г. поднел бараIЬе за
признаВaIье право на старосна пензиjа до qCHoBHaTa заедница на пен
зиското И инвалидското осигурувюье во Т. В. Првостепениот орган
не му го усвоил бараIЬето на тужителот, со кое барал во пензиската
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основа да му се засмета и неплатената разлика како личен доход
за вршен.е функцига претседател на Општинскиот одбор на СЗБНОВ
- Т. В.

Второсгспениот орган, решаварки по жалбата на тужителот. ja
одбил како неоснована. Почнувакйи од донесувагьето на ОЗПИО на
ведена е магична евиденци] а за спроведуван.е на пензиското и инва
лидското осигуруван,е во ко+а се евидентира лични от доход што слу..
жи за утврдувагье на пенэиската основа.

Согласно со чл. 8 од Уредбата за матичната евиденциjа на
осигурениците и за уживателите на пензии ("Сл. л. на СФРj", бр.
13/71) во постапката за решаван,е за правата од пензиското и инва
лидското осигуруван,е се користаг податоците од матичната еви
денци:jа.

Во конкретниов случа] пензиската оснона на тужителот му била
утврдена врз основа на податаците од матичната евиденпига во кога
не бил свидентиран и спорниот функционален додаток, па органите
правилно постапиле кога не го зеле предвид и функционални:от до
даток во утврдуван.ето на пензиската основа.

Мегутоа, во конечното разрешуван.е на прашан-ето дали функ
ционалниот додаток треба да му се пресмета во пензиската основа
не се надлежни да одлучуваат органите во оваа постацка. Уредува
тьего на податаците во матичната евиде.нциjа тужителот треба прет
Х'ОдНОда го изврши: ВО постапката предвидена во чл. 31 од ЗМЕОУ
ППИО, според кога одредба, доколку неко] не биде задоволен од
конечното решение донесено од Заеднипата. има право на тужба до
надлежниот суд. Тоа во случагов би бил Основниот суд на эдруже
ниот труд.

(Пресуда на ВРХОВНИОТсул на Македониjа, У. бр. 828/86 од
2. VП 1986 г.)

54. НОВ Износ на пензиjа по ОСНОВ на минат труд, а врз основа
на придонесот на работникет во сгопанисуватье со општествени сред
ства за времето пред донесуватьето на ЗПРМТ се утврдува само ако
тоа е определено со самоуправен општ акт на работната органи
зацша.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Обеэбедуватьсто средства од страна на работната организацига
за плакан-е придонеси на СИЗ-от заради признаван.е право на нов
износ на пензиjа по основ на минат труд, не може да биде од ВЛИ
[ание за исполнуватье на условите во смиела на ЧЛ. 9, 70 и 78 од
ЗПРМТ, ако работната организациjа нема донесено самоуправен акт
со ко] би биле уредени основните мерила за распоредуватье на вак
вите средства. еогласно со одредбите на Законот.

(Пресуда на Врховниот суц на Македонига. У. б.р 1~-?7/$9 од
19. Х 1989 Г.)
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55. Ако странката во текот на целата управиа постацка не се
иэшснила на КО) стан ке задржи станареко право, изгавата во таа
смиела дадена во управниот спор пе може да биде од влитание за
оценуван,е на законитоста на оспореното решение.

Од образложението:

Од списите во предметот неспорно произлегува дека тужителот
е носител на станареко право на стан во општествена сопственост и
дека се здобил со станареко право на уште еден стан во општесгвена
сопственосг.

Исто така од списите произпегува дека тужителот ни во ПРВО
степената. ни во жалбената постапка не се изjаснил на ко] стан l~e
го задржи станарекото право, односно во двете постапки сметал дека
има право да го задржи станарекото право врз двата стана во опште
ствена сопственост.

При ваква СОСТОjбана работите, Судот наога дека органите во
управната постапка правилно постапиле кога одлучиле на ко] стан
му престанува станарекото право на тужителот и кога му наложиле
да го испразни то] стан, односно станот .во Ш.

Судот ги имаше предвид и ги ценеше наводите на тужигелот
дека сега, во управни от спор, се изгасяува дека сака да го задржи
станарекото право на станат на ул. 29 Ноември бр. з и дека се
откажува од станарското право на станат во населбата "CeIЬaK", но
судот овие наводи не ги уважи, бидетйи наjде дека тие не се од вли
jание за оценуван.е на законитоста на оспореното решение. Имено,
Ба текат на целата управна постапка тужителот не се изjаснил на
ко] стан ·Jie го задржи станарекото право, па изjавата дадена во управ
ниот спор, не може да биде од правно значетье за оценуватье зако
нитоста на оспореното решение во управни от спор.

(Пресуда на Врховниот суд на Македони:jа, У. бр. 1390/86 ол
5. ХI 1986 г.)

56. Кориеникот на општествен стан ко; изградил станбена згра
да Koja одговара на потребите на неговото семеjпо домайинство е
должен да се пеели од стан от, без оглед на тоа што сганбената
зграда е градена на земjиште чи] сопственик е неговист брачен дру
гар и без оглед на тоа што станоената зграда с градена без градеж
на дозвола и без техничка документациjа, а ва локаци-а на коэа
според урбанистичкипт план е предвидена станбена зграда.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Според чл. 14 ст. 1 од зсо, ако носителот на станарското пра
во, неговиат брачен другар или малолетните членови на неговото
семетно домайинсгво имаат, или се адобигат со семе+на станбена эгра
да, или стан во сопственост во местото на живеетье, што одговара на
потребите на носителот на станарекото право и на потребите на чле
новите на неговото семетно домайинство. кои живеат заедно со него,
должен е во рок од 60 дена од денот на здобивагьето или испраз
нувагьето на семеjиата станбена зграда, или станат во сопственост, со
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сите корионици на станот, да се исели од станат што го користи врэ
основа на договор за корисген.е на станат.

Од договорат за користен.е на стан бр. 23-240-3 од 30. III. '1972
Г., се гледа дека на тужителот му е доделен на користетье еднособен
стан со површина од 34,84 т2 и со право на корисген.е на помощни
просторни.

Од эаписникот за сослушуван,е на сгранкага ее гледа дека тужи
телот изjавил оти има започнато со гранба на индивидуална станбена
зграда во 1985 г.. без одобрение и друга потребна градежна доку
ментациjа, оти зградага сс состаи од призем]« и кат со димензии
10 х 10 метри, односно приближно околу 500 т2 кориена површина.
Понатаму изjавил дека градежното земjиште го КУПИЛ во 1975 Г., за
што има незаверен договор. Изjавил дека станат kc го ототапи со не
говото оден,е ВО пензиjа, поточно во 1993 г.

Во образложението на првостепеното решение е наведено дека
KykaTa целосно е завршена, опремена и вселена, а земjиштето околу
неа е овоштарник. Куката е изградена без градежна и техничка до
кументацига но на истото место според урбанистичкото решение с
предвидена изградба на стан бена зграда

Со оглед на так вата состоjба на работите, оно] суд оценува дека
закон от не е применет на штета на тужителот. Имено, неспорно е
дека тужителот користи општествен стан, а ието така неспорно е
дека тужигелот за себе и своето семегство изградил семеша станбена
эграда во површина од 200 т2. Тужителот не спори дека семегиата
станбена зграда не одговара на потребите на неговото семетно дома
кинство, туку вели дека општествениот стан ке го отстапи кога ке
оди то] во пензиjа. Ово] сул оценува дека се неосновани то] навод.
како и другите наводи во тужбата, особено дека земjиштето не го
купил тужителот, туку неговата сопруга. Според наведената одредбэ
од Эаконот. брачниот другар е изедначен со носителот на станареко
то право во поглед на ебврските што произлегуваат од таа одредба
на Заканат.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 111з/87 од
4. IX 1987 г.)

57. Определувагьето Носител па станарекото право, во смиела
на чл. 19 и 20 ОД ЗСОJ не е управна работа, ниту давачот на сганот
на вористезье одлучува во управна постапна кога го определува по
сителот на станарекото право.

Од о б р а з л о ж е ни е т о .

Од списите во предметот се гледа дека Н. Т. паднела баратье
до општинскиот орган на управата надлежен за станбени прашан-а
со кое бара определуван-е нов носител на станарекото право на стан
во општествена сопственост, поради смрт на носителот на станарокото
право. .

Првостепениот орган го одбил баран-ето. а тужениот орган Ja
одбил ж_албата како неоснована.

Судот наjде дека оспореното решение не е донесено во управна
работа, поради што тужбата ja отфрли како недозволена.

ОпределуваlЬе носител :на станареко право, Ба смиела на чл.
19 1-1 20 од ЗСО, според МИСЛСJ-Ьетона суДот, нс е управна работа,
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НИТУ пак давачот на станот на корисген.е одлучува во управна пос
тапка кога го определува носителот на станарекото право во смиела
на ст. 2 на чл. 20 од Законот. Освен тоа. од одредбите на чл. 20 од
иетиот закон произлегува дека, кога ноеителот на етанарекото право
тратно ке престане да го користи станат, а во станат не останал брач
ниот другар како носител на станарекото право, членовите на него
вото семетно домакинство не бараат давачат на станот да го опреде
ли носителот на станарекото право, ТУКУ претходно спогодбено мегу
себе ке определат едно лице за носител на станарекото право и за
тоа .ке ja известат другата договорна страна. А договорната страна за
становите во општествена сопотвеност. според одредбите на Законот
за станбените одиоси. е СИЗ-от за домуван.е.

Давачат на станот на користен,е, според чл. 20 ст. 2 на ово]
закон го определува носителот на станарекото право само во слу
чаите кога членовите на семешото домакинство не ке постигнат спо
годба за тоа.

(Решение на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 828/88 од
20. Х 1988 г.)

58. Не се смета за бесправно вселено лице лицето кое во ста
вот се вселило врз основа на решение за привремено доделував-е на
станот и на договор за привремено користетье на станот.

Од о б р а э л о ж е н и ет о .

Не е спорно дека тужигелот се вселил во гарсониерата на ул.
"Ш" бр. 16-з од кога му е наложено да се исели како бесправно
вселено лице, врз основа на решението на Командата на гарнизонот
на С. и договор от за привремено користен.е на то] стан склучен мегу
тужителот и Дирекциjата за управуван-е и стопанисуван-е со воени
станбени згради.

Со оглед на одредбите од чл. 54 и 56 од ЗСО, за да може да
се смета едно лице бесправно вселено во стан.потребно е вселуватье
ТО да биде извршено без решение или договор со давачот на станат
на користезье.

Со оглед на тоа што тужителот има решение за вселуваьье .во
стан од давачот на станот на користен-е како и договор за користе
н.е на станот. склучен врз основа на тоа решение, а ко] прететавува
правен основ за вселувагье во станот, не може да се смета за бес
правно вселено лице, па според тоа и не може да се наложи и не
гово иселуван.е, без оглед на тоа што во решението е наведено дека
станат на тужителот му се доделува привремено.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 1276/86 од
17. IX 1986 Г.)

59. За иселуватье на лицата кои остапале во станот по смртта
на носителот на сатнарското право не е надлежен да одлучува стан
бенист орган, туку судот од општа надлежиост по тужба на дава
чот на станот на користен-е.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

На тужителката и е наложено да се исели од станат, согласно
со чл. 56 од ЗСО~ затоа ЩТО во него се вселила без претходно да
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склучи договор за користеlliе на станот. Судот Haofa дека оспореното
решение се заснова врэ недоволна сцена на жалбените наводи, спо
ред кои тужителката се вселила во станат ушге за време на живо гот
на неjзината матка. кога била носител на станарекото право на то]
стан, а тоа може да биде од эначен,е не само за разрешуван.е на
прашан.ето дали се работи за бесправно вселуван.с. ТУКУ и за надлеж
ноета на органат да нало:жува иселуван.е во управна постапка. Спо
ред чл. 20 ст. 3 од ЗСО, ако давачот на станат на користен-е смета
дека ниедно од лицата што останале во станот по смртта на носите
.лот на станарекото право, или кога то] од други причини тратно пре
станал да го користи станат, нема право да продолжи со користен-е
на станат во смиела на чл. J9 од ово] закон, може со тужба до оп
штинскиот суд да бара иселувагье на лицата што останале во станат.
Оттука во смиспа на оваа одредба тужителката би можела да сс
смета како бесправно вселено лице, само доколку во станат се всели
ла по смртта на носителот на станарското право.

(Пресуда на Врховниот суд на Македони]а, У. бр. 1931(88 од
9. ц 1989 Г.)

60. Може да се воспостави службеност - право на премии пре
ку зеМjиште ВО општествена сопотвеност на кое носител на правото
на користеэьв е поранешниот сопственик за потребите на жителите од
една месна заедница до донесуватье на детв.ьниот урбанисгички план.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Според чл. 77 ст. 1 од ЗЕ, на земjиштето во општествена соп

ственост може да се востанави право на премин, превоз, црпетье
вода, поставуватье водоводни цевки, поставуван-е обjекти за пренос
и разведуваьье на електрична енергиjа и на други службености во
корист на организацига на здружен труд, друга самоуправна органи
зац:иjа, или на општина или на Републиката.

Според чл. 77 од истиот закон, за погребага и целисходноета
на службеноста или на привременото заземан,е одлучува собранието
на општината. Решението за востановувагье службсност и за привре
мено эазематье го донееува општинскиот орган на управата надлежеи
за имотноправни работи, по донесуватьето на решението ВО кое сс
утврдува потребата и цели:сходноста.

Имено, предметното земjиште се наога во градежниот реон на
Т. В., .а со оглед на потребата, а п според урбанистичкиот план нуж
но е на тоа земjиште да постои пат, премин за да може населбата
..К" да биде поврзана со улицата" Б. Т".
. (Пресуда на ВРХОБНИОТ сул на Макелонига. У. бр. 983/89 од
5. Х 1989 Г.)

61. Уверението издадено од надлежен орган на друга република,
ОДНО сно автономна покряина за положен испит за утврдуватье на
стручна способност за вршезье на занаетчиска деjност се смета како
еоодветен докая во смиела на одредбите на Законот за вршеlЬе сто
пански деjности со самостоен личен труд со средства на трудот во
сопственост на rраfаните.

Од образложението:
Со оспореното решение била одбиена жалбата на тужителот

А. ]. ОПЩТИНq Т., изjавена против рещението на првостепениот орган
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ко] му го одбил баран.ето за издаван,с одобрение за основагье самос
тоен дуйан за фризер за мажи, поради тоа што немал соодветна
стручна подготовка, ро смиела на чл. 13 СТ. 1 т. 4 од Законот за
вршегье на стопански делности сс самостоен личен труд со средства
на трудот во сопственост на граганите ("Сл. в. на СРМ" бр ЗО/87),
односно нс го признал иэдаван.ето уверение за положен стручен испит
од Центарот за насочено образование на технички струки "Н. Т." од
општина У. во САП К.

Од списите во предметот се rледа дека на тужителот му е изда
дено уверение од центарот за насочено образование на технички
струки "Н. Т." од општина У. во САП Косово, согласно со чл. 1З од
Заканат за измени и дополнениjа на Законат за занаетчиските деj
наети на самостогни эанаетчии С,Сл. л. на САП Косово", бр. 2/84), спо
ред ко]а стручната оспособеност се проверува СО полагане испит
по посебните подготовки во организациите на здружениот труд за
стручно образование, на кога согласност дава покраинскиот орган на
управата надлежен за работите на образованието, науката и култу
рата. Испитот опфайа практични и теоретски энаегьа за одредена
эанаетчиока дегиост. како и основи на хигиено-техничката заштита и
основи за правилното уредуван,е .на сопствениот труд во занаетчиски
те деjности, па потоа се издава уверение.

Согласно чл. 250 од Уетавот на СФРJ, одпуките, иеправите и
другите поединечни акти издадени од државните органи и од овлас
тените организации во една република, односно автономна покраина
имаат иста важност и во другите републики, односно автономни
покраини.

Во случаjов на тужитепот му е издадено уверение од овласте
ниот пентар за положен испит за проверка на работната способност
за самосготно вршен,е на занаетчиска деjност - фризер за мажи.
Според занаетчиски деjностн и за основане занаетчиски дуйан на са
мосгоен занаетчиjа.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 2151/88 од
2. II 1989 Г.)

62. Силучуватьето договор за доживотна издршка на кориспик
на социjална помош, како примач на издршка, го искпучува од пра
ВОТО за натамощно користетье социтална ПОМОШ.

Од о б р а э лож е н и с т о .

Судот смета дека органите во постапката правилно постапиле
11 не го повредиле законот на штета на гужителката кога го утврдипе
пресганскот на правото на социjална помош поради факгот на про
менетите околности, а имено поради склучуван.е на договорот за до
животна издршка ко] по евотата природа има цел даван-е издршка на
примачот, а во случагов ово] договор ja искпучува тужителката како
примач на издршката, од правото за oCTBapYBaThe на социjална по
маш, што е во согласнает и со чл. 20 од 3СЗ, бидеjки постои дого
ворна обврска за издршка, а лицата со кои тужителката го склучила
договорот се изедначени со лицата кои во смисла на цитираната
одредба се дол:жни да им дадат издршка на материjално необезбеде
ните лица по оенов на Ззконска издршка.
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При одлучгвавето судот ГИ ценеше наводите на тужителката
истакнати во тужбата во поглед на неjзината здравствена ПОЛОЖба,
мегутоа, оцени дека се без влитание врз донесуваи.е поинаква одлука
во постапката во KOja е и неспорно дека неjзи:ната работна неспособ..ност е утврдена од стручен орган.

Исто така инаводите истакнати во смиела на тоа дека како на
инвалид й е потребна и домашна нега, а од потпишувачите на дого
ворот за доживотна издршка тоа не го остварува како и иэдршката
односно материjалната помош, судот оцени дека се без влиjание врз
поинакво одлучуван,е во оваа постапка.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 365/87 од2. IV 1987 г.)

63. Правата од социjална заmТJfта се остваруваат во местото
каде Што ИМа живеалициз, лицето кое има потреба од социjална
заштита, Притоа, ПРомената на живеаЛИШтето треба да се утврдува
во согласност со одредбите од зпжпг ка] надлежниот орган за вна
грешни работи, а не преку изjави на сведоци.

Од Образложението:

Органите во постапката му го лрекратиле на тужителот пра
вото на ПОСТОjанапарична помош, затоа што по извршената реви
зиjа утврдиле дека Гjжителот го променил местото на живеетье. Toj
факт е утврден врз основа на посетата на претставникот на првосте
пениот орган во местото на живеене на тужителот и изjавите на
селаните како и на претставник на месната заедница кои изjавиле
дека во текат на 1986 г. тужителот го напуштил местото на живеене
и отишол да живее во друга општина.

Тужителот во тужбата истакиува дека то] не го променил ме
стото на живеене, туку само повремено ГИ посетувал своите роднини.

Според чл. 84 ст. 1 од ЗС3 за правата од социтална заштита
во прв степен решава центарот за социjална работа на чие подрачjе
има живеалиште лицето кое има потреба 'ОД социjална заштита.

Фактот за промената на местото на живеетье, според мислен.ето
на судот, треба да се утврдува во согласност со одредбите од ЗП)КПГ,
а не со изjави на сведоци. така што во согласност со опредбите на
ово] закон, преку надлежниот орган за внатрешни работи треба да
се провери и да се утврди дали тужителот го одгавил досегашното
живеалиште, односно дали приjавил друго живеалиште, а потоа да
се одлучи за правото на постотана парична помош.

(Пресуда на Врховниот суд на МакеДОНИjа, У. бр. 2208/88 од16. ПI 1989 г.)

64. Одобрение за користеlЬе рачна радио станица може да се
издаде по претходно прибавено мислев.е од републичкиот орган за
внатреmни работи и од репубmIЧКИОТорган за народна одбрана. Ба
рав.ето МОЖеда се одбие, ако еден од овие органи даде негативномислеfiJе.

Од .Образложението:

Од списите во предметат се гледа дека тужи:телот паднел бара
ае до Републичкиот комитет за сообраКаj И' вреки _ С., преку Cojy~
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зат на радиоаматерите на СРМ и радиоклубот В, од Н., за издаван-с
одобрение за користеи-е рачни радиосганици.

Од цоказите се гледа дека Републичкиот секретаритат за на
родна олбрана дал ПОЗИТИВНО мислен-е за издаван-е одобрение за
користен-е рачни радиоетаници на тужителот, додс ка Републичкиот
секретаритат за внатрешни работи дал негативно мислен-е.

Врз основа на вака утврдените факти во текот на постапката.
Републичкиот комитет за сообрайа] и вреки неосновано го одбил ба
ран.ето на тужителот за иэдаван.е одобрение за корисгетье рачни ра
диостаници.

Според чл. 35 ст. 1 и 2 од ЗСВРПТТС, рачната радиостаница 11
радиотелефоните можат да се користат врэ основа на одобрение за
користетье. што го издава републичкиот орган на управата надлежен
за работите на сообракагот и вреките.

Во ст. 2 од иетиот член е определено дека одобрение за ко
ристен-е на рачна радиостаница по барагье од гра ганите може да
се издаде по претходно прибавено мислен-е од Републичкиот орган
за внатрешни работи и од Републичкиот орган за народна одбрана.

Според чл. 42 од истиот закон, решението со кое се оцбива
баран-ето за издаван.е одобрение за користетье рачна радиостаница.
односно дозвола за поставуван-е на аматерска радиостаница, не мора
да се образложи.

Од цитираните законски одредби произпегува дека одобрение
за користен-е рачна радиостаница издава надлежниот Републички
орган за сообрайа] и вреки, мегутоа, неопходно е претходно да се
прибави мислегье од Републичкиот орган за внатрешни работи, како
и од Републичкиот орган за народна одбрана.

ИмаjlКИ ja предвид конкретната состоjба, ово] суд смета дека
органот постапувал во согласност со цитираните законски одредби,
па прибавувайси ги потребните мислен-а од надлетните органи оценил
дека во конкретниов случаj нема услови за издаван-е одобрение за
користетье рачна радиостаница, поради што и баран.ето на тужителот
го одби.

Имаjки го предвид образложението. ово] суц смета дека орга
нот не го повредил законот на штета на тужителот, од причини што
еден орган дал негативно мислен.е, па не се исполнети нужните усло
РИ за издавагье одобрение за користетье рачна радио станица.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1430/87 од
8. Х 1987 г.)

65. Не се исполнети условите за стеквував-е право на сопстве
ност на узурпирано земjиште ВО општествена· сопотвеиост по освов
на одршка ако ОД заземав-ето ДО 6. IV 1941 г. не измивале 20
години.

Од о б р а з л о ж е н и е т о :

Од списите во предметот се гледа дека првостепениот орган по
службена должност повел постацка за утврдуватье противправно за
земагье земjиште во општествена сопственост од страна на тужителот.

Од записникот за извршениот увид на самото место и од оцр
жаната [авна расправа на 7. Х 1986 Г., се гледа дека било утврдено
оти тужителот самоволно зазел општествено земjиште, дел ОД пар
целата, при што точно биле утврдени мерите и границите. Тужителот
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изjавил дека земjиштето го зазел во текст на 1936 "., кога го исчис
тил од тртье и го довел во обработлива состоjба, но не есогласен
да го ослободи бидеj:ки од него добива приход, па моли да му се
издаде под закуп.

Според чл. 2 од Заканат за уредуван.е имотните одиоси паста
нати со противправни зазематьа на эемгиптта во општествена сопстве
ност ("Сл. весник на СРМ", бр. 31/72), нема да се смета за против
правно заземено земjиште за кое до 6 април 1941 Г., се исполнети
условите за одршка, предвидени со правните правила на имотното
право.

Времето за одршката изнесува 20 години.
Со оглед на наведеното, ово] суд оценува дека заканат не е

повреден на штета на тужителот. Имено, од 1936 г. до 1941 г. не из
минале 20 години, што значи дека не се исполнети условите за
одршка, како што е предвидено во наведената одредба од Заканат.

При одлучуван.ето судот ги имаше предвид наводите изнесени
во тужбата, но со оглед на изнесената законска одредба оцени дека
се неосновани. Од скицата за катастарското мерен-е што е направена
при увидот на самото место се гледа дека целата таа катастарска
парцела прететавува општествена сопотвеност. а тужителот зазел само
дел од неа и тоа во точно утврдени мери и граници. Тужителот
наведува во тужбата и дека на предметното земjиште има изградено
етанбен обjект и дека има засадено насади. Мегутоа. од записникот
за извршениот увид на самото место се гледа дека таква состоjба
не била констатирана, ниту пак при сослушувазьето тужителот го
навел тоа. Тужителот тоа со ништо не го поткрепува и во тужбата.
При извршениот увид било констатирано дека целато тоа земjиште
претставува нива и се користи како нива.

(Пресуда на Врховниот суд на Македонига. У. бр. 1356/87 ОД
17. IX 1987 г.)

66. И во постапката што се води за одзематье патни исправи
органите во управната постапна морват да се придржуваат за одред
бите од ЗОУП (да го сослушаат лицето како странна) како и да ги
испигуваат фактите од кои со сигурност би можело да се види дека
настанале причините за одвемане на патната исправа иако во ре
шението За одаемавьв на пагната исправа не мораат да се наведат
причините од кои се раководеле при неговото донесуван,е.

Од о б р а з я о ж е н и е т о:

Судот смета дека и во ваквите случаи, кога не се наведунаат
причините поради кои е одземена патната исправа, органите во
управната постапка мораат да ее придржуваат за одредбите од ЗОУП
и да ги испитуваат сите факти кои се важни за одлучуватьето односно
да утврдуваат кои се тис причини за заштита на [авниот поредок.
или што ги бараат интересите на одбраната на земjата, поради кои
се одзема патната иеправа. Имено, органите во управната постапка
требало да го сослушаат тужителот како странка и да му дадат
можност да се изjасни за сите околности и факти врз основа на кои
треба да биде донесено решението. Со тоа што не есослушан тужи
телот како странка повредено е начелото на сослушуван,е на странки
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содржано ВО одредбите ОД чл. 8 од ЗОУП во врска со ЧЛ. 80 ст. 4 и
чл. 143 од истиот закон. ИСТО така требало да ги испитаат и да ги
утврдат фактите од кои со сигурност би можело да ее види дека
настанале причините за одаеман-е на патната исправа. предвидени во
опредбите од чл. 43 ст. 1 Т. 6 од ЗПИДСФРJ.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У, бр. 740/87 од
24. УI 1987 Го)

67. Постапка завршена (,;0 издавав-е потврда од секретаритат на
факултет, дека определено лице го завршило факултетот и се здо
било со стручен назив лекар по медицина може да се обнови ако
с издадена врз основа на дажна исправа .. Против второсгепениот акт
на советот на факултетот може да се вади управен спор.

Ьд о б р а з л о ж е н и е т о .

Од еписите во предметот се гледа дека првостепениот орган
при извршена проверка утврдил оти тужитепката ее здобива со потвр
да за завршен медицински факултет и за едобиван-е со стручен назив
лекар по медицина врэ основа на исправи кои не одговараат на
фактичката положба. Имено, од потврдата на Институтот за микро
биологиjа Ct.~ гледа дека според евиденциjата на Институтат тужи
телката не го положила испитот по предметот Микробиологиjа со
паразитологига, а од актот на пагалого-анатомскиот институт се гледа
дека според евиденциjата на Институтот тужителката не го положила
испитот по Паталошка анатомига,

Според чл. 249 ст. 2 од ЗОУП, постапката завршена со решение
против кое нема редовно правно средство во управната поетапка
(конечно во управната постапка) ке се обнови, ако решението е доне
сено врэ основа на лажна иеправа или пажен исказ на сведок или
вештак, или ако дошло како последица од некакво дело казниво
според кривичниот закон.

ИмаjlКИ го предвид изнесеното, ово] суд оцени дека законот не
е применет на штета на тужителката. Тужителката не го оспорува
фактот дека не ги положила наведените иепити. Судот го ценеше
навадат изнесен во тужбата дека не било обjаснето во оспореното
решение дали со поништуван.е на потврдата значи и поништуван.е
на сите положени испити на тужителката и дека не било наведено
под кои услови тужителката ке може да се здобие со стручниот назив
лекар по медицина, но оцени дека е неоснован затоа што со пониш
тувагье на наведената потврда не се поништуваат неjзините положени
иепити, туку само актот дека таа ги завршила студиите предвидени
според наетавниот план и дека се здабила со стручен назив лекар
по медицина, а под кои услови ке може тужителката да се зда бие
со стручен назив лекар по медицина тоа е [асно прашаьье и немало
потреба пасе бно да се обjаснува во оспореното решение, затоа што
тие услови се утврдени во соодветните акти.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 2150/84 од
6. II 1985г.)
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68. РОКОТ од зо дена За поднесуватье од соселот. предлог за
повторувагье На постапката ПО решение за локаци'[а, се смета од
приемст на решението за урбанистичка согласност, од кое с дознаено
за посгоен-ето на решението за локацша и за неговата содржина.

Од о б р а а л о ж е н и е т о .

Од списите во предметот се гледа дека тужителот на 28. IV
·.i986 г. иэгавил жалба против решението за локаци]а. Koja всушност
прететавува баратье за повторуван.е на постапката.

Ово] суд наjде дека органите на управата правилно постапиле
кога предлагат за повторуватье на постапка на тужителот го отфрлиле
како неблаговремен.

Согласно со чл. 249 ст. 1 т. 9 од ЗОУП постапката што е
завршена со решение против кое нема редовно правно средство во
управната постапка (конечно во управната постапка) , ке се обнови
ако на лицето што требало да учествува во свогство на странка не
му била дадена можност да учеетвува во постапката.

Согласно со чл. 252 ст. 1 т. 5 ОД иетиот закон, странката може
да бара обновуван.е на постапката во рок од еден месец, во случаjот
според чл. 249 т. 9, 10 и 11, од денот кога решението и е доставено
на странката.

Тужителот дознал за решението за локапига и за неговата
содржина тогаш кога му било доставено решението за урбанистичка
согласност (2З. ХII 1985 г.) и од тогаш течел субгективниот рок од
ЗО дена на тужителот за поднесуван.е предлог за повторуван-е на
постапка, а ово] рок тужителот го пропуштил.

Со оглед на гореизнесеното. ово] суд смета дека не е повреден
заканат на штета на тужителот, кога неговиат предлог за повтору
ваьье на постапката е отфрлен како неблаговремен.

(Пресуда на Врховниот еуд на Македониjа, У. бр. 1021/88 од
28. Х 1988 г.)

69. Недонееуватьето заклучок за дозвола за извршуватье веднаш
или наjдоцна во рок ОД 30 дена откак о решението станано извршно,
ве ja исклучува обврската на органот за негово донесуван-е.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Со заклучок на првоетепениот орган И. бр. 09·890/1-77 од 1.
IV 1988 г. едозволено извршуватье на правосилното и ИЗВРШНО ре
шение бр. 09-890/1-77 од 2З. V 1977 г.

Тужителот иетакнува во тужбата дека првостепениот орган не
можел да дозволи иэвршуватье на решение донесено пред 11 години,
туку тоа требало да биде поништено.

Овие наводи на тужителот Судот ги оцени за неосновани, затоа
што, според чл. 278 ст. 2 од ЗОУП, недонесуван.ето заклучок за
дозвола за извршуваьье веднаш или наjдоцна во рок од ЗО дена ОТ
како решението станало извршно, не ja исклучува обврската на орга
нот за негово донесуван.е.

(Пресуда на ВРХОВНИ:ОТ еуд на Македониjа, У. бр. 1429/88 од
12. 1 1989 г.)
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70. Решението па СИЗ-от за домувавьв со кое е одбиено бара.
зьето за приэвававье право на субвевционирвна станарина е акт доне
сев ВО вршегьв па [авно овластуватье, па против него може да се
ВОДИ управен спор.

Од образложението:

Неосновани се нанодите на тужениот орган дека не се работи
за акт донесен во вршен,е на [авно овластувагье, поради што не бил
допуштен управен спор во смиела на чл. 6 од ЗУС. Овластувазьето
на СИЗ-от да одлучува за висината на станарината и да ги утврдува
основите и мерилата за надоместок на дел од станарината на одделни
категории кориеници на етанови 'И е дадено оо ЗСИЗС чл. 5 ст. 1 т.
12 и 13. Оттука кога СИЗ-от донесува конкретен акт по поединечно
баран-е за субвенциониратье на станарината тоа го прави во вршен.е
на функцига на власт, поради што таквиот акт прететавува управен
акт. Ова е посебно затоа што во програмата е предвидена и поетапка
за остваруван.е на правото, почнувайси од поднесуван.ето на баран-ето
до органите кои се надлежни да одлучуваат по него и по жалбата.

Впрочем, тужениот орган не наведува од кои причини смета
дека актот не е донесен во вршетье на jавни овластуван.а и каде е
обезбедена судската заштита. Независно од тоа, судот укажува дека
судска заштита не може да се обез беди пред судот на здружениот
труд, биде}ки со програмата самоуправно се утврдени условите што
треба да се исполнат за да се оствари такво право, мегутоа, при
поединечното одлучуватье не станува збор за самоуправен однос во
ко] дошло до несогласност на интересите кои не можат да се усо
гласат во СИЗ-от како внатрешен однос.

Ието така не може да се обезбеди судска заштита ни пред
судовите од општа надлежност во граганско-правен однос, бидеjlrи
СИЗ-от и носителот на станарекото право во конкретниов однос не
се рамноправни учесници, туку СИЗ-от одлучува авторитативно, со
поjака волjа и го признава правото само доколку носителот на ета
нарското право ги исполнува условите за субвенциjа на станарината.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1287/87 од
12. Х 1987 г.)

71. Актот на СИЗ-от па цензисното и инвалидското оситурува
тье со ко] се одлучува аа доделувазье стан на пензионер пе претета
вува управен акт.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Судот смета дека кога се оспорува решението со кое е одлуче
но за доделуване стан на пензионер, треба да се прими дека се
укажува на повреда на самоуправно право, па во таков случаj, со
гласно со чл. 18 ОД 3СЗТ е надлежен да одлучува СУДОТ на здруже
ниот труд.

(Пресуда на Врховниот еуд на Македониjа, У. бр. 428/89 од
21 IV 1989 г.)
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72. Решението за доделуваи.е градежно неизградено эем.иште
ПО случаите кога со ПРОПИСОТна општината е предвидена обврска на
општината да додели друго эемзиште. ако во теНО1' на градбата ин
веститорот без cBoja вина не може да ja реализира локацитата. прет
етавува управен ШП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Според чл. 10 од Одлуката за условите, начинот и постапката
за доделувазье и уредуван-е на градежно зем] иште ("Сл. гласник на
општината Охрид", бр. 8/86), градежно земjи:ште може да се додслува
со непосредна спогодба и во случаj кога лицата кои добиле право
за градба на семеша станбена зграда по основите утврдени со закон
и со оваа одлука, а во текат на градбата на земjиштето се открие
културно историски споменик од посебен општествен интерес, ИЛИ
кога локацитата не може да се реализира поради обjект:ивни причини,
кои не зависат од инвеститорот. па општината е должна да им до
дели на користетье друга градежна парцела. Градежното земjиште што
се додеяува по основат предвиден во т. 4 од оно] чл. треба да
биде во иста урбана единица, каде што се одзема земjиштето, а
доколку нема такво земjиште, може да се доцели во наjблиската
урбана единица. Според т. 6 од ово] чл. решение за доделуван.е гра
дежно земjиште врз основа на ово] член донесува собранието на
општината О. Со оглед на тоа што локацитата не може да се реали
зира без вина на тужителот, а во таков случа] општината е должна
да му додели друга градежна парцела, решението на еобранието на
општината со кое е одбиено бараffiето за доделуваlЬе друга градежна
парцела е управен акт.

(Пресуда на Врховниот еуд на Македониjа, У. бр. 1093/89 од
08. 1 '1990 г.)

73. РешаваlЬето по баран-ето за исполнуватье на склучен дого
вор за доведуватье на електрична енергиjа од градска електрична
мрежа до ИИДИВИАуална станбена зграда не прететавува решаван-е
во управна работа.

Од обраэложението:

Според чл. 6 од ЗУС, управен спор може да се води само
против управен акт. Управен акт, во смиела на ово] закон, е актот
со ко; државен орган, органиэациjа на здружен труд и самоуправна
организациjа или заедница во вршезье на [авни овластуваььа решава
за извесно право или обврска на одреден поединец или организацига
во управна работа.

Од договорат за даван-е на користетье градежно земjиште, склу
чен мегу претседателот на Извршниот совет на Собранието на општи
ната Д. и тужитепот, ее гледа дека тужителот треба да и исплати
на општината Д. износ од 48.600 динари на име трошоци за изградба
на комунални обj екти.

Баран-ето за исполнуватье на наведениот договор и одлучува
тьето по тоа баратье не прететавува управна работа. Такво баран-е
тужителот треба да поднесе пред надлежниот редовен суд.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 272/87 од
27. III 1987 г.)

211



74. За раекипувазьъ договор за чуватье и одгледуваве малолетни
деца останати без родителска грижа во .дом - семетегво надлежен
е да ОДЛУчуваредовнио- суд од општа надлежност, а ве управниоторган.

Од образложението:

По повод поднесената тужба од тужителката, а по службена
должност, ово] суд наjде дека првостепеното и второстепеното реше
ние треба да се огласат за ништовни како решениjа донесени од
ненадлежни органи, согласно со чл. 267 ст. 1 од ЗОУП и чл. 40 ст.
2 од ЗУС, а од следниве причини:

Како што се гледа од догонорот склучен мегу првостепениот
орган - Мегуопштинскиот центар за социтална работа на општините
на град С., од една страна, и тужителката Л. Г., од друга страна, за
чуван,е, одгледуван,е и воспитуван.е малолетни деца останати без ро
дителска грижа во дом-семеjство, тужителката како носител на дом
семегството се обврзала да прими на чуватье, одгледуватье и воспиту
ван-е шест малолетни деца останати без родителска грижа и пригоа
се согласила да ги прими и другите задолжениjа од договорот, а од
друга страна пак, првостепениот орган се обврзал да обезбеди из
дршка за сместените деца, како и воедно да и даде на користегье
и управувюье петособен стан.

Од договорат се гледа дека во случаjов се работи за двострано
товарен договор во ко] И едната и другата договорна страна има
свои права и обврски. Мегутоа, првостепениот управен орган едно
страно го раскинал догонорот и тоа поради утврдени пропусти во
работата на тужителката како на носител на дом-семеjство. Тужениот
орган, пак, од свога страна го потврди ваквото решение.

Во чл. 28 од Договорат за чуван.е на децата е предвидено дека
во случаj на спор одлучува стварно и месно надлежен суд, а не
управниот орган.

Со самиот факт што тужениот орган го потврдил првостепеното
решение, фактички и то] постапувал како ненадлежен орган.

По однос на прашан.ето за иселуван,е од станат ке се одлучува
откако претходно ке се одлучи за судбината на договорот за чуваlЬе
на децата, како претходно прашан.е, и доколку се утврди дека посто
[ат услови за раскинуван,е на договорот, во то] случа] тужителката
ке биде должна да го напушти станот и во случа] на спор и тоа
ке се разрешува пред стварно и месно надлежниот суд од општата
надлежност.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 1248/88 од
28. IX 1988 1'.)

75. Прифайатьето, односно неприфайавето па понуда за купу
.иаlЬе земюдеяско земрцпте од орган на управата на општипата не
прететавува управен акт, ТУКУ акт од имотноправен карактер,

Од образложението:

Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на
тужителката изjавена против решението на првостепениот орган на
општината Ч., ко] ja одбил понудата за купуван.е земjоделско зем-
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[иште, од причини што се работело за продажба на дел од катастар
ската парцела, а не на целата.

Првостепениот орган со решение ja одбил понудата за купува
тье земjоделско земjиште во смиела на чл. 44 ст. 1 од ЗЗКЗЗ, за дел
од катастарската парцела со површина од ззз т2, поради тоа што
се работи за дел од катастарска парцела, а според чл. 43 од Законат
за заштита на користсне на земjоделското земjиште не може да
се намадува големината на парцелите утврдени во катастарските опе
рати и деjствиjата преземени СПРОТНВНО на ова не произведуваат прав
но деjство.

Согласно со чл. 6 ст. 1 од ЗУС управен спор може да се поведе
само против управен акт.

Во ст. 2 на истиот член е утврдено дека управен акт, во
смиела на ово] закон е акт со ко] државен орган, организаци] а на
здружен труд или друга самоуправна организацига или заедница. во
вршетьето на [авни овластувагьа. решава за определени права или
обврски на определен поединец или организациjа во некаква управна
работа.

Во конкретниов случа] ово] суд наога дека не се работи за
управна работа, туку за работа од имотноправен карактер, одноено
давагье поиуда за купуватье земjоделско земjиште.

(Решение на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 957/89 од
14. IX 1989 г.)

76. Во случаите кога постои спор за тоа ко] е носител на пра..
во на користетье и управуватье мегу работна организациjа и општи
ната ВО поглед на управуването и користевето на имот во опште
ствена сопственост, надлежен е да решава стопанскиот суд.

Од о б р а э л о ж ен и е т о .

Со оспореното решение била одбиена жалбата на Работната
организацига Г. К. изjавена против првостепеното решение со кое
било одбиено баратвето за евидентиратье во главната книга на еви
денциjата на недвижности во општествена сопственост за општествен
обjект - кино сала и земjиште под вградата.

Од списите во предметот се гледа дека првостепениот орган
го одбил баратьето на РО за евидентирагье во главната книга на еви
денциj ата на недвижност во општествена сопственост на општествен
обjект - киносала и земjиштето под вградата поради тоа што еви
дентиразъето на недвижности се врши само на они е на кои посгоело
право на сопственост и преминале 'во општествена сопотвеност по еден
од основите предвидени со чл. 6 од ЗЕНОС.

Во конкретниов случаj кино салата не преминала од приватна
во општествена сопственост, туку обjектот е изграден како општествен.
Според гоа, нема правна основа за евидентиратье на предметната
недвижност во главната книга на евиденциjа на општествената соп
ственост.

Работната организацига ова право може да го оствари со эаве
дуван-е спор пред надлежниот стопански суц во постапка за утврду
ван.е на правото на управуван-е и користетье на киносалата.

(Пресуда на Врховниот суд на Македониjа, У. бр. 471/89 од
21. ХII 1989 г.)
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77. Лицето кое има сопсгвен стан во едно место во земjата, а
привремено е вработено во странство, треба да се смета дека има
обезбедено УСЛОВИ за живеСlЬе и нема пречка да притави живвалиште во гоа место.

Од Образложението:

Со оспореното решение била одбиена :жалбата на тужителот
Ь. 1(.. од С. изjавена против решението на првостепениот орган ко]
му го одбил баразъето за пригавуван,е на живеалиште, бидейси бил
па привремсна работа во странство, а имал во сопственост стан во
градат С. во ко] живеело неговото семеютно.

Тужигслот заведе управен спор со тужба и предложи оспоре
ното решение да биде поништено.

Тужбата е основана.
Од списите во предметат сс гледа дека првостепениот орган му

Т'О одбил баран-его 'на тужителот за пригавуватье живеалиште во
градат с. поради тоа што бил на привремена работа во странство, а
имал во сопственост стан во ко] живеело неговото семе+ство.

Согласно со чл. 9 од ЗПЖП, при притавуван.ето 11 одгавува
зъето на живеалиштето и престоjувалиштето, односно притавуван.ето
на промената на адресата на станот. граганинат е должен да покаже
лична карта, или друга исправа, заради утврдувн.е на неговиот иден
титет и на факти од эначен.е за евиденциите што се водат со ово]
НЛИ со друг закон. При притавуван.ето на живеалиште од граганинет
се бара доказ дека го одгавил претходното живеалиште и дека во
местото во кое го приjавува своето живеалиште има обезбедено усло
ви за живеен.е за себе и за лицата што ги притавува.

Ба случаjов тужителот има во сопственост стан во ко] живее
неговото потесно семе+ство. Според тоа СУДОТ смета дека тужителот
ги исполнува условите за пригавуван,е на живеалиштето предвидени
со чл. 9 од споменатист закон.

(Пресуда на ВРХОВНИ:ОТ суд на Македонига. У. бр. 645/90 од
8. VJ 1.990 г.)
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ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ КОИ ГИ РЕГУЛИРААТ ЗАТЕЗНИТЕ
КАМАТИ СМЕТАНО ОД 1. 1 1988 Г.

1. Пресметката на затезната камата за доцнен.е од 1. 1 1988 г.
до 8. ХII 1988 Г., се врши по пропишани камагни стапки секогаш на
номиналниот (неревалоризиран) износ на главниот долг, без оглед
на тоа дали странките договориле ревалоризациjа на гпавниот долг
или нс, со тоа што пресметката ке се врши со примена на конформ
на метода.

Изреката на судската одлука е доволно [асна кога за ово] пе
риод ке се повика на затезна камата пропишана со Одлуката за ви
сината на стапката на затезната камата со задолжително назначуватье
пресметката да се врши по конформна метода.

2. Од 9. ХII 1988 г. до 4. III 1989 г. пропишаната стапка со
Одпуката за висината на стапката на затезна камата ("Сл. л. на
СФРJ", бр. 72/88) се пресметува на номиналниот (неревалоризиран)
износ на главниот долг, освен ако ревалоризациjа била договорена,
а со примена на конформна метода. па судскага одлука треба да
гласи:

а) Ако затезната камата се досудува под точка 1 од Одлуката,
судската одлука мора да оодржи броjчен износ на каматната сгап
ка со назнака дека ке се пресмета на номиналниот (неревалоризиран)
износ на главниот долг, со примена на конформна метода. Ако била.
договорена ревалоризациjа, каматата ке се досуди на ревалоризира
ниот износ на глваниот долг.

б) Ако затезната камата се досудува под точка 2 од Одлуката,
судот ке досуди 810/0 камата на номиналниот (неревалоризиран) износ
на главниот долг со конформна метода, освен ако била договорена
ревалоризациj а.

З. За периодот од 5. III 1989 г. до 24. VI 1989 г. за ко] период
ЗС пропишува эадолжителна ревалоризациjа на паричните обврски,
каматата 'кс се пресметува на ревалоризираниот износ на главниот
долг, со конформна метода.

4. Од 25. VI 1989 г. до 5. Х 1989 г. пропишаните стапки на
затезна камата од Одлуката за висината на стапката на затезна ка
мата ("Сл. л. на сфрJ", бр. 72/88), ке се пресметува на номиналниот
(неревалоризиран) износ на главниот долг, освен ако странките не
договориле ревалоризациjа на паричните обврски, а во секо] случа] со
примена на конформна метода. Во изреката на судската одлука сите
овие компоненти треба да бидат содржани и песебно назначени за
да биде подобна за извршувшье, аналогно на заклучокот бр. 2/а.
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5. За пернодот по 6. Х 1989 Г. сулската изрека е доволно [асна
ако се повика на пропишаната затезна камата со ЗВСК што подраз
бира есконгна сгапка што ja утврдува месечно Народната банка на
Jугославиjа, зголемена за 200/0. што ке се пресметува месечно со при
мена на конформна метода, секогаш на номиналниот износ на глав
ЕИОТ долг.

6. При одлучувагьето суцот секогаш одлучува по рамките на
поставеното тужбено баратье, па затоа.

а) Судот ке даде сулска заштита пресметката на затезната ка
мата да се врши на ревалоризираниот износ на главниот долг за
периоди опфатени со т. 2, 3 и 4 од Заклучоците, само ако такво
баран-е е поставено од тужителот, со тоа што за периодите од т. 2
и 4 тужителот треба да докаже дека ревалоризациjа била догово
рена. Во спротивно l{е досуди пропишана стапка на затезна камата
:на номиналниот износ на главниот долг.

б) Ако биде поставено баран-е за камата на ревалоризираниот
износ на главниот долг, без да се назначи стапката на ревалоризациjа,
за периодот опфатен со т. 3 од Заклучоците ке се смета дека е ба
рана полна стапка на ревалоризациjа, во Koja смиела :Ке се спроведе
11 извршуватьето на одлуката. За периодите од т. 2 и 4 ке се досуди
договорената ревалоризаци] а.

В) Ако се бара ревалоризациjата да се изврши по пониската
стапка од полната ревалоризациона стапка, супот ке ja досуди таа
стапка со броjчено назначувагье во изреката.

г; Ако се бара повисока стапка на ревалоризациjа, без оглед на
тоа дали била договорена или не, судот ке даде судска заштита до
висината на полната стапка на ревалоризацита.

д) За периодот опфатен со заклучокот под т. 2 и 4 судот ке
пресуди пропишаната стапка да се пресмета на ревалоризираниот
износ на главниот долг, единствено ако утврди постоен.е на таков
договор помегу процесните странки, а под условите од т. а, 6, в, и г
на ово] заклучок. Ако е договорена ревалоризациjа, а не е одредено
по Koja стапка, ке се смета дека е договорена полна стапка на ре
валоризациjа.

7. Примената на конформната метода за периодот од 1. 1 1988
Г., па и во идиина е последица на мтаеритално правен пропие, па
судот нема да 1'0 дозволи располаган-ето на странките кое е во спро
тивност со овие прописи од ЗВПД, ЗС, ЗВСЗК било кога предмет на
СПОР01' е пресметана камата по камагни листи, било баран-ето за за
тезна камата да е истакнато како споредно побаруван-е заедно со
главниот долг.

8. Согласно со претходните заклучоци судовите ке постапуваат
и во постапките за издаватье на платни налози, како и при донесу
ван-ето на извршните решенига врз основа на чл. 21 од ЗИП, па ке
го дозволат раслолагазъето на странките (тужителот и доверител от)
единствено ако тоа е во рамките на претходно усвоените заклучоци.
Ако се бара камата на ревалоризираниот главен долг за периодите
од заклучоците под т. 2 и 4, тоа .ке се дозволи само ако кон мандат
ната тужба или предлогот за извршуван.е биде приложен таков до
говор. Во овие постапки, ако баран-ето за затезните камати е негас
но, по тужбите и предлозите за извршуван.е ке ее постапи како по
неуредни поднесоци во смиела на чл. 109 од ЗПП.
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9. Филиjалите на сок ке го спроведуваат извршувагьето на суд
ските одлуки придржуваьйи се целосно за изреката на сулската одлука,
и тоа;

-_ ако сулската одлука гласи каматата да се пресмета на рева
лоризираниот износ на главни от долг, без да биде назначена етап
ката на ревалоризациjата, се смета дека треба да се примени полна
стапка на ревалоризаци+а за односниот временски период;

- ако не е досудено каматата да се пресметува на ревалоризи
рани от износ на главниот долг, пресметката на каматата ке се врши
на номинален (неревалоризиран) износ на главниот долг.

- ако сулската одлука донесена пред 9. хп 1988 г. гласи за
каматата по одлуки на СИС за период от по 9. ХII 1988 г., до 4. III
1989 Г., ке се спроведе по 81fJ/о на номиналниот (неревалоризиран)
износ на главниот долг, од 5. III 1989 г. до 24. Уl 1989 г. на ревало
ризираниот износ на главнио-г долг, а од 25. VI 1989 г. до S. Х 1989
Г. по ff% на номиналниот износ на г.лавниот долг, а потоа по про
пишана стапка според ЗВСЗК;

- конформната метода на пресметка ке се примени единстве
но ако тоа е назначено во изреката од судската оцлука. Во спротив
НО пресметката :Ке се врши според простата интересна пресметка
СД 100;

- неjасните сулски одлуки во делот за затезни камаги ке се
извршат во висината според усвоените заклучоци во зависност од
периодот за ко] се однесуваат, а за разликата ке се вратат неизвр
шени во судот.

12. Х 1989 Г., Скопjе
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мвтвеигвлно И ПРОЦЕСНО ПРАВО

1. Федерациjата СФРJ (за воева потта) не е корисник на вода
ОД хидромелиоративен систем, односно водостопански обjеI{Т и пое
тро[ка во смиела на чл. 124 ст. 1 и 2 ОДЗВ.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Жалбата е неоснована.
Првоетепениот еуд ВРЗ основа на изведените докази утврдил

дека утужениот износ се опнесува за пресметан воден надомеоток за
земjиште што се наога во скопекото мелиоративно подрачjе за пе
риодот од 1985-1987 Г., а не дека се однесува за реално сторени
трошоци во изградбата, односно користезъето на то] систем, како што
тужителот го задолжил тужениот со сметките со износ од 12.733.370
дин.

Врз основа на ваквата фактичка положба тужбеното баран-е на
тужителот Водостопанство "В" ООЗТ М. - С. со кое се бара да се
задолжи тужениот државата сфрJ да му го плати утужениот износ
со 64О/о камата сметано од 1. 1 1986 г. до исплатата по то] основ го
одбил како неосновано бидейси се однесувало на водеи надоместок
за земjиште кое се насгало во скопекото мелиоративно подрачjе, а
не и эа надоместок за реално извршени услуги во користен-ето, однос
но трошоци за изградба на то] систем со примена на чл. 90 ст. 1
од ЗСФJНА, кога не била обврзана да плака воден придонее утврден
со прописите на општествено-политичките заедници.

Мегутоа, според наогатьето на ово] суд, основан е жалбениот
навод дека првостепениот еуд врз основа на утврдената фактичка по
ложба од списите во предметот извел погрешен заклучок кога го
одбил тужбеното баран-е со примена на горенаведената одредба од
эсетнв.

Според наогатьето на ово] суд во конкретнава правна работа,
бидеjlКИтужбеното баран.е се однесува на надоместок за одводнуватье
на земjиште од хидромелиоративниот систем, таквиот надоместок е
одреден со чл. 137 од ЗВ.

Според чл. 138 ст. 1 ОД истиот закон ово] надоместок, како и
надоместоците за доведуван.е на вода, за наводнуватье на земjодел
ско земjиште и друго земjиште, за испорачена, употребена или ко
ристена вада за стопански 11 стопанско комунални потреби предвидени
са чл. 137 од иетиат закон ja плайаат кориениците од ставовите 1 и
2 на чл. 124 од истиот закон.

Ва чл. 120 ст. 1 и 2 од ЗВ е одредено дека карисници на вода
ад хидрамелиаративните системи. однооно од вадасотпанските абjек
ти и пастроjки ее земjоделските, електростопанските. комуналните и
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други самоуправни организации и заедници '" и: други организа
ции на здружен труд, самоуправни организации, грагански и правни
лица '" ако се договорат со соодветната СИЗ за водостопанство. Со
споменатите одредби, како корисник не е предвиден тужениот, па
според тоа го] нема обврска за плайан,е на утужениот надоместок,
односно било ко] друг надоместок од чл. 137 од споменатист закон.
При такна положба, иако е изнесен жалбенист навод за погрешна
примена на материjалното право, ово] суд смета дека не е основан
за поинакво одлучуван.е, бидеjllси не е од влиjание во однос на видот
на донесената мериторна одлука од страна на првостепениот суд. ко]
правилно постапил кога тужбеното барагье го одбил како неосновано.

(Пресуда на Стопанскиог суд на Македониjа .. Ссж. бр. 229/89 од
6. II 1989 г.)

2. Кога е договорен клириншни начин на плайатье, пресметка
та при плакавето на извршенитв работи lt.e се изврши во клириншки
долари, обврската се претворя во динар ска противвредност сметано
од 1. 1 1985 г. по курс што важел на денот на паставувавето на по
барувагьето, па и каматата според етапките на одлуките на сис ке
се плака Од моменгот на врайатье на депозитот, а не како кога обвр
ската стасала за плайатье,

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Мегу странките не е спорно дека со писмен договор за изве
пуван,е занаетчиски работи на обjект во СССР тужителот, како изве
дувач, се обврзал да ги изведе занаетчиските работи наведени во
понудага, а тужениот, како нарачувач на работите, да ja плати дого
ворената цена во износ од 304.124,74 клириншки долари. Договорено
е тужителот како гаранциjа за квалитетно изведуватье на работите
да депонира 5'% од вредноста на договорените работи, исто така во
клириншки долари, кои .ке му бидат вратени во рок од една година,
ако работите бидат изведени квалитетно. Неспорно е дека тужителот
квацитетно ги извел работите. но тужениот не му ja вратил депо ни
раната сума ка] него на име гаранцига, како што било договорено.
туку тоа го сторил дури во шести месец во 1989 г. Неспорно е и тоа
дека обврската за врайаве била од 19. II 1985 г.

Спорно мегу странките е само тоа на ко+а динарска против
вредност на клириншки долари треба да се пресмета камата, однооно
дали на динар ската противвредност кога долгот е вратен, а 'Гоа е
8. VI 1989 Г., или кога обврската стасала за врайагье, а тоа е 19.
II 1985 г. исто така спорно е и по ко[а каматна стапка да се пресмета
каматата.

Според мислен.ето на ово] суд првостепениот суд неправилно
го применил материталното право кога го задолжил тужениот на ту
жител от да му плати камата на главиист долг на пресметана динар
ска противвредност на 8.648,69 клириншки долари, според курсот на
динарот од 8. VI 1989 Г., а по стапки, согласно одлуките на СИС,
сметано од 1.9. II 1985 г. кога обврската стасала за плайан,е, и тоа до
неjзиното плайан,е.

Жалителот правилно наведува дека на ово] начин тужителот
би добил повейе камата од онаа ШТО едозволена, бидеj;ки при одлу
чувагьето судот не ги имал предвид одредбите од чл. 28 од зид
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ЗДРКОС, ко] важел во спорниот период. Имено, бидеj:ки во елучаjот
се работи за пресметка на извршените работи во клирнишки дола
ри и плакан-ето било во клириншки долари, од наведениот закон
каде што требало да се постапи според чл. 28 е регулирано дека по
баруван-ата ШТО гласат на валути на земj:и со кои е договорен клириншки
начин на плакан.е се претвораат во ,цинареки побарувагьа по курсот
што важи на денот на настануван.ето на тие побаруватьа, почнувайси
од 1. 1 1985 Г. Имаjки ja предвид наведената законска регулатива,
[асно е дека, бидеj!:Ки во случагот е договорен кл:ириншки начин на
плайатье, шгом обврската стасала за наплата, се врши претворан,е во
динарска противвредност и тоа по курсот што важел на денот на
настануван-ето на тоа побаруватье. Поради тоа бидеjки обврската за
плайатье на депозитот стасала на 19. II 1985 г. по сила на заканат
банката ги претворила клириншките долари во динарска против
вредност на таа дата, така што од тогаш побаруваььето на тужителот
спрема тужениот е во динари. А бидеjlКИ се работи за ДДа мегу
странките ко] произпегува од договор во стопанството, во смиела на
чл. 25. од 300, тужителот има право и на камата според одлуката
на СИС и тоа од денот на настануван.ето на ДДа, а тоа е 19. II
198.5г. па до плайан.ето на долгот 8. VI 1989 г.

Од тие причини ово] суц ja преиначи првостепената одлука во
горенаведената смиспа и: го одби како неосновано тужбеното баран-е
на тужителот за пресметуван.ето на каматата на динарска ПРОТИБ
вредност на клириншкиот долар, што е земен на денот на плайатьето
на долгот.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1871/89
од 11. ХII 1989 г.)

3. Со заведуватье спор за испразнувазье деловни престории да
дени под закуп врз основа на договор за определено време, пред
истек на времето за кое е склучен договор от, се смета дека заку
подавачет благовремено изjавил противезье за натамощно користев-е
на деловвите престории по протекст на времето за кое е склучен
договорот.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Согласно со чл. 39 од ЗДЗДП, договорот за закуп склучен на
определено време престанува со истекот на времето за кое е склу
чен. Ако по истекот на договореното време деловната просториjа не
биде испразнета и предадена, закуподавачот може со тужба да бара
испразнуватье и предаван,е на просториjата. Согласно со чл. 40 од
истиот закон договрот склучен на определено време се смета дека
е продолжен како договор на неопределено време, ако закупувачот
продолжи да ja користи деловната зграда, односно просториjа, и по
истекот на договореното време, а закуподавачот на тоа не се проти
ви. Се смета дека эакупоцавачот не се ПРОТИВИ, ако по истекот на
договореното време, а наjдоцна по истекот на 1S дена, писмено или
преку суд не барал закупувачот да му ги предаде деловните просто
рии, Во конкретниов случаj несомнено е утврдено дека тужителот со
поднееуван-ето на тужбата се спротивставил на натамощното користе
н,е на деловните простории, а одредбата од чл. 39 ст. 1 од наведениот
закон укажува на тоа дека договорот склучен на определено време
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престанува со истекот на времето за кое е склучен. Поради горена
неденото ирелевантно е укажувагьето од тужениот на нецелооно
утврдена фактичка состоjба, односно укажувагьето на тоа дека не е
утврдено дали тужителот, пред да истече договоренист рок го извес
тил тужениот дека го раскинува договорат.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 123/89 од
'16. 1 1989 г.)

~~4. Кога железвипата не одговара на писмената рекламациjа во
смиела на чл. 82 ОД ЗДП)КС, застоjот на застарепост на побарувшьето
трае 30 дена ОД денот на приемст на рекламациjата.

Од образложението:

Според мислевето на ово] суд првостепениот суд правилно го
применил материjалното право кога нашол дека тужбеното баран-е
на тужителот е застарено, поради што и престанало правото то] да
бара надсместок на претрпената штета. Тужбеното баратье по сво
[ата правна природа е надсместок на штета што ja претрпел тужи
телат Щ'IЛ превоз на предмети во железничкиот сообрайа]. Во регу
лиратьето на спорните односи мегу странките настанати со причинува
н.е на штетата при превозот, првостепениот суд правилно ги приме
нил одредбите од 3ДПЖС, со кои е регулирано прашагвето за рокот
во ко] настапила застареноста, течезъето и настапувагьето на застаре
носта, како специjален закон, а не одредбите од чл. 376 од 300, со
кои генерално е пропишано времето потребно за застареност на по
баруван.е за надоместок на штета.

Според чл. 361 ст. 1 од 300, застареноста почнува да тече
првиот ден по денот кога доверителот имал право да бара испоп
нуватье на сбврската, ако за одделни случаи со заканат не е про
пишано нешто друго.

Во конкретниов случа] доверителот, сега тужителот, имал пра
во да бара надоместок на штетата од 14. V 1984 Г., кога и е соста
вен записникот за увид броj 248 во ко] е констатирано причинуван.е
на штетата и кога тужителот дознал за штетата и штетникот. Со
доставувазъето на рекламациjата од 9. VП 1984 Г. дошло до застоj на
эастаруватьето, во смисла на чл. 82 од 3ДПЖС, според ко] доага до
застоj на застаруван.ето кога на превезувачот му се достави реклама
ци] а во писмена форма и продолжува да тече од денот кога на има
телат на правото ке му биде доставен писмен одгавар на рекламаци
[ата и му се вратаг исправите приложени кон рекламациjа. Застару
ването во никоj случа] не може да настапи пред да истече рокот од
ЗО дена од денот на приемот на рекламациjата. Тужениот не дал
писмен одговор и рекламациjа, па застареноета продолжила да тече
од 8. VIП 1984 г.

Според чл. З84 ст. 2 од 300, ако застаруван.ето почнало да
тече пред да настане причината кога го запрела неговиот натамошен
тек, тоа продолжува да тече кога ке престане таа причина, а вре
мето што изминало пред эапиразьето се смета по рокот за застаре
носта определен со законот. Ако во ово] случаj се засмета времето
изминато пред 9. VП 1984 г. и по 8. VПI 1984 Г., а до подяесувавето
на тужбата на 12. VП 1985 Г., очигледно е дека изминало повCiКе од
една година од денот кога тужителот можел да бара надоместок на
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штетата. Сите побаруван.а од договорат за превоз на предмети эаста
руваат во рок од една година во смисла на чл. 80 од ЗДП)J(С. СО
истскот на ово] рок од една година, застареноста настапила согдасно
со чл. 362 од 300, а согласно со чл. 360 од истиот закон, со застаре
ноета престанува и правото да се бара исполнувагье на обврската.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 14/87 од
16. 1 1987 Г.)

к:
5. Трошоците за эадолжигелев вид на целосва здравствепа заш-

тита на децата и младинците до 20 години возраст пагват на товар
на надлежната ОСИЗ за здравство. без оглед на тоа што ОСИЗ за
здравство и односната општествено-политичка заедница не ги регу
лирале мегусебните одиоси за обезбедуватье средства за укажувазье
на ово] вид здравствена заштита - чл. 113 од 333.

Од о б р а з п о ж е н и е т о .

Неспорно е мегу етранките дека во временскиат период од 29.
Х 1983 г. до 1. ХI 1983 г. ка] тужителот било на лекуван-е детето
М. М. родено во 1980 г. и дека поради возраста, во смиела на чл.
40 од ЗЗЗ, остварува право на задолжителен вид на укажуватье здрав
ствена заштита, а не преку своите родители како осигуреници на
тужениот.

'1'ужениот смета дека поради неразрешените односи со општи-
ната С. околу сносенето на трошоците за лекуван.е на лица по ово]
основ, општина С. требало да ги снаси трошоците за лекуване, а не
и тужениот. Мегугоа, и според наогагьето на ово] суд. со оглед да
лекуваниот М. М. правото на лекуван-е го остварувал по основ на
задолжителен вид на укажуван.е целосна здравствена заштита на
деца и младинци до 20-годишна возраст, во смиела на чл. 40 ст. 1
од наведениот закон, првостепениот суд правилно ja применил спо
менатата одредба кога тужениот го задолжил со трошоците околу
неговото пекуватье. бидеjки тоа е негова закон ска обврска без оглед
на односот мегу тужениот и општината С. во врека со разрешуван.ето
на ово] случа].

(Пресуда на Стспанскиот суд на Македониjа, П. бр. 1439/86 од
1'1. ХII 1986 г.)

6. Кога во самоуправната спогодба за здружувазье на 0О3Т во
работна организациjа е предвидена солидарна одговорпост на 0О3Т
за обврскитс на другите 0О3Т, поверителот, во согласност со самоуп
равната спогодба, има право своето побаруватье со тужба да го оства
рува од било Koja 0О3Т како солидарен ДОЛЖНИI(.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Во спор за наплата на износ на пресметана камата заведен
против ООЗТ, со ко] тужителот не бил во ДДО, а за обврска на
друга ООЗТ во еостав на истата РО, мегу кои била здоговорена со
лидарна одговорност на ООЗТ за обврските на другите ООЗТ, прво
степениот суд го одбил тужбеното баран.е нао:fаj!li:и дека на страната
на тужениот не· постои пасивна легитимацига за воден-е на спорат.
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Стопанскиот суд на Македонига ja преиначи првостепената одлу
ка :и го уважи тужбеното баран.е.

Согласно со чл. 264 ст. 1 ОД ЗЗТ, кога постои солидарна одго
ворност, доверителот има право по сво] избор да бара исполнуватье
на обврската од секо] солидарен должник. Солидарната одговорност
постои кога повеке должници одговараат за целата обврска и тоа
така што доверителот може ОД било ко] должник да бара исполну
ватье на целата обврска. Кога обврската во целост ке ja иеполни
еден од солидарните должници, тогаш сите должници се ослободу
ваат од обврската спрема доверителот. Должникот што ja исполнил
обврската стеквува статус на доверител во однос на другите солидар
ни должници и тоа во делот ко] пага на нив. Тужителот по оенов на
солидарна одговорност бара од тужениот да го плати утужениот износ
за обврска на ООЗТ VI градилишге с. што е во состав на ГРО
"П." ОД с. Одредб:ите за одговорноста на ООЗТ за обврските на ра
ботната организацита и за другите ООЗТ се задолжителен елемент
па самоуправната спогодба за здружуван,е. Прпостепениот суд извр
ШИЛ увид ВО судскиот регистар што ее води во то] суд И ги утврдип
формата, видот и обемат на одговорноста на ООЗТ што е утврдена
по самоуправна спогодба за эдружувагье. па утврдил дека тужената
ООЗТ V градилиште при ГРО "П." од с. одговара солидарно и неог
раничено и за обврските на работната организацига, на работната
заедница и на другите основни организации на здружен труд здру
жени во работната организацига. Бидеj:ки во самоуправната спогодба
за .адружувагье е наведена неограничена солидарна одговорност на
0О3Т и за обврските на други основни организации на здружен труд
зцружени во ГРО "П." од С., тужителот има право по ево] избор да
бара исполнуватье на обврскага од секо] соли:дарен должник. Обврска
та за ппайан,е на утужената камата во износ од 1.727,00 динари Koja
што како обврска воопшто не е спорна за плакан-е 11 ко[а е на ООЗТ
VI градилиште, тужителот се определил по основ на солидарна одго
ворност да ja наплати од тужениот ООЗТ V градилиште с. па туже
ниот врз основа на предвидената неограничена солидарна оцговор
ност во самоуправната спогодба за эдружуван,е, а за обврските на
РО, Р3 и за другите ООЗТ, во смиела на чл. 264 ст. 1 од ЗЗТ е дол
жен да го плати и тужениот износ на тужителот.

(Прееуда на Стопанскиот еуд на Македониjа, Пж. бр. 414/85 од
2. IV 1985 г.)

7. Организацига на здружеи труд од нестопанска дсjност Koja
ве е опфатена со ззт, а негзиното работен-е и постоен.е е одредено
со друг пропие, покра] евотата основна деjност како споредна деj
ност, може да врши и стопанска деjност, па во таков случа] таа има
право да пресметува затезна камата по етапки пропишани според
одлуките на сис под услов договорот во стопанството да е склучев
со ВРШСlЬена (топанека деjност или но врека со таа деjНОСТ.

Од образложението:

Првостепениот суд со пресудата го уважил тужбеното бараlЬе
на тужителот ЗЗ "ц. З." од ]. против тужениот Републички центар
за унапредуваlЬе на земjоделството од с. па платниот налог го одржал
во сила (за главен долг KOj претставува пресметана камата, а Koja е

15 Збирка на судски оДлуки IV 225



пресметана според одлуките на СИС, во смиела на чл. 277 ст. 2 од
300, потоа процесна камата од утужуваььето 11 трошоци по платниот
налог). Одлучувайси по жалбата на тужениот во кога наведува дека
тужителот нема право на затезна камата (ниту утужена ниту про
цеона) според чл. 277 ст. 2 од 300, ТУКУ на затезна камата според ст.
1 од истист член, бидегйи тужениот не е организацига на здружен
труд Koja врши стопанска деjност, Стопанскиот суд на Макелонига
ja укина првостепената пресуда. бидеj::Ки првостепениот суд не ги
утврдил битните факти од кои зависи правилната примена на мате
риjалното право.

Имено, точно е дека тужениот Републички пентар за унапрсду
ватье на земгоделството не е организациjа на здружен труд кога
врши стопанска деjност. Мегутоа, деjноста прететавува предмет на
работетьето, а З3Т, во чл. 410 и чл. 411 пропишал дека организации
те на здружен труд, пскра] основната, мора да вршат и споредна
деjност. 3а организациите и заедниците кои не се опфатени со 33Т,
а чиjа деjност е нонстопанска. нивното посгоен-е и работене е одре
дено со друг пропие, може да биде пропишано да можат на вршат
и стопанска деjност, па таа стопанска деjност би претставувала нивна
споредна деjност. Во законот не е даден поимот на стопанската и
нестопанска деjност. Мегутоа, со Одлуката за утврдуван.е на стопан
ски и нестопански деjности ("Сл. л. Еа СФРJ", бр. 14/87 и 18/90) се
одредени деjностите како стопански и нестопанеки.

Во чл. 25 ст. 2 од каде што е даден по имот на договорот во
стопанството, покра] другото се наведува вршен.е на деjноста како
предмет на работенето, што значи дека тоа се однесува, како на
основната така и на споредната деjност. Оттаму произлегува дека
организациите на здружен труд, други организации и заедници кои
вршат вонстопанска деjност, како главна, можат да склучуваат дого
вори во стопанството под услов за нив да е предвидено да мажат
да вршат стопанска деjност, како и дека 1'0j договор е склучен за
вршен.е на стопанска деjност или во врска со таква деjност.

(Решение на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр; 2006/89
од 17. VП 1989 1'.)

8. Врз законската солидарна одговорност на правните следбе
ници за обг.РСlсата на правниот претходник спрема трети лица при
извршени стагусни промени согласно со ззт не влиjае фангот што
со делбениот биланс конкретната обврска пре.минала на еден од
правните следбеници.

Од Образложението:

Навадите што ги истакнува тужениот со жалбата дека според
делбениот биланс обврската била преземена од страна на ЗЗ "Ч."
од С. немаат влиjание во спорот мегу тужениот, како солидарно одго
ворен за обврските на нивниот правен претходник. и тужителот, како
доверител на правниот претходник на наведените тужени во туж
бата, па првостепениот суд правилно го применил материjалното пра
но кога тужбеното баРaIье го уважил во целост при неспорниот факт
дека обврската се однесува на правен претходник на тужениот и
дека тие се правни следбеници на наведениот тужен во тужбата.
Фактот на KOj укажува тужениот со жалбата би бил од влиj анис во
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спор мегу тужените во овза посгапка. но не и во спорат мегу нив и
тужителот како доверител на нивниот правен претходник, што е во
согласност со чл. 261 и 264 од ЗЗТ.

(Пресуда на Сгопанскиот суд на Македониjа. Ссж. бр. 125/89 од
16. 1 1989 г.)

9. Приговор на пресулена работа, во случа] кога по истото ба
ратье доверителот издеjствувал ПРОТИВ цолжвикот два правосилни
платни налози, не е МОЖН{) со успех да се истакне во притоворот
против решението за извршуван-е донесено врз основа на било ко]
од платните налози.

Од о б р а з п о ж е н и е т о .

Според чл. 50 т. 8 од ЗИП, приговор против решението за извр
шуватьс може да се поднесе од причина ако побарувюьето преста
нало врэ основа на факт што настапил по извршноста на одлуката,
или пред тоа, но во време кога должникот тоа не можел да го истак
не во постапката од кога што потекиува извршната исправа, односно
ако побаруватьето престанало врз основа на факт што настапил по
склучуван.ето на порамнуватье. Од овде произлегува дека во случагов
не може да биде основан наводот во жалбата на должникот бицейси
то] имал можност, а дури и обврска приговорт на пресудена работа
или на течен-е на спор да го истакне во постапката од кога потекнал
платниот налог Пл. бр. 45014/87, како извршна исправа врз основа
на ко[а е донесено решението за извршуван,е.

(Решение на Стопанскиат суд на 1vlакедониjа, Ссж. бр. 1845/88
од 12. ХII 1988 г.

10. Доверителот не може да го истакне во жалба баразъето со не
говист предлог за извршуватье да се смета за тужба во случа] на при
говор, туку тоа може да го стори единствено ВО предлогот за извр
шуватье.

Од о б р аз л о ж е н и е т о .

Според одредбата на чл. 5.5 ст. 3 од ЗИП несомиено произле
гува дека доверителот може да га истакне во предлагат за извршу
ван-е баран-ето неговиот предлог за извршуватье да се смета за туж
ба, ВО случаj должникот да поднесе приговор против решениета за
извршуватье. Доколку доверителот не го побарал тоа во предлогот.
настапува последицата од ст. 1· на споменатиот член. Имено, во то]
случа] судот ,}{е го стави вон сила решението за извршувагье донесе
но врз основа на веродастоjна исправа и 'ке ги укине спроведените
деj ствиjа, ако должникот поднесол приговор против решението за
извршувагье.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1846/88
од 12. хп 1988 г.)
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11. ВО постапката за противизвршуван,е на паричен износ по
ради гоа што ДОЛЖНИкотпретхпднп доброволно го платил долгот ,
доверителот ве може да се задолжи со плайан,е камата ОД дснот на
присилната наплата до денот на противиэвршувагьето ~ ЧЛ. 59 ст.
1 од ЗИПо

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Со првостепеното решение, уважуваjk.и го предлогот за ПРОТИВ
извршуван.е, судот му наложил на ДОЛЖНИКОТ да го врати наплате
ниот износ од 344.053,00 динари на ко] износ на должникот му приз
нал право на камата од 84'О/(},сметано од денот на плайатьето 3. VIII
1985 Г., па до врайагьето на средствата, со оглед на тоа што долж
никот претходно доброволно ГО намирил долгот по извршната исправа

Мегутоа, во случаj кога се исполнети условите за противизвр
шувагье, согласно со чл. 59 ст. 1 од ЗИП, предвидено е должникот
да може да бара од доверителот да му се врати она што го добил
со иэвршувагьето, па имаj:ки ja предвид оваа законска одредба, про
излегува дека должникот има прано да бара да му се врати напла
тениот износ од 344.053,00 динари, но не и право да бара во иэврш
на постапка да му се признае затезна камата од денот на спрове
дувавето на извршното решение, па до денот на спроведувавето на
решението за противиэвршуван.е. Правото на камата на двоjно на
платениот износ, доколку изостане доброволното плакан,е. должникот
може да го остварува единствено со тужба против доверителот. врз
основа на одредбите за стекнуватье без основ.

(Решение на Стопански суд на Македонита. Пж. бр. 1467/86 од
27. ХI 1986 г.)

12. Во постапката по предлогот за иэвршувавв за наплата на
главното парично побаруватьв доверителот, во текот на извршната
цостапка, Може да Постави баратье за присилна наплата на каматата
што е еодржана во извршнатя исправа согласно со чл. 14 од ЗИП1 во
врека со чл. 191 ст. 2 од ЗПП.

Од образложението:

Првостепениот суд го одбил како неоснован посебниот предлог
за извршуван,е на доверителот за продолжуватье на постапката за
наплата на каматата. од причини што !Ю предлогот за извршуван.е
доверителот не побарал да се досуди извршуватье и за каматата.

Доверителот поднел жалба во ко[а укажува дека во писмениот
подяесок навел дека должникот го плятил главниот долг и пред
ложил извршувагьето да продолжи заради наплата на каматата за
платениот главен долг.

Постапува+йи по жалбата на доверител от, второстепениот суд
го укинал решението на првостепениот суд поради следново : При
положба што во предметната извршна иеправа - платен налог е досудена
предметната камата, а доверителот по предметнист предлог за извр
шуватье пропуштил да бара извршувагьв и за предметната камата, во
текат на извршната ПОСТ2пкасо писмен поднесок ОД 7. XI 1985 г.
во Смиела на опредбага од чл. 14 од ЗИП, во врека со чл. 191 ст.
2 од ЗПП, доверителот може да поставува баратье за наплата на ка-
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мата, эатоа што :во нетата извршна исправа - платен налог по ко] е
побарано извршуван.з за главниот долг, е досудена и предметната
камата.

(Решение на Стопанскио-г суд на Македонита. Пж. бр. 2/86 од
17. I 1986 г.)

13. Приговорот против извршно решение донесено врз основа
на правосилен платен налог, во смиела дека пе постои извршна
неправа поради 'Гоа ШТО ДОЛЖНИКОТ вложил приговор против плат
ниот налог, нема влитание врз текот на извршната постапка, освен
ако во смиела на чл. 36 ОД ЗИП не била унината клаузулата на пра
восилиост на платни от налог.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд го донесол решението за извршуван,е врз
основа на правосилниот извршен платен налог.

Ова значи дека првостепениот сул при тоа постапил според
чл. 16 од ЗИПо Така, се додека постои потврдата за извршност на
епоменатиот платен налог, дотогаш судот ке биде врзан за предла
гат за извршуван,е на доверителот. Затоа. доколку должникот стои
на тврдетьето БО свогот приговор. односно во жалбата, може да по-
веде постапка според чл. 36 од зипо Доколку таквата постапка биде
успешно завршсна. а во мегувреме дошло до спроведуватье на реше
нието за изнршуватье, должникот ке може да се намири од довери
телот со примената на институтот на облигационото право стекнува
н-е без основ.

(Решение на Стопанекист сул на Македонига. Ссж. бр. 1348/87
од 26. х 1987 г.)

14. Дозволено е противиэвршувшье на спровецено извршуватье
против должникот ОД извршната исправа, кога по издегетвуватье на
извршна неправа по договор на преземагье долг, долгот преминал на
трето лице.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

При положба противизвршуватьето да е поднесено од причини
што по изде+сгвуван,е на извршната неправа, етранките со "С" Г. се
договориле ДОЛ1'от од должникот да се пренесе на "С" Г. СО што
ЕСУШНОСТзгаснала обврската на должникот по ово] предмет, првосте
пениот СУд правилно оценил дека има оенов за противизвршуватье
според чл. S9 т. 2 од ЗИПо

Со оглед на тоа што судот му го доставил на доверителот
предлогот за противизвршуваьье. а то] навремено не ее изjаснил по
предлогот за противиэвршуватье, во смиела на чл. 60 ст. 3 и 4 од
зип, се стекнале УСЛОБИ за донесуван,е решение за усвогуван.е на
предлогот со эадолжувагье доверителот да го врати она што го на
платил па извршното решение.

(Решение на Стопанскиот СУД на Македонига. Ссж. бр. 420/88
од 1S. IП 1988 г.)
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15. Имателот на менипата има право на затезна камата според
етапките ОД одлуките на СИС во случа] то] и оно] ОД кого бара
регрес да биле во непосреден ДДО, ОДНОСН() доколку ово] [а ИНДОСИ
рал менипага на имателот на меницата 11 ово] бил последен негзин
имагел, ОД егасаноста на менипата за плайшье до плайагьето.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Тужителот поднел менична тужба со предлог за издаван.е ме
личен платен налог. Со оглед на така поднесената тужба, а согласно
со чл. 47 од 3М, имателот на менипага може да бара од оно] против
ко} ГО врши регресот камата по стапка од 6'0/0 од стасаноета на мени
цата за исплата до плайаэьето. Таа камата е затезна камата, а не
како што наведува жалителот "редовна", затоа што постоjат договорни
и затезни камати. Очигледно во случагов не се работи за договорна
камата, ТУКУ за затезна камата.

Мегутоа, и покра] тоа што тужигелот има право на 6''J/o за
тезна камата, во случа] на побаруватье чие право произлегува од ме
ница, тужитслот има право на поголема стапка па затезна камата, а
тоа екаматата пропишана со одлуките на СИС согласно со чл. 277
ст. 2 од 300. Исто е и во случаj кога се рабоги за меница ко]а е
издадена по 30ПКОС и тоа само кога странките биле во непосреден
ддо. значи. доколку тужениот му ja индосирал меницата на туже
ниот ко] бил неjзин последен имател, за да му плати некога свога
обврска на тужителот од непосредниот ДДО, тогаш иако тужителот
го одбрал тужениот од него со тужба да побарува меничен износ,
има право на затезна камата по стапка според одлуките на СИС,
ОД другите регресни должници по протестиран-ето на меницата, со
кои тужителот не бил во непосреден ДД однос, мажат да бараат
само 6'0/0 камата во смисла на чл. 47 од 3М.

(Решение на Стопанскиат суд на Македониjа, бр. 1916/89 од
13. Х 1989 г.)

16. Кога погрешно е назначен броют на сметката на трасантот
во менипата издадена како средство за обезбедуватье на плайазьето.
таа не може да се третира како средство за обезбедувшье на плайа
тьето во СМИСЛана одредбите од ЗОПКОС, туку претставува меница
според чл. 1 од 3М.

о д об раз лаж ен и е то:

Првостепениот суд ги задолжил тужените, како издавач на ме
ница, индосант и авалист, да му го платат на тужителот утужениот
износ затоа што меницата од кога произлегува побаруватьето на ту
жителот ги содржела сите елементи според 3М, а грешката во смет
ката на трасантот била од формална природа.

Тужените укажуваат во жалбата дека предметната меница не
мала еден од битните елементи - жиро-сметката на трасантот пора
ди што не можела да се смета како инструмент за обезбецувагье на
плайан.ето според ЗОПКОС, како и дека стоката не била испорачана,
одно сно не бил воспоставен ДДО.

ПостапуваjiКи по жалбите на тужените, второстепенист суд ja
ПОТВРДИЛ пресудата на првостепениот суд, од следниве причини:
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Првостепениот суд правилно го применил материjалното право
ВО случагог кога солидарно ГИ задолжил тужените да му го исплатат
на тужителот утужениот износ по основ ва меничен долг, приматки
дека предметната мсница не можела да се наплати на денот на ста
саноета спорсд одредбите од 30ПКОС, односно како :инструмент за
обезбедунан,е на плакатьето, а тужителот неа ja нотифицирал и про
тестирап. Тужените во меницата се [авуваат едниот како трасант,
другист како авалист и третиот како индосант, па бидеjки, според
одред6ите ОД 3М таа ги еодржела сите потребни елементи од чл. 1.
ОД 3М, била нотифицирана и протестирана и на совесен и законит
начин пренесена. тужитепот како законит и совесен имател ja имал
и со неа ги исплатувал своите долгови при енсконтиратьето. Поради
тоа без эначен-е бил факгот во предметни от меничен спор за напла
тата дали предметната стока била и:спорачана за издадената меница.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Пж. бр. 559/86 од
18. IV 1986 Г.)

{7. Кога корисници на општествени средства договориле плайа
тьего да се обезбеди со меница според 30ПКОС, а во рамките на ста
сано ета на менипата за плайатье договориле договорна камата, дого
ВОРОТ за плайатье на договорна камата мегу странките произведува
правно деjство, без оглед на тоа ШТО менипата била предадена по
протек на рокот од 15 дена од настануватьето на ДДО, доколку так
вата мепица била примена од доверителот .

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Неспорно е дека износат од 131.985 дин. претставува пресмета
на камата по фактура од кота тужениот обезбедил плайатье со мени
ца по кога тужителот пресметал камата по каматната листа бр. 3961
за доцнен-е од 24 дена. Неспорно е и дека странките склучиле спо
годба во кога предвиделе бескаматно плайатье од 60 дена доколку
плайатьето се обезбеди со еден од инструментите за плайатье што
треба должникот да го даде во рок од 1S дена од настануваььето на
ДДО. Неспорно е и дека тужениот ja предал меницата по протекот
на договорениот и законски рок од 15 дена, како и тоа дека таквата
меница тужителот [а примил и ja реализирал

При вака неспорни факти неосновано жалителот наведува дека
ВО то] случа; тужениот не може да се користи со договорено право
за бескаматно плакане од 60 дена, бидеjiКи меницата не ja предал
во рок од 15 дена од настануван-ето на ДДО. Точно е тоа дека ТУ
жени от ja дал менипата ван законскиот рок од 15 дена од настанува
ььето на ДДО. Мегутоа, тужителот ja примил и ja реализирал ваква
та меница што значи дека се согласил да прими таква меница. Во
то] случаj склучената спогодба мегу странките за договорено беска
матно плайан.е од 60 дена е во сила, па тужителот не може за за
доцнуватье од 24 дена да му пресметува камата на тужениот ко[а е
во висина на спорниот износ, во делот во ко] што е одбиено бара
тьето. Доколку тужителот сметал дека на ово] начин би се фавори
зирал тужениот како должник KOj не требало да ja прими таквата
,'\-lеница. Мегутоа, TOj ja примил таКIЗата, i\lIеница, со сите П:9~ледици,
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мегу кои и договореното бескаматно плакагье ke ги сноси то], биде]
ки се согласил така да постапува тужениот како должник.

(Пресуда на Стопанскиот сул на l\1акедониjа, Ссж. бр. 977/R8
од 9. VI 1988 г.)

18. Ано превоэникот и испрайачот со договор от за превоз во
патниот сопбрайа] догевериле нацоместокот за превоз да се пресме
тува врз основа на пресметковнага тежина на преземениот предмет,
примачет не може со успех да истанне приговор надомесгокот за
превоз да се пресметува според реалната тежина на преэемениот
предмет, повинувайси се на чл. 670 ст. 1 од 300.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Од товарниот лист приложен како показ во текат на првосге
пената постапка и од пресметката на превозот jacHo произлегува дека
при определуван-ето на висината на наломестскот за превозат тежи
ната од 7.000 кгр. е земена како пресметковиа тежина и со оглед
на ваквата пресметковна тежина тужителот со испрайачот на прат
ката го определил износот на превозот. При ваква состоjба, фактот
што реалната тежина на превезениот товар била 6.000 кгр, не е од
влиjание во поглед на обврската на тужениот за плайан,е на дого
ворениот надоместок.

(Пресуда на Стопанскиот сул на Македонига. Ссж. бр. 1241/88
од 15. IX 1988 г.)

19. Ништовен е догонорот за осигуруван-е пратка во превозот
склучен по извршениот превоз откако осигурениот предмет му бил
предаден на примачот,

Од образложението:

Според наогаььето на ово] суд, тужбеното баратье не е основа
но, од причини ШТО договорот за осигуруван,е е ништовен во смиела
на чл. 898 ст. 2 од 300, бидеjlКИ во времето на склучуватьето на до
говорат престанала можноста за настапувагье на осигуренуют случа].
Имено, предметниот договор за осигурувагье е склучен со цел да се
осигури предметот за време на превозот и гоа од моментот на упа
тувазьето да приемната станица. Мегутоа. не с спорно дека ДОТОВО
рот за осигуруватье бил склучен откако превозот бил извршен, со
што престанала можноста за настапувагье на осигурениот случа] за
време на преВОЗ0Т.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 2047/88
од 16. 1 1989 г.)

20. Постои одговорвост на изведувачот за недостатоци во изград
бата на градбата и тогаш кога недостатокот е последица од недос
татоците во градежниот проект.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Според одредбата на ст. 1 од чл. 644 од 300 изведувачот одго
нара за недостатоците во иэвршуватьето на градбата кои се одне-
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суваат на неговата солидност, докоику овие недостатоци би се пока
жале за време од 10 години од предаван-ето и приемат на работите.
При ова, кога станува збор за несолидноета на градбата. не се под
разбира само употребата на неадекватнио-г и на неквалигетниот ма
териjал, туку се имаат предвид и работите извршени и според ло
ШИОТ проект и според лошите пресметки и погрешната инвестицио
но-техничка документацига. Во случаjов, како што утврдил првосте
пенист СУД, несслидноста на обjектот се должела ТОКМУ на грешка
БО проектот. Поради тоа по паган-ето на КРОЕната конструкцига, бил
изработен анекс проект со ко] дошло до эагакнувагье на елементите
на решеткастите носачи на кровот, Оттука [асно произлегува и одго
ворноста на тужителот за солидноета на обjектот, кога според ст. 5
од споменатиот чл. е закон ска и не може ниту да се договар а, ниту
да се искпучува. ниту да се ограничува.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1945/88
од 12. ХП 1988 г.)

21. Во спор за наплата на износ на пресметана камата, на зго
леменото тужбено бараше по ИСТ основ тужителот има право на про
цесна затезна камата од ден от кога таквото баратье го поставил
пред судот, а не од денот на поднесувагьвт-, на гужбата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Тужениот со жалбата ja побива првостепената пресуда. иетак
нуватйи во своите наводи дека процесна камата на тужителот му
следувала дури од 7. хп 1988 г., кога тужителот го прецизирал туж
беното баратье. Мегутоа, според наоган.ето на ово] суд ваквото прав
но становиште по жалбата на тужениот не може да се прифати како
основано, бидеJки на тужителот му следува процеспа камата според
чл. 279 ст. 2 ОД ЗПП од денот на поднесуван.ето на тужбата т. е. од
ЗО. VII 1987 г.

Кога тужителот во текот на спорот ГО зголемил тужбеното ба
раьье по однос на главниот ДОЛГ, ко] прететавува пресметана затезна
камата, ВО то] случаj, за вака зголеменото тужбено баратье, процес
ната камата почнува да тече од денот на зголемуван.ето на тужбе
ното баран.е. односно. ва конкретниов случа]. од 7. ХII -1988 г.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 1051(89
од 17. ХI 1989 г.)

22. Предаван-ето на предметот (тракгорпт) ОД продавачот на ку_
ПJ'вачот е Извршено на денот кога е извршен квалитативен прием
ОД страна на купувачот, откак о претходно бил склучен устен доrовор
за продажба, без оглед на тоа што купув·аlЬето на тракторот од стра
на на раБОТНИЧКJfОТсовет на :Купувачот :му било одобрено допол
пително.

Од Образложението;

Тужениот во CBojcTBa жалба истакнува, деЕ:а приемот на сто
ката (трактор от) од негова страна уследил кога на продавач от, сега
тужителот, му доставил изjава ОД 22. V '1986 1'./ како и одлука од ра-
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ботничкиот совет со ко] а било дадено одобруван,е за купуваьье на
тракторот. Стопанекист суд на Македонига констатира дека ваквиот
навод во жалбата на тужениот е неоснован и дека првостепениот
суд правилно утврдил дека дда, мегу странките настанал ушге на
8. \ПIl 198:3 г.. кога тужениот го презел тракторот од тужителот.
бндеjJ{и од.туката на работничкио-г совет на тужеииот донесена по
доц на, само е доказ за извршената купопродажба на тракторот. По
ради тоа, стасаноста на обврската на тужениот за плакатье на про
дажната цена на тракторот почнува да тече од денот на приемат на
тракторот, односно од насганокот на дда.

(Пресуда на Стопанскио-г суд на Македониjа, Ссж. бр. 336/89
ОД 10. V 1989 г.)

23. Со пренос на паричните средства па име цена од договерот
за продажба на жиро-сметка назначена од фактурата испоставена од
тужителот како продавач дошло до плайатье на долгот. без оглед на
тоа што назначената жиро сметка й припагала на друга 003Т во
сосгавот на работната организаци[а во чи] состав се наога и тужи
телот.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Од утврдената фактичка состоjба дека тужителот на фактура
та товарниот. лист -. [а . означил жиро-сметката на кога тужениот
требало да ja плати цената за иепорачаната стока и дека тужениот
ja платил цената, преведувайси му го должниот износ на тужителот
преку жиро-сметката што била означена од него, првостепениот суц
правилно заклучил дека во смиела на чл. 295 од 300 престанала обвр
ската на тужениот за плайатье на спорниот износ И на то] начин пра
вилно го применил материталното право во спорат на странките.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 459'89
ОД 9. III 1989 г.)

24, УТВРДУВЭlЬетона количеството на продадените предмети и
постапната околу истакнувагьето приговор за количеството, ако странки
те не договорияв поинаку, ке се изврши според олредбите од општи
те узанси за промет со стока, и по стапуватьето во сила на 300, ко]
не ja провишал оваа материга.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Со оглед на тоа што во спорот станува збор за ПРИГОВОР за
количеството на примената стока 01( страна на тужителот. има место
за прим ена на одредбите од општите узанси за промет со стока.
Прашан-ето за недостатоците во квантитетот на приемат не е регу
лирано со 300. Поради тоа, согласно со чл. 1107 ст. 2 од 300 пос
тои можност за примена на опредбите од општите узанси за промет
на стока,

(Пресуда на Сгопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 277/89 од
9, III 1989 г.)
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25. Кога тужителот со склучил догеворот со раководителот на
работна единица во работната организвпита. а работната единица ВО

мегувреме се организирала како ООЗТ во состав от на работната орга
низаци+а, гаа не е пасивно легитимирана како тужен во спор от по
гужба за исполнувазье на го] договор, од причини што раководителот
на работната единица предметнпот догопор го склучил во име и за
сметка на .РО, кога тужениот како оозт се уште не била организи
рана и не постоела.

Од о б р а з л о ж е н и е т о.
Првостепениот суд го уважил тужбеното баран-е на то] начин

што го поништил договорат за закуп, задолжуваьки го тужениот да
му го предаде во владение закупениот деловен простор на тужителот

Одлучувайси по жалбата на тужениот. Стопанскиот суц на Ма
кедониjа ja преиначи пресудата на првостепениот суд, така што ги
одби како неосновани баран-ето на тужителот за поништувагье на
договор от за закуп и эадолжувагьето на тужениот да му го предаде
во владение закупени от деловен простор на тужителот.

Бака е одлучено, бидейси тужителот го склучил договорот со
деловна единица во состав на ООЗТ пред неjзиното органиэиран.е
како ООЗТ, а пасивно легитимирана во спорат може да биде само
ООЗТ во чиj состав се насгала деловната единица. а не новата 0О3Т
кога се организирала од деловиата единица по склучувагьето па до
говорот.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Сеж. бр. 1052/89
од 17. ХI 1989 г.)

26. Интерната банка не е пасивно легитимирана во спор за на"
цлата на пресметана затезна камата на главен долг за чие обезбеду
ван-е издала меница во свое име, а за сметка на членката.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Според наоган.ето на Стопанскиот суд на Македонига. погрешно

е наогатьето на првостепениот суд дека тужбеното баран-е на тужи
телат за исплата на затезната камата е основано и дека тужената
ингерна банка на СОЗТ "Т" од С. има обврска, покраj исплатата на
главниот долг, да ja плати и затезната камата. Ова е од причини
што тужителот не бил во деловни односи со интерната банка на
СО3Т "Г' во С; ТУКУ со неjзините основачи, а тоа што тужениот го
платил главниот долг, односно го обезбедил плакагьето со менина. не
значи дека го презел долгот. односно дека настанал правен оенов да
може тужителот да побарува од него затезна камата.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Сеж. бр. 1382/89
од 17. VII 1.989 г.)

27. Кога странките договориле плайшьето да се обезбеди со
предаван-е на банновна гаранци]а со одложен рок, должникот не мо
же да ,бара ослободувшье од плайагье камата ОД денот на насганува
тьего на ддо ВО РОКО'Г на плайатьето.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Неосновани се нанодите во жалбата на тужениот според кои

во конкреТНJ10Б случаj правото на камата треба да се засметува пе
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протекат на зо дена, бидеJ_ки плакатьето било обезбедено со банкав
на гаранцига. Ова е од причина што од списите во предметот произ
пегува дека првостепениот суд правилно постапил кога прифатил де
ка спорниот оцнос произпегува ОД догонорот бр. 09-8784/1 од 17. IV
1986 г., склучен мегу странките и дека со него во чл. 9 го утврдиле
начинот на ПЛЭ1kaIЬето, односно дека плайан.ето ke се врши врз осно
ва на испоставена фактура од превозникот за секо] извршен превоз
во законски рок, а во чл. 8 од истиот договор странките се дого
вориле корисникот на превозот по эаверуван.ето на договорот, да му
обезбеди на превозникот еден инструмент за обеэбедуван,е на лла
нан.ето. Од ова недвосмислено произлегува дека странките се дого
вориле плайан.ето да биде во закон ски рок, односно ВО рок од 15
дена. Гаранциjата што е обезбедена од страна на тужениот на кота
се повикува то] за одлож:ниот рок од ЗО дена претставува само ин
струмент за обеэбедуван.е на плакавето. а не средство за плайагье.
со што не се менува рокот во ко] треба да се изврши обврската за
плайагье предвидена со договорот .

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1777/89
од 17. ХI 1989 г.)

28. Тужителот нема право на эатезна процесна камата на поба
руван-е кое по исгакнатиот компензационен приговор е пребиено и
згасналg пред запедуваlЬе на спорот за наплата на пресметана камата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд погрешно то применил материjалното право
кога му го уважил проширеното тужбено побаруваьье на тужителот
ОД 4.614.761. дин., кое претставува пресметана процесна камата на
затезната камата во износ ОД 5.055.944 дин.

Според чл. 336 до 300 должникот може да го компензира ло
баруватьето што го има спрема доверителот со тоа што ово] ГО по
барува од него, ако двете побаруватьа гласат на пари или на други
заменливи предмети ОД ист род ИЛИ ист квалитет и ако двете се
стасани. Понатаму, во ЧЛ. 337 од 300 е пропишано дека се смета
оти компензаци+ата настанала во оно] час кога се стекнале условите
за тоа, откако едната страна й изjавила на другата дека врши ком
пенэиратье. Така, во конкретниот спор, иако тужениот ja дал изjа
вата за компензациjа во текат на спорат, ОДНО сно на 14. 1 1987 Г.,
согласно со цитираната одредба, се смета дека компензациjата, одиос
но престанскот на побарувазьето на тужителот настанало порано, кога
побаруватьата на странките се сретиале. Поради тоа што побарува
н.ето на тужителот за затезната камата од 5.055.944 дин. се угасило,
првостепениот суд неосновано го задалжил тужениот да му го плати
зголеменото тужбено побаруван,е од 4.694.761 дин. на тужителот на
име пресметана процесна камата на споменатиот износ од затезната
камата, а за времето од поднесуван-ето на тужбата до истакнуватьето
на компенэациониот приговор.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 50/88 од
12. ХII 1988 г.)
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29. Кога ВО текот на водевье на процесот за наплата на парич
ното побарувазье со затезна камата ГЛЗВНИОТ долг ке биде платен,
тужителот има право затезната камата до денот на плайатьего на
главниот долг да ja пресмета по апсолутен износ и како таков да го
постави како тужбено баран-е, од ко] ден има право да оствари про
цесна камата според чл. 279 СТ. 2 од 300.

Од о б р а э л о ж е н и е т о

Делумно се основани жалбените наводи на тужителот во кои
наведува дека првостепениот суд неосновано му го одбил баран.ето
на тужителот за процесна камата на износот на капитализираната
камата во висина од 30.034 дин. Тужителот наведува во жалбата дека
на ово] износ нему му следува процесна камата од 66'О/(}, сметано од
26. IX. 1986 г., односно од утужуватьето, па до исплатата. Стопан
скиот суд на Македониjа застана на становиште дека на тужителот
на ово] износ му следува и процесна камата од денот на плайатьето
на главниот долг, а тоа е 24. ХI 1986 Г., а не од денот на поднесува
тьето на тужбата, бидеjil~и со денот на исплатата на главниот долг
споредното побаруватье, какво што е побаруватьето за каматата. ста
нало главно побаруватье.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македони:jа, Ссж. бр. 793/87 од
17. УI 1987 г.)

30. Приговорет на тужителот за застарепост на побаруватье па
тужениот истаквато во компевзациовен приговор не е основан, иако
во времето на поднесуватье на компензациониот приговор BeI{e бил
изминат рокот за застареност; ако во времето кога мегусебните по
баруван.а на странните се сретнале, побарувавьето на тужениот не
било застарено.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Второстепениот суд го одбил приговорот за застареност на ту
жителот, како жалител, на побаруван.ето на тужениот истакнато во
компензационен приговор. Пресметаната камата Koja претставува по
барувагье од тужбата е по каматната листа броj 406 од 27. III 1985 г.
за пресметана камата на сметки од 1985 Г. Што се однесува до ка
матната листа од тужениот, таа е од 14. IV 1983 Г., а со неа се опфа
тени сметки од jануари, февруари и март 1983 Г. Компензациониот
приговор и противтужбата се поднесени на 11. IV 1986 г. и доколку
би се одлучувало одделно по нив, би произлегло дека противтужбата
е поднесена по протекот од три години, според чл. 372 од 300.

Мегутоа по однос на износот од 310.212 дин., ко] од страна на
тужениот е истакнат како компензационен приговор со примена на
чл. 339 од 300, произлегува дека во висината на то] износ не наета
пила застареност на побаруватьето на тужениот, односно дека ова
побаруван.е може да се пребие со побаруван.ето на тужителот истак
нато во тужбата, па во висина на утужениот износ да згаснат мегу
себните побаруватьа на странките. Имено, согласно со чл. 339 ст. 1
од 300, предвидено е дека долгот може да се пребие со застарено
побаруватье, само ако тоа не било застарено во часот кога се стек
вале условите за пребиватье.
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Во конкретниов случаj во висина на утуженио-г износ сс СТСК
вале услови за пребиван-е на 20. III 1985 Г., кога стасало побарува
н-ето на тужителот. а побаруван.ето на тужениот се уште не било
застарено со оглед на тоа што потекнува од првите три месеци на
1983 г. Поради ова, неоснован с жалбениот навод за застареност на
побаруватьсто на тужениот и во то] дел, односно до висината из
компензациониот при говор, поради што следуваше во то] дел жал
бата да биде одбиена како неоснована.

(Пресуда на Стопански от суд на Македониjа, ПЖ. бр. 1518/86
од 11. ХII 1986 г.)

31. преёиваве на меfусебните побаруван-а не настанува по сила
на самист закон, штом ке се стекнат условите за гоа, или со фактот
што вещтото лице констатирало во наодот и мислен-ето дена и ту
жениог побарува од тужителот, туку е потребно едната страна да й
изтави на другата дека врши пребиван-е.

Од о б р а з л о ж е н и е т о :

Со обжалената пресуда првостепениот суд делумно му го ува
жил тужбеното баран-е на тужителот, па ги задалжил тужените со
лидарно да му платат на тужителот 464.882 дин. со 8'% камата сме
тано од 13. У 1976 г. до 17. ТУ 1982 Г., а од 17. IV 1982 г. до испла
тата, согласно со одлуките на СИС, а го одбил како неосновано туж
беното барагье за износат ОД над 2.202.169 дин., со соодветната ка-
мата.

Основан е жалбениот навод за погрешна примена на магеригал
ното право. Од дадените причини во обжалената пресуда произле
гува дека првостепениот суд делумно го прифатил побарувагьето на
тужителот и тоа само за износот од 454.881 дин., прифакарки дека
со износот од 1_.358.616,90 дин. тужениот, по основ на пребиван-е го
намалил на износат од 893.735,90 ДИН. што тужителот му 1'0 должел на
тужениот по основ на камата за извршени уппати, ова прецизно е
искажано во мислен-ето на вещтото лице, како математичка опера
циjа, без тоа да се ВПУШТИ во утврдуваьье на посгоен-ето на соодветен
правен основ за тоа.

Од спи сите во предметат се гледа дека во таа висина ту~<ениот
го нема истакнато своето побаруватье спрема тужителот.

При таква положба, според наогагьето на ово] суд, пребиваььето
не настанува штом 'ке се стекнат услови за тоа во смиела на чл.
336, а во врска со чл. 337 од 300 по сила на самиот закон, туку е
потребно едната страна да и изjави на другата страна дека врши
пребиван-е. Со оглед на гоа што во конкретниов случаj од списите
во предметат не произлегува дека тужениот дал таква изjава, ниту
дека истакнал противтужбено побаруватье. со са.миот факт што веш
тото лице тоа го констатирало во свогот наод и мислегье. не значи
дека настанало пребиван-е по сила на самиот закон, одно сно дека по
баруван-ето на тужителот се намалило за таа висина.

Поради тоа, следуваше обжалената пресуда да биде преина
чена и тужбеното баран-е на тужителот да биде уважено во целост,
согласно со чл. 373 ст. 4 од ЗПП.

(Пресуда на Стопанскиат суд на Македониjа, Ссж. бр. 1001/89
од 8. IX 1989 г.)
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32. Организациjата на здружен труд Koja стопани сува со шуми
во општествена сопотвеиост има право на евентуален надомеоток на
штета во делог на ко] е извршена чистата сеча, ДОНОЛКУ претрпи шге
та во висина на трошоците што ){е ги има за обновувагьето на то]
дел ОД сечиштето, а не на обична штета или изгубена добивна во
смиела на чл. 155 1-1 189 ст. 1 и 2 од 300.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Основан е жалбениот навод за погрешна примена на материj ал
ното право.

Првостепениот суд, врэ основа на изведените докази. утврдил
дека на ден 11. Х 1987 г. биле исечени 250 букови чепри за потре
бите на бачилото од втората бригада на тужениот и дека сечата не
била извршена на начин како што било одобрено од шумарот на
тужениот, туку била извршена чиста сеча кога била забранета со
ЗШо Тоа било сторено со пропуст на тужениот ко] испратил неква
лификувано лице да врши сеча. поради што дошло до настануван,е
на штетата ЕО висина на утужениот износ ОД 910.000 ДИН., а во сог
ласност со ЦШIll.

Не е утврдено во што се состои настанатата штета, ниту пак
гоа произлетува од изведените докази, а неспорно е дека тужителот
t: организациjа кога стопанисува со шумите во то] дел каде што е
извршена чистата сеча како општествена сопственост.

При ваква положба, според наогатьето на ово] суд првостепе
ниот суд погрешно го применил материjалното право кога го уважил
тужбеното бараьье. Имено според чл. 155 од ЗОО штетата претставува
намалуватье на општествените средства, одноено на нечиj имот (обич
на штета), или спречуване на неjзиното эголемуватье (изгубена до
бивка). Според чл. 189 ст. 1 и 2 од истист закон оштетениот има
право на надоместок на обичната штета и на изгубената добивка.
Висината на надоместокот на штетата ее одредува според цените во
времето на донееуването на сулската одпука. освен во случа] кога со
закон е предвидено друго.

Од утврдената фактичка положба не произлегува дека тужите
лот, како оштетен, претрпел ваква штета, ниту, пак, тоа произлегува
од изведените докази. Поради тоа врз основа на чл. 374 т. 4 од ЗПП,
а во врека со чл. 366 ст. 2 од ЗПП следуваше обжалената пресуда да
биде преправена, тужбеното баран-е да биде одбиено како неоснова
но и платниот налог да биде укинат во обжалениот дел. Според нао
гането на ово] суд тужителот како 03Т кога стопанисува со шумите,
во делот во ко] е извршена чистата сеча како општествена сопстве
ност, би имала евентуално право на надоместок на штетата што ja
претрпела во висина на трошоците што би ги имала за обновувагье
на то] дел од сечиштето, бидеjки според чл. 35 ст. 1 од ЗШ, е долж
на да врши редовно обновуван ..е на сечиштага. Инаку. сечата на шума
без претходна ознака за сечен-е според чл. 37, и чистата сеча спро
тивно на чл. 41 и 43 од ЗШ, е основ за стопанско казнена одго
ворност.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1989/89
од 14. ХI 1989 г.)



33. Примачет на стоката (купувач од договор за продажба) што
гребало да се превезе. активно е легитимиран за водетье спор про
ТИВ превознивог за надомеоток на шгега сторена на стоката при пре
возот, ако во договор от за продажба не е договорено местото на
предавав-е на стоката.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Основан е жалбениот наБОД за нецелосно утврдена фактичка
состоjба.

Првостепениот суд. врз основа на изведените ДОК2ЗИ во текат
на постапката. утврдил дека кусокот на превезуваната стока (метал
ни профили) бил утврден со записник од 28. IХ 1983 г. при преда
ван-ето на стоката на тужигелот како примач на ко] записник се потпи
шал и возачот на тужениот. Овие околности мегу странките и не
биле спорни.

мегутса, според наогагьето на ово] суд. првостепениот суд не
ja утврдил целосно фактичката состоjба по однос на активната лс
гитимациjа на тужителот, на чиj ризик била превезувана стоката, 11
на местото на предаван.е на стоката по склучениот договор за купо
продажба мегу "М" оозт "М" од В., како продавач, и тужителот.
како купувач. При тоа првостепениот суд треба да има предвид
дека, доколку местото на предаван-ето на стоката не е посредно до
говорено мегу странките, треба да се примени одредбата од чл. 472
ОД 300, односно дека со предаван.ето на предметот на преБОЭНИКОТ
ке се смета дека е извршено предаватьето на предметот на купувачот.
на во то] случаj тужителот би бил активно легитимиран за воденето
на спорот.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 120/85 од
8. II 1985 г.)

34. При пресметувазьето камата годината се смета календарски
од 365 дена.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Мету странките е спорно дали тужителот точно ja пресметал
каматата по пресметката на интерес приложена кон тужбата. Притоа,
при пресметката каматниот клуч тужителот го нашол делейси го бро
[от 36.000,00 дин. со 1610/0,што значи годината ja зел да има 360 дена,
на ко] начин каматниот клуч иэнесува 2.250 дин. Од вештиот наод
на вештото лице М. М. дипломиран економист, се утврдува дека вак
вата пресметка е неправилна бидеjlКИ тужителот требало каматните
броеви да ги зголеми за уште 10.54613,50 и да изнесува 265083220,55
односно каматниот клуч од 2.250 да изнесува 2281,25 од причини што
наместо броjот 36.000,00 да се подели со 16, треба да се подели бро
[от 36.500,00 со 16 на ко; начин \ке се добие каматниот клуч од
2281,25 и така утврдената камата од 117.346 дин. да и се утврди на
износ од 116.200,85 дин. при што се [авува разликата од спорниот
износ 1.145,15 дин. што е предмет на тужбеното баратье.

Банките во нашата земjа при утврдуван.ето на каматниот клуч
годината ja сметаат календарски од 365 дена, а не комерциjално 360
дена, на ко] начин и тужителот каматниот клуч требало да го утвр-
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ди независно од тоа како се вршело пресметуваэьето во другите эем
jи. Според тоа банките во нашата эем]а во моменгот интересот го
пресметуваат кога капигалот ке го помножат со пропенгот по дено
БИ на эадоциувагье делено со 36,500 а не со 36.00 како што пресмету
вал тужителот и на ко] начин каматниот клуч погрешно го утврдил
поради што се погавила разликата во висина на утужениот износ.
поради што и по таа и според становиштето на ово] суд тужениот
нема обврска да му го плати на тужителот утужениот износ, па прво
степениот суд правилно го применил материjалното право кога на
шол дека тужбеното баратье е неосновано и усвоени от платен налог
1'0 унинал.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Пж. бр. 194/85 ОД
11. 111 1985 г.)

35. Доколку на товарниот лист нема потпие 11 печат од двете
договорни страни (яспрайач и превозник), то] не произведува правно
деjство како товарен лист.

Ако на ваквото писмено примачет го потврди приемст на сто
ката, тогаш единствено тоа прететавува доказ за уредно извршена
превезна услуга и основ за примена на чл. 670 од 300.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Од утврдената фактичка полежба од страна на првостепениот
суд произпегува дека тужителот извршил превоз на стока од Алекси
нац до Скопjе, каде што е седиштето на првотужениот. Превезува
ната стока ja примил првотужениот и за извршениот превоз е соста
вен товарен лист во ко], покра] другото, е наведено дека превозот
го плака второтужениот. Во товарниот лист нема потпие и печат
на второтужениот, туку само на примачот (првотужениот] и превоз
никот. Во чл. 665 од 300 е определено што мора да содржи товар
ниот лист за да произведува правно деjство, а во ст. 4 од исти:от
член е наведено дека товарниот лист, покра] елементите наведени во
ст. 2 од истиот член, мора да биде потпишан од двата договорачи
од договорот за превоз. Договарачи во договорот за превоз во слу
чаjов се превозникот и испрайачот на стоката.

Бидеj,к.н во наведениот товарен лист нема потпие на еден од
договарачите, во смиела на горенаведената одредба составениот 1'0-
варен лист не произведува правно деjство. ВО чл. 670 од 300 е опре
делено дека со преземавето на пратката и на товарниот лист, до
колку е издаден, прима чат на стоката се обврзува да му го исплати
на превезувачот надоместокот за превозот доколку ништо друго не
е одредено со договор от за превоз или во товарниот лист.

Имаj.Ки го предвид ова, а при факт како што е изнесено по
горе дека товарниот лист што е составен не произведува правно деj
ство, во смиела на чл. 670 од 300 со приемст на стоката примачот,
односно првотужениот, презел обврска да го плати надоместокот за
извршениот превоз. Поради тоа првостепениот суд правилно го при
менил материjалното право кога го зад олжил првотужениот како
при мач да го плати надоместокот за извршениот превоз,

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонита. Ссж. бр. 2133/89
од 14. ХII 1989 г.)
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36. Побаруватьето на курсни разлики во реализациjа на дого
вор за акредитив склучен мебу опшгесгвени правни лица застарува
во рок од 3 години, а не во општиот застарен рок.

,Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Првостепениот суд примил дека утуженото побарувагье на ту

жителот на име курсни разлики застарувало, согласно со чл. 374 од
300, во рок од 3 години, бидеjJl{и од денот на ликвидацитата на
акредитиво-г и поднесуватьето на тужбата изминале повекс од три
ГОДИНИ.

Тужителот во изjавената жалба укажал дека во случаjот се ра
ботело .за посебен вид на побарувазье - курсни разлики и требало
да се примени општиот рок на застареност од 5 години, согласно со
чл. 371 од 300.

Постапувайси по жалбата на тужителот, второстепенист суд ja
потврдил пресулата на првосгепениот суд од следниве причини:

.Курсните разлики како побарувагье што потекнува од реализа
циjа на договор за акредитив се третираат како посебно побаруван.е
што потекнува наднор од прометот со стоки и услуги и затоа таквото
побаруватье застарува во рок од Згодини, согласно со чл. 374 од 300.
Бидеj,ки во случаjот, од стасаноста на утуженото побаруватье за на
плата до поднесуван.ето на тужбата поминале повейе од Згодини,
утуженото побаруван.е на тужителот било застарено.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1860/88
од 17: XI 1988 г.)~....

, 37.' Доверуван-е на извршуватьето на преВОЗ0Т на пратката од
превозникот на друг превозвик е дозволена правна работа, па пре
возвикот ко] го доверил превовот има право на надсместок од пре
возникот кому му [а доверил пратката на превозот.

"О'Д о бра зло ж е н и е ТО:
'Ваквата правна работа не -е спротивна на општиот интерес (чл.

З' ст. з. од. 3ПП), како што сметал .првостепениот СУД.Напротив прав
ната работа има основ во материjалната одредба од чл. 677 од 300.
Согласнс- на оваа одредба превозникот што ке му довери на неко]
друг превозник целосно или делумно ' извршуватье на превозот на
пратката што ja примил за превоэ, останува :и. натаму ОДГОБорен за
негзиниот превоз од негзиниот прием до предаваььето, но има право
на надоместок од превозникот 'кому му j а доверил пратката.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1048/89
од 23. УI 1989 г.) ,

38. Кога- со платен налог по тужба на превозник во свотство
ца тужен се опфатени испрайачот и примачет на пратката, а против
испрайачот платниот налог станал пр аво силен, остварена е целта ва
спорот (остварувазье IIpaBO ,на надоместок, за извршеи превоз), па
против,. ВТО,ротужениот тужбеноrо бараи.е е неосновано, без оглед
п'а, 'тоа ШТО то) треб'ало да 1'0" "плати н'здомеС'С()l{QТза превозот.

'" о:. ", .

о д (> бра зл ож 'е н и: е l' О:
OCHOBaH~Г",се ' жалбените " наводи на второтужениот дека прво

степениот' суд погрешно го' применил 'материjалноrо право ,. кога со
обжалената пресуда му го уважил тужбеното бараlЬе на тужителот
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-- превозникот и спрема него, како примач на стоката, со задал
жение да му го плати надоместокот за превоз, иако спрема прво
тужениот како испрайач на стоката има правосилен платен налог.
Имено, тужителот поднел тужба и против испрайачот на пратката
и против примачот на пратката, а испрайачот - договорната странка
од договорат за превоз, не поднеп приговор против платни от налог
спрема кого налогот станал правосилен.

Според гоа. тужителот од истиот фактички 11 материjално пра
вен основ поднеп тужба и спрема испрайачот, како договорна стран
ка и спрема примачот на превезуваната пратка, со цел да го оствари
правото да се намири за надоместокот за извршениот превоз.

Со оглед на тоа што испрайачот на пратката не паднел приго
вор против платниот налог спрема кого налогот станал правосилен.
тужителот ja исполнил целта заради ко[а се обрат:ил со тужба до
судот да биде намирен за надоместокот за извршениот превоз, односно
се зда бил со извршна исправа спрема договорната странка од дого
ворот за превоз врэ основа на ко[а е во состоjба да го намири своето
побаруван,е произлезено од договорот.

При состоjба кога е исполнета целта заради кога е поднесена
тужба и тужителот се здабил со извршна исправа спрема договорната
страна од договор за превоз, неосновано е тужбеното баран,е на ту
жителот спрема второтужениот, како примач на стоката.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1419/89
од 12. VlI 1989 г.)

39. Кога според договор от за продажба склучен мегу странките
продавачет е долже н да достави и атест за продадениот предмет, l{c
СС смета дека дошло до предаван-е на предметот кога на купувачот
ке му се предадат и предметот и атестот, од кога течат сите рокови
свраани со моменгот На предаване на предмет от.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

На утужената пресметана камата со процесна камата, за кои е
издаден платниот налог, тужениот приговорил дека повейе се пресме
тани денони на доцнен,е, па од тоа произлегува дека повекс тужителот
пресметал и утужил камата во износ од 427.956 дин. Тужениот, исто
така во текот на првостепената постапка, приговорил дека погрешно
тужителот го зел како ден на настанувагье на ДДО оно] ден кога
тужителот му ja предал стоката без атест, иако без него, со оглед
на ево]ството на испорачаната стока, не можел да се утврди неjзи:ниот
квалитет, како и тоа дали стоката е подобна за натамощна продажба.
Тужениот наведува дека атестот го примил на 1. IX 1986 г.. од кога
дата и смета дека настанал ДДО мегу странките. а не од денот на
приемот на стоката 16. VIII 1986 Г., како што прифатил првостепе
ниот суд.

Сгопанскиот суд на l\Ilакедони:jа,· одлучувайси по жалбата на
тужениот, утврди дека при одлучуватьето првостепениот суц не ги
утврдил сите спорни факти од кои зависи правилната примена на
материjалното право, поради што и ja укина првостепената пресуда.
Имено, ако странките во договор за продажба предвиделе продавачЬТ
со предаваIЬето на предметот на договорот - стоката да му достави
и атест, без KOj, со оглед на CBOjCTBOTO на стоката не е можно да
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се утврди квалитетот и свогството на стока и не може да се пушти
во промет, во то] случаj ке се смета дека дошло до предаватье на
предметот кога на купувачат ке му се предадат и предметат и атес
тот. Од тогаш течат сите рокови сврзани СО моменгот на прсдаваьье
на предметот, па и на затезните КШ.'1аТИ.

Мегутоа, купувачат не може пасивно да чека продавачат да му
1'0 достави атестат за утврдуван.е на квалитетот, па затаа, доколку
купувачат сака да се користи со правото од чл. 481 од 300, должен
е по приемат на стоката, без одлагатье да побара од продавачат да
му го достави атестат. Во таков случа] времето и рокот за утврдуван.е
на квалитетот на прим ената стока се одлага до денот кога купувачат
ке ги прими потребните и бараните исправи, бидеjiК:и оттогаш и се
смета дека настанал ДДО.

(Решение на Стопанскиат суд на Македониjа, Ссж. бр. 492/89 од
10. III 1989 г.)

40. Побарувазьето на СИЗ-от за деловен простор за закупнина
на деловен простор со но] стопаписува, произлегува од договор во
стопанството - чл. 25 ст. 2 од 300 и на него тече затезна камата
според чл. 277 ст. 2 од 300.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Неспорно е дека тужителот - Основната СИ3 за деловен про
стор од С., со тужениот склучила договор за закуп на деловен про
стор што и го користел тужениот. Неспорно е ни тоа дека тужениот
задоцнил со исплатата на эакупнината, поради што има обврска на
тужителот да му плати затезна камата за деновите на доцнетьето.

Спорно е дали стапката на затезната камата ке биде на чл. 277
од ст. 1 или од ст. 2 на истиот член од 300, а што зависи од
тоа дали во случаjот се работи за склучен договор во стопанството,
ЕО смисла на чл. 25 ст. 2 од 300 или не.

Според мислен-ето на Стопанскиот суд на Македониjа првосгепе
ниот суд неправилно го применил материjалното право, досудувайси
му на тужителот затезна камата според ст. 1 од чл. 277 од 300,
а не според ст. 2 од истиот член, бидеjки склучениот договор за
закуп мегу странките не го третирал како договор во стопанството
од чл. 25 ст. 2 од 300.

Тужителот - Основната СИ3 за деловен простор од С., има
регистрирана основна детност издаватье на деловен простор под за
куп. Тужителот стопанисува са деловен простор ко] и го одржува, го
обновува, врши тековно и инвестиционо одржувагье и друго, а сета
тоа го врши од средства што ги прибира од закупнината од кои,
покра] другото, остварува и личен доход.

Значи, со издаван-ето деловен простор под закуп, тужителот
фактички врши стопанска деjност. Поради тоа бидеjlКИ договорат за
закуп е стопански договор, во смиела на чл. 25 ст. 2 од 300,
тужителот има право на затезна камата за ненавремено платена за
купнина од тужениот според ст. 2 од чл. 277 од 300, а не според
ст. 1 од истиот член како што неправилно сметал првостепениот суд.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 279/86
од 11. ш 1986 г.)
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41. Предмет на спор против штетнин, во случа] кога штегата е
отстранета Може да биде единствено паричниот износ со ко] е от
странета материjалната штета, со затезна камата од денот на от
странувавето на штетата, а не паричниот износ ко] претставува про
зиввредносг на сторената шгета на денот на преСУдУваlЬето.

Од образложението:

При неспорен факт дека тужителот сам ja отстранил штетата
предизвикана од тужениот, според мисленето на Стопанскиот суд
на Македонига правилно е становиштето на првостепениот суд кога
го задолжил тужениот да му ja надомести на тужителот штетата во
износ од 306.094 дин., ко] износ претставувал сума пари што била
потребна во времето кога штетата е ототранета од тужителот (ра
ботна рака и материjал). Ова е од причини што кога оштетениот,
сега тужителот, сам за отстранил штетата, таа и понатаму постои,
но сега е изразена во паричен износ - иэдаток што го имал оште
тениот за отстрануватье на штетата (поправка на оштетенитс теле
фонски кабли). Таа повейе не претогавува натурална, туку с парична
штета. Поради тоа на таквите случаи .кс се примени одредбата од чл.
394 од 300, според кога кога обврската за предметот ja има сумата
пари, должникот е должен да го исплати оно] бро]. на паричните
единици на ко] гласи обирската.

Имаj~и го гоа предвид, во таквите случаи тужителот (оштете
ниот) има право на затезна камата во смиела на чл. 277 од 300.
Имено, во случаjот ке се утврди времето кога должникот паднал БО
доцнетье, а тоа е времето кога оштетениот ja отстранил штетата. На
то] начин со исплатата на паричната штета би се отстраниле после
диците на штетата, а затезната камата би претставувала износ на
штета поради некористен.е на парите од денот на доцнетьето до
денот на исплатата.

Имаjiки го предвид горенаведеното. тужителот неосновано смета
дека судот требало да му досуди, така што тужениот да го зад олжи
да му ja надсмести штетата во висина на утужениот износ, односно
онаа штета што била во времето на пресудувагьето, бидеj'1.rи на тоа
тужителот нема право Toj има право на тоа само доколку штетата
не била отсгранета со право и на затезна камата ко[а тече од денот
на донееувавето на првостепената пресуда со Koja е одредена висината
на надоместокот.

(Пресуда на Стопански от суд на Македониjа, Ссж. бр. 1179/88
од 12. IX 1988 г.)

42. Изводет од отворени ставки потардев ОД страиките ве може
да се смета како дадена изjава за пребиватьв ва побаруватьето.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Изводет од отворени ставки, односно факгот што то] е потврден
од странките, самиот по себе не може да се смета ~aKO изjава за
пребиваIЬе во смиела на чл. 337 од 300, односно ИЗJава од едната
страна до другата дека врши преБИВaIье. Напротив изводот од отворени
ставки сам по себе си прететавува само усогласуваIЬе на книго вод
ствената евиденциjа поме:fу странките, односно усогласуваIЬе на дол-
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гуван.ата 11 побарувагьата за [<ОН сс водат отворени ставки. Според
тоа, сами от факт што е сосгавен и потврден ИЗВОДОТ на отворени
ставки ;\'IСГУ странките. при состоjба кога не постои изjава за пре
биватьс во смиела на чл. 337 од 300, не значи дека мегу нив преста
пале правата и обирските по пат на пребиван.е.

(Решение на Стопанскиат сул на Македониjа, Ссж. бр. 186/89
ОД 9. II 1989 г.)

43. Регресното парично побарувазье ОД ООЗТ против РО во
чи] состав се наога, за извршено плайан.е па трето лице врз основа
па законска солидарна обврска на ООЗТ за обврските на РО, заста
рува во општиот застарен рок од 5 години.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Основано истакиува тужителот дека првостепениот суд погреш
но го применил материjалното право кога, применувагйи ja одредбата
ОД чл. 374 од 300, нашол дека побаруван.ето истакнато со тужбата
е застарено, одно сно не ja применил одредбата од чл. 371 од 300
што требалс да ja примени во конкретниот случа]. Имено, не е
спорно дека побаруван.ето истакиаго во тужбата претставува износ
што й. го платил тужигелот на РО "Ф. Ф" од Б., како една од петте
003Т, неограничено солидарно одговорни за обврските на РО "А"
ОД кога настанале. Ваквото побарувагье не прететавува побарувагье од
договорите (,0 прометот на стоки и услуги. Напротив, тоа претставува
побарувазье по основ на закон ската неограничена солидарна одговор
ност на тужениот за обврските на РО "А", одноено за делот што й
припага неjзе, по однос на кое побаруватье нема посебен рок за
застареност, ТУКУ важи опшгиот рок за застареност определен со
чл. 37'1 ОД 300.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 11/89 од
16. 1 1989 г.)

44. Дали пригеворот за нвалитегот ка] догеворот за продажба
во стопанството на продадено поголемо количество чевли е ставен
без одлагазье, треба да се цени според гоа колку време било потребно
да се изврши преглед на целото количество на примените предмети
од прана на лицата вработени ка] купувачог во чи] домен спага вр
шен-ето прег лед на купените предмети.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Дали приговорот за квалитетот ка] догонорот за продажба во
стопанството на примени 4.700 чифта влечки е ставен без одлаган.е.
треба да сс цени според тоа колку време било потребно да се
прегледа целото количество на примените предмети.

При неспорна фактичка положба дека прво телефонски. а потоа
11 телеграфски е рекламирано за квалитетот на испорачаните папучи.
пред се, се поставува прашан-е дали тужениот постапил согласно со
чл. 481 од 300, без одлаган-е, 11 дали рокот од 7 дена Mo~e да
се подведе под ово] поим, Што значи тоа за одреден случа) "без
одлагатьс". прететавува фактичко прашаI-Ье кое треба да се· утврдува
од случаj до случаj.
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Во конкретниов случа] било испорачано количество од _4.700
чифта влечки, кое количество на стока не можело да се' прегледа
истист ден по извршениот прием. Мегутоа, откак о .на почетокот на
прегледот е констатиран неквалитет повикан е на натамошниот пре
глед да присуствува претставник на тужигелот, ко] не се одз вал на
повикот. Поради тоа првостепениот суд правилно нашол дека туже
ниот постапил во согласност со закон ските прописи со тоа што,
откако целосно ja прегледал стоката, рекламирал за неjзиниот ква
литет.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 308/89
ОД 21. II 1989 г.)

45. Одлуката со Koja е пропишана стапката на затезна камата
на паричните побарувшьа произлезени од договори во стопанството
с присилен пропие, поради што еништовен договерот со ко] е дого
ворена ПОНискаили повисока стапка на затезна камата. од пропиша-ната во то] дел. .

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Согласно со чл. 277 од 300, должникот ко] ке задоцни со ис
полнуван.е на парична обврска, покраj главницата, должи и камата,
чиjа стапка ja пропишува сис. Плакавето затезна камата во смисла
на ваквата законска одредба е норма и обврска од императивен' ка
рактер. поради што странките не можат полноважно однапред да се
откажат од бараььето на затезна камата, ниту пак да .договарат
пониска или повисока каматна стапка од пропишаната со одлуките
на сис.

Поради тоа, спротивно на наогазьето на првостепениот суд ни
штовен е склучениот договор мегу странките за плайан.е камата во
висина од 12Ю/о за ненавремено неисполнуван.е на паричните обврски
и то] договор не произведува правно де+ство, затоа тужителот осно:'
вано истакнал побаруван.е на име эатезна камата' во висина опреде-
лена со одлуките на сис. '

Во диспозициjа на странките е да ja договарват висината "на
каматата единствено во случаj кога е договорено плайатьето да c~
врши по пат на мени:ца и кога е ставено во нивна диспс>зициjа да
ja одложат стасаноета на плайан.ето се до стасаноста на меницата,
во ко] рок должникот не е паднат во эадоцнуван.е и во ко] рок' можат
да договараат камата и неjзината висина. Бака договорената камата,
Koja по свогот карактер не е затезна, ке има правна важност докол-
ку долгот е исплатен на ово] начин.. '

(Пресуда на Стопаискист суд на" Македониjа, Ссж. бр.' 14/89 од
16. 1 1989 г.)

46. Обврската за плайавье затезна камата настанува со факгот
на доцнетвето во исполнуватье на паричната обврска, врз што не
влиjае тоа дали доверителот.доставил каматва листа или не.

Од образложението:

Со неплаl{aIьето на каматата на износот од фактурата на Koja
била пресметана камата и Koja претставувала предмет на, тужбеното
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баран-е, тужениот го изложил тужнтелот на воден-е процес заради
нетзина исплата.

Бидсjки тужителот го повел процесот пред да биде исплатен
долгот на име пресметана камата, првосгепениот суд правилно го
применил материталното право, уважувайси ГО баран.ето за процесна
камата за пернодот од денот на поднесуван.ето на тужбата до денот
на плакавего на пресмстаната камата (предмет на тужбеното баран-е).
Притоа, ирелевантни се фактите дека тужениот ja вратил каматната
листа на коригиран-е и откако му била доставена на 1. Х 1987 Г.,
каматата ja исплатил на б. Х 1987 г. затоа што тужениот, како долж
НЮ<, бил должен покраj главницата да плати и затезна камата за
пернодот на задоцнувагьето со исполнуяан.ето на свогата парична
обврска по фактурата, врз основа на Koja била пресметана икаматата.

(I:Jресуда на Стопански от суд на Македониjа, Ссж. бр. 362/89
од 9. ]11 1989 г.)

47. ПJ"JаКан.етосо посредство на фИЛИjала на СОК ка] Koja се
води сметката на доверителот се смета дека е извршено со пристиг
нуването па паричната дозпака или вирманот во оваа филиjала, а
ве со полагавето на парите на сметката на доверителот.

Од о б р а з л о ж е н и е т о , .
Во спор за наплата на износ на пресметана затезна камата пр

востепениот суц прифатип дека како ден на плакаьье на долгот по
фактурата на кота е засметана затезна камата е ден от кога парите
од вирманската дознака се' книжени на сметката на доверителот. а
не денот кога паричната дознака пристигнала во филиjалата на СОК
каде што доверителот има сметка.

Второстепенист суд не го прифати становиштето на првостепе
ниот суд од следнине причини:

Во смиела на чл. 318 ст. 1 од 300, ако плайатьето се врши
со посредство на банка или друга организациjа ка] Koja се води
сметката на доверителот. КС се смета, доколку не е поинаку опреде
лено, дека долгот е намирен кога во банката, односно во органи
зациjата ка] кога се води сметката, ке пристигне паричната дознака
во корист на доверителот, или налогот - вирман на должниковата
банка, одноено организациjа, да 11 го одобри на сметката на дове
рителот износот означен во налогот.

В. смиела на ваквата законска одредба првостепениот суд не
1'0 утврдил релевантниот факт, од ко] зависи основаноста на истак
натото тужбено баране. Тоа значи дека не утврдил во ко] момент
пристигнал налогот на организациjата, каде што тужениот ги води
своите парични средства, до организациjата, каде што ja води смет
ката на доверителот. за да биде одобрен на негова сметка износат
означен во налогот .

Според тоа, не е од эначетье кога тужителот, како доверител,
ги примил паричните средства за да се смета дека долгот енамирен,
туку релевантен е факгот кога во организацигата, каде што тужите
лот ги води своите парични средства, пристигнал налогот од органи
эаци[ата, каде што тужениот ги води своите парични средства, за
да му биде одобрен на сметката на доверителот износот означен во
налогот, кога се смета дека долгот енамирен.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 425/89
СД 7. ПI 1989 г.)
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48. Кога ДОЛЖНИКОТ ги признал ОСНОВОТ на побаруван.его 11 дел
од неговата висина, прекин на застаренос- вастаиува во делот па
признатото побарував е.

Од о б р а з л о ж е н и с т о ,

Согласно со чл. 112 од ЗДППС првостепениот суд, со примена
на застарениот рок од една година на побаруваьье кое претотавува
надоместок за извршен превоз, нашол дека настапила застарено ст на
побаруватьето, па тужбеното баран-е го одбил како неосновано.

Второстепениот суд ja укинал пресулата и предметат го вратил
на повторно судетье од следниве причини:

Тужениот и со допие од 20. 1 1986 Г., го известил тужителот
дека висината на превозот е по 5 дин. за 1 кгр., бараjJCи да се
исправи фактурата и да му се достави заради исплата.

При ваква состоjба, погрешно е наставето на првостепениот
суд дека настапила застареност на побарувавето што го има тужи
телот спрема тужениот, односно дека престанало правото тужителот
да бара исполнуватье на обвреката за плайан,е на надоместок за
превоз.

Согласно со чл. 387 ст. 1 и 2 од 300, засгаруван.ето се преки
нува кога должникот ке го признае долгот, а признанието може да
се стори со изjава до доверителот. Во емисла на оваа одредба, очи
гледно е дека тужениот со допие од 20. 1 1986 г., изjавил оти долгот
го признава во висина по 5 дин. за 1 кгр., на име надсместок за
извршениот превоз, за ко] дел од тужбеното баратье било прекинато
застаруван.ето, па во смисла на чл. 392 од 300, эастарувагьето почнува
да тече одново од даденото признание. Од друга страна и со приго
ворот против платниот налог тужениот не го оспорил Основот на
поеарувавето. односно писмено ja признал обвреката за плайан.е на
надоместок за превоз во висина од 5 дин. за 1 кгр, И во ово] случа]
со поднесениот приговор од тужениот од 28. 1 1987 г., тужениот
писмено ja признал застарената обврска. Доколку не би постоела
изj ава до доверителот за признаватье на долгот во рокот во ко]
тужителот можел да бара исполнуван,е на обврската, писменото при
знание на застарена обнрока се смета како откажувагье од эаста
реноет.

(Решение на Стопанскиат суд на Македониjа, Ссж. бр. 1969/88
од 12. хп 1988 г.)

49. Побарувазьетв на шпедитерот од догеворот за mпедициjа
вастарува за 3 години и за дел од побарувазьето кое прететавува
надомеоток за превоз.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Неоснован е жалбениот навод утужената главница да произле
гува од склучен договор за превоз мегу странките и тоа во патниот
и поморскиот сообрайа], Како што се гледа од сметките што биле
платени со эадоцнуван,е, а потекнуваат од 1984 и 1985 г., произлегува
дека побаруван.ето по тие сметки на тужителот произлегува од склу
чен договор за шпедициjа, па мегу другите трошоци во своите сметки
тужителот васметал и превозни трошоци. Со оглед на тоа што шпеди-
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терските услуги застаруваат за 3 години, согласно со чл. 374 од 300,
а во истиот рок застарува и побаруван.ето на име пресметана затезна
камата, при положба што спорот е заведен на 12. ХI 1986 г., произ
летува дека то] е заведен во рамките на застаренист рок од 3 години.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 2065/88
од 21. ХII 1988 г.)

50. Побарувазьето на име пресметана затезна камата стасува и
засгарува во истист застарен рок, како и главното побаруван-е на
кое се однесува тоа. i

Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на мате

риjалното право во смиела на тоа што во случаjот требало да се
примени застаренист рок од 5 години според чл. 371 ОД 300, ко]
пропие предвидува рок на заетареност за побарувагье за ко] со
закон не е одреден неко] друг рок на заетареноет. Во случагот како
што се гледа од каматната листа од 24. ХI 1983 г., пресметана е
камата по сметката бро] 1863 од 12. ХI 1983 г.. со стасаност на 27.
ХI 1983 г.

На главното побаруватье според 'наведената пресуда треба да
се примени рокот на застареност од чл. 374 од 300, а бидегйи
утужената камата прететавува споредно побаруван.е. а согласно со
чл .. 369 од 300, со эастаруван.ето на главното побаруватье застарува
11 споредното побаруван.е на име затезна камата, што е и предмет
на ово] спор.

При таква положба, со оглед на тоа што главното побаруван,е
стасало на 27. ХI 1983 г., настапила заетареност и на побаруваььето
на име пресметана затезна камата по протекот на 3 години, сме
таjiКИ од ово] датум, односно на 27. XI 1986 г. Биде}ки спорот е заве
ден на 19. II 1987 г., произлегува дека настапила застареност на
побаруван.ето.

(Пресуда на Стопанскиот сул на Македониjа, Ссж. бр. 167/88
ОД 12. II 1988 г.)

51. Во спор за наплата на износ на пресметана камата тужите
лот ИМа право на процесна затезна камата од денот на поднесува
зъето на тужбата, без оглед на тоа кога во текот на првостепената
постапна е истакнато баратвето за затезна процесна камата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о :
Главниот долг што е предмет на ово] спор прететавува пресме

тана затезна камата, па првостепениот суд, со примена на чл. 279
ст. 2 од 300, правилно нашол дека е основано и тужбеното баран-е
за процесна затезна камата од денот на поднесуван-его на тужбата
до исплатата. Според ограничувагьето на текат на каматата во смиела
на чл. 401 од 300, каматата престанува да тече со достигнувагьето
на главницата единствено ако износат на пресметаната стасана непла
тена камата е договорна камата. Бидеjikи во случаjов станува збор
за затезна камата, нема законски ОСВОВ за ограничуване на ..текот
на затезната процесна камата. .

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1467/88
од 15. IX 1988 г.)

250



52. Кога платниот налог со ко] е утужена пресметана камага
с приговорен само делумно. на неприговорвнип- главен дол!' тужи
телот не МОЖево натамошниот процес со успех да истаниува баран-е
за процесна затезна камата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Како што се гледа од списите во предметат и од изведените
докази во текат на првостепената постапка, тужбеното бараьье на
тужителот се однесува на пресметана затезна камата, на ко[а то]
побарал процесна камата од денот кога го завел спор от за неjзи
ната исплата - 18. XI 1986 г. Решението со кое е усвоен предлогот
за издаван-е платен налог тужениот не го нападнал за износат од
48.205.748 дин., со 6610/0 камата од 18. XI 1986 г. 3а ово] дел во ко]
платни от налог станал правосилен, странките не водсле процес. Про
цесот се водел за оспорениот дел на платниот налог за ко] судот
донел и сооцветна одлука.

При ваква состоjба првостепениот суд погрешно го применил
материталното право, уважувагйи му го тужбеното баран.е на тужи
телат за разликата на каматата над 660/0 на правосилниот дел на
платниот налог, односно не ja применил одредбата од чл. 279 ст.
2 од 300 што требало да ja примени. Во смисла на оваа одредба
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 баратье за исплата на пресметаната затезна камата. закон
ската одредба според кога тужителот, по исклучок од одредбата од
чл. 279 ст. 1 од 300, може да го остварува своето право на процесна
камата, претпоставува не само лосгоен-е на фактот дека со испла
тата на главниот долг останала неисплатена затезната камата, туку
и водетье процес заради неjзино плайан,е. Бидеjiки во конкретниов
случаj правосилно бил завршен процесот по однос на делат со ко]
не бил нападнат платниот налог со притоворот. односно се водел
процес само за приговорениот дел од платниот налог, баран-ето на
тужителот за камата над 66'0/0 на износот од 48.205.748 дин., е неос
новано поради самиот факт што баран-ето за оно] износ тужителот
го остварил со правосилното завршуватье на постапката.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 318/88
од 15. III 1988 г.)

53. Ништопна е договорната одредба меГу корисниците на оп
штествени средства по основ на промет на производи и стоки и
вршезьв Услуги за одложен рок на плайан,е наднор од договореното
обезбедуватье на плайавьето со меница со стаеаност од 90 дена спо
ред чл. 6 ст. 2 ОД З0ПКОС во врека со чл. 103 од 300.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Правилно е становиштето на првостепениот суд дека рокот на
стасаноета за плайатьето може да се поместува единствено доколку
однапред биде договорено плакааето да биде обезбедено со меница
според 30ПКОС во рамките на рокот од 90 дена, до стасаноета на
меницата за плайан,е, а во спротивно, согласно со чл. 2, 5 и 7 од
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зопкос, пропишано е дека плайазьето треба да биде извршено мегу
корисниците на опшгествени средства ка] прометните стоки во рок
од 15 дена од настануван.е на ДДО, или ВО истиот рок да бидат
дадени некои од средствата за обезбедуватье на плайан.ето. доколку
плакан-ето не било извршено однапред.

Според тоа, правилно постапил првостепениот суд кога не се
впуштил во изведуватье докази во смиела на тоа да биде одложен
рокот на плайатье за 60 дена од испораката на стоката, бидеj,l{и на
таков договор судот не би му дал судска заштита. со оглед на импе
ративниот карактер на одредбите од зопкос.

{Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 668/88
од 10. V 1988 г.)

54. Нишговна е договорната одредба за договорна камата по
рамките на рокот од \90 дена, кога кориениците на општествени
средства договориле плайатьето да се обезбеди со меница според
ЗОПКОС, а ДОЛЖНИкотизвршил готовниско плайазье според чл. 103
од 300.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Основани ее жал бените наводи од тужитслот дека првостепе
ниот суд погрешно го применил материjалното право одбиварйи му
го тужбеното баран-е на тужителот за износот од 293.207 дин., со
сооцветна камата и трошоци. Имено, доверителот и должникот, во
смиела на чл. 6 и 7 од ЗОПКОС можат да договорат кога стасува
за плакан-е побаруватьето од ДДО, единствено во случаj кога пла
:кarьeTo се обезбедува со меница со авал.

При состоjба кога првостепениот суд утврдил дека износот од
293.207 дин., се одвесува на пресметана камата за период по проте
кот на 15 дена од настанокот на ДДО до денот на плайатьето што
било извршено вирмански, погрешно го применил материjалното пра
во одбивагйи го тужбеното баратье во ово] дел во целост. со сами от
факт што плайатьето е извршено вирманеки. а не е обез бедено со
меници во ко] случаj обврската од тужениот би стасала за плайагье
согласно со склучениот договор мегу странките.

Со оглед на тоа што при Бирманското плайагье нс е во диспо
зициjа на странките да договараат кога стасува за плакаThе обврската
бидеj!ки таа стасува во законскиот рок од 15 дена, по ко] тужениот
е паднат во задоцнуван,е.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 101з/88
од 17. VI 1988 г.)

55. Кога договерот за продажба од страна на 03Т е потпишан
ОД неовластено лице на деловиа хартига, доколку се исполнети усло
вите од општатя узанса 21, се смета дека дошло ДО склучуватье на
договор от за продажба според чл. 25 ;и чл. 1107 од 300.

Од образложението:

Првостепениот суц УТВРДИЛ дека заклучницата е составена на
формуляр со меморандум на тужениот, на ко] е ставен и печат на
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тужениот. Од изведените докази не произлегува дека тужителот знаел
оти понудата, односно заклучницата е потпишана од неовлаетено лице
во името на тужениот. Ието така и предметот на купопродажбата не
е во спротивнает со обемат на нормалното работен.е на тужениот.

Врз основа на гореизнесеното првостепениот сул правилно го
применил материjалното право, т. е. чл. 23 од 300 во врека со ОУ
21 од Општите узанси за промет со стока, кога нашол дека без
оглед на тоа дали понудата и прифайагьето на понудата е изjавена
од неовластено лице, таа го обврзува тужениот, бидеН{и се испол
нети условите од ОУ 21.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1263/88
од 15. IX 1988 г.)

56. Ако подизведувачот во договерот за градетье ja следи ди
намиката на изведувавв на градежните работи од главниот изведувач,
се смета дека нарачките на эанаетчиските работи ее изведени во
рок, поради што подизведувачот, под условите од чл. 636 ст. 1 од
300, има право да оствари разлика во цените.

Од образложението:

Утврдена е фактичката положба дека тужителот е подизведу
вач според догонорот со правниот претходник на тужениот како на
рачувач на работите од тужителот, а истовремено и како главен
изведувач на градежните работи на обjектот. Toj се придржувал во
динамиката на иэведуватье на договорените работи, според догоно
рот, односно според динамиката на изведуван.е на работите од глав
ниот изведувач, со оглед на природата на договорените работи.
Првостепениот суд утврдил дека тужителот ги извел договорените
работи во договорениот рок и тие биле примени без забелешки.
мевутоа, во договорениот рок дошло до промена на договорените
цени, односно до аголемуван-е на цените над 210/0 во висина на уту
жениот износ. Ово] факт судот го утврдил по спроведеното вешта
чезье. На ваквата утврдена фактичка состоjба првостепениот суд пра
вилно 1'0 применил материjалното право, согласно со чл. 636 ст. 1
од 300, утврдувайси дека тужителот има право да ja наплати разли
ката во цената над 210/0, во ко[а смиела е донесена и првостепената
пресуда со примена на чл. 636 ст. 3 од 300.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1319/87
од 16. Х 1987 г.)

57. Со плайавето на динарската противредност на девизна об
врека, кое не било прифатено од доверителот. не се смета дека дошло
до признавагье на долгот во девизи..

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд го уважил тужбеното баран-е со кое се бара
плайатье на цена за извршена превозна услуга во мегународен авио
транспорт кога обврска е БО девизи. На истакнатиот приговор на
застареност на побаруватьето првостепениот суд зазел становиште
дека со плайаэъето на динар ската противвредност на девизите дошло
до признаватье на долгот и до прекин на застареноета.
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Второстепениот сул ja преиначил првостепената пресуда поради
погрешна примена на материталното право, а тужбеното баран.е го
одбил како неосновано поради застареност од следниве причини:

Како што се гледа од спи сите во предметот од настанувазьето
на ДДО мегу странките тужителот инсистира на побаруваьье во деви
зи, и гоа почнувайси од доставуван-ето на сметката броj 232/0338 од
11. VПI 1982 Г., па се до эаклучуван.ето на постапката по ово] пред
мет. Тоа, пред се, се манифестира преку врайагьето на динарските
уплати од страна на тужениот за исполнуватье на склучениот договор
за превоз мегу странките. ПО1'оа преку заведуван.ето спор за наплата
на 1.988 САД долари и преку инсистиран.ето на девизна сбврска се
до заклучуван.ето на расправата по ово] предмет пред првостепениот
суд.

При таква состоjба со извршените динар ски уплати во корист
на тужителот од страна на тужениот на 10. II 1983 Г., и на 3. VПI
1984 Г., не може да се прифати дека тужениот го признал побарува
тьето на тужитслот, во смиела на чл. 387 од 300, и дека на таков
начин дошло до прекин на застарувагьего на побаруватьето што е
предмет на ово] спор. Поради тоа што со плайатьето на динарската
противвредност на предметните девизи побаруватьето во долари не
може ,да се прифати па дошло до признаватье на девизна обврска
што претставува предмет на ово] спор. При так ва соетоjба 'со оглед
на тоа што превозната услуга е извршена во периодат од 10 до 16.
VIП 1982 Г., рокот на застареност почнал да тече по истекот на
15 дена, сметано од 16. VIП 1982 Г., одно сно од 1. IX 1982 Г., а
спорат е заведен на 21. ПI 1985 г.

Според 300 и ОМПОВП согласно со чл. 164 ст. 2 од цити
раниот закон, предметното побаруватье застарува за 2 години. Имаj
КИ го предвид датумот 'на стаеаноста 'на обврската и датумот на эаве
дуван-ето на спорат, произлегува дека тужбата била заведена откако
истекол законекиат рок за застареност на побаруватьето. а тужениот
истакнал приговор на застареност.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Сеж. бр. 116/88
од 12. II 1988 г.)

58. Со тоа што тужениот во друг спор како противтужител го
намалил своего побарувагьв за износат колку што изнесува тужбеното
бараи-е, со цел на таков начин да се пребие со тужбеното баран-е
во то] спор, не значи дека дошло до пребиваше поради тоа што
изостанала изjавата за пребиван-е на мегусебните побаруватьа,

-Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот и второ степени от суд не го прифатиле наводот
на тужениот дека тужбеното барагье е неоеновано од причини што
во постапката по друг спор мегу иетите странки во исто свотство,
при поднесуваьье на противтужба своето побаруватье тужениот го на
малил за износ колку што изнесува утужениот износ, и дека на таков
начин згаснало побаруватьето на тужителот, што е предмет на спорот.

Од списите во предметот се гледа, а тоа и тужениот го истак
нува со жалбата, дека во постапката по предметот П. бр. 1257/84 го
нема истакнато своето побаруватье спрема тужителот за износот од
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441.660 дин., туку располагатйи со противтужбеното баратье износот
го свел на 14.500.000 дин.

Самиот факт што противтужбеното баран-е, што смета дека
го побарува од тужителот, го намалил за износот од тужбеното ба
рагье истакнато со тужбата, не значи дека обврската на тужениот
престанала по пат на пребиватье. Имено, пребивагьето не настанува
штом ке се стекнат условите за тоа во смиела на чл. 336 во врека
со чл. 337 од 300, односно тоа не настанува по сила на самиот
закон, туку е потребно едната страна да :й изjави на другата страна
дека врши пребиван-е.

Во наводи-ге на тужениот во текот на првостепената постапка.
а и во наводите во жалбата не се укажува, ниту постои доказ за тоа
дека тужениот му дал изjава на тужителот дека врши пребиватье за
износот од тужбеното баран-е што 1'0 побарува тужениот по друг
основ од тужителот, а во иста висина. Напротив, тужениот тврди во
жалбата дека не истакнал вакво побаруван.е со противтужбата во
предметот П. бр. '1257/84 да се пребие со побаруван.ето од тужителот,
ниту пак истакнал такво побарувагье во оваа постапка за да се пребие
со побарувазьето што го има тужителот спрема него.

Според тоа, фактот што тужениот со противтужбата во пред
метот П. бр. 1257/84 го намалил побаруваььето кое смета дека го
има спрема тужителот за износот од тужбеното баране. не значи
дека е настанато пребиван-е по сила Законот, односно дека побару
ван-ето од тужитепот престанало на ово] начин, кое тужбеното бара
ьье би го правело неосновано. Напротив, ниту во текот на прво
степената постапка, ниту со жалбата, тужениот не укажува на фак
тичка состоjба дека ja дал потребната изjава во смисла на чл. 337
од 300 до тужитепот за да врши пребиватье. Затоа првостепениот
суд правилно го применил материjалното право врз основа на утвр
дената фактичка состоjба, кога го уважил во целост тужбеното ба
ратье.

(Пресуда на Стопански от суд на Македонига. Ссж бр. 18/89 од
16. I 1989 г.)

59. ВО случаj на договорена неограничена супсидиjарна одго
верност за обврските Mery 003Т во РО, ако главниот дояжпик (една
од 0О3Т) е во стечаj, другите 0О3Т солидарно одговараат за целата
обврска без оглед на тоа што доверителот не побарал исполнуватье
на обврската од главниот должник, според чл. 1004 ст. 2 и 4 и чл.
1005 и 1007 од 300.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Првостепениот суц во утврдената фактичка положба правилно
го применил .материjалното право донесувагйи ja обжалената пресуда.
Имено, неограничената супеидиjарна одговорност претпоетавува до
верителот да го повика главниот должник да [а исполни обвреката,
а во смиела на чл. 1004 од 300 во ко] е наведено дека од гарантот
може да се бара исполнувагье на обврската дури откако главниот
должник не ке ja исполни во рокот определен во пиемениот повик.
Во ст. 2 од иетиот член е наведено дека доверителот може да бара
исполнуватье од гарантот иако пред тоа не го повикал главниот долж-
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ник да ja исполни обврската, ако е очигледно дека од средствата
ва главниот ДОЛЖНИК не може да се оствари неjзиното исполнуван,е.
или ако главни ОТ должник паднал под стечаj. Ова значи дека со
оваа одредба Koja по аналогиjа се применува и во ово] конкретен
случа] доверителот може да бара исполнувагье 'на обвреките од суп
сиди:jарните должници, иако претходно не го повикал главниот ДОЛЖ
вик да j а испопни обврската, ако од средствата на главниот должник
пе може да се намири, или ако то] паднал под стечаj.

Во смиела на чл. 1005 од 300 повейе гаранти на неко] долг
одговараат солидарно, без оглед на тоа дали гарантирале заедно
или секо] од нив олделно се обврзал спрема доверител от, освен кога
со договорот нивната обврска е одредена поинаку. Со примена на
оваа одредба во ово] конкретен случа] произлегува дека по основ
на супсидиjарната одговорност, за обврските на главниот должник,
а тоа е основната организациjа Koja паднала под стечаj солидарно
се одговорни спрема доверител от, другите основни организации во
состав на работната организациjа.

Поради тоа првостепениот суд правилно постапил кога ги задол
жил двете тужени основни организации да ja исполнат обврската на
основната организаци+а Koja престанала да постои, а кога обврска ja
имала спрема доверитепот. Во чл. 1007 ст. 1 од 300, е одредено дека
доверителот. во случаjов тужителот, е должен да го притави своето
побаруватье во стечаjот. Во спротивно одговара за штетата што ке
им ja причини на супсидиjарните дояжници. во случаjов тужените.
Бидейси тужителот своето побаруваьье не го приjавил во стечаjот,
тужсните мажат да се обештетат со исгакнувагье на своето тужбено
баран-е по основ на надоместок на штета, а во висина на износот
што би го добил тужителот ако своето побаруватье го приjавел во
стечаjот. Мегутоа. тоа не ги ослободува од обврската тужените да
ja намират обврската на стечаjниот должник како супсидиjарни долж
ници поради тоа што тужителот своето побаруватье не го при[авил
во стечаjот.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1280/87
од 07. Х 1987 г.)

60. Изведувачот на работите од договорот за градене има пра
во на измена на цените на работите според чл. 637 од 300, кога
цените се зголемени за над 100/0 во договоренист рок за изведувавьето
на работите, без оглед на тоа што изведувачот во то] рок се уште
не започнал со изведувшьето на работите по вина на варачувачот, а
работите се изведени дополпително.

Од о б р а з л о ж е н и е т с-

Основани се жалбените наводи од тужителот дека првостепе
ниот суц на утврдената фактичка состоjба не ja применил правилно
одредбата од чл. 637 ст. 2 од 300.

Првостепениот суд утврдил дека мегу странките е склучен до
говор со ко] е определена фиксна цена за изградба на индивидуални
стан бени вгради, според проектите по типовите "е" и "Ф", одно сно
дека било договорено цената на работите да не се менува во случаj
по склучуватьето на договорот да се зголемат цените на елементите
врз основа на кои се определени цените на зградите.
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Согласно со чл. 637 ст. 1 од 300 и при договорена фиксна
пена изведувачот може, и покра] таквата одредба од договорат, да
бара измсна на цената на работите, ако се зголемиле цените на
елементите во толкава мера што цената на работите би требала
да биде погол ема за повейе од 10'<i/O.

Согласно со ст. 2 ОД чл. 637 од 300 и во ово] случаj изведува
чат може да ja бара само разликата во цената кога преминува 100/0,
освен ако до зголемуван.ето на цената на елементите дошло по не
говото паган,е во эадоцнуван.е.

Во смиела на горенаведените одредби, а при соетоjба кога мегу
странките е склучен договор со фиксна цена и кога првостепениот
суд утврдил дека цените на елементите врэ основа на кои е опре
делена цената на работите во август 1981 г. се зголемиле за 17,41'0/0,
односно разликата во цени над 10'()/о изнесува 59.139 дин., првостепе
ниот суд не ja применил правилно одредбата од чл. 637 ст. 2 од
300 кога нашол дека тужениот го изгубил тоа право, бидеН~:и паднал
80 задоцнуван,е со започнувазьето, односно со изведуван.ето на дого
ворените работи.

Имено, битна состорса на договорот склучен мегу странките
бил и рокот од 8 месеци во ко] тужителот бил должен да ги изведе,
а не само да ги започне договорените работи, односно наjдоцна до
31. VПI 1981 г.

Од друга страна за да се здобие со право тужителот да ja
бара разликата во цената кога преминува 1CJO/о,доволно е цената на
елементите врз основа на кои е определена цената на договорените
работи да се зголеми за над 100/0 во периодот до ко] тужителот бил
должен да ги изведе работите, а 'не претпоставува само да биде
пачната градбата во ово] период, бидейси разликата во цената над
1()О!о изнесува 69.139 дин. Поради тоа стопанскиот суд на Македониjа
ja преиначи првостепената пресуда. биде}ки првостепениот суд по
грешно го применил материталното право, така што му го уважи
утуженото баран-е на тужителот со кое се бара тужениот да му го
плати на име разлика во цена горенаведениот износ, со камата и
трошоците.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1072/87
ОД 07. Х 1987 г.)

61. На паричното побаруватье за врайан.е на уплатен аванс заради
неисполнувавье на склучениот договор, доверителот има право на за
тезна камата според чл. 277 ст. 2 ОД 300 доколиу склучениот, а не
исполнет договор е договор во стопанството, по смиела на чл. 25
ст. 2 од 300.

ОД о б р а э л о ж е н и е г о .

Не е спорно мегу странките дека според склучениот договор за
купопродажба мегу НИБ тужителот му ja платил на тужениот купо
продажната цена за разладна опрема во износ од 29.970.000 дин.
Неспорно е и тоа дека тужениот, бидеjltи не можел целосно да му
ja достави опремата на тужителот, дел од купопродажната цена му
вратил во износ од 2.341.006 дин. Неспорно е и дека пресметаната
камата според одлуките :на СИС за период от додека средствата биле
ка] тужениот изнесува во висина на утужениот износ од 3.208.536
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дин. Наjпосле не е спорно и дека пресметаната камата за то] спорен
период е во вкупен износ од 1.658.987 дин.

Спорно е, мегутоа, дали тужигелот има право на камата на
средствата додека биле ка] тужениот според ст. 2 од чл. 277 од
300, а по етапките според одлуките на СИС, или има право на камата
според ст. 1 од чл. 277 од 300.

Стопански от суд на Македонига смета дека е неправилно ста
новиштето на првостепениот суд оти во случаjов не се работи за
парична обврска кога произлегува од договор во стопанството, затоа
што за износот од 2.34'1.006 дин., што му е повратен на тужителот.
не стои противвредност на стока што му ja испорачал тужениот на
тужителот, поради што и нема договор за купопродажба, односно
договор во стопанството, па затоа каматата треба да се пресметнува
според ст. 1 од чл. 277 од 300. Според мислен-ето на ово] суд, до
колку не дошло до исполнувазье на догонорот во целост, како што
с во случагов. странката кога по основ на реституциjа ги врака парите
што ги примила врз основа на склучениот договор за купопродажба.
бидеj1~и до исполнуван.ето на то] договор не дошло, должна е да
ja плати затезната камата од денот кога плайан.ето го примила, без
оглед на тоа дали таа е одговорна за неисполнуваThето на договорот.

Доверителот има право на затезна камата според ст. 2 од
чл. 277 од 300, бидеJки се работи за склучен, а неисполнет договор
во стопанството.

Наведената законска одредба се применува на сите парични
обврски кои произлегуваат од договор во стопанство, во смисла на
чл. 25 ст. 2 од 300 независно од тоа што таквиот договор не е
исполнет целосно. или делумно. Обврската за гшайан,е на наведената
затезна камата не е врзана за исполнувазьето на договорот во сто
панство, но за склучен таков договор ко] не морал ни да се реали
зира.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1429/87
од 12. ХI 1987 г.)

62. Должни:кот нема да одговара за штета во спор за надсместок
на апстрактна штета настаната поради повреда на договорот од
негова страна, доколку докаже дека доверителот не претрпел никаква
штета како последица на повреда на догеворот.

Од о б р а э п о ж е н и е т о .

Основани се жалбените наводи од тужителот дека првостепениот
суд применуважи ja погрешно одредбата од чл. 524 ст. 1 од 300,
нецелосно [а утврдил фактичката состоjба кога е релевантна за од
лучуватьето во спорот. Имено, првостепениот суд нашол дека оваа
материjално правна одредба го регулира единствено начинот на пре
сметката на штетата, ко] начин доага предвид само кога е тешко
да се докаже конкретната штета. И за оваа штета судот нашол дека
е претпоставка тужителот да ja има претрпено, а поради определе
ните околности неjзината висина тешко може да се утврди, па е
дадена можност со оваа одредба таквата штета да биде определена
апстрактно, како разлика мегу договорената цена и тековната цена
на стоката што ja има на пазарот. Бидеj;ки тужителот во конкретниов
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случа] не го докажал постоен.ето на шгетата, судот го одбил во целост
тужбеното барагье како неосновано.

Мегутоа, БО смиела на одредбата од чл. 524 ст. 1 од 300, под
апстрактна штета се подразбира штетата чие посгоен,е не е потребно
да се докажува, туку неjзиното постоеьье се претпоставува, а виси
ната се утврдува според однапред пропишани мерила во чл. 524
ст. 1 од 300 како разлика мегу цената определена со договорат и
тековната цена на стоката на делат на раскинуван.ето на договорот.
Апстрактната штета прететавува еден од облиците на надоместок и
се нарекува апстрактна поради тоа што не се докажува и не се
утврдува во секо] конкретен случа] на причинуватье на штета. Според
тоа, апстрактната штета прететавува отстапуван,е од правилото дека
постоезьето и големината на штетата треба да се докаже и да се
утврди во секо] конкретен случа] на причинуван-е на штета и надо
местокот да се одмери според докажаната и утврдената штета. Kaj
апстрактната штета треба единствено да се докаже разликата во це
ната определена со договорот и тековната цена на денот на раеки
нувагьето на договор от што ja имала стоката на пазарот во местото
каде што е извршена работата.

Во смиела на гореизнесеното погрешен е заклучокот на прво
степени от суд дека тужбеното бараьье е неосновано од причини што
тужител эт не го докажал постсен-ето на вака претрпената штета.
Поаfаjки од факгот дека апстрактната штета е претпоставена штета
чие постоен,е не е потребно да се докажува, и кога претпоставена
штета претставува соборлива претпоставка бидеjJiи на товар на ту
жениот е докажуватьето дека туж:ителот нема претрпено никаква ште
та како што истакнал во текот на првоетепената постапка, па и во
одговорот на жалбата, со гоа што набавил стока од трети лица по
пониска цена од постигнатата со договор от. Согласно со споменатото,
навиетина е потребно тужителот навистина да претрпел штета Koja
како апстрактна се претпоставува, но ваквата претпоставка може да
се собори, односно таа ке отпадне доколку се докаже дека навистина
тужителот нема претрпено никаква штета.

(Решение на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 1971/88
од 21. ХП 1988 г.)

63. Кога странките од договерот за превоз, во смиела на чл.
655 од 300, не договориле ко] треба да го плати превозот, тогаш
превозот Ite го плати примачет на стоката, под условите од чл. 670
од 300.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Утврдено е дека првотужениот и второтужениот се договориле
второтужениот да му испорача на првотужениот вештачко губре кое
е подигнато во РО "Азотара" Панчево. Тужителот извршил превоз
на наведената стока од Панчево до Богданци, каде што е и седиш
тето на првотужениот, и стоката ja примил првотужениот. 3а извр
шени от превоз с составен товарен лист во ко], покраj другото, е наве
дено дека превозот го плака второтужениот. Во товарниот лист нема
потпие и печат на второтужениот, туку само на примачот, во слу
чаjов првотужениот, и на превозникот. Во чл. 655 од 300 е регу
лирано тоа што мора да содржи товарниот лист за да произведува
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правно деjство. Во ст. 4 ОД истиот член е наведено дека товарниот
лист, покра] тоа што треба да го содржи она што е наведено во
ст. 2 од истист член, мора да биде потлишан од двата договарачи
од договорат за превоз. А логоворачи во догонорот за превоз се
превозникот и испрайачот на стоката. Бидеj,ки во наведени от това
рен лист што е приложен во списите во предметот и е изведен како
доказ нема потпие на еден од договарачиге, а имаji1{.и ja предвид
наведената закон ска регулатива, то] не е валиден, нема третман на
товарен лист, поради што и нс произведува правно деjство. ВО чл. 670
ОД 300, пак, е регулирано дека со преземагьето на пратката и на
товарниот лист, ако то] е издаден, примачот на стоката се обврзува
да му го исплати на превезувачот надоместокот за превоз, доколку
нешто друго не е одредено во договорот за превоз или во товарниот
лист, како и да му ги исплати износите со кои е оптоварена прат
ката. Имаjки ja предвид наведената законска регулатива, со оглед
на факгот. како што е кажано погоре, наведениот товарен лист не
може да има третман на товарен лист од чл. 655 од 300. Во таков
случа] суцот ,ке утврди како се договорил е договорените странки
сд договорот за превоз по однос на плакаи-ето на надоместокот за
превоз.

Првостепениот суд. сметайги дека во товарниот лист тоа е
опредсно. не утврдувал што е договорено мегу договорните странки
во договор от за превоз, поради што и погрешно го применил мате
риjалното право, задолжувайси го второтужениот да му го плати на
доместокот за превоз, имайси го предвид товарниот лист. Доколку
судот утврди дека договорните странки од договорот за превоз не
договориле ко] треба да го плати превозот, превозот ке го плати
примачот на стоката.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 2110/89
од 11. ХII 1989 г.)

64. Со препуштатьв да се наплати на денот на стасаноета на
чекот, како средство за обезбедувагье на плайатьето, доверителот пад
нал во доверителско доцнетье, кое се прекинува со моментот на
известуватьето на должникот дека чекот не е реализиран, но од то]
датум почнува да тече затезна камата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Основан е жалбениот навод за суштествена повреда на одред
бите од чл. 354 ст. 2 т. 13 од ЗПП, эатоа што обжалената пресуда
во побивани от дел има недостатоци поради кои не може да се
испита. Имено, мегу странките не е спорно дека тужениот купил од
тужителот автоделови по фактура во вредност од 30.855,40 дин., дека
за плайатьето на стоката му предал на тужителот чек, ко] не е напла
тен од сметката на тужениот, поради што то] му го признал долгот
на тужителот во висина на утужениот износ. Мегутоа, спорно е дали
тужителот имал право на камата на то] износ и, ако има, од кога,
бидеj:ки чекот не е наплатен затоа што туж:и:телот погрешно го
пополнил.

Од сп:и:сите во предме-гот и од жалбата се гледа дека тужителот
прим ил од тужениот чек за наплата на утужениот износ, но чекот не
е реализиран. При ваква состоjба не може да се прифати становиш-

260



тета на првостепениот сул дека чекот, што тужениот благовремено
го обезбедил за плайан,е на долгот. не бил реализиран по вина на
тужителот, поради што то] паднал во дсцнегье, па во согласност со
чл. 325 ст. 1 и чл. 326 ст. 1 и 2 од 300 немал право на затезна
камата на го] долг. бидейси по свога вина пропуштил да го наплати
долгот. Споменатите одредби од 300 врэ кои првостепениот суд ja
заснова свогата пресуда во однос на спорната камата се однесуваат
за одбиван,е на доверителот без основни причини да прими исполну
ван-е, бидеjки ако то] го примил понуденото исполнуваьье на долж
никовата парична обврска не би постоеле повейе причини за пла
KaI-Ьe на камата. Но тоа БО конкретниот случа] нс е така, бидеj1rи
тужителот го примил чекот што му бил даден од тужениот, но
бидеjки не успеал да го реализира, го известил дека долгот не е
наплатен и побарал да му се достави НОБ чек. Мегугоа. тужениот
одбил тоа да го стори, а тужителот не му го вратил чекот што про
пуштил да го реализира. Според чл. 12 од зч наjдолг рок во ко]
може да се наплати чекот во нашата земjа изнесува 6 месеци од
денот на неговото издавагье. Тоа значи чек от што бил издаден за
намируван,е на утуженио-г износ е без секаква важност, бидеjки
одамна поминал рокот на неговата наплата.

При ваква положба кога чекот што бил издаден за намируван.е
на предметнист долг не бил реализиран и кога тужителот го утужил
ПО основниот однос, според наогагьето на ово] суд тужителот има
право и на камата на утужениот износ што тужениот го признал
како сво] долг спрема тужителот, и тоа од денот кога тужениот бил
известен од тужителот дека не успеал да го реализира неговиот чек.

Бидейси првостепениот суд пропуштил да го утврди тоа во
текат на првостепената постапка врз основа на чл. 369 од 3ПП,
жалбата е уважена, обжалената пресуда е укината и предметот му
е вратен па првостепениот суд на повторно постапуван,е, Toj е дол
жен при повторното посгапуваве да ja отстрани сторената повреда
и да го утврди денот на ко] тужениот бил известен ОД тужителот дека
не можел да го реализира неговиот чек што му бил даден за
намируван.в на долгот, а потоа да се произнесе по тужбеното баран-е
за затезната камата.

(Решение на Стопанскиот суд на Македонига. п. бр. 584/86 од
13. V 1986 г.)

65. Со повикувагьв на изведу.вачот да се вмеша на страна на
н:арачувачот, како тужен во спор за надоместок на Jптета поради
недостатоци па изведените работи, ШТО бил заведен од купувачите
на градбата, се смета дека изведувачот е известен за недостатоците,
Па од тогаш тече и: РОкот од една I'ОДИIIa за остваРУВalье правото
на нарачувачот спрема изведувачот по ОСНОВна одговорност за не
достатоци на гpaдelЬeTo.

Од образложението:

Основан е жалбениот навод за погрешна примена на материjал
:ното право.

Првостепениот суд со правилна оцена на изведените докази
утврдил дека мегу правниот претходник на тужителот и тужениот
во текот на 1979 Г., бил склучен договор за гpaдeIЬe станбена зграда,
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според ко] договор тужениот се [авува како изведувач на работите,
а тужителот како инвеститор. Стано вите во зградата биле наменети
за грагани со здружуватье средства преку тужителот. Тужениот го
изградил и го предал обjектот на 1. Х 1981 г. Со пресуда на Општин
скиот суд во Б., било уважено тужбеното баратье на тужителите (соп
ствениците ва становите) тужителот бил задолжен на етан бената эгра
да во Б. ул. Е. бр. 8 влез 7 да ja отстрани поставената хилроизола
циjа на терасата и да постави нова хидроизолациjа, како и да му
ги надомести на тужителот процесните трошоци во износ од 47.250
дин. Пресудата станала правоеилна.

Во мегувреме во текот на траен.ето на то] процес, еега тужи
телот, го повикал тужениот со допие од 8. XI 1986 Г., да етапи ВО
процесот, мегутоа. тужениот одбил да го стори тоа. Врз основа на
оваа правосилна пресуда бил поднесен предлогот за иэвршуватье од
Општинекиот суд во Б., и со решението И. бр. 1.927/87 од 27. XI
1987 г., бил уважен, па доверителите биле овластени на товар на
должникот, сега тужителот, градежните работи по извршната исправа
да му ги доверат на трето лице, а на СОК - филиjала Б., му било
наложено од жиро-сметката на тужителот како должник да биде
одземен износат од 2.153.500 дин., и депониран на еоодветна сметка
при Општинскиот суд во В., а со дополнителното решение од 6. 1
1988 г., и износ од 40.000 дин.

Неспорно е мегу странките дека тужителот со допис од 2. IX
1986 г. го известил тужениот за недостатокот на хидроизолациjата,
дека ja презема одгаворноста и дека му доставил примерак од туж
бата. Подоцна во текат на извршната постапка со повейе допиеи и
ургенции, сметано од 15. 1 1987 г., и натаму го повикувал да постапи
по извршното решение на Општинскиот суд во Б. Мегутоа, тужителот
одбивал тоа да го стори, а тужбата по оваа правна работа ja паднел
на 29. f 1988 г.

При вака утврдена и неспорна фактичка положба според наога
н-ето на ово] суд тужениот основано укажува во жалбата дека прво
степени от суд погрешно го применил материjалното право кога го
уважил тужбеното баратье на тужитепот. Имено, според чл. 635 од
300 нарачувачат е должен за недостагоците да го извести изведува
чат во рок од 6 месеци откак о .ке установел, бидеjtl.си го губи пра
вото да се повикува на нив. Правото на нарачувачат спрема изведу
вачат по оенов на негова одгаворност за недостатоците престанува
за една година, сметано од денот кога нарачувачот го известил изве
дувачет за недостатоците. Во конкретниов случаj, имаj1i:и предвид дека.
тужителот го известил тужениот за недостатоците со допие од 2. УХ
1986 Г., кога го повикал да се вмеша во заведениот спор пред Оп
штинскиот суд во процесот заради отстранувагье на недостатоците
на изведените работи, а тужбата ja паднел на 29. 1 1988 г., по про
текат на повейе од една година, според наогатьето на ово] суд ГО из
губил правото како инвеститор, нарачувач, спрема тужениот како
изведувач по основ на негова одговорност за недостатоците на хи
дроизолациjата, а со тоа и правото за надоместок на штета во смиела
на чл. 645 ст. 2 од 300 поради што врз основа на чл. 373 ст. 2 ОД
зпп обжалената пресуда е преиначена и тужбеното баран-е на ту
жител от е одбиено како неосновано.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1069/89
од 16. VI 1989 г.)
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66. Само врз основа на факгот што е извршено плайатье на
износот на главниот до ЛГ од лице кое не е должник, не се смета
дека ДОШЛо до преземан,е на долгпт, па нема правен основ од него
да се побарува затеэна камата како споредно попарував,е на платен
износ на главниот долг,

Од образложението'

Во спор за наплата на износ на пресметана затезна камата про
тив тужениот со кого тужителот не бил во облигационен однос по
однос на главното баратье, првостепениот еуд го уважил тужбеното
барагье од причина што тужениот во спорот го платил главниот долг
и зазел становиште дека тужениот има обврска да ja плати и затез
ната камата, бидеjll~и главниот долг бил платен со задоцнуван,е.

Ова становиште не е прифатено од второстепениот суд ко] ja
преиначил првостепената пресуда и го одбил тужбеното баран-е со
следново образложение :

Во смиела на опредбага од чл. 448 од 300, деjството на до
говорот за преэеман,е долг се огледа во тоа што преземачот етапува
на местото на поранешниот должник, а ово] се ослободува од обврс
ката. Ваквото преэемаве на долгот, согласно со чл. 446 од 300, се
врши со договор мегу должникот и преземачот со ко] договор се
соглаеил доверителот, а за склучениот договор секо] од нив може да
го извести доверителот и на секо] од нив доверителот може да му
ja соопшти свогата согласност за преэеман.е на долгот. Исто така
претпоставка е дека доверителот ja дал евотата согласност ако без
оградуван-е примил некое исполнуван.е од преземачот што ово] го
направил од свое име.

Од изведените докази во текот на првостепената постапка, спро
тивна на заклучокот на првостепениот суд не произлегува дека ту
женио-г го през ел долгот од ГР~ "М." во с." ко] бил во ддо со
тужителот, односно не се укажува на постсен-е договор мегу туже
ниот, како преэемач, и ГРа "М." па произлегува дека во ДДА со
тужителот бил ГР~ "М." а не тужениот.

Првостепениот суд погрешно ги применил одредбите од чл.
277 и 279 од 300, кога тужбеното баран,е го уважил во целост. Во
смиела на овие одредби единствено должникот и само то] при задоц
нуван.е со исполнуван,е на парична обврска покра] главницата, должи
и камата. Мегутоа, во конкретниот случаj мегу тужениот и ГР~
"М." не постои договор за преземан,е на долгот, одно сно тужениот
не етапил на местото на поранешниот должник, поради што тужбе
ното баран-е од тужителот се [авува како неосновано. При тоа не
е од влитание фактот што тужениот ja исполнил обврската на ГРа
"М. ", како должник. Самиот TOj факт што исполнуваlЬето било извр
шено од тужениот, не значи промена на должникот по сила на
законот, туку напротив обврската за пла;КaIье затезна камата лежи
на товар на ГРа "М"., KOj бил во дда со тужителот.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 246/89
од 9. II 1989 г.)
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67. Деловната единица на основната делоана банка нема CBOj
ство на правно лице поради што не може да се [ави кано учесник
со правен интерес во постапката за запишуваьье во судскиот регисгер,

Од о б р а з л о ж е н и е т о

Деловпите единици во сосгавот на основната банка, според чл.
68 од ЗОБКС, немаат свогство на правно лице. Од овза причина,
учесникот, во конкретниов случа] деловната единица од к., во соста
вот на Основната банка во Охрид, не бил овластен за поднесуван-е
на жалбата.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1507/88
од 15. IX 1988 г.)

68. Купувачот има право на камата на дадени парични средства
во смиспа на чл. 16 ОД Закопот за основите на рабогезьето на ОЗТ
во областа на прометот СО стоки И услуги ЕО прометот на стоки и
за системот ва мерките со кои се спречува варушуватьето на един
ството ва [угословенскиот пазар во таз област. Но не е ДОВОЛНО ОД
продавачет да бил условен со уплата на однапред одредени ИЗНОСИ
пред испораката на стоката, туку треба да бидат исполнети и ДРУГИ:
услови односно при тоа продавачот да [а искористил моментната
состоjба на пазарот.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд го уважил тужбеното баран-е со кое се бара
износ на пари што претставува пресметана камата според чл. 16 ст.
1 од гореспоменатиот закон од причини што утврдил дека е сторено
дело на шпекулациjа со тоа што договорената продажба тужениот.
како продавач, спрема тужигелот, .како купувач, ja условил со
однапред плакан.е на купопродажната цена. Второстепениот суд ja
укина првостепената пресуда со следнине упатства

За да постои ова дело според чл. 16 ст. 1 од цитираниот закон
услов е тужениот да ja искористи положбата на пазарат (привремен
недостаток на определени стоки и др.), при вршезьето на прометот
заради стекнувагье неоснована имотна КОРИСТ, или ако со своето
работен.е наоочено кон стекнуван,е неоснована имотна КОРИСТ, пре
дизвикал ИЛИ можел да предизвика расгрогство на пазар от или од
снабдувагьето или неоправдано зголемуван,е на цените. Во ст. 2 на
истиот член, мегу случаите наведени како примери во кои ОЗТ
ВРШИ дело на шпекулациjа на прометат во смиспа на ст. 1 од чл.
16 е наведено дека делото се ВРШИ ако продажбата на стоки прода
вачот ja услови со уплата на однапред определен износ. Во конкрет
ниов случаj би се работело за дело шпекулацига во промет, доколку
мегу странките е склучен договор за продажба, ако тужени:от би ja
УСЛОВИЛ продажбата на стока со уплата на однапред определен па
ричен износ, користерйи ja при тоа состоjбата на пазарот за да
оствари неоснована имотна корист и тоа да можело да предизвика
ИЛИ да имало за последица расгрогство на пазарат или во снабду
ватьето или неоправдано эголемуван.е на цените.

(Решение на Стопански от суд на Македониjа, Пж. бр. 719/86
од 13.· VП 1986 г.)
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69. Пропушгагьето на собранието на општината, согласно со
чл. 8 ОД ЗС3А да го утврди натнискног износ на осповачкиот ВЛОГ, нс
прететавува пречка за основан-е станбена задруга и: запишуван")€ во
СУДСКНОТ ретистар на основан-ето и конституирагьетп на станбенага
задруга, ако В'!) спогодбата за ссноватье на задругата е утврден изно
СО1' на средствата со кои се обеабедува основан.ето и почетокол на
работата на задругата, иако основачиге го уплагиле основачкиот влог
(чл. 24 т. 2 од ЗПЗСР).

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Според навадат во жалбата Собранието на опшгината Р., не
го утврдило наjблискиот износ на основачкиот влог. Мегутоа, според
мислен-ето на ово] суд. ПРОПУШТа1ьетона Собранието на општината
да постапи според споменатата одредба на Заканат не може да се
поjави како пречка за ОСНОВа1ьестанбена задруга, ниту пак за запи
шуван.е во судскиот регистар на тоа основан.е и на конституиратьето
ва станбената задруга. Ова е под претпоставка ако во спогодбата за
основан-е на задругата е утврден износот на средствата што се обез
бедуваат за основан-е и почеток на работата на задругата, покра]
другите податаци кои според Законат треба да ги содржи спогод
бата, иако основачите го уплатиле основачкиот влог.

(Решение на Стопанскиат суд на Македониjа, Ссж. бр. 1588/87
од '14. ХII 1987 г.)

70. Приjа,вата во постапка за упис на ОЗТ во судскиот ретистар
поднесена од правно лице мора да биде потпишана, а потписот заве
рен со печат. Во СПРОТИ:ВНО таа "е се отфрли како неуредна.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Според ст. 2 на чл. 17 ОД ЗПЗСР, во постапката за эапишуватье
во судскиот регистар сообразно се нрименунаат правилата на про
цесната постапка. ако со овот закон не е определено поинаку. Спо
ред тоа и га поднесоците, одноено на притавите за запишувагье во
гудскиот ретистар ке се примени опредбата ОД чл. 106 од ЗПП.
Така, според ст. 2 на ово] пропие, покра] другите податоци што
треба да ги содржи поднесокат за да може да се постапи по него,
мора да содржи и потпие на подносителот. Бидеj\lCи во случатов се
работи за подносител ко] е организацига на эдружениот труд, пот
писот на поднесскот. односно на пригавата. мора да биде заверен
со печат на организациjата на здружениот труд. Поради тоа, прво
степениот суД правилно утврдил дека недостатокот на печатат на
предлагачат на пригавата претставува недостаток поради ко] судот
не можел да постапува по неа. Бидеj1(и по налогот на судот предла
гачат не го отстранил недостатокот, првостепениот суд постапил во
согласност со СТ. 5 на чл. 35 од ЗПЗСР, кога ja отфрлил приjавата.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 891/88
од 10. VI 1988 г.)
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71. Решението па надлежниот орган за исполвуватье на услови
те во поглед на техничната опременост и заштита при работата, заш
титата и унапредуван.ето на човековата околина, согласно со чл. 147
од ЗП, не прететавува услов за запишувазье на субjектот во СУДСКИ0Т
регисгар, туку само услов за започнувазьв со вршезье на деjноста,
односно за промена на условите за неjзиното вршетье.

Од о б р а з л о ж е н и е т о

Според чл. 1'!7 од ЗП, субjектот на уписот не може да почне
со вршетье на деjноста. ако не ги исполнува условите за не+зиното
вршетье. Ваквото решение на Законот прететавува нова димензиjа во
однос на запишувагьето на субтектите во судскиот ретистар. Имено,
решението па надлежниот орган според чл. 147 од ЗП, не прететавува
услов за запишуван,е на субjектот во судскиот ретистар. туку услов
за започнуван,е со вршезье на деjност, односно за промената на усло
вите за неjзиното вршегье, или како што тоа дословно е решено во
споменатист член:

"Претприjатието не може да почне деjност, ниту да ги менува
условите за нетзиното иэвршувагье. ако надлежниот орган не донел
решение за тоа дека се исполнети условите во поглед на техничката
опременост и заштитата при работа, заштитата и унапредуватьето на
човековата околина како и дека се исполнети другите услови, пропи
шани соо бразно со законот" . Оттука, како што и понапред е речено,
эапишуватьето на субjектот во судскиот регистар не се условува по
веке со решението на надлежниот орган, ТУКУ вршегьето на деjноста.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 2252/89
од 14. хп 1989 г.)

72. Органиаацитата на здружен труд е корисник на радиодифу
зен приемник, согласно со чл. 38 од ЗР, иако то] не е неjзино основ
но средство, в с вграден во основно средство - возило, сопотвеност
на организацитата.

Од о б р а з л ож е н и е т о .

Согласно со чл. 38 од ЗР, како корисник на радиодифузен при
емник се сметаат и организациите на здружен труд. При третман на
кориспик на радиодифузен приемник не е битно дали корисникот е
и негов сопственик. Битно е то] да го користи приемникот, а во слу
чаjов со оглед на тоа што предметнист радиодифузен приемник е
вграден во основното средство на тужениот, то] како корисник на
основното средство е и корисни:к на радиоприемникот. Согласно со
Одлуката за висината на надоместокот за користеьье на радиодифуз
ни приемници, тужениот како организациjа на здружен труд за при
емниците вградени во моторните возила е должен да ПЛaiка годишен
надоместок во висина на досудениот износ.

(Пресуда на Стопанскиат суд на l\1акедониjа, Пж. бр. 43/86 од
17. 1 1986 г.)
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73. За одредувагье на стварна надлежиост во споровите мегу
РЗ - Заедничии служби и ООЗТ во рамките на иста РО, потребно
е да се утврди дали спорот произлегува од самоуправен ОДНОС, или од
деловно работетье.

Од о б р а э л о ж е н и е т о

Од тужбата 11 докавите во предметот се гледа дека дел од
тужбеното баратье се односува на надомеоток на извршен превоз за
сметка на тужениот со возило на тужителот, за поправка на возило
то за надсместок на тропюци за учество на. саемот за метали и не
метали и градежништво во С. за испорачанп прекранбени производи
на тужениот преку тужителот. а останатиот дел од тужбеното баратье
се однесува на финансиразъето на работната заедница за заеднички
служби од основната организациjа на здружен труд ко[а сега е ту
жена. Од ова произлегува дека дел од тужбеното баратье произпегува
од ДДО, заснован мегу тужителот, како доверител, и тужениот, како
должник, а дел од тужбеното баран-е во врека со финансиразъето на
РЗ од тужената ООЗТ од самоуправен однос регулиран со самоуправ
на спогодба склучена мегу странките во спорот. Според чл. 404 ст. 1
од ЗЗТ, мегусебните односи во поглед на условите на слободната
размена на трудат и остваруватьето на доходот, како и другите мегу
себни односи во остваруван.ето на заедничките цели и интересите, ра
ботниците кои вршат заеднички работи и работниците на здружените
основни организации за кои тие работи се вршат, ги уредуваат со
самоуправна спогодба за мегусебните права, обврски и одговорности,
а во согласност со ст. 2 од истиот член со оваа самоуправна спогодба
особено се уредунаат основите и мерилата за стекнуватье на доходот
на работната заедница и овластуватьата на работната заедница во
поглед на управуван-ето со работите и користен-ето на средствата во
врека со иэвршуван.ето на неjзините работи.

Со оглед на тоа што работната заедница врши админисгратив
но-стручни, помашни и слични работи од заеднички интерес на орга
низациите на здружен труд во состав на РО, со слободна размена на
трудот остварува доход, односите во поглед на условите за слободна
размена на трудат и на остваруван.е на докодот имаат карактер
на самоуправни односи. Како што пропишува чл. 40 од ЗЗТ, несоглас
ностите од општествено-економските и други самоуправни одиоси во
ОЗТ и другите облици на здружуван.е на трудот 11 средствата и спо
ровите кои наетануваат од тие одиоси се решаваат со усогласуван-е.
посредуван-е. преку арбитража. односно избрани судови, судови на
здружен труд и други самоуправни судови. Од друга страна, пак, ра
ботната заедница и ОЗТ имаат сво[ство на правно лице и можат да
стапуваат во дда врз основа на договори во стопанството од кои за
нив произлегуваат права и обврски: од облигационоправен карантер.
За спорните допгуваььа од овие одиоси надлежен за решаван-е е
окружниот стопански суд според стварната надлежност определена во
чл. "'15 од ЗРС.

Со оглед на ваквата состоjба на работите првостепениот суц
треба да утврди ко] дел од тужбеното баратье произлегува од ДДО,
а кои од други самоуправни одноеи мегу странките во спорот, земаj
КИ како критериум дали тоа произпегува од правни работи што ги
склучиле странките мегу себе, при што ги здружиле трудот и сред
ствата во потраjна соработка со соодветно учество во заеднички оства-
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рениот доход и во заедничкото поднесуван-е на ризикот, или, пак,
тие односи проиэлегуваат од правни работи во промет на стоки и
услуги без учество на договорните странки во осгваруван.е доход и
во заедничка поднесуван,е на ризикот . Во првиот случа] би се рабо
тело за самоуправен однос чие разрешуван,е странките треба да го
доведат на арбитража или суД на здружен труд, а во вториот случа]
за ДДО ко] има облигационоправен карактер и за ко] согласно со чл.
45 од зрс е стварно надлежен да одлучува окружниот стопански суд.

(Решсние на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 172/86
од 11. III 1986 г.)

74. Судот ко] [а спроведува постапката за редовна ликвидацига
против 0О3Т не е овластен да утврдува постоезье услови за поведу
ватьена постапката за редовна ликвидацига.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд го донел обжаленото решение Пл. бр. 1/88
од 18. II 1986 г. со кое отворил постапка за редовна ликвидацига над
ДОЗТ "П" од Б. а врз основа на одлука бр. 08-4047/1 од 29. ХII 1987
Г. донесено од Општината Б. за престанак на наведената договорна
организацига на здружеи труд.

При така неспорни факти првостепениот суд правилно го до
нел обжаленото решение, бидеjки во смиела на чл. 240 од ЗСПОЗТ,
е регулирано дека постапката за редовна ликвидациjа се спроведува
БРЗ основа на правосилна одлука на органот на општественополитич
ката заедница. Во чл. 241 од горенаведениот закон е регулирано дека
постапката за редовна ликвидациjа ja спроведува надлежниот суд врз
основа на одлуката од чл. 240 од. Законот на чие подрачjе е седиш
тето на организацитата. односно заедницата на ко[а се спроведува
постапката за редовна ликвидацига.

Имаj,l{и ja предвид наведената законска регулатива, [асно е дека
органот на општественополитичката заедница треба да се цени дали
се исполнети условите од чл. 11 од горенаведениот закон за редовна
ликвидациjа на наведената ДОЗТ "П" од Б. Кога во управна постацка
ке се донесе одлука за престанок на организациjата по неjзината
правосилност, судот само ja спроводува постапката за редовна ликви
дациjа врз основа на донесената одлука од органот на општествено
политичката заедница. Од ова произлегува дека сите жалбени наводи
што сега ги наведунаат жалителите во жалбата по однос на финан
сиската состоjба на организациjата, нарушените мегучовечки одиоси
и друго, сето тоа жалителите можеле да го' истакнат, евентуално во
управната постапка, се додека одлуката на Собранието на Општина
Б. не станала правосилна. Судот во случаюв ja спроведува одлуката
за престанок на органиэацигата и спроведува постапка за редовна
ликвидацига врз основа на правосилна одлука на надлежниот орган,
така што жалбените наводи во оваа постапка се неосновани, па ово]
суд и го потврци првостепеното решение, одлучувавйи во смиела на
чл. 380 ст. 1 т. 2 од ЗПП.

(Решение на Стопанскиот суд на Македони]а, Ссж. бр. 429/88 од
14. TV 1988 г.)
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75. Рокот од ЧЛ. 186 од ЗСПО3Т, за поништуватье на продажба
та е Обjект:ивени преклузивен.

Од о б р а з л о ж е н и с т о ,

Согласно со чл. 186 од ЗСПО3Т, предвидено е дека доверите
лите на должникот, должникот, општественополитичката заецнипа на
чиjа територига е еедиштето на должникот и надлежниот општествен
правобранител на самоуправуван.ето мажат во рок од три месеци од
денот на продажбата на предметите на должникот да бараат пониш
туватье на продажбата, ако со продажбата се оштетени интересите
на доверителите или на општествената заеднипа.

Мегутоа, предвиденист рок од три месеци ОД денот на продаж
бата до поднесуван.ето на баран.ето за поништуватье на продажбата
(тужба) е обjективен и преклузивен рок. Тоа значи дека то] рок е за
сите лица кои се овластени да поднесат баран-е за поништуван,е на
продажба, а со истекот на рокот ко] не може да се продолжува пре
станува правото на овластените лица за поништуватье на продажбата.
При утврдени факти дека продажбата е извршена во месец април
1986 г., дека тужбата на тужителот е поднесена на 20. II 1987 Г.,
значи по истекот на рокот од три месеци од продажбата, поради
престанувагье на правото на тужителот, како овластено лице, да бара
понишгуватье на продажбата, баран.ето на тужителот е неосновано.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 805/89 од
9. VI 1989 г.)

76. Kora доверителот на стечаjниот дояжвик своето побарувшье
го темели врз изврmна исправа... а стечарзист управник го оспорил
тоа, стечаjииот совет .ке го упати па спор стечаjниот дояжпик заради
прогласуване дека изврmувmъето по таа исправа е недозволено, а не
стечатниот доверител за утврдувазьв на оспореното ппбаруватье, со
оглед па тоа што вейе е утврдено тоа.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Со обжаленото решение се утврдени побарувагьата на повейе
доверители на стечаjната маса, мегу кои и жалителот за дел на
своето побаруватье, а за кое има извршна исправа, а за дел на тоа
побарувагье од истата извршна исправа за износ од 243.453 дин. Жа
лителот е упатен на процес во ко+а треба да се утврди наведеното по
баруван-е на доверителот спрема етечаjната маса.

Второстепенист суд смета дека ваквото становиште на првосте
пениот суд во обжаленото решение е неправилно поради што и го
укинал обжаленото решение од следниве причини:

Довери:телот на стечаjната маса поднел приjава за своето поба
рувагье од стечаjниот должник, во Koja наведува дека според стечаj
ниот должник има побарувагье врз основа на извршна исправа -
правосилен платен налог Пл. бр. 48062/86, врз основа на ко] поднел
предлог за извршуван.е до судот, Дозволено е извршуватье мегутоа,
штом е отворена стечаjна постапка а иэвршуватьето не е спроведено.
Побаруватьето по извршната исправа е на име долг 787,990 дин. со
камата по каматни стапки според одлуките на СИС сметано од 6.
ХII 1986 г. до исплатата.
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Доверител от на стечатната маса - жалителот РО А. ОД С., како
што се гледа од обжаленото решение ОД ст. 2 т. 4, е упатен на спор
за износ од 743.453 дин., а му е утврдено и побарувагье во износ од
633.959 дин. Од обжаленото решение не може да се види зошто
првостепениот суд го упатил на спор доверителот. кога постои изврш
на исправа - горенаведенист правосилен платен налог. Док олку сте
чагниот управител, по произнесуван.е по приjавата на доверителот му
го оспори побарувазьето кое произлегува од извршната иеправа и гоа
го оспори стечагниот совет, во смиела на чл. 215 ст. -4 од ЗСПОЗТ,
ке го упати на спор стечаjниот должник ко] таквата извршна испра
ва ja оспорил заради прогласуван-ето дека е недопуштено извршу
ван-ето.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа Ссж. бр. 374/88 од
11. III 1988 г.)

77. Притавата на доверителот за побарувазье од стечаjниот долж
ник, ШТО ВО судот ке стигне по заклучувавье на рочишгето за главна
делба, судот Jie ja отфрли и во случа] кога таа била предадена како
препорачана пратка на потта пред денот кога е одржано рочиште
за главната делба.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Во чл. 10 од ЗСПОЗТ, е пропишано дека во постапката за сте
чаj сообразно се применунаат одредбиге од зпп, ако со ово] закон
поинаку не е одредено. Имаjil(и го предвид ова, произлегува дека
одредбите од 3СПО3Т, се посебни одредби во однос на одредбите од
зпп, кои што ке се применунаат единствено ако во ово] закон нема
соодветна одредба. Мегутоа, по однос на рокот за пригавуван.е на по
баруваната од доверителите изречно во ово] закон во чл. 214 ст. 1 е
пропишано дека стечаjниот совет ке ги отфрли притавите на побару
ван-ето кои ке стигнат во судот ко] [а спроведува постапката за сте
чаj по эаклучувагьето на рочиштето за главна делба. Според ова,
во ово] случа] не може да наjде примена одредбата од чл. 11З ст. 2
од ЗПП, бидеj.Ки изречно е предвидено дека приjавата на доверите
лот ке биде земена во постапка единствено ако во судот стигне пред
эаклучуван.ето на рочиштето за главната делба.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Сеж. бр. 1315/88
од ЗО. VIII 1988 г.)

78. ДДО, ПО ОСНОВ на даван.е здравствена услуга надвор од
подрачjето на СИЗ на здраветвеното осигурував-е и здравството паста
нува со прием на пресметка за извршена здравствена услуга заедно
со медицинската документациjа предвидени со чл. 4 од Самоуправна
та спогодба за услугите :И начинот за користен.е на здравствена заш
тита надвор од подрачjето на самоуправна интересна заедница на
здраветвеното осигуруваlЬе и на здра·вството на Koja и припага оси
гуреникот.

Од обраэложението:

Првостепениот суд со обжалената пресуда ja задолжил туже
ната СИЗ за здравство и здравстве.но осигуруваlЬе на град С. да му
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плати на тужителот - медицински центар, ко] му дал здравстаена
услуга на осигуреникот на тужениот со 810/0 затезна камата на глав
ниот долг од 1'1.634,00 дин. сметано од 6. IX 1984 1'., како ден од ко]
тужениот паднал во доцнен-е со исплатата на ДОЛ гот по пресметката
ДО плакан-ето на 26. \/1 1985 Г.

Утврдено е дека документациjата врэ основа на кога е оформе
на пресметката му е доставена на тужениот во текот на првостепе
ната постапка, а на расправата на 24. VI 1985 г. судот утврдил дека
ддО мегу странките настанал со доставуватьето на пресметката. НО
без документацига и дека има обврска да го плати дол гот во рок од
15 дена од приемот на пресметката. а во спротивно плака затезна
камата.

Ваквото становиште на првостепениот суд е неправилно. Ова е
од причини што согласно со самоуправната спогодба за условите и
начинот на користене на здравствена заштита надвар од подрачjето
на СИЗ на здраветвеното осигуруван-е и на здрав СТВОТО на ко+а й
припага осигуреникот ("Сл. л. на СФР)" бр. 60/78), а ко[а важела во
спорниот период во чл. 4 од Спогодбата, покра] другото, е регулирано
дека органиэацигата, како доверител, е должна кон сметката до
СИЗ-от - должник да достави извешта] на пропишаниот образец што
содржи податоци за осигуреното лице и за дадената услуга што и се
неопходни на СИЗ-от - должник заради евиденциjа и статистика.
Понатаму доколку СИЗ-от - должник бара од организациjата дове
рител за осигуреното лице, покраj документацигага од ст. 3 на ово]
член да й достави друга соодветна медицинска документацига, па е
должна тоа да го стори во рок од 8 дена по добиеното баратье.
Организацитата - доверител е должна да .достави до СИЗ-от - долж
ник соодветва медицинска документацига во рок од 3 дена од де
нот на отворан-ето на боледуван-ето на осигуреното лице во случаите
од чл. 2 на оваа спогодба.

ИмаjiКИ ja предвид наведената регулатива бидеjiКИ тужителот
со доставуван-ето на фактурата не му ja доставил на тужениот доку
ментациjата предвидена со горенаведената самоуправна спогодба, за
тужениот се уште не настанала обврска за плайагье на спорната фак
тура, затоа што обврската да го плати спорниот износ ВО рок од 15 дена
за тужениот настанува откога ,ке ja добие сета потребна документа
циjа, ВО смиела на чл. 4 од наведената самоуправна спогодба. Бидеjl{и
тужениот ja добил документацитата на ден 24. VI 1985 г., од тогаш
во рок од 1S дена за тужениот настанува обврска да го плати спор
ниот износ по фактурата на тужителот, Спорниот износ тужениот го
платил на ден 26. УI 1985 г. што значи дека долгот е платен во за
конскиот рок од 15 дена од настануван-ето на ДДО, бидеjки се смета
дека то] однос настанал од денот кога тужениот уредно ja примил
документацитата. Во случаjов тужителот нема право на затезна ка
мата, бидетйи долгот му е платен во законскиот рок од 15 дена од
настануватьето на дда.

(Решение на Стопанскиот суц на Македонига. Ссж. бр. 159(85 од
8. I 1986 г.)
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79. При даватьетп уват ОД страна СИЗ-от за здравствена заш
тита на сво] осигурения да се лекува во эцравствена организаци-а над
БОр ОД подрачjето кое ГО покрива таа, не Може да се ограничува ви
сината на паричниот износ до KOja СИЗ-от зема обврска да го вадо
мести износот за даван,е здравстаена услуга.

Од образложението:

Неосновани се жалбените наводи од тужениот дека првостепе
ниот суд погрешно го применил материталното право кога го уважил
баран-ето по цени на дадената здравствена услуга кои Важат ка]
тужителот. Имено, не е спорно дека тужителот им дал упат на свои
те осигуреници да користаг здравствена заштита наднор од подрач
[ето на заедницата каде што имаат живеалиште и користаг здрав
ствена заштита. Во смиела на чл. 6 од Самоуправната спогодба за на
чинот и постапката за корисгегье эдравствена заштита наднор од под
рачjето на СИЗ-от на здравствено осигуруван.е и на здравството на
кога и припага осигуреникот ("Сл. л. на СФР]" бр. 43/84), элравстве
ните услуги дадени на осигуреното лице во случаите во чл. 2 на оваа
самоуправна спогодба се пресметуваат според цените што важеле во
времето на давазъето на услугите, а што се утврдени со самоуправна
спогодба за слободна размена на трудат за подрачjето на СИЗ на
здравственото осигуруване и на здравството на кое се наога здрав
етвената организациjа - доверител, што ja дала здраветвената услуга.

Во смиела на ваквата одредба не е од влиjание факгот што
тужениот оо упатот однапред го определил износот за ко] зел обврска
да го плати за дадената здравствена услуга спрема тужителот како
доверител што ja дал здравствената услуга. Првостепениот суд пра
вилно постапил кога тужбеното баран-е од тужителот го уважил по
цените на здравствените услуги кои важат ка] тужителот. Нави:стина
тужениот може да им го ограничи користен.ето на здраветвената эаш
тита на своите осигуреници, но вакви от факт не влиjае врз односите
со тужителот, како доверител, што ja дал здравствената услуга во
смиела на чл. 2 од горенаведената самоуправна спогодба, односно
ваквиот факт е релевантен само мегу одноеите на тужениот. како
осигурител, со неговите осигуреници.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 122/89 од
16. 1 1989 г.)

80. Кога членот На. семегството на воен зцравствен осигуревик
извршил избор на цивилна здравствена организациjа за даван-е здрав
ствени услуги, Федерациjата СФРJ е должна цената на здравствените
услуги да ja плати, без оглед на тоа што за истист ВИД на здравстве
ни услуги постои и воена эдравствена организациjа.

Од образложението:

Со обжалената пресуда е уважено тужбеното бара.fЬе на тужи
телот Ст.оматолошка клиника во С. пр,отив тужениот Федерациjа
СФРJ - Гарнизон П. па платниот налог е одржан во сила.

Првостепениот суд од изведените докази утврдил дека тужите
лот й извршил здравствени услуги на пациентката Koja имала здрав
етвена книшка со податоци од воена пошта. Неспорно е дека па-
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циентката извршила слободен избор на лекар ка] тужитслот. иако
немала упат за здравствената услуга што й С дадена. Тужителот му
ja фактурирал услугата на тужениот во висина на утуженио-г износ.
При така неспорни факти и неспорна висина на цена на иэвршена
услуга првостепениот суд сметал дека тужениот има обврска на ту
жителот да му го плати спорни от износ, бидегйи услугата е изврше
на, а пациентката можела да врши слободен избор ка] тужителот.
Затоа тужениот има обирска да му ja плати услугата што ja дал ту
жителот за осигуреникот на тужениот.

Стопанскиот суд на Македониjа ja ПОТБРДИ првосгспената прс
суда со следново образложение :

Неосновани се жалбените наводи на тужениот дека со донссу
ван-ето на обжалената пресуда првостепениот суд погрешно го при
менил материjалното право и дека пригоа нс ги имал предвид опред
бите од чл. 1 ст. 3 од Правилникот за начинот за остваруван-е на
правата од здравственото осигуруван-е на воените осигуреници и чле
новите на нивното семегство. Во чл. 1 ст. 1 во наведениот правилник
е регулирано дека заради остваруван,е на здравствената эаштита. ВОС
ните осигуреници и членовите на нивните семе] ства можат да ги
избираат здраветвената установа и здравствениот работник што ке им
укажуваат здравствена заштита. Понатаму во ст. 2 од истиот член
е наведено дека тоа определуван-е може да биде или ка] воена здрав
етвена установа или ка] цивилна зцравствена установа на подрачjето
на кое е живеалиштето на осигуреното лице, односно на подрачjето
на кое воениот осигуреник е на служба или на работа. Во ст. 3 на
истиот член, на ко] се повикува жалителот. е наведено дека осигуре
ните лица здравствената заштита ja остваруваат по правило во воена
та здравствена установа во местото во кое осигуреното лице има жи
веалиште. Воениот осигуревик МОЖЕ здраветвената заштита да ja
оствари и во воената здравствена установа во местото на службата.
Имаjки ja предвид наведената регулатива, [асно се гледа дека воени
те осигуреници и членовите на нивните семеготва можат да вршат
избор на эдравствената установа и здравствениот работник кои ке
им укажуваат здравствена заштита. Во наведенист чл. 1 не е предвиде
но никакво ограничувагье на изборот на здравствената установа. па
нормално е штом осигуреникот на тужениот извршил избор на тужи
телската здравствена устано ва, тужениот да има обврска да ja плати
дадената здравствена услуга. По оцнос на начинот на определу
ван-ето на изборот на здравствената установа, постои регулатива
во чл. 2 од споменатист правилник, во ко] е наведено дека докоику
осигуреното лице не се определи изречно за определена здравствена
установа во смиспа на чл. 1 од Правилникот l{e се смета дека се
определило за воената здравствена установа во местото каде што И1\1:а
живеалиште, односно во местото на службата на воениот осигуревик.
на кога првпат ке и се обрати заради осгварувагье на здравствена
заштита. Бидеj,ки осигуреникот на тужениот побарал здравствена заш
тита ка] тужителот, и таму ja остварил ке се смета дека се опреде
лил за эдравствената услуга дадена од тужителот, па со оглед на пра
ВОТО на слободен избор, се смета дека услугата е дадена по избор
на пациентот во согласност со наведен:иот правилник, поради што и
тужениот е должен ,па му плати на тужителот за дадената услуга.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 373/88
од 11. III 1988 г.)
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81. Се ДО эакдучувазьета на главната расправа тужителот има
право да го зголеми тужбеното баравьв за побарувшьето за кое прет
ходно во истиот спор ja повпекол тужбага,

Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Во спор по тужба и противтужба првостепениот суд констати

рал повлекувагье :на тужбата 11 не ДОЗВОЛИЛпреиначуваьье на тужбата
за побаруван.ето кое било предмет на првобитно поднесената тужба.

Второстепенист суд го укинал првостепеното решение со след
ново образложение :

Како што се гледа од списите во предметот, платниот налог
бил издаден на 156.182 Дин. главен долг со камата и трошоци, но
тужениот во целост го оспорил платниот налог, исгакнувайси компен
зационен приговор и противтужба за 245.818 дин. Понатаму во текот
на постапката тужениот му признал на тужителот само 38.626 дин.
па на 18. Х 1984 Г. тужителот го зголемил тужбеното баран-е уште
за 125.2?9 дин., а на 17. хп 1984 Г. тужителот ja повлекол тужбата
по платниот налог со цел предмет от да му се отстапи на Окружниот
стопански суд во Т. У. каде што бил заведен спор од тужениот про
тив тужителот по ово] предмет за наплата на износот од 402.000 дин.

Со оглед на тоа што постапката пред Окружниот стопански
суд во Т. У. е правосилно завршена, со отфрлатье на тужбата поради
течегье на процес, тужителот со поднесок примен во судот на 20.
r 1987 г. ja полдржува тужбата за 156.182 дин., како и за зголеме
ниот дел од тужбеното баратье за 125.229 дин., со цел да се продолжи
постапка и во таа смиела дал и поднесок на 3. II 1987 Г., оспоруваj
КИ го побаруван-ето на тужениот спрема него.

При ваква состоjба произлегува дека, иако тужителот еднаш ja
повлекол тужбата за 156.182 дин., до эаклучуватьето на главната рас
права пред првостепениот суд повторно го истакнал ова свое баран.е,
па бидеjkИ првостепениот суд во мегувреме не констатирал повлеку
ватье на тужбата во ово] дел, требало постапката да продолжи и за
износот по тужбата од 156.182 дин. Освен тоа, судот и понатаму
имал обврска да одлучува за зголеменото тужбено баратье од 125.229
дин. кое пропуштил да го стори. Во секо] случаj и претходно даде
ната изjава за повлекуван-е на тужбата судот требало да ja цени во
склопот на околностите и наводите од поднесокот за повлекуватье на
тужбата на 17. ХII 1984 Г., бидеjkИ тоа е сторено поради тоа што
тужителот не покажал волj а да не го води спорат, тук у то] изразил
волjа постапката да се води пред Окружниот стопански суд во Т. У.
Koja можност пропаднала.

(Решение на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 1412/87
од 13. хт 1987 г.)

82. Доколку кон предлогот за извршуватье поднесен врз основа
на веродостоша исправа, согласно со чл. 21 од ЗИП со барав-е во
случа] На приговор предлогот да се смета за тужба, .не е приложен
договор за месна надлежност на суДот, ако се поднесе приговор, мес
НО надлежен суд во спор от е општо месво надлеЖIIИОТ суд од чл. 48
ст. 2 ОД ЗПО.

Од образложението:
Како што се гледа од предметот, постапката по OBOj спор е

иницирана со предлог за извршуваlЬе, врз основа на веродостоjна

274



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

исправа, согласно со ЧЛ. 21 од ЗИП, и со баран,е ВО случа] на при
говор предлогот да се смета како тужба. Кон предлагат за извршу
ван.е доверител от, сега тужителот, не приложил договор за догово
рена месна надлежност во смиспа на чл. 70 ст. 4 од зпп, туку тоа
1'0 сторил дури со поднесок, изгаснуватйи се по навадите од пригово
рат на должникот, сега тужениот.

При таква состоjба првостепениот суц правилно постапил кога
саогага месна надлежност ja засновал врз основа на чл. 48 ст. 2 од
3П11, бидейси при претходно испитуватье на тужбата немало основ за
поинаква одлука. мегутоа. поради тоа што тужителот, како доверител,
во предлагат за извршувагье не приложил доказ за договорена над
лежиост. произлегува дека се согласил со месната надлежност на
првостепениот суд. ЗПП не дава можност во текот на постапката ТУ
жителот да истакиува приговор на месна ненадлежност. повикуваши
се на договорат за месна надлежност во смиела на чл. 70 од зпп, ако
тоа не го сторил во самата тужба.

(Решение на Стопански от суд на Македониjа, Ссж. бр. 965/89 од
10. V 1989 г.)

83. Признаван-ето на тужбеното баравьв ОД страна на адвокат
ски приправвик во спорот со вредност под пропишаниот износ од чд.
91 од ЗПП, ко] застапувал со ааменичко полномошво издадено од
адвокат ка] ко] е вработен, ja Обврзувастранката.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Како што се гледа од списите во предметот, полномошникот на
тужениот е адвокат од С. без ограничуватье, така што то] имал пра
во во смиела на чл. 95 ст. 1 т. 1 од зпп, да го признае тужбеното
баратье. Согласно со чл. 95 ст. 3 од 311П, пропишано е дека адвока
тот може да го заменува адвокатски приправник ко] е вработен ка]
него и тоа само пред судот од прв степен, под условите од чл. 91
од 3ПП.

Согласно со чл. 91 од 3ПП, во имотните спорови со вредност
до 2.500.000 дин., како ПОЛНОМОшникможе да се [авуваат пред судот
и лица кои немаат положено правссуден испит, па според тоа само за
овие спорови адвокатски приправник може да се jави како эаменик
на адвокатот ка] кого е вработен. Пропишаниот износ е лимитиран
со измените на ЗПП ("Сл. л. на СФРJ" бр. 74/87), а признанието е
сторено по гоа, односно на 24. II 1988 г.

При ваква состоjба произлегува дека адвокагскиот приправник
вработен ка] полномошник на тужениот адвокат од С., по ово] спор
можел да го заменува во потполност адвокатот, така што даденото
признание од негова страна на дел од утужениот главен долг со ка
мата произведува правно деjетво при положба што располагането не
е во спротивност со чл. 3 т. 3 од 3ПП.

(Пресуда на Стопанскиат сул на Македониjа, Ссж. бр. 816(88 од
17. УI 1988 г.)
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В4. Нс е сторена суштествена повреда На одредбите на процес
на постапна од ЧЛ. 354 ст. 2 т. 8 од ЗПП, ако странките во постапка
та пред првосгепениоз- суд не иставиале бараше да го употребуваатсвоют [азик.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Неоснован е жалбенист навод за сторена суштествена повреда
на одредбите на процесна постапка од чл. 354 ст. 2 т. 8 од зпп во
кога е пропишано дека оваа повреда се прави ако спротивна на
опредбите на зпп, судот ке го одбие баразъето на странката во пос
тапката да ги употребува свогот [азик и писмо и да го следи текат
на постапката на сво] jазик, а странката се жали поради тоа. Како
што се гледа од списите во предметот, за тужителот како законски
застапник, се jавувал эаменикот на jавниот правобранител на општи
ната Л. ко] во постапката не истакнал баратье да му се овозможи
толкувач за да ja следи постапката на српскохрватски jазик. Од дру_
га страна не станува збор за неука странка, па судот да требало по
себно да му укаже на. неговите права во смиела на чл. 102 ст. 2 од
зпп, во ко] случаj евентуално би можело да стане збор за релативна
суштествена повреда на постапката според чл. З54 ст. l' во врска со
чл. 102 ст. 2 од 311П, што во ово] случаj не може да наjде примена.
Исто така нема повреда на постапката од чл. З54 ст. 2 т. 8 од зпп,
бидеj'ки предуелов е странката да истакнала барагье за одредуван.е
толкувач, а тоа од првостепениот суц да му било ускратено;

(Пресуда на' Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. З06/88 од
9. II 1989 г.)

85. Кога Mery исти странки за исто барав-е и идентичен фак
тични основ течат два процеса, приговор за течезье на процес со успех
може да се истакне во постапката по оно] предмет по ко] во смиела
на чл. 194 ст. 1 од ЗПИ тужбата му била доставена на тужениот по
доцна, Koja ке биде отфрлена без оглед на тоа што таа е заведена
ПОД помал броj.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд во обжаленото решение констатирал дека за
истата правна работа мегу иетите странки веке тече процес под П.
бр. 2171/87. Забележително е дека ово] процес е со помала броjка во
уписник и носи П. бр. 750/87, што значи дека тужбата во судот е
заведена пред да биде заведена тужбата по предметот П. бр. 2171/87.
Мегутоа, . ова не мора да значи дека ово] процес започнал подоцна
по наведениот предмет, имаjки предвид дека согласно со чл. 194 ст.
1 од 3ПП, процесот почнува да тече со доставуван.ето на тужбата
на тужениот.

Според наогагьето на ово] суд, фактот : кога почнал да тече
процесот по наведените' два спора е од суштествено эначетье за при
мена на чл. 278 ст. 2 од' зпп, односно по ко] спор тужбата ке биде
отфрлена, односно треба да биде отфрлена, под исполнети закон ски
претпоставки по оно; спор по Koj' што процеоот почнува да тече
поДоцна.

(Решение на Стопанскиот суд на Маке'дониjа, Ссж. бр. 117/88 од
12. II 1988 1'.)
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86. Странката со успех ве може да истакиува дека била непра
вилно застапувана на рочиштв за главна расправа на кое било одре
дено мирувавьв ва постапката, во жалба против решение донесено сог
ласно со чл. 217 ст. 3 од зпп, а ова нешто со успех можело да се
истакне само во жалба против решението со кое било одредено мируван.е на постапката.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Со првостепеното решение е констатирано повлекувагье на туж
бата со примена на чл. 216 и 217 ст. 3 од ЗПП.

Тужителот во жалбата против ова решение навел дека бил
неуредно застапуван на рочиштето кога било одредено мируватье на
посгалката.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована. Жал
бените наводи не ги прифатил бидеjrки и да се точни, тие не се од
влиjание за об~{алената одлука од следниве причини:

. Во жалбата се оспорува преземеното деjствие од страна на
полномошникот на тужителот Л. Т. ко] приетапил пред судот на
рочиште за главна расправа на 6. IV 1987 г. кога било одредено ми
руватье на постапката. Мегутоа, потоа првостепениот суц донел фор
мално решение за мирувагье на постапката, кое тужителот го примил
на 9. IV 1987 Г. и не го обжалил, поради што станало правосилно.
Тужителот не барал ни врайан,е во поранешна оостоjба, за да го
анулира деjствието преземено од неовластен полномошник. Понатаму,
непобитен е и факгот дека, по приемат на решението за мируватье
на постапката. тужителот не дал предлог за продолжувагье на постап
ката во смиела на чл. 217 ст. 2 од ЗПП. Поради сево ова настапила
претпоставката дека то] ja повлекува тужбата во смиела на чл. 217
ст. 3 од зпп.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 56з/88 од
13. IV 1988 г.)

87. Ке се смета дека тузкителот ja уредил тужбата по однос
на тужениот, кога во тужбага како тужен е назначен правен субjект
ко] престанал да постои, единствено ако наместо НеГО ro означи прав
ното лице кое е правен следбенин ва првобитно озвачевиот тужен.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Како што се гледа ОД списите Ба предметот, како тужен било
назначено правно лице кое не постои. Првостепениот суд, согласно
со чл. 82 од ЗПП, во текат на целата постапка, по службсна долж
ност, внимава дали лицето кое се поjавува како странка може да
биде странка во постапката, во смиела на чл. 83 од ЗПП, па пра
вилно постапил кога го повикал тужителот. да изврши потребни исправ
ки од тужбата за да го отстрани констатираниот недостаток. За тоа
му оставил рок од 5 дена, но тужителот го отстранил недостатокот
дури по протек на еден месец, а во мегувреме било донеоено обжале
ното решение. Во писмото судот му обрнал внимание на тужителот
дека во состав на РО "Г. Р." постотат две 0О3Т, 11 тоа "М" и "П".

(Решение на Стопанскиот суц на Македониjа, Ссж. бр. 568/88 од
13. TV 1988 г.)
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88. На ООЗТ ИО сгеча] ДОС1 авата на писмената ке се врши во
согласност со ЧЛ. 134 ст. 1 од ЗПП, а не на стечатвист управник како
на зако нски застапник, (огласно со чл. 138 т. 1 од ЗПП.

Од о б р а л л о ж е н и е т о .

Со оглед на тоа што со поведуватьето на постапката за стечаj
тужителот како правно лице и натаму постои и прететавува ОЗТ со
ограничена дсловна способност, во смиела на чл. 134 ст. 1 и чл. 142
ст. 3 од ЗЛП, достава за организациjа во етечаj се врши со преда
ван-е на писменото на ~ицет!) овластено за приман-е на писмената,
или на рабстникот ко] ke се затекне во канцелариjата, односно де
ловната просторига. поради што не е потребна лична достава на сте
чаен управник, а со примена на чл. 138 ст. 1 од 311П како на закон
ски застапник.

(Решение на Сгопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 717/88 од
10. У 1988 г.)

89. Сгорена е суштеетвена повреда на одредбите од процесната
постапка од чл. 354 ст. 1 во врека со чл. 197 од ЗПП, кога во туж
бата како тужени се назначени дваjца, со предлог тужбеното баразье
да се уважи сирема втори от тужен во случа] ако правосилно биде
одбиено спрема оно] ко] во тужбата е назначен како прв, а првосте
пеННО1' суд со иста пресуда мериторно одлучувал спрема дващата
тужени.

Од о б р а зл о ж е н и е т о ,

Со обжалената пресуда платниот налог е одржан во сила спре
ма тужениот РО "К. С." од Т. М. и тужбеното баран.е спрема него е
уважено, а истиот платен налог е укинат спрема тужениот РО "Ч"
ООЗТ "Т. М." од Ш. 11 тужбеного баран-е спрема наведениот тужен
е одбиено како неосновано.

Тужениот со навремена жалба [а обжалил првостепената пре
суда во делот во ко] е одбиено тужбеното бараьье спрем а тужениот
РО "Ч". ООЗТ "Т. М." од lП., а поради сторена суштествена повреда
на опредбито од процесната постапка од чл. 354 ст. 1 во врека со
чл. 197 ОД З11П.

Стопанскиат суд на Македониjа смета дека се основани жал
бените наводи на тужениот и дека првостепениот суд со донееува
н.ето на обжалената пресуда и во постапката што и претходела
ja сторил горенаведената суштествена повреда на одредбите од про
цесната посгапка од чл. 354 ст. 1 во врека со чл. 197 од зпп.

Имено. тужителот го поставил тужбеното баратье во смисла на
чл. 197 од зпп супсидиjарно по однос на тужениот РО "Ч." 0О3Т
,.Т. М." од 111., така што барал тужбеното баратье да биде уважено
сирема горенаведенист тужен во случаj правосилно да биде одбиен
спрема тужениот РО .к. С". од Т. М.

Во случаj на така поставено тужбено баран-е на тужителот, пр
восгепенист суд бил должен да ja има предвид горенаведената за
конска одредба од ЗПП. Според оваа одредба кога тужителот поста
вил супеидигарно тужбено барагье спрема второтужениот, па бара
JЬeTO биде уважено спрема еден од тужените, за бараJЬето спрема
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други от мериторно l.се се одлучува. 3а тужбеното баран.е спрема
другист. одбиено спрема наредниот тужен, еудот !се одлучува дури
по правосилноста на одлуката со кое е одбиено тужбеното баратье
спрема тужениот ко] во тужбата е наведен пред него. Во случагов тоа
е РО "к. с." од Т. М. Судот С должен да се придржува за така поста
вените граници на одлучуван.ето, бидеjки во спротивно неправилно
одлучувал првостепениот суд со што се повредени процесните инте
реси на тужителот, а се доведени во прашатье и материjалноправните
интереси спрема второтужениот.

(Решение на Стопанскиат суд на Македониjа, Ссж. бр. 1571/87
од 10. хп 1987 г.)

90. Настанува закон ската последица за повлекувавьв на тужба
та од чл. 499 ст. 2 односно од чл. 465 ст. 1 од ЗПП ако на закажа
ното рочиште за главна расправа за странките приетапи лице без
полномошно, а ово] недостагок не се отстрани во определениот суд
ски рок.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Правилно е становиштето на првостепениот суд кога донел ре
шение во смиела на чл. 499 ст. 2 од 311П и тужбата на тужителот
ja сметал за повлечена, па платниот налог го укинал. поради гоа што
за тужителот на второто рочиште за главната расправа приетапило
лице кое немало полномощно. а во судскиот рок од 10 дена тоа не
му го доставило на судот, Во случагот тужителот директно бил уред
но поканет за второто рочиште за главна расправа, како и за првото,
а на рочиштето се jавило лице без полномощно. па му е дадено
еудски рок од 10 дена за да достави полномошно. Во дадениот сулски
рок полномошникот на тужителот не доставил уредно полномошно,
поради што, правилно смегал првостепениот еуд дека тужителот,
иако бил уредно поканет на второто рочиште за главната расправа
не се jавил. Така при посгоетье и на другите услови од чл. 499 ст.
2 од 31111 на второто рочиште за главна расправа настапиле закон
ските последици од наведениот член.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 383/85
од 04. IV 1985 г.)

91. Доколиу решението со кое е констатирано дека наетапило
мируван-в на постапката им биде доставено на странките по протек
на 6 месеци, нема место за донесуватьв решение од чл. 217 ст. 3 ОД
ЗПП, а ако судот го стори тоа, прави сушгествена повреда на од
редбите од процесната постапна од ЧЛ. 354 ст. 2 т. 7 од ЗПП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Со обжаленото решение тужбата на тужителот против туже
ниот е сметана за повлечена, па платниот налог е укинат во смиела
на чл. 217 ст. 3 од зпп.

Бака одлучил првостепениот суд иако не е спорно дека реше
нието за мируватье на постапката тужителот го добил по една година
од денот кога настанило мирувавето на постапката во смиела на чл.
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216 од ЗПП. Првостепеииот суд смегал дека за да ги избегне после
диците од чл. 217 ст. 3 од ЗПП, тужителот гребало по добиван.ето
на решението за мируван.е Еа постапката. да го обжали, бидеj,ки
немал законска 1\ЮЖНОСТ да поднесе предлог за продолжуван.е на
постапката. затоа што помииале сите рокови ОД чл. 217 од зпп.

Стопан скиот суд на Македонига смета дека ваквото становиште
на првостепенист суд е неправилно. Имено, за да настапат правните
последици од чл. 217 ст. 3 од ЗПП претпоставка е дека на странката
во случагов на тужителот. му е доставено во рок од шест месеци
решението со кое е констатирано дека настапило мируван-е на по
стапката. Доколку гоа решение не й е доставено на странката во
навсдениот рок, со пропуштатье на доставуван.ето на наведеното ре
шение од судот. на неа не й: е дадена межност да поднесе предлог
за продолжуван,е на постапката ко]» мирува, Ова фактички значи
дека тужигелот е лишен од своето право да расправа пред супот,
поради што второстепе:ниот суд смета дека со донесуватьето на обжа
леното решение првостепениот суд сторил суштествена повреда на
одредбите на процесната постапка од чл. 354 ст. 2 т. 7 од 3ПП.

(Решение на Стопански от суц на Македониjа, Ссж. бр. 1076/88
ОД 07. УI1 1988 Г.)

92. Кога но притоворог против платниог налог се приговара
само на месна надлежиост на судот, се смета дека е вложен целосен
приговор против платниот налог.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Со приговорат против платниот налог тужениот приговорил на
месната надлежност на Општинскиот суд ВО Б. Ш., предлагазки плат
ниот налог да се укине. Првостепениот суд донел пресуда според
опредбите на чл. 496 од ЗПП, без закажуван,е рочиште за главна
расправа бидеjки сметал дека тужениот со приговорот против плат
ниот налог не ja оспорил оснонаноста на тужбеното баран-е, ТУКУ
само месната надлежност на наведениот суд, па прифайагйи ja мес
ната надлежност на Окружниот стопански суд во Б. донел мериторна
одлука без расправа.

Според мислен.его на Стопанскиот суд на Македониjа ваквото
правно становиштс на првостепениот суд с неправилно, од причини
што тужениот ПО законскиот рок поднеп при говор против платниот
налог во ко] навел дека' Општинскиот суд во Б. Ш., не е месно
надлежен да решава по тужбата на тужителот ко] предложил платниот
налог да се укине.

При ваква положба ПРИГОБОРОТ на тужениот се третира како
ПРИГОВОР против платниот налог, а не, како што неправилно смета
првостепениот суд. дека тужениот приговорил са1\-1Она месната над
лсжност на судот, а не и дека [а оспорил основаноста на тужбеното
баран-е. А гоа од кои причини го оспорува платниот налог и пред
лага да биде укинат. жалителот правилно смета дека би имал мож
ност да го каже во текот на рочиштето за главната расправа што
треба да се одржи пред месно надлежниот суд во Б.

Поради гореизнесеното првостепениот суд нема услови да до
Ессе одлука во смиела на чл. 496 од 3ПП, бидеj-Ji".имегу странките
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останала спорна фактичката положба, односно дали тужениот има
обврска да му го плати на тужителот спорниот износ, или не. А
гоа судот kC ГО утврди со изведуван.е на предложените докази што
се настаат во списите во предметот.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 430/87
од 14. fv 1987 г.)

93. Кога паричното побарувшьв е обезбедено со меница според
ЗОПКОС, а доверителот има право на затезна или договорна камата
од егасаноста На долгот до огасаноста на меницата за плайавьв, по
баруватьето на ИМе пресметана камата стасува со денот на егасаноста
на менипатя за плайавье, па единствено од то] ден може да се оства
ри право на процесна камата.

Од образложението:

Основани се жалбените наводи на тужениот дека првостепениот
суд при донесувагьето на обжалената пресуда погрешно го применил
материталното право на утврдената фактичка положба. Првостепе
ниот суд правилно смета дека тужителот има право на процесна
камата на утужената пресметана камата. Мегутоа, првостепениот суд
погрешно заклучува кога смета дека тужителот има право на процесна
камата од утужуватьето иако е неспорно дека стасала за плайатье по
утужуван.ето меницата со ко] а е обез бедено плайан.его на гпавниот
цолг (за ко] долг е и пресметана утужената камата од неговата стаса
ност до етасаноста на меницата за плайан.е). Ова е поради тоа што
право на процесна камата може со успех да се остварува само во
случа] на основано поднесена тужба за утужен главен долг - пресме
тана камата.

Во случагов тужигелот утужил пресметана камата пред да ста
саат за наплата мениците така што немал право тогаш да поднесе
тужба за уту-жената пресметана камата. Со оглед на тоа што во текат
на постапката мениците стасале за наплата и тужителот со такво
право се здобил тогаш, право на процесна камата тужителот има по
стасаноста на мениците за наплата, а не во моменгот на утужува
зъето, кога немало услови за процес, и тоа во смиела на чл. 279
ст. 2 ОД ЗПП.

(Пресуда на Стопанскиат суд на .Македониjа, Ссж. бр. 1229/88
од 07. VП 1988 г.)

94. Неоставшьето нариалку 8 дена од приемет на поканата до
одржувазьето на подготвителното рочиште прететавува суштествена
повреда на одредбите на процесната постапка ОД чл. 354 ст. 1 во
врека со чл. 286 ст. 1 од ЗПП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Основани се жалбените наводи на тужителот дека првостепе
ниот суд со донесуватьето на обжаленото решение сторил суштестве
на повреда на опредбите на процесната постапка од чл. 354 ст. 1 од
ЗПП, а во врека со ЧЛ. 286 ст. 1 од иетиот закон. Имено, од увидот
во списите во предметот, односно од повратницата за примена покана
за главна расправа се гледа дека за главната расправа закажана за
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27. VIII 1985 Г., полномошникот на тужителот примил покана на
21. VПI 1985 г. Мегутоа. согласно со чл. 286 ст. 1 од ЗПП, регули
рано е дека подготвителното рочиште треба да биде одредено така
што на странката да и се остави доволно време за подготвуватье,
а наjмалку 8 дена од приемот на поканата. Има}ки ja предвид
горенаведената законска регулатива, а со оглед на фактот што од
добивазъето на поканата за главна расправа до главната расправа
тужителот немал оставено рок од 8 дена, во случагов со неправилна
примена на чл. 286 ст. 1 од ЗПП, дошло до донесуваьье незаконита
и неправилна одлука, односно до решение на судот со кое тужбата
на тужителот е сметана за повлечена и платниот налог е укинат,
во смисла на чл. 465. ст. 1 од ЗПП.

Решение на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 276/86
од 11. III 1986 г.)

95. На вейе заснована месна надлежиост по спор заведен пред
створане на постапката за стеча] и редовна ликвидациjа нема место
за приговор за засновазьв нова месна надлежиост според седишгето
на странката во стеча] односно редовна ликвидациjа.

Од образложението:

Со обжаленото решение првостепениот суд ja сметал за повле
чена тужбата од тужителот и платни от налог го укинал, во смиела
на чл. 465 ст. 1 од ЗПП.

Во жалбата против горенаведеното решение тужителот наведува
дека при одлучуван.ето судот не ja имал предвид одредбата од чл.
53 од ЗПП, според кога исклучиво месно надлежен за одлучувагье е
судот ко] спровецува стечаjна. односно ликвидацисна постапка, а тоа
е судот во седиштето на тужителот, а не судот во седишгето на
тужениот, во ко] и била поднесена мандатна тужба,

Одлучуваj.Ки по жалбата на тужителот Стопанскиот суд на
l\1акедониjа ja одби како неоснована. потврдуварйи го првостепеното
решение од следниве причини:

Неспорно е дека за време на поднесувагьето на мандатната
тужба над тужителот не била отворена постапка за редовна ликви
дациjа, Во текот на првостепената посталка поточно на 04. IП 1988
1'., ликвидациониот управител со подавка го известил судот дека нема
да присуствува на закажаното рочиште за главна расправа, бидейси
над тужителот е отворена постапка за редовна ликвидациjа, поради
што судот треба да го достави предметот на одлучуватье на месно
надлежниот, т. е. Окружниот стопански суд во С. Б., а БО смиела на
чл. 63 од ЗПП. Првосгепениот суд го донел обжаленото решение,
кое според мислен.ето на ово] суд е правилно, поради тоа што иако бил
уредно повикан на првото рочиште за главна расправа. тужителот
не се jавил, па настапиле законските последици од чл. 465 ст. 1
од ЗПП.

Неосновани се жалбените наводи на тужителот дека првостепе
ниот суд не е месно надлежен за решавагье на спорот. Согласно со
чл. 63 од ЗПП, регулирано е дека за судетье на споровите кои ке
настанат во текот и по повод на стечаjната постапка искпучиво месно
надлежен е судот на чие подрачjе се наога судот ко] ja спровецува
стечаjната постапка. ИмаN{и го предвид ова, макар и да се земе
предвид поширокото ТОЛКУВaIьена наведениот член, па да се смета и
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дека тоа се однесува и за ликвидационата постапка, во случаjот не
може да се примени горенаведената законска одредба за одредуваThе
на месната надлежност на судот, бидегйи месната надлежност во
наведените спорови, според ово] член, се одрсдува само ако се работи
за стечаjна постапка, одноено ликвидационата постапка ко}а е во
тек БО времето на поднесуван.ето на тужбата до судот. Затоа порано
заснованата месна надлежноет ка] другиот суд. како што е во случа
[от кога е заснована месна надлежноет на Окружниот стопански суд
ЕО С., не може да се менува поради тоа што подопна е поведена
стечатна. одно сно ликвидациона постапка, без оглед на нивиата за
емна поврзаност.

(Решение на Стопанскиот суд на Македонига. Ссж. бр. 1426/88
ОД 22. IX 1988 г.)

96. Ако странната, кон Koja се придружил вмешувачот во смиела
на чл. 206 ст. 1 од ЗПП, не вложила жалба против донесената суд
ска одлука, жалбата на вмешувачот е недозволепа.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Стопанскиат суд на Македониjа ео решение ja отфрлил како

недопуштена жалбата на вмешувачот изjавена против пресудата на
првостепениот суд од следниве причини:

Во чл. 206 ст. 1 од ЗПП е регулирано дека лице кое има пра
вен интерес една од странките да успее во процесот што тече мегу
други лица може да се придружи кон таа странка. Во чл. 207 од
истиот закон е регулирано дека судот донесува одлука за вмешува
гьето на тоа лице во процесот на страна на една од странките, па
во смисла на наведената законска одредба допуштено е вмешуваьье
на РО "А" ад С. на страна на тужениот РО "Е." ООЗТ "Е." од С.

По донесуватьето на првостепената пресуда. како што екажано
погоре, жалба не поднеле ниту тужителот ниту тужениот. Во смиела
на чл. 208 ст. 4 од ЗПП, регулирано е дека процесните деjствиjа
на вмешувачот :имаат правно деjство за странка а кон кога се
придружил ако не се во спротивност со неjзините деjствиjа.

ИмаjlКИ ja предвид наведената закон ска регулатива, [асно и не
двосмислено е дека при фактот што не поднел жалба тужениот
на чиjа страна се вмешал вмешувачот "А." вмешувачот нема право
да изjавува жалба, бидеjlКИ тоа е спротивна од интересите на сгран
ката, ВО случаjов на тужениот на чиjа страна РО "А." е вмешан во
спорат. Во таков случаj поднесената жалба на вмешувачот е во
спротивност со деjствиjата на тужениот, па таквата жалба е недо
пуштена.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1125/88
од 12. IX 1988 г.)

97. За настапуваlЬе на правната последица тужбата да се смета
за повлечена во смиела на чл. 499 ст. 2 од ЗПП, не е ОД влиjание
ограничуаавьето од чл. 332 ст. 5 од ЗПП за прибавуватье на дока
зите за уредна достава на поканите туку се смета дека правната
последица настапила на денот на одржуван.ето на второто рочиште.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Неосновани се жал бените наводи на тужителот дека првостепе

ниот суд. спротивна на чл. 332 ст. 5 ОД ЗПП, утврдил дека уредната
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покана од тужителот е примена по истекот на 30 дена. Ова е од
причина што оваа одредба нема примена во конкрегииов случаj, со
оглед на тоа што одредбата се однесува на постапка на кога се
донесува пресуда поради изостанок, а одредбата од чл. 499 од ЗПП
не го ограничува времето за утврдуван.е на приемат на пратката, во
случаjов покана за рочиште за главна расправа.

(Решение на Стопанскиот суд на Македонига. Сок бр. 2090/88
од 21. хп 1988 г.)

98. Кога па платниот налог е даден приговор во еден дел,· а
подоцна во текот на постапката тужитело- целосно J{e ja повлече
тужбата и: ke се откаже од тужбенотп баршье, судот ilie го укине
платниот налог само во приговорениот дел, бидеjки во неприговоре
ниот дел платни От налог станал правосилен.

Од образложението:

Првосгепениот суд правилно навел во обжаленото решение дека,
според чл. 450 ст. 2 од ЗПП, платниот налог станува правосилен во
делат во ко] не е нападнат со приговор. Според тоа, по повод под
несскот на тужителот од 15. V 1987 г., првостепениот суд, поради 01'
кажуван-ето од тужбеното баран.е, можел да одлучува само во рам,
ките на делот од платн:иот налог ко] бил нападнат со приговорот,
додека за останатиот дел од платниот налог, според споменатиот
пропие, можел само да ja констатира неговата правосилност.

(Решение на Сгопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1595/87
од 14. ХII 1987 г.)

99. Споровите настанати во врека и по повод постапката за
присилно порамнуватьв не можат да се третираат како спорови наста
нати во текот и по ПОБОДна стечаjната постапка, иако поетапката
за присилно порамнуваtье е пропишана во 3СПОЗТ, па нема место
за примена на чл. 63 ОД ЗПП.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Член 63 од ЗПП пропишува дека за судетье во споровите што
настануваат во текат и по повод на стечаjната· постапка исклучиво
месно надлежен е судот на чие подрачjе се наога судот што ja
спроведува извршната односно стечатната постапка. Во конкретниов
случаj, спорат не настанал ниту во текот ниту по повод на стечатната
постапка, Погрешно е правното становиште на првостепениот суд
кога зема дека постапката за присилно порамнуван.е претставува
само фаза на стечатната постапка .. Одредбите за постапката за стечаj
во времето на донееувавето на обжаленото решение ги содржи
ЗСПОЗТ. Според чл. 96 од споменатиот закон дадена му е можност
на должникот да предложи присилно порамнувагье. и тоа во постап~
ката за утврдуватье :на условите за отворатье на постапката за стечат
(чл. 95) тоа значи дека до ово] момент се уште нема отворена сте
чаjна постацка.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 650/87
сд 18. V 1987 г.)
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100. Делоr од диспоэитивот на првостепената пресуда со ко]
судот одлучувал наДБОР од тужбеното баратье, второстепениот суд
~O применя на чл. 372 од ЗПП ке го стави ВОН сила, преиначуваjliи
Ja на таков начин првостепената пресуда.

Од о б р а з л о ж е н и с т о ,

Ово] суд наога дека во конкретната правна работа во обжале
ниот дел првостепениот суд погрешно ги оценил поднесоците и
другите изjави на расправните записници од тужениот. утврдува+йи
дека истакнал противтужбено баран.е за износот во обжалениот дел.
Напротив, од дадените изjави произлегува дека истакнал противтуж
бено баратье на име пресметана камата на главниот долг по стапки
определени со одлуките на СИС за пернодот од 18. УI 1987 Г., до
15. ХII 1987 Г., во апсолутен износ од 1.183,889 дин., а не и камата
на то] износ. Имаjки предвид дека првостепениот суд со погрешна
оцена на писмените докази прифатил дека такво противтужбено ба
ран.е е истакнато, то] одлучувал за ова баран,е надвар од против
тужбата и со тоа сторил повреда на чл. З54 ст. 1, во врека со
чл. .2 ст. 1 од ЗПП. Поради тоа, врз основа на чл. 342 од зпп
следуваше жалбата да биде уважена, обжалената пресуда во ово] дел
да биде преиначена и ставена ван сила.

(Пресуда на Стопанскиат суд на Македониjа, Ссж. бр. 227/89
од 6. II 1989 г.)

101. Кога 'во спор од мала вредност на првото рочиште за глав
ната расправа за тужителот, ко] е уредно повикан, пристапи лице
без полномошно, а судот не му дозволи да преземе деjст'виjа во
постапката, настанува законска претпоставка за повлекуватьв на туж
бата.

Од о б р а з л о ж е н и е то ,

Според наоган.ето на ово] суд, првостепениот суд правилно по
стапил кога нашол дека не постоjат оправдани причини за врайагье
во поранешна состоjба, бидеjки се работи за спор од мала вредност,
а тужителот уредно повикан на првото рочиште за главната расправа
не се jавил, бидеjlКИ лицето кое пристапило без полномошно прво
степениот суд не го прифатил, а со тоа настанала и законеката прет
поставка за примена на чл. 465 ст. 1 од зпп, поради тоа што
неговото отсуство со ангажирагьето на полномошник без уредно пол
номошно не може да се прифати како оправдана причина за нецоага
тьето.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1343/89
од 11. VП 1989 г.)

102. Кога притоворот против издадениот платен налог се подне
сува од неовластено лице, на тужениот не му следуваат трошоци
за вложениот приговор.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Правилно постапил првостепениот суд кога на тужениот не
му досудил трошоци за приговор бидеjки приговорот е изjавен од
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неовластено лице. Тужителот ja тужел ТПРО "С." ООЗТ "П." од С.,
кога при утужуватьето не поето ела, па во конкретната правна работа
не можела во неjзино име приговор да падне сува ППРО "С." од
С., дека усвоениот платен налог била должна да го врати, па бидеj.Ки
тоа не го сторила, направените трошоци се поради неjзини пропусти.

(Решение на Стопанскио-г суд на Македонига. Ссж. бр. 1864/89
ОД 14. ХI 1989 г.)

103. Постои преиначувазье на тужбата во смиела на чл. 191 ст.
1 од ЗЛП ако тужителот во текот на постапката, наместо првобитно
истаннатото баратьв од еден договорен однос, истакиува друго баран-е
што произлетува од друг договорен однос.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Како што се гледа од списите во предметот, тужениот по извр
шеното вештачегье и по дополнуван.ето на вештачен.ето со поднесо
кот од 2. УI 1989 Г., го поставил како ДОЛГ тужбеното бараэье врз
основа на договор за издаван-е странски гаранции бр. 43/81 од 16.
\71 1981 Г., и бр. 4032841/143, наместо по договорот за странски га
ранции бр. 1/81, како што го истакнал првобитно. На таков начин,
според наоган.ето на ово] суд, тужителот ИЗВРШИЛ преиначуван.е на
тужбата, променувайси ja идентичноета па баран-ето бидеjiКИ прво
битно истакнатото баран-е го засновал врз фактичката состо] ба про
излезена од правниот основ од договорот бр. 1/81. Потоа баран.ето
го засновал врз основа на факти настанати врз основа на правилен
однос по договорите 43/81 од 16. УI 1981 Г., и гаранциjата бр.
4032841/143, а со тоа поставува ново баран-е, но не и да го измени
само правниот основ за ко] судот не е обврзан во смисла на чл.
186 ст. 3 од ЗПП, односна дека се работи за преиначуватье на туж
бата во смиела на чл. 191 ст. 1 од ЗПП.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1909/89
од 14. хт 1989 г.)

104. Кога тужениот lie го признае тужбеното баратьв со подне
сок без расправа. судот е должен веднаш да донесе пресуда по при
знание, па нема 0(Н08 по признанието да одржува рочиште за главна
расправа. ниту тужителот може по дадената изjава за признаване па
тужбеното барагьв да го. зголеми тоа баране.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Како што се гледа од списите во предметот, тужениот со под
несокот од 20. УI 1988 Г., изjавил дека го повлекува приговорат против
решениет о И. бр. 16843/87 од 27. IV 1987 Г., со кое беше дозволено
предложеното извршуван.е, а на записникот од 21. УI 1988 г. прво
степенист суд констатирал дека таквата изjава ja прифайа како при
знаватье на тужбеното баран-е, за понатаму во ИС1'ИО1'записник ПО1'оа
ТУЖИ1'ело1'да дава изjава со Koja истакнува зголемено тужбено бара
IЬe за каматата на главниот долг. Првостепенио1' суд, во смиела на
чл. 191 ст. 2 од ЗПП, го ДОПУШ1'илИ го уважил зголеменото 1'ужбено
бараlЬС.
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Мегутоа, според наогаььето на ово] суд чл. 331 од ЗПП одре
дува дека ако тужениот до заклучувагьето на главната расправа го
признае тужбеното баран-е без натамошно расправане. ако се рабо
ти за признание кое не е во спротивност со чл. 3 ст. 3 од ЗПП,
судот КС го уважи тужбеното баран-е. Во конкретни от случа] прво
степенист суд во таа смиела одлучи во изреката на обжалената пре
суда под т. П. На таков начин, бидеjiКИ признанието и располагаэьето
било дозволено и прифатено од страна на првостепениот суд процесот
бил завршен, така што првостепениот суд бил должен веднаш по
приемот на поднесокот од тужениот за признавагье на тужбеното
баран.е без расправа да донесе пресуда по признание, па немало
основ по признанието да одржува рочиште за главна расправа, ниту
тужителот можел по дадената изjава за признаван.е по тужбеното
баран-е да го зголемува тужбеното баран-е. А бидеjlКИ тса било сто
рено, првостепениот суд, бил должен тоа да не го дозволи.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 823/89
од 12. УI 1989 г.)

105. На искпучивата месна надлежиост од чл. 63 од 3ПП за
спорови кои наетануваат по повод и во врека со стечаjпата постапка,
не влизае времето кога настанало побарувавьето - предмет на спо
рот, ТУКУ времето кога спорот е поведен пред судот, па месната над
лежиост врз основа на ово] пропие се заснова за сите спорови пред
судот ко] што ja води стечаjната постапка против стечаjниот доджвик
по отворан-ето стеча] врз една од процесните странки.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Со обжаленото решение првостепениот суд се огласил за месно
ненадлежен и предметат му го отстапил на Окружниот стопански
суд во С., како месно и стварно надлежен суц. бидеj/ки не се рабо
тело за спор што настанал во текат и по повод на стечаjната постапка,
па да има место за примена на чл. 63 од ЗПП, ако се имало во
предвид дека фактурите од кои произлегувало побаруватьето се од
февруари и март 1987 година, а стеча[ната постапка била отворена
во месец април истата година.

Ово] суд, сдлучувайси по изjавената жалба, го укинал обжале
ното решение и предметот му го вратил на првостепениот суд на
повторно судегье, наогайси дека се оановани жалбените наводи оти
првостепениот суд точно не ги утврдил ден от кога е отворена сте
чатната постапка и денот кога е поднесена тужбата, а што било од
влиjание за правилната примена на чл. 63 од ЗПП.

При повторното постапуватье првостепениот суд е должен да
ги утврди решавачките факти на кои е укажано, при што треба да
има предвид дека врз искпучивата месна надлежност од чл. 63 од
ЗПП за споровите кои настануваат по повод и во врека со стечатната
постапка не влиjае времето кога настанало побаруватьето кое е пред
мет на спорот, туку времето кога е поведен спорот пред судот, А
месната надлежност врз основа на споменатата одредба се заснова
за сите спорови пред судот ко] ja води стечаjната постапка против
стечаjниот должник, а кои ке бидат заведени по отворан-ето на сте
чаjот на една од процесиите странки.

{Решение на Стопанскиат суд на Македониjа, Ссж. бр. 342/89
од 7. 111 1989 г.)
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106. Ако покра] лице од чл. 489 ст. 1 од ЗПП во спор от учес
твува и физичко лице, како сопарничар, тоа има право на ревизиjа
ПО:"; иетите услови како и лицата ОД чл. 489 ст. 1 ОД ЗПП.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд. постапувайси по изjавената ревизиjа на тре
то тужениот А. А., нашол дека вредноста на предметат на спорот
на побие ниот дел на правосилната пресуда е во износ од 79.100,00
ДИН., и дека не го преминува износот од 300.000,00 дин., па при
ваква положба то] СУД правилно постапил кога предметната реви
зиjа ja отфрлил како недозволена, согласно со чл. 389 во врска со
член. 497 ст. 1 од ЗПП, поради што во таа смиела се неосновани
жалбените наводи.

Ова е од причина што според чл. 491 од ЗПП правилата на постап
ката во стопанските спорови ке се применуваат и кога во спорат
покра] лицата од чл. 489 т. 1 од зпп и чл. 490 од истиот закон
како сопарничари од чл. 196 ст. 1 и т. 1 ОД ЗПП учествуваат и
други физички или правни лица, како што е и во конкретниот
случаj. Со оглед на тоа што во стопанските спорови, според чл.
497 ст. 1 ОД ЗПП, ревизигата е дозволена ако предметат на спорот
во побиениот дел од правосилната пресуда го надминала износот од
300.000,00 дин., правилно е становиштето на првостепениот суд дека
во случагот нема место за примена на чл. 382 ОД зпп.

(Решение на Стопанскиат суд на Македониjа, Пж. бр. 280/8.'>
од 11. ш 1985 г.)

107. Истакнувагьето приговор за застареност на побаруватьето за
првпат во жалбата во споровите ОД мала вредност се одвесува на
фактичката положба и по ово] основ жалбата е недозволена,

Од образложението:

Во конкретната правна работа со обжалената пресуда на Окруж
ниот стопански суд во С. е одлучувано по спор од мала вредност
- чл. 502 од ЗПП во врека со чл. 10 од зидзпп.

Во навремено изтавената жалба од тужениот за првпат е истак
нат приговор за застареност на побаруватьето,

Жалбата не едозволена.
Во споровите од мала вредност ЕО постапката, странките се

должни сите факти и докази да ги изнесат до ваклучувагьето на
главната расправа. Тоа значи, дека БО жалбата не мажат да се изне
суваат нови. факти и да се предлагаат нови докази. БидеjiКИ истакну
ван-ето на приговорот за застареност на побаруваььето е факт, во
споровите од мала вредност пресупата не може да се обжалува по
ради погрешно и непотполно утврдена фактичка положба и истакна
тиот приговор за застареност на побаруватьето во жалбата не е
дозволен, поради што, врз основа на чл. 467 ст. 5 од ЗПП, жалбата
е отфрлена како недоэволена.

(Решение на Стопанскиот СУД на Македониjа, Ссж бр. 338/87
ОД 13. III 1987 г.)



108. Постапката по спор за наплата на закупнина од договор
за закуп на деловна просторига судот Jie [а прекрати, согласно со
чл. 213 ст. 1 т. 1 од ЗПП, ано утврди дека мегу иетите странки во
обратна улога тече процес за утврдуватье право на користетье и
располагагье со предметната деловиа просторита.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Тужениот уште во текот на првостепената постапка укажал на
факгот дека пред истиот сул е заведен спор од страна на тужениот
за утврдуван,е на правото на користене и располагане со деловната
просториjа - Стоконна куйа "И." за чие користене тужителот со
тужбата побарува износ од 1.254.441,60 дин., на име закупнина. При
то а, погрешно е наоган.ето на првостепениот суд дека ваквиот факт
не е релевантен во поглед на одлуката на судот по ОДНОС на истак
натото тужбено баратье на име закупнина.

Ваквиот факт не би бил од влиjание ако се укажува на фак
тичка состо[ба дека тужителот нема право на користене одноено
располаган,е со Стоковната кука, туку тоа право го има некое трето
лице, а не тужениот. Спротивно на ова, факгот што тужениот завел
спор спрема тужителот за утврдуван,е на правото на користегье и
располагатье со стоковната кука "И.", укажува на тоа дека ка] туже
пиот се соединети и свогството на закупец и сво+ството на ООЗТ,
кое има право на располагаьье, користен-е и управуван,е со Стоков
ната кука "И.", а на кое право претендира и чие утврдуватье туже
ииот го побарал во посебна постацка.

Според тоа, одлуката на судот по однос на иетакнатото туж
бено баране во конкретниот случаj зависи од претходното решение
на прашагьето дали постои право на ту:жениот на корисгезье, распо
лаган-е и управуван.е со Стоковната кука "И.", или пак не, односно
дали тужениот го има свогството на закупувач соединето со правото
на располагагье, управуван-е и користен-е на деловната проеториjа,
ВО ко] случаj баразъето истакнато по оенов на надсместок за кори
стен.е на Стоковната кука би било неоеновано.

Првосгепениот суд не применуважи ja одредбата од чл. 12 од
зпп сторил суштествена повреда на одредбите од процесната постап
ка од чл. 354 ст. 1 од ЗПП во врека со чл. 213 ст. 1 т. 1 од ЗПП,
кое има влиjание, односно може да влиjае ВрЗ донесувазьето законита
и правилна оцлука.

(Решение на Стопанскиот суд на Македон:иjа, Ссж. бр. 12/sg
од 16. 1 1989 г.)

109. Сторена е суштествена повреда на одредбите на процесната
постапка од чл. 354 ст. 2 Т. 7 од ЗПП, ако решението со кое е
утврдено мируваlЬе на постапката му било доставено на полномош
викот - адпонзт KOj со замолно полномошно бил овласт'ен единстве
но за застаПУВaIье на рочишппо за :главна расправа.

Од образложението:

Првостепениот еуд донел решение со кое констатирал дека
тужбата се смета за повлечена со примена на чл. 217 ст. 3 од ЗПП,
бидеjlrи по донесува!Ьето на решението со кое било одредено мирува-
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н-е на постапката. во наредниот рок од 6 месеци од странките не
е доставен предлог за продолжуван.е на постапката.

Донесеното решение за мируван-е на постапката од 1. УI 1984
г. судот не му го доставил на полномошникот на тужителот - адво
катат И. Б. од Н. С., туку доставата му ja изврш:ил на адвок атот
С. Д., од С., ко] со эаменичкото полномошно од 26. Х 1983 Г., не
е овластен да прима писмена, туку заменичкото полномошно е огра
ничено само за засгапуван,е на рочиштата за главна расправа по
оно] предмет. При ваква состоjба произлегува дека решението за
мируван-е на постапката не му е доставено уредно на тужителот.
поради што немало место за донесуван.е решение во смиела на чл.
217 ст. 3 од зпц. Поради тоа со таквото решение првостепениот суд
сторил суштеетвена повреда од чл. 354 ст. 1 во врека со чл. 217
ст. 3 од ЗПП и по чл. 354 ст. 2 т. 7 од ЗПП.

(Решение на Стопански от сул на Македониjа, Пж. бр. 419/85
од 20. IV 1985 г.)

110. Жалбата против одлуката за трошоците на постапката за
деяот од поставеното баран-е за надоместок на процесиите тропюци
по кои судот одлучувал, .ке се смета за предлог за донесувазье допол
нително решение според чл. 347 во врека со чл. 341 ст. 3 и чл. 340
т. 4 ОД зпп.

Од о б р а з д о ж е н и е т о .

Првостепениот суд. одлучувайси по поставеното баратье од стран
ката за надсместок на процесиите трошоци, нашол дека баран-ето
во еден дел е основано за ко] дел се произнел со свогата одлука,
а за делот за ко] сметал дека баратвето е неосновано не донел одлука
за одбиваьье на бараььето.

Странката го обжалила ова решение само во делот во ко]
првостепениот суд пропуштил да се произнесе со одлуката за одби
ван.е на баратьето, па второстепенист суд не одлучувал по оваа жал
ба, туку согласно со чл. 347 во врека со чл. 341 ст. 3 и чл. 340
т. 4 од ЗПП, предметот го вратил со цел по жалбата да се постапи
како со предлог за донесувагье дополнително решение.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Пж. бр. 377/85
од 6. IV 1985 г.)

111. Судот не можел да донесе решение за да се смета туж
бата за повлечена во смиела на чл. 465 ст. '1 ОД ЗПП, кога пред
одржуван.е на рочиштв за главна расправа тужениот го признал туж
беното баран-е, а тужителот противтужбеното баршье со писмени
поднесоци, па гребало да се донесе пресуда врэ основа ва призна
ние според чл. 331 од ЗПП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о :

Нема место за примена на чл. 465 ст. 1 од ЗПП, во случаj
кога пред да се одржи рочиште за главна расправа тужениот го
признал тужбеното баратье на тужителот, а тужителот противтужбе-
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ното баран-е со писмени поднесоци, па требало да се донесе пресуда
врз основа на признание според чл. 331 од ЗПП.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Пж. бр. 373/85
од 2. ГI 1985 Г.)

112. Тужениот нема право на процесии трошоци при повлеку
ван.е на тужбата ако не постави определено баратье до судот за
надомеоток на трошоци во рок од 15 дена по приемст на известува
зъето за повлекуван.в на тужбата според чл. 164 од ЗПП.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Како што се гледа од списите во предметат тужителот ja повле
кал тужбата со поднесокот што е примен во судот на 11. ХII 1984
г. Истиот поднесок тужениот го примил на 17. ХII 1984 г. По про
текат на 15 дена од приемот на поднесокат за повлекуван-е на туж
бата од тужениот, во смиела на чл. 193 ст. 2 од ЗПП, правилно
примил првостепениот суд дека тужениот молкум дал еогласност
за повлекуватье на тужбата, и правилно постапил кога го донел
обжаленото решение.

Метутоа, согласно со чл. 164 ст. 7 ОД ЗПП, тужениот можел
да постави баран.е за надоместок на трошоци по постапката во сми
ела на чл. 164 ст. 1 и 2 од ЗПП во рок од 15 дена по приемот на
известуван.ето за повлекуватьето на тужбата.

БидеНrи тужениот не поставил такво баран-е, ниту пак со под
несуватье на приговорот истакнал баран-е за надсместок на трошоци
по приговорот, немало законски претпоставки првостепениот еуд на
тужениот да му признае трошоци на име такса по приговорот.
Зашто согласно со чл. 158 ст. 1 од зпп, тужителот ко] ке ja повлече
тужбата, должен е на спротинната страна да и ги надомести процес
ните трошоци, мегутоа ово] пропие ке се примени единствено ако
тужениот, во смисла на чл. 164 од ЗПП, поставил одредено баратье
за да му се надоместат бараните трошоци.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Пж. бр. 337/85
ОД 19. IП 1985 г.)

113. Нема услови за донесуватье пресуда поради изостанок, ако
е пропуштено на тужениот во тужбата да му се достават писмените
докази кои биле приложени кон тужбата, а кои судот би ги имал
предвид при одлучуватьето - чл. 332 од ЗПП.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Со донесувагьего на обжалената пресуда. првсстепениот суд
сторил суштествена повреда на одредбите на процесната постапка од
чл. 354 ст. 2 т. 6 од ЗПП, бидеjйiи донел пресуда поради изостанок,
иако за тоа не биле исполнети условите предвидени во чл. 332 од
3ПП. Имено, како што се гледа од списите ню предметов, поканата
за првото рочиште эа главната расправа .одржано на 14. ХI 1984 г.,
тужениот ja примил на 6. ХI 1984 Г., што значи дека имал доволно
време за да се подготви за расправата. Мегутоа, од повратницата се
гледа дека покраj поканата на тужениот му е врачена и тужбата, но
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не и докавите на кои се повикува тужителот во тужбата 11 кои како
прилог се приложени кон тужбата, а тие докази судот ги имал пред
вид при донесуван.ето на обжалената пресуда.

При ваква соетоjба произлегува дека во случагот нс е исполнет
првиот услов од ЧЛ. 332 СТ. 1 т. 1 од зпп, одноено не може да
се прифати дека тужениот бил уредно повикан за првото рочиште
за главна расправа. бидеj1си под уредна достава во смиела на ово]
законски пропие се претпосгавува и доставуваььето на тужбата и до
казите кон тужбата, покра] поканата за главната расправа.

(Решение на Стопанскиот еуд на Македониjа, Пж. бр. 215/85
од 11. III 1985 г.)

114. Баршьето на тужениот за одлаган.е на подготвителнот-оро
чиште, одаосво на првото рочиштв за главната расправа не се смета
како оспорувагьвна тужбеното баран.е, па нема законски пречки за
донесуваве пресуда поради изостанок,

Од образложението:

Второетепениот суд ja потврдил пресудата донесена поради изо
станок, при што наjде дека се неосновани жалбените наводи. Во
врска со жалбенист наод за баразъето за одлаган.е на расправата.
судот констатира дека таква телеграма навиетина е испратена и при
мена ка] првостепениот суд, мегутоа, тоа не придонееува автоматски
за одлагатье на расправата ако судот не го усвои тоа, односно ако
не оцени дека од оправдани причини се бара одлагатье на распра
вата.

Со оглед на тоа што судот нашол дека такви причини не
постоjат, рочиштето го одржап, а доколку тужениот сметал дека го
пропуштил рочиштето од оправдани причини, можел да бара вра
KaIЬe во поранешна состоjба. Првостепениот суд констатирал дека ос
нованоста на тужбеното баратье произлегува од фактите наведени во
тужбата, со што се согласува и ово] суд, а тие не се во спротивност
со доказите приложени кон тужбата. Според горекажаното првостепе
ниот суд правилно ги применил опредбите за неосновано эбогатува
гье од чл. 210-214 од 300, поради што е неоснован жалбениот
навод за погрешна примена на материjалното право.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1016/87
од 24. VIII 1987 г.)

115. Со плайшьето на главниот долг не се смета дека дошло
до призвавазье и на затезната камата, па дошло ДО прекин на рокот
за застареност на побаруваььетона име камата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Тужителот неосновано истакнува во жалбата дека плайатьето на
главницата имало за последица прекин на рокот за застареност и по
однос на каматата. Ова е од причина што ваквото становиште на
тужителот нема потпора во одредбите на 300. Во споменати от закон
постои одредбата дека со плакаIЬето на каматата може да се направи
признаван.е на долгот, што има за последица прекин на застареноста
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во однос на долгот (чл. 387 од 300). Мегутоа, Законот не содржи
одредба според ко}а и обратно, односно со плайагьето на долгот дош
ло ДО приэнаван.е на каматата и до прекин на застареноета за неа.
Од друга страна, во конкретниов спор со плакането на долгот не
би можело да стане збор за прекин на застареноста бидеjkи неговото
плакан-е уследило по настапуван.ето на застареноста на долгот.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 1493/87
ОД 13. хт 1987 г.)

j 16. Засноватьето на месната надлежиост на судот според место
ТО во кое се наога деловната единица на правиот лице подразбира
постоен,е на деловната единица во моменгот на подвееувавето на
тужбага.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Првосгепениот суд не го уважил приговорот за месна ненад
лежност на тужениот. поагатки притоа од одредбата на чл. S9 од
ЗПП, според Koja за суден,е во спорови против правно лице кое има
деловна единица надвор од своето седиште, ако спорот произлегува
од правниот ОДНОС со таа деловна единица, покраj судот од општа
месна надлежност е надлежен и судот на чие подрачjе се наога таа
деловиа единица.

Поагайси токму од формулациjата на овза одредба, Стопан
скиот суд на Македонита наjде дека првостепениот суд не е месно
надлежен да одлучува во спор от на странките. бидеj;ки тужениот
уште на 24. III 1987 г. ja укинал деловната единица и кога тужите
лот ja поднесол тужбата ДО првостепениот суд. определувагйи ja не
говата месна надлежност според седишгето на деловната единица,
деловната единица не постоела повейе, а цитираната закон ска одред
ба го претпоставува постоегьето на деловната единица во моментот на
поднесувььето на тужбата.

(Решение на Стопанскиот суд на Македони]а, Ссж. бр. 814/89 од
25. IV 1989 г.)

1J7. Нема услови за денесуваеье решение според чл. 217 ст. 3
ОД ЗПП ако по насгапувазьето на мируван-ето на постапката. над една
ОД странките се отвори стечаша постапка, а судот не довел решение
:33 прекинуван.в на лостапката според чл. 212 ст. 1 т. 4 од ЗПП.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Од списите во прецметот се гледа дека врз тужителот е отво
рена стечатна постапка, па во смиела на чл. 212 ст. 1 т. 4 од ЗПП
кога ке настапат правните последици од отворан-ето на стечаjната
постапка, постапката се прекинува и таа продолжува во смиела на
одредбите од чл. 21S од ЗПП. Соглаено со чл. 214 од 3ПП прекинот
на постапката има за последица престануван-е на течен.ето на сите
рокови определени за вршен.е процесни деjствиjа. Со оглед на тоа
што првостепениот суд не ja прекинал постапката, а го] прекин, во
смиела на чл. 212 од ЗПП, настанува по сила на Законот и има за
последица престануван,е на течезъето на, сите РОК()БП опредедени за
, . ~ . . .. , . . \.: "
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вршеьье на процесни деjствиjа, како и на рокот за ставан-е предлог
за продолжуватье на постапката. првостепениот суд сторил суштестве
на повреда на одредбите на процесната постапка, чие неприменува1Ье
влитаело врэ донесуваэье на законити и правилни одлуки, а во слу
чаjот, поконкретно во однос на донесеното решение според чл. 217
од ЗПП.

(Решение на Стопанскиот сул на Македонига. Ссж. бр. 797/88 од
10. Vl 1988 г.)

118. Спорот не се ВОДИ мегу иети странки кога новиот спор е
заведен против правните следбеници на тужениот по претходен спор,
ко] бил правосилно решен, па нема место за истакнуватье приговор
за пресудена работа. Межноста во извршна постапна за продолжено
извршувазье според чл. 22 од ЗИП, директно да се изврши првата
судска одлука спрема правните следбеници на тужениот нема закон
ски пречки во процесната постапка, тужителот против иетите правни
следбеници да издеjствува извршна исправа,

Од о б р а э п о ж е н и е т о .

Во конкретниот случа] тужителот има извршна исправа против
РО "Ц" од С. кота престанала да постои, а спор ОТ што е во тек е
заведен за истото побаруватье. но против други странки, односно про
тив правните следбеници на РО "Ц" од С. според опредбите за одго
ворност за обврските од ЗЗТ. При таква состоjба, иако тужителот
под условите од чл. 22 ОД ЗИП може да бара дополнително извршу
ван-е против правните следбеници на должникот, врз основа на
извршната исправа издеjствувана против должникот. во случагот РО
"Ц" од С. нема закон ски пречки во процесна постапка против прав
ните следбеници да издететвува извршна исправа на што и се опре-
делил тужителот. Поради тоа немало место судот да ja отфрли ТУЖ
бата, бидеj,ки мегу странките од ово] спор не постои правосилна
пресуда по побаруваььето содржано во тужбата.

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 265/88 од
15. III 1988 г.)
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СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ

:i. Со пресметувазьв на аморгизацигата по повисоки стапки од
утврденитв со НСА, не ее прави стопански преетап од чл. 45 ст. 1 т.
G и 7 од 3АОС.

Од образложението:

Првостепениот суД ги огласил одговорни за стопански престап
ОД чл. 4S СТ. j т. 6 и 7 и ст. 2 од ЗАОС, обвинетото правно лице и одго
Борните лица Т. М., С. Д. и С. К. загоа што во завршната сметка за
1986 г. пресметале повекс амортизацига на основните средства.

Второстспениот суд. решавайси по повод жалбата, ja преиначил
пресудата, така што обвинетите ги ослободил од обвинението сог
ласно со чл. 350 т. 1 од 3КП.

Според одредбите од чл. 28 од споменатиот закон корисникет
на општествени средства самостотно ги определува стапките на амор
тизациjата со самоуправниот општ акт, односно со друг општ акт, во
согласност со општествениот договор, со тоа што ВКУПНИОТ износ на
пресметаната амортизацига по тие стапки не може да биде помал од
износат на амортизациjата пресметана по стапките пропишани во
НСА. Ако не е донесен самоуправен општ акт, односно друг општ
акт за опрепелуван,е на стапките за пресметуван.е на амортизациjата,
амортизациjата се пресметува по етапките пропишани во НСА. Ко
рисник на општествени средства ке се казни за стопански престап
ако пресметува амортизациjа по пониски стапки од тие во НСЛ. Во
конкретниов случаj според описот обвинетите пресметувале повекс
амортизациjа односно по стапки повисоки од утврдените во НСА,
па според тоа во нивното деj ствие нема елементи на наведени от сто
пански пре етап, поради што ово] суд ги ослободи од обвинението сог
ласно со чл. ЗSО т. 1 од ЗКП.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Спж. бр. 91/88 од
Н. JV 1988 г.)

2. Со здружуван.е на сопотвени средства на РО ео средствата
на фондот на ОСНОВНИ средства на банката, се создава монополис
тичка положба во корист на РО спрема други РО и се спречува сло
бодиото движетьв на девизните средства на банката.

Од образложението:

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански прес
тап ОД чл. 222 ст. 1 т. 3 И ст. 2 од ЗДРКОС обвинетата РО и ОСНОВ-
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ната банка затоа што РО за да купи девизи за увоз на стока 11 да
ОТВОРИ акредитив, основната банка й барала да уплати допопнителни
средства во фондот на основни средства на банката.

Обвинетите ja побиваат пресулага поради еуштествени повреди
на одредбите на кривичната постапка, поради погрешно и непелосно
утврдена фактичка состоjба и поради повреда на материjалниот закон.

Вгоростепениот суд ja одбил жалбата како неоснована. а пресу
дата ja потврдил.

Стопански пре етап според чл. 222 ст. 1 т. 3 од ЗДРКОС сс
прави со зцружуван,е или користен-е девизи заради создаваьье моно
полистичка положба па слинствениот jугосло:венски пазар, или ако во
текат на сгекнуватьето или користен.ето на девизи ja расгрогува сга
билноста на то] пазар, или им нане сува шгетя на другите учесници
на пазарот или на општествената заедница. Во конкретниов слу
ча] обвинетата РО купила девизи од обвиистата основна банка врз
основа на здружуван.е на сопствени средства, а со тоа било спречено
слободното движен-е на девизните средства на банката и е постигната
монополистичка положба на РО спрема другите правни лица, со што
се прави стопанскиот престап за ко] обвинетите се огласени за оцго
ворни и парично се казиети.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 39/89 од
14. ХП 1989 г.)

3. Наплатуван-его во ефективни странски пари за иэвезени сто
ки без претходно одобрение од Народната банка прететавува стопан
ски преетап од чл. 222 СТ. 1 т. 20 од здркос.

Од образложението:

Првостепениот суд го огласил за одговорен обвинети:от С. з.
за стопански престап од чл. 173 ст. 1 т. 5 и ст. 2 од ЗДР, затоа што
во свогство на раководител на секторот за свежо овошjе и зеленчук,
склучил договор за купопродажба на свежи пиперки со странека фир
ма, а купувачет стоката ja платил Б~ готово, без претходна соглас
ност од Народната банка за ваков начин на плайан,е.

Обвинетиот С. 3. ja побива пресулата поради нецелосно утврде
на фактичка состоjба.

Второстепениот суд решаважи по ПОВОД жалбата на обвинетиот
ja преиначил првостепената пресуда во делот за правната квалифика
циjа на стопанскиот престап.

Согласно со ОУПНРСЕСП, платниот промет со странство се
врши преку деловните банки на Народната банка. Само во исклучи
телни случаи, а со претходна согласн<?ст од Народната банка на М.,
може да се врши наплата за извезени стоки ВО готово, односно во
ефективни странски пари. .

Ова деj ствие на обвинетист З. С. ги содржи сите елементи на
стопанскиот престап од чл. 222 ст. 1 т. 20 и: ст. 2 од ЗДРКОС, па за
тоа се изврши преквалификацига на делото.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 210/87 од
19. Х 1987 г.)
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4. Земитделска задруга не може да биде одговорна за стопански
пре стап од чл. 650 ст. 1 т. 7 ОД 33Т.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд П. С. ги ослободил ОД обвинението прав
ното и одговорното лице согласно со чл. 350 т. 2 од ЗКП, според кос
спротивно на чл. 142 Д З3Т, отвориле претставништво без претходно
да имаат прибавено решение од надлежниот орган дека се исполнети
условите во поглед на техничката опременост, заштитата при работа
нли други пропишани услови 11 дека со тоа деjствие сториле стопан
ски преетап од чл. 650 ст. 1 т. 7 и ст. 2 од 3З1'.

jавниот обвинител ja побива пресулага поради суштествена
новреда на од редбите на кривичната постанка. поради погрешно и
нецелосно утврдена фактичка состоjба и поради повреда на мате
р:и:jалниот закон.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована. а пре
судата [а потврдил.

Бо случагот со чл. 650 од З3Т, с пропишано дека со парична
казна :ke се казни за стопански преетап организацига на здружен
труд ако стори повреда, покраj другото, и на одредбите од чл. 412
од ово] закон. Во ово] член не е пропишана одговорност и за эем]о
делеката задруга, туку само за организациjата на здружен труд. Има] ..
ки го предвид горново и ово] суд смета дека по конкретниов случа]
правното лице - земjоделската задруга не може да биде одговорна
за стопански преетап за ко] не е пропишана одговорност и за зем]о
делска задруга.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Спж. бр. 57/87 од
23. IV 1987 г.)

5. Шумеките сообрайашици (патишта) имаат третман на инвес
тициони обjекти па и: за нив пред почнувазьето на градбата е пот
ребно да се обезбедат средства за финансиравьв па иивестицитата.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостспениот СУЛ ГИ огласил за одговорни за стопански прес
тапи во реален стек од чл. 1:1.3 ст. l' т. 4 и 7 и ст. 2 од ЗИИО, обви
нетото правно лице и ОДГОВОРНОТО лице )К. М. эатоа што започнал е и
изведувале работи на инвестициони обjекти - шумски патищга. а
притоа на пропишан начин нс обезбедиле доказ за обеэбедувагье
средства за финансиран-е на инвестициони обгекти.

Обвинетите ja побиваат пресудала поради погрешно и нецелос
но утврдена фактичка состоjба.

Второстепенист - суд ja одбил жалбата како неоснова:на.
Шумските сообрайагници (патишта) согласно со ЧЛ. 3 ОД зи ИО,

имаат третман на инвестициони обjекти, па според гоа согласно со
чл. 103 и 104 од споменатиот закон обвинетите биле ДОЛЖНИ пред
започнуватьето со градба да обезбедат доказ дека имаат средства за
финансиран-е на инвестициjата. Бо конкретниов случа] обвинетите
само делумно обезбедиле средства за ова а инвестициjа.

(Пресуда на Стопански от суд на Македонига. Спж. бр. 3/88 oJ.
28. 1 1988 г.)
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6. Ако поради неажурнпет и неуредност на книговодството чле.
новите на попиената комисиjа не можеле да извршат уесгласувавьв
на стварната со книговодствепата состоjба, тие не сториле стопански
преетап.

Од обраэложението:

Обвинетиот Ц. С. ВО овотство на директор и сите членови на
попиените комисии се ослободени од обвинението, согласно со чл.
350 т. 1 од ЗКП. Тие се обвинуваат дека сториле стопански престап
од чл. 6З ст. 1 т. 4 и ст. 2 од ЗК, со тоа што во попиените листи не
ги внесле книговодствеиите податоци и не било извршено усогласуватье
на стварната со книговоцствената состоjба.

jавниот обвинител ja побива пресулата поради непелосно утвр
дена фактичка еостоjба.

Второстепениот суд ja одбил жалбата, а пресуда-га ja потврдил.
Обвинетите како членави на папиената комисиjа направиле план

за вршетьето на попиеот и по него попиените комисии започнал е со
попиеот. Mei'YToa, поради несреденост на книговодството, попиените
комисии во попиените листи не можеле и не ги внесле книговодетве
ните податоци и не ги утврдиле разликите, односно не можеле да
извршат усогласуван,е со КНИГОБодствената состоjба, па не сториле
стопански преетап.

(Пресуда на Стопанокиот суд на Македониjа, Ссж. бр. 32iB7 од
13. III 1987 г.)

7. Обвинетото правно лице и одговорните лица во него сторило
стопански преетап од чл. 60 ст. 1 т. 5 и ст. 2 од ЗК, бидеjI{и ПОПИСОТ
па СУРОВините и материjалите во оригинално пакуватье не го извр
шиле со бреен-е и меревс. а во попиената листа ги виесле количе
ствата на овие стоки врз основа на податоците од докумеитациjата напродавачот,

Од образложението:

Првостепениот суд ги огласил за одговорн:и обвинетото правно
лице :и обвинетите одговорни лица п. л., ]. В. и Д. С. за стопански
престап ОД чл. 60 ст. 1 т. 5 и ст. 2 од ЗК затоа што при вршетьето
на пописот со состоjба на 31. ХП 1982 г. на инвестициите во тек и:
опремата пописот не бил вршен со броетье на одделни делови на
опремата и запишуван,е 'во пописните листи, туку пописат го извр
шиле само во вредност со пренос од книговодствената картица во
поп:исната листа.

Обвинетиот j. В. ja побива пресудата поради погрешно и неце
лоено утврдсна фактичка состоjба.

Второстепениот суд ja уважил жалбата, пресулата ja преина
чил и обвинетите ги ослободил од обвинението, согласно со чл. ЗSО
т. 1 од ЗКП.

Согласно со опредбите од чл. 21 ст. 2 од ППСИС, .лтопис на
суровини и магеригали се врши со мереьье или броен-е. Материjалот
што се наога спакуван во оригинално пакуван.е. кое не е оштетено,
не мора да се отвора, туку во ПОПИСНИl'елисти може да се внесе
количеството врз основа на податоците од иеправи'ге (фaI<турите, спро.
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недниците. приемниците и др.)" Во конкретниов случа] од изведените
докази неспорно било утврдено дека се работи за инвестициона опре
ма од увоз кога била спакувана во оригинална опаковка и Koja ДО
денот на контролата не била монтирана, туку се насгала во сандз
ците Ба кои била набавена. Според гоа. иако обвинетите НС го извр
ШИЛС пописот со броен.е и мерен-е. не сторилс стопански преетап.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 613/85 од
25. XII 1985 г.)

8. Недоставуваяьето на елаборагот за извршениот попие на сред
ствата и изворите на средствата на работничкиот совет на ОЗТ во
одредениот рон: не прететавува стопански преетап.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански преетап
од чл. 63 ст. 1 т. 4 и ст. 2 од ЗК, обвинетото правно лице и одговор
ното лице Д. Г. эагоа што за извршениот попие на имотот не му бил
доставен елаборатат на работничкиот совет.

Обвинетиот Д, Г. ja побива пресупата поради суштествена по
вреда на одредбите на кривичната постапка, поради погрешно утвр
дена фактичка состоjба и поради повреда на материjалниот закон.

Второстепениот суд ja уважил жалбата, а пресулата ja преина
чил така што обвинетите ги ослободил од обвинението согласно со
чл. 350 т. 1 од ЗКП.

Стопански престап од чл. 63 ст. 1 т. 4 од ЗК, се прави ако по
писот на средствата, или на изворите на средствата не е извршен
навремено и точно од попиената комисига. Недоставувагьето на ела
боратот за извршенист попие на работничкиот совет не е инкрими
нирано.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Спж. бр. 144/87 од
29. VI 1987 г.)

9. Се прави стопански престап од чл. 74 ст. 1 Т. 4 од 3МЕМ,
ако мерилата од странеко производство немват жиг или уверение за
исправност од надлежниот орган.

Од образложението:

Со првостепената пресуда се огласени за одговорни за стопан
ски престап од чл. 74 ст. 1 т. 4 и ст. 2 од ЗМЕМ. обвинетото правно
лице и одговорното лице З. К. затса што употребиле мерило кое не
било жигосано и без уверение за исправност.

Обвинетото правно лице· ja побива пресупата поради нецелосно
утврдена фактичка состоjба.

Второстепсниот суд ja одбил жалбата како неоснована. а пре
судата ja потврдил.

Жалбените наводи на обвинетото правно лице дека возилото
било увезено и дека било исправно не ги опрандува за сторената
повреда на Законот. Имено, мерилото во возилото, независно од тоа
дали е од домашно производство или од сгранско производство, под-
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лежи на прв преглед, односно мора да има жиг или уверение за
псправност.

(Пресуда на Стопанскио-г суд на Максдонига. Спж. бр. 265/87 од
24. ХI 1987 Г.)

10. Се прави стопански преетап ОД чл. 74 ст. 1 т. 1 од 3МЕМ,
ано мерилага што се употребувааг за сопствени потреби не бидат
жигосани, односно снабдени со уверение за исправност.

Од о б р а э л о ж е н и е т о

Првосгепениот суд ги огласил за одговорни за стопански пре
етап од чл. 74 ст. 1 т. 1 и ст. 2 од ЗМЕ.М обвинетото правно лице и
одговорного лице М. Т. затоа што употребувале ненсправни мерила
при пописот на стоки.

Правнато лице ja побива пресудата поради погрешно и неце
лосно угардена фактичка состоjба

второетенениот суд ja одбил жалбата како неоснована.
Неспорен е факгот дека горенаведените мерила биле нежито

сани. Наводите дека обвинетото одговорно лице мерилата ги позаj
;\;УИЛО без энаеьье на правното лице се неосновани. Неосновани се
жал бените наводи дека мерилата биле употребувани при пописот за
соиствени потреби. Мерилата што се употребуваат, независно дали за
сопствени потреби, или во jавниот промет, мора да бидат исправни.
односно на пропишан начин жигосани и снабдени со уверение за
исправност,

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Спж. бр. 25/87 од
j 9. ХII 1987 г.)

'11. Околноста што ро испратницата на добавувачет не биле на
недени цената на набавената стока и жиро-сметката на Koja треба да
се изврши плайатьето не ги оправдува обвинетото правно и одговор
НОТО лице во него за сторената повреда на одредбиге на чл. 7 ст. 5
ОД З0ПКОС, ОДНОСНО за стопански престали од чл. 49 ст. 1 т. 6 и СТ.
3 од ово] З~ШОН.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

првостепениот СУД ги огласил за одговорни обвинетото правно
лице и обвинетото одговорно лице С. П. за стопански преетап од
чл. 49 ст. 1 т. 6 и ст. 3 од ЗОПКОС, затоа што, спротивна на чл. 7
ст. 5 ОД ово] закон, ЕО теког на 1984 година на 11 доверители по 20
фактури не им предале инструменти за обезбедуван,е на плайан.ето.
ниту плайан.ето го извршиле во рок од 1S дена ОД настануватьето на
ДДО, ТУКУ тоа го сториле со задоцнуван,е ОД 5 ДО 196 дена.

Обвинетите ja побиваат пресулата поради погрешно и нецелос
но утврдена фактичка состотба.

Второстепениот суд ja ОД бил жалбата како неоонована. а пре
сулата ja потврдил.

Околноста: дека. во.' испрагниците не била наведена цената на
набавената стока и жиро-сметката на кога гребало да се изврши пла
IrafЬeTQ не ги оправдува оРвццеТJlJте. Тие биле должни при набанката
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на стоката (по приемот на стоката, односно по извршените услуги)
да прибават податоци за цената на примената стока и за жиро-смет
ката на доверителот, за да го извршат плайан.ето во пропишаниот рок
од 15 дена, односно во ово] рок на доверителот да му предадат
инструменти за обезбедуватье на плакан.ето.

(Пресуда на Стопанскиот суц на Македонига. Спж бр. 609/85 од
19 хц 1985 Г.)

12. Ако ВОзилото има наjголема дозволена тежина над 20 ТОНН
И кога во текот на 24 часа поминува повейе од 500 км, мора на по
аачот да му се обезбеди замена со друг возач наjдоцна по 8 часа
управувавье на возилото, односно по поминати 500 км пат, везависно
ОД тоа што во возилото има легло за одмор,

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански пре
етап од чл. 203 ст. 1 т. 9 и ст. 2 од ЗОБСП, обвинетото правно лице
и одговорното лице С. К. затоа што возачот М. С. управувал возило
чиjа наjголема доэволена тежина била над 20 тони и во текат на
денот поминувал повейе од 500 км без да му се обезбеди замена со
друг возач наjдоцна по 8 часа управуван-е на возилото, односно по
поминати 500 км пат.

Правното лице ja побива пресудата поради суштествени повре
ди на одредбите на кривичната постапка, поради погрешно и неце
лоено угардена фактичка состоjба и поради повреда на материгал
ниот закон.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована, а пре
судата ja потврдил.

Кога возилото е со дозволена тежина над 20 тони, а со опре
делена релациjа подолга од 500 км, на возачот мора да му се обез
беди замена со друг возач по поминати 500 км, а наjдоцна по 8
часа управуван.е на возилото.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Спж. бр. 212/89 од
14. ХП 1989 г.)

13. Кога во фактурата на иабавувачот е наведено дека прода
вачот е прв учесник во прометот на лим на големо и дека се иско
ристени 2'0/0 големопродажна маржа, па обвинетото правно лице и
одговорното лице во него ве знаеjIiи дека овие податоци се неточни,
при формирането на цената на лимот во прометот на големо пресме
тале маржа во рамките на дозволениот износ, тие вршат повреда на
одредбите ОД чл. 16 ст. 2 т. 2 од ЗОРО3Т, но во заблуда и
не се одговорни за стопански. преетап од чл. 37 ст. 1 и 2 од ово]
закон.

Од о б р а э л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд ги ослободил од обвинението обвинетото
правно лице и обвинетото одговорно лице С. Д. согласно со чл. 350
т. 2 од ЗКП, затоа што утврдил дека продавачот на обвинетото прав
но лице во фактурите навел дека е прв учесник во прометот на го-

301



лемо и дека ИСКОРИСТИЛ 210/0 големопродажна маржа. Обвинетите биле
доведени во заблуда во однос на броjот на учесниците во прометот
на големо 11 на проценто-г на користениот дел од големопродажната
маржа.

Второстепениот суд смета дека обвинетите во интерес на делов
ните одно си, како и добрите деловни обичаи, не биле должни да ги
испитуваат и проверуваат податоците наведени во исправите на НИВ
ниот продавач. За неточноета на податоците во исправите не се одго
БОРНИ одговорните лица при обвинетото правно лице, тие биле дове
дени во заблуда, па затоа не се одговорни за детствието што им се
става на товар.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 601/85 од
19. хц 1985 Г.)

14. За однапред платени стоки ОЗТ е должна по испоракага, при
конечиата пресметна, на купувачот да му пресмета и да му признае
соодветва камата на однапред платените средства. Во спротивно пра
ви стопански преетап од чл. 37 ст. 1 т. 1 од ЗОРОЗТ.

Од образложението:

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански пре
етап од чл. 37 ст. 1 т. 1 и ст. 2 од ово] закон, обвинетото правно
лице и одговорното лице J. д. затоа Ш11О на купувачите кои однапред
уплатиле определени парични износи за купуван-е стоки - блок-тули
за видан,е, по чиjа испорака, на купувачите при конечната пресметка
не им признале соодветна камата на уплатените износи.

Обвинетите ja побиваат пресудата поради нецелосно утврдена
факти чка соототба.

Второстепенист суд ги одбил жалбите, а првосгепената пресуда
jа ПОТВРДИЛ.

Според чл. 16 ст. 1 т. 4 од споменатист закон стопански пре
етап, односно делото шпекулациjа во прометот на стоки се врши осо
бено ако продажбата на стоката се условува изречно или молкум со
уплата однапред на одоеден износ парични средства, а по испораката
на стоката, при конечната пресметка не му се признае, односно не
му се пресмета на купувачот соодветна камата ,на уплатениот износ.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 240/87 од
18. XI 1987 г.)

15. Продажбата на стоки во поголеми количества на големи
потроmувачки угостителски ООЗТ (ресторани за општествена искрана
и др.) на големо преку продавница по малопродажни цеви не прететавува промет.

Од образложението:

Првостепениот суд ги ослободил обвинетите од обвинението ООГ
ласно со чл. 3.50 т. 1 од 3КП, иако преку продавницата -. месарни
цата за продажба на месо и месни производи вршеле промет на
големо на месо и месни производи на угостителски ООЗТ.
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Jавниот обвинител [а побива пресулата поради погрешно и НС
целосно утврдена фактичка сосгогба.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована. а пресу
дата ja потврдил,

Не се повредени одредбите од чл. 7 од ЗПСУПС. Стоката била
подготвена за промет на мало и доставена во продавницата. Про
дажбата на вака подготвените производи но поголеми количества на
одделни потрошувачи, независно од тоа дали купувачите сс опште
ствени правни лица или грагани. не прететавува промет на голема.

Обвинетото правно лице било овластено да врши промет на
месо и месни производи преку споменатата пролавница. па поради
тоа нема повреди на опредбите на чл. 7 од наведени от закон, ниту
стопански престапи од чл. 75 ст. 1 т. 1 од ово] закон.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 163/87 од
24. IX 1987 г.)

16. Правното лице не прави стопански престап од чл. 75 СТ.
1 т. 1 од ЗПСУПС. иако деловната единица Koja нема свотство на
правно лице врши деjност во рамките на деjноста на правното лице
запишана во судскиот регистар, доколиу просгориите ги исполнуваат
условите во поглед на техничната опременост за заштита при рабо
та и другите пропишани услови.

Од о б ра з л о ж е н и е т о ,
Со првостепената пресуда се огласени за одговорни за сто

пански престап од чл. 75 ст. 1 т. 1 и ст. 2 од ЗПСУПС обвинетото
правно лице и одговорното лице Д.С., затоа што преку деловните
единици - откупните станици за земjоделски производи во селата
вршеле продажба на градежен материjал.

Второсгепениот суд решавайси по повод жалбата, а по службена
должност, ja укинал првостепената пресуда затоа што не е утврдено
дали обвинетото правно лице ja има запишано во судскиот регистар
деjноста промет на градежни материjали. Оваа околност е од суште
ствено значелье за донесуватье на правилна и законита одлука. Имено,
според становиштето на ово] суд стопанскиот престап од ЧЛ. 75 ст.
1 т. 1 од споменати от закон правното лице и одговорното лице во
него го прават ако вршат промет на стоки за кои не се запишани
во судскиот ретистар. Деловната единица не е правно лице, но може
да врши деjност во рамките на деjноста на правното лице запишано
во судскиот ретистар доколку ги исполнува условите во поглед на
техничката опременост за заштита при работа и другите пропишани
услови.

(Стопански суд на Македониjа, Спж. бр. 261/87 од 24. ХI 1987 г.)

17. Извозвикот на гроз]е и оцговорното лице не вршат стопан
сни преетап од чл. 102 ст. 1 т. 9 и ст. 2 од ЗПСУС. во странство
кога, иако ги презеле потребните деjствиjа за испорака на квали
тетна стока и за уреден превоз, дошло до расипуватье на стоката
во превоз от поради дефект на возилото.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Првостепениот суд го огласил за одговорен за стопански пре

етап од чл. 102 ст. 1 т. 9 и ст. 2 ОД ЗПСУС обвинетиот Т. Р., заТlQа
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што при иршетьето на И3803 на гроэ]е испорачал неквалитетно свежо
грозjе.

Обвинетист Т. Р. ja побива пресуда-га поради нсц елогно утвр
лена факти чка состоjба.

Второстепенио-г суд ja уважил жалбата на обвинетист. а пре
судата ja преиначип. така што обвинетист Т. Р. го ослободил ОД
обвинението, согласно со чл. 350 т. 3 од ЗКП.

Од насдот и мислен.ето на вештото лице и од другите докази
во предметат е видливо дека при вршен.ето на конкретниот извоз
грозгего било прегледано од овластена организациjа и биле издадени
документи за секога пратка дека грозгего е здраво 11 дека одговара
по квалитет за извоз. Превозот 11 бил доверен на транспортна орга
низацига кота била должна грозjето да го превезе и да му го пре
даде на странскио-г купувач во исправна состоjба. До промена на
квапитетот на иэвезеното грозjе дошло поради дефект на уредот за
оцржуватье на пропишаните температурни услови во ладилникот. Од
горното произлегува дека обвинетист Т. Р., пред да биде извршен
извлозот, ги презел сите потребни деjствиjа за контрола на квалитс
тот на свежото грозjе преку сооцветните служби :и организации, па
при тоа во неговото деjствие нема пропуштатье на должен надзор,
ниту небрежност, особено затоа што промените на квалитетот на
станале поради дефект на возилото.

Пресуда на Стопанскиот суд на Македонига. Спж. бр. 275/86
од 3. Х 1986 г.)

18. ИЗВОЗНИКОТ не е одговорен за стопански преетап од чл.
102 ст. 1 т. 9 од Зпсус за вратена стока, ако таа била извезена
со уверение издадено од овластена 031' за контрола на нвалитегот
на стоките.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот еуд ги ослободил од обвинението обвинетото
правно лице и одговорното лице К. ш. согласно со чл. 350 т. 3 од
ЗКП, кое ги товари дека спротивно на чл. 93 од ЗПСУС извзршиле
извоз на свежо грозjе кое било неквалитетно и забрането за про
дажба поради дамки на розната - остатоци од средствата за прска
ьье, и било вратено.

jавниот обвинител ja побива пресулата поради погрешно и не
целосно утврдена фактичка состоjба.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована. а пре
судата ja потврдил затоа што е утврдено дека испораката на грозjето
го извршило обвине тото правно лице, откако грозjето било прегле
дано од овластена организациjа и снабдено со уверение за квалитетот
и со фотопатолошко уверение. Уверението за квалитетот и фотопа
толошкото уверение се од иета дата кога грозjето било оцаринето
и извеэено, а приговорот за квалитетот бил од подопна.

(Пресуда на Стопанскиот еуд на Македониjа, Спж. бр. 21/86
од 19. II 1987 г.)
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19. За увоз на паМУЧ8И ткаенини по режимст I<B потребно t
да се добие претходно одобрение за Контингент КВ. Дополнително
добиеното одобрение не ОПРЗВдУва за сторената законена повреда.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански пре
стап од чл. 138 ст. 1 т. 17 и ст. 2 од ЗПСУС обвинетите затоа ШТО,
спротивна на чл. 130 од ово] закон, во текат на 1986 година вршеле
увоз на стоки памучни ткаенини за крагните корионици без да имаат
добиено претходно одобрение за КВ контингент.

ОБЕинстите ja побиваат пресудата поради нецслосно утврдена
фактичка состоjба.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована.
Неспорен е фактот дека обвинетото правно лице увозот на

памучните ткаенини го вршело од странство без претходно одобре
ние за контингент КВ. Околноста што допалнително било обезбедено
одобрение за контингент КВ 11 што било извршено плайатьето на
извезените ткаенини не ги ослободува од одговорност сторителите за
сторената законска повреда.

(Пресуда на Стопанскиат суд на Македониjа, Спж. бр. 5/88 од
28. 1 1988 г.)

20. Ако корисникот на општествени средства и одговорпото лице
но него одредени обврски од ддо не намириле во ааконскиот рок
од 15 дена .ниту во то] рок на доверителите им предале инструменти
за обеэбедуванв на плайан.ето, или ако за иетите пбврски не и пре
дале на СОК налози за плайавье до денот на стасаноета на обврските
прават два стопански: престапа во реален стек.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански пре
етапи од чл. 49 ст. 1 т. 6 и ст. 3 ОД 30ПКОС и од чл. 170 ст. 1
т. 5 и ст. 2 од ЗСОК обвинетото правно лице и ОДГОВОРНОТО лице Т. J.

Обвииетите ja побиваат пресуцата поради нецелосно угардена
фактичка состоjба.

Второстепениот суц ja одбил жалбата како неоснована.
Обвинетите како корионици на општествени средства за обврс

ките од дда, во законскиот рок не предале инструменти за обез
бедуватье на плайавето на доверителите, ТУКУ тоа го сториле со за
доцнуватье од 3 до 150 дена. Со ова деj ствие обвинетите ги повре
диле одредбите од чл. 7 ст. 5 од ЗОПКОС, и со тоа сториле стопански
престап од чл. 49 ст. 1 т. 6 и ст. 3 ОД исгиот закон. Исто така за
горенаведените обврски не доставиле налози за плайан.е до надлеж
ната СОК, наjдоцна до денот на стасуватьето на обврските за плайа
тье. Со ова деjствие тие ги повредил е одредбите од чл. 113 од 3СОК
сториле стопански престап ОД чл. 170 ст. 1 т. 5 и ст. 2 ОД истиот
закон. Според тоа, иако се работи за иети обврски од ДДО всушност
тоа се две деjствиjа со кои се повредени два прописа и се направени
два стопански престапа.

(Пресу.уа на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 97/88
од 11. IV 19$'8 г.)
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21. Пуштан-ето 80 промет Мелено месо Што не е сомелено во
приеуство на купувачет и е без декларациjа за видот на месото и
за датата претставува стопански преетап.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански престап
од чл. 91 ст. 1 Т. 1 и ст. 2 од зет обвинетото правно лице и одго
БОРНОТОлице П. П., затоа што во продавницата било пуштено во
промет претходно сомелено месо, наместо месото да биде сомелено
пред купувачите.

Обвинетото правно лице ja побива првостепената пресуда поради
погрешно и нецелосно утврдена фактичка состоjба.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована. а пре
судата ja потврдил.

Согласно со чл. 23 ст. 3 и чл. 26 ст. 1 од ПКПМ ситненето
- мелен-ето на месо се врши во присуство на купувачите, ако тоа
месо не се продава однапред спакувано. Исто така иситнетото, т. е.
сомсленото месо мора да содржи име на производот со ознака на
видот и на' месото од кое е добиено. фирмата, називот и седиштето
на произведувачот, нето тежината на производот, датум на произ
водството т. е. на меленето, ситнен-ето на месото, а за смрзнатото
иситнето месо мора да има и упатство за начинот на чуватье и
готвене на месото.

(Пресуда на Стопански суд на Македониjа, Спж. бр. 236/87
од 9. IП 1987 г.)

22. За издаватее атести е надлежен СоjУЗНIfОТ завод за стандар
дизашпа, а производната оргавизациjа Koja за своите производи дала
атест врши стопански преетап од зет.

Ьд о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд ги ослободил од обвинение правното лице
и одговорните лица Н. К. и П. Г. согласно со чл. 350 т. 1 од ЗКП,
кое ги товари дека сториле стопански преетап од чл. 91 ст. 1 т. 8
и ст. 2 од ЗСТ бидеjки неовластено иэдавале атести за функционална
контрола и хидраулична карантеристика на пумпи и пумпни агрега
ти што ги произвела обвинетата РО.

Jавниот обвинител. ja побива пресудата поради нецелооно УТВР
дена факти чка состоjба и поради повреда на материjалниот закон.

Второстепениот СУд ja уважил жалбата .а пресудата ja преина
.чил и обвинетите ги огласил за одговорни.

Според одредбите од чл. 57 ст. 1 атестот е исправа што ja из
дава Соjузниот запод за стандардизациjа, или од него овластена 03Т
и тоа на посебно пропишан образец, а стопански престап се прави
ако неовластено се издаде атест. Обвинетите произвеле пумпи и
пумпни агрегати и им ги испорачале на разни купувачи во земjата,
а при тоа со нив испорачале и пумпна карта на кс[а стаела назнака
"фабрички атест", иако обвинетото правно лице не било овластено
да издава атест.

(Стопански суд на Македониjа, Спж. бр. 260/87. од 17. ХII
1987 г.)
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23. Со пуштатье во промет на производи ШТО не ги исполну
ваат пропишанита норми на квалитетот се прави стопански престан
ОД чл. 91 ст. 1 т. 1 од зет, а пе прекршок ОД чл. 92 ст. 1 т. 8 ОД
ОВО] закон.

Од о б р а з л о ж е н и е т о ,
Првостепениот суд ги огласил за одговорни правното лице и

одговорното лице С. Г. за стопански преетап од чл. 91 ст. 1 т. '1
и ст. 2 ОД зст затоа што, спротивнс на одредбите ОД ПКЖМППТБСГ
пуштиле во промет производи кои не одговараат на одредбите од
ово] правилник.

Обвинетите ja побиваат пресудата поради, нецелосно и погреш
но утврдена фактичка состоjба.

Второстепениот суд [а потврдил првостепената пресуда затоа
што обвинетите пуштиле ва промет стока со неточна ознака и ко[а
отстапувала од пропишаните норми на квалитетот.

(Стопански суд на Македонита. Спж. бр. 160/86 ОД 9. \71 J986 г.)

24. За правилно утврдувазьв на вкупниот приход И на доходот
со завршната сметка може да биде одговорно и лицето кое со дого
вор за дело презело ебврска за ИЗГОТВУВЗ1ьена завршната сметка на
ОЗТ, па доколку квупниот приход не е утврден согласно со Законот,
ова лице, како и правното лице, се одговорни за сторенист стопански
преетап.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .
Првостепениот суд го огласил за одговорно обвинетото одговорно

лице Б. с. за стопански престап од чл. 97 ст. 1 т, 1 и ст. 2 од ЗУРВПД
затоа што со завршната сметка неточно ги искажало вкупниот приход
и трошоците.

Обвинетиот Б. с. ja побива пресудата поради нецелосно утвр
дена фактичка состоjба.

Второстепениот суд [а одбил жалбата како неоснована.
Обвинетиот Б. С. со договор за дело склучен врз основа на

одлуката на работничкиот совет на обвинетото правно лице учеству
пал во изготвуваььето на завршната сметка на обвинетото правно
лице и бил должен правилно да ги утврди вкупниот приход 11 ТРО
шоците на работен-ето.

Обвинетиот не постапил така, ТУКУ погрешно ги утврдил вкуп
ниот приход И доход и со тоа сторил стопански преетап поради што
и е одговорен.

(Пресуда на Стопанскиот суц на Македониjа, Спж. бр. 30з/87
од 24. ХII 1987 г.)

25. Истоварот на пристигнатите вагони мора да се изврши во
рок од 6 часа од моменгот на приемет на известието од железницата,
ако вагоните биле поставени на соодветно место од кое непречено
може да се изврши истоварот.

Од о б р а э л о ж е н и е т о .
Првостепениот суд ги огласил за одговорни обвинетите за сто

пански преетап од чл. 5 ст. 1 т. 1 и ст. 2 ОД УЗ затоа што не
извршиле истовар на вагоните во пропишаниот рок.

20· 307



Обвинетите ja побиваат пресудата поради нецелосно утврдена
фактичка состоjба. ~

Второсгепепиот суд ги уважил жалбите на обвинетите. а пре
сулата ja укинал.

Според одредбите на чл. 1 од споменатата уредба 03Т сс
должни да извршат истовар, односна утовар на стоки во рок од 6
часа од момснтот кога примиле иэвестуван.е дека средствата за пре
воз биле ставени на располаган.е на истоварното односно утоварното
место. Во кснкретниов случа] не е утврдено дали: железницата овоэ
можила непречен истовар на вагоните.

За да се изврши истовар на вагоните во одредениот рок тие
мора да бидат поставени на соодветно место од кое непречено може
да се врши истовар,

(Решение на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 387/86
од 19. ХII 1986 г.)

26. Користезье вагони за утовар и истевар се врши според УУИ
независне од тоа дали вагоните се на JЖ или и се предадени ва
користегье на JЖ од странски партнер.

Од о б р а э л о ж ен и е т о .

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански престап
од чл. 4 ст. 1 и 2 ОД УЗ обвинетото правно лице и одговорното
лице С. М. затоа што спротивно на чл. 1 ОД оваа уредба не орга
низирале истовар на пристигнатите вагони поставени на истоварното
место.

Обвинетото правно лице ja побива пресудата поради погрешно
и нецелосно утврдена фактичка состоjба.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована.
Околноста истакната во жалбата дека вагоните биле на ав

стриеките железници, а не на ]Ж, не ги опрандува обвинетите за
сторената повреда на прописите. Користезъето на вагоните предадени
на J)K се врши согласно со важечките прописи во земjата.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 2/88 од
28. 1 1988 г.)

27. Кога судот во стопанско-казнената постацка поведена против
правно и одговорво лице во него утврди дека обвинетото одговорво
лице не го сторило стопанскиот престап, туку друго пдговорно лице
против кое не е поднесено обвинение, .ке допесе ослободителна пре
суда и за правпото лице.

Од о б р а з л о ж е н ие т о ,

Првостепениот суд го огласил за одговорно за стопански пре
етап од чл. 37 ст. 1 т. 2 ОД ЗОРОЗТСМ обвинетото правно'
лице затоа што со договорат за купопродажба на стан продажбата
ja условиле со плайатье однапред на одредена сума. Откако купува
чите ja уплатиле сумата при конечната пресметка не им признаяе
и не им пресметале камата, а ОДГОВОРНОТО лице го ослободил.

308



Второстепениот суд решаванси по ПОБОД жалбата, а по служ
бена должна ст, [а преиначил првостепената пресуда така што обви
нетото правно лице го ослободил ОД обвинението, согласно со чл.
~i50т. 2 од 3КП.

Според одредбите на чл. 9 од 3СП правното лице е одговорно
за стопански преетап ако до ИЗВРШУВа1ье на стопанскиот преетап
дошло со деjствие или со пропуштатье на должниот надзор од страна
на орган от на управуватье или на одговорното лице, или со деjствие
па друго лице кое било овластено да постапува од името на правното
лице. За стопански престап на правното и одговорното лице се пове
дува 11 спроведува единствена постапка согласно со чл. S1 ст. 1 од
ЗСП.

Поведуван-е и спроведуватье постапна само против правното
лице, или само против одговорното лице, е можно ако постоjат за
конски причини за гонетье само на едно од нив, или ако против
одговорното лице се води постапка за кривично дело кое има обе
лежjа на стопански престап (чл. S1 ст. 2 од 3СП).

Според тоа ако нема закон ски причини за гонене само на
правното лице, или само на одговорното лице, не може во смиела
на чл. 9 и S1 од 3СП да се осуди за стопански престап само прав
ната лице, ако не е ссудепо и одговорното лице.

(Пресуда на Стопанскиат суд на Македониjа, Спж. бр. 186186
од 9. VI 1986 г.)

28. ОЗТ во редовна ликвидацига може да биде одговорна за
стопански престапи.

Од о б р а з л о ж е н и е т о .

Првостепениот суд ги огласил за одговорни за стопански пре
етап од чл. 28 ст. 1 т. 3 и ст. 2 од ЗСОКЦ обвинетото правно лице
и одговорното лице Т. К. затоа што низ транзитни от промет оства
риле незаконска имотна корист во износ од 2.283.210 дин., на то]
начин што эасметувале повисока стапка од дозволената за покривагье
на трошоците во прометот во транзит.

Ликвидационист управник ja побива пресупата поради вецелосно
утврдена фактичка состоjба.

Второстепениот суд ja одбил жалбата како неоснована.
Првостепениот суд правилно го огласил за одговорно и парично

го казнил правното лице за сторениот стопански престап иако про
тив него е отворена редовна ликвидациjа. Според одредбите од чл.
11 од ЗСП правно лице кое се наога под стечаj може да биде огла
сено за одговорно, но не може да му се изрече казна. Во конкрет
ниов случаj обвинетото правно лице не се наога под стеча], туку
против него е отворена редовна ликвидациjа.

(Пресуда на Стопанскиот суд на Македониjа, Спж. бр. 114(87
од 12. lV 1987 г.)
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РЕГИСТРИ



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

РЕГИСТАР

НА КРИВИЧНОТО ПРАВО

(Бротот по текстот го означува броjот на одлуката во оваа книга)

А. Начелни етавови и эаклучоци од заедничките седници 11 совет)'
НЗ!Ьа на: Ссjузниот суд, врховните судови на републиките и на по
краините и Врховниот воен суд, во врека со примената на кривич
ното материjално и процесно право во 1985-1989 г.

J. На ХХХ заедничка седница одржана на 22 и 23. У 1986 г.

- начелен етав 1/86, чл. 364 ст. 1 т. 8 од ЗКП;
- начелен став 2/36, чл. 15 ст. 2 од ЗВс.

II. На XXXIV заедничка седница опржана на 17 и 18. VI 1987 г.

- начслен став 3/87, чл. 136 ст. 1 од ЗКП;
- начелен став 4/87, чл. 378 од ЗКП.

ТП. На ХХХУ! заедничка седница одржана на 17. V 1988 г.

- начеден став 1/88, чл. 471 'Од ЗКП;
- начелен став 2)88, чл. 96 ст. 2 и чл. 420 в. В_ чл. 429

од ЗКП;
- начелен стаа 3/88, чл. 426 ст. 1 од ЗКП;
- начелен став 4/88, чл. 99 од КЗ на СФР];
- начеден став 5/38, чл. 56 ст. 2 од зсп.

IV. На LXII заедничка седница одржана на 22. VI 1989 г.

- начелен етав 1/89, чл. 134 ст. 2 од КЗ на сфр];
- начслен етав 2/89, чл. 376 од ЗКП;
- начелен стан 3/89, чл. 446 ст. 1 од ЗКП;
- начелен став 4/89, чл. 199 ст. 2 од ЗКП.

V. На советувавето одржано на 24 и 25. V 1986 г.

-_ заклучок бр. 1/86, чл. 197 ст. 2 од ЗКП;
- заклучок бр. 2/86, чл. 300 ст. 3 СД ЗКП;
- заклучок бр. 3/86, чл. 161 од КЗ на РМ;
- эаклучок бр. 4/86, чл. 161 од КЗ на РМ;
- эаклучок бр. 5/86, чл. 515 од ЗКП.
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- - - ------

YI. На советуван.ето одржано на 18. VI 1987 г.

-- заклучок бр. 1/87, чл. 81 ст. 2 од ЗДР;
заклучок бр. а/87, чл. 520 од ЗКП;

- заклучок бр. зJ87, чл. 88 од К3 на сфр J.

VП. На советуван-ето одржано на 18. V 1988 г.

- эаклучок бр. 1/88, чл. 129 од К3 на РМ;
- заклучок бр. 2/88, чл. 155 ст. 1 од КЗ на РМ;
- заклучок бр. з/88, чл. 155 ст. 1 од КЗ на РМ;
- заклучок бр. 4/68, чл. 161 ст. 1 од КЗ на РМ.

VIIl. На советуван.его одржано на 24. УI 1989 г.

- заклучок бр. 9/89, чл. 401 ст. 1 т. 1 од ЗКП;
- заклучок бр. 10189, чл. 520 од ЗКП;
- заклучок бр. 11/89, чл. 383 од 3КП;
-- заклучок бр. 12/89, чл. 427 од ЗКП.

Б. Општ дел ОД кривичните закони

Нужна одбрана - чл. 9 од К3 на сфр J

- треба да биде насочена само спрема лице кое врши
истовремен противправен напад - - - - - - 1

- де+ствуван,е на нужна одбрана кога обвинетиот нена
деjно и од разни страни во темница од повейе лица
бил нападнат - 2
пречеКОРУВafье - - - 13

Пресметливост - чл. 12 од КЗ на сфр J

-- мирисет на алкохол како доказ за намалена пресмет
ливост - - - _ -

- actiones liberae in cansa - -
3
4

Одмеруватье на казна _' чл. 41 од КЗ на СФРJ

- пушката со Koja е извршено кривичното дело и ко'[а
незгодата не е олеенителна околност - - - - - 5

Стек на кривични дела - чл. 48 од КЗ на Сфр]

_ кога фалсификувазьето е начин на сторувавето на зло-
употребата на службената положба не постои стек - 6
обвинетист сторил 2 кривични дела во реален стек
кога го преправил износот во штедната книшка врз
основа на што од блага[ната подигнал средства кои не
биле заштедени - - - - - - - - - - 7
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Одземан,е из предмети - чл. 69 од КЗ на сфр J

пушката со ко+а е извршено кривичното дело и кога
не е сопствен:ост на сторителот се одз ема, доколку од
сопствеиикот не била чувана - - - - - _ 8
ВОзилото што не било употребено за иэвршуван.е на
кривичисто дело не се одзема - - - _ 9

Тек и прекин на эастаруватьето на извршуван ето на казната
ЧЛ. 99 од КЗ на сфр.J

- доставуван.ето ча правосилна пресуда за извршуваIЪето
на казната го прекинува текат на эастаруватьето _ _ 10

В. Посебен дел од кривичните закони

Неовластено производство и пуштан,е во промет на опоjни дроги
чл. 245 од КЗ на СФРJ

повейе лица се сметаат и две лица здружени заради
вршеIЬt' на делата од ст. 1 - - - - _ _ _ 11

Убиство - чл. 37 од К3 на РМ

- уби ство не е извршено од беЗОбsирна одмазда ако убие
ната постоjано се заканувала дека на обвинетата {ке и
ги убие децата - - - - - - _ _ _ _ 12
соизвршители на кривичното дело убиство се сите на
пагачи врз покоjниот кои го сакале делото, без оглед
на тоа што смргоносните повреди ги нан ел само еден од
нив - - - -- - - - - - 14
убиство сторено во силна раздразнетост - - 15

Обтьуба или противприроден блуд со малолетно лице
()д К3 на Р'М чл. 97

- дете од 5 години е обjект за иэвршуван,е на кривично
дело - _. - - - - - - - _ _ _ _ 16
ставане на половнат орган на обвинетист во уста на
малолетно лице од 4 години прететавува противприро-
ден блуд - - - - - - - - _ _ 17

Вонбрачен живот со малолетно лице - чл. 106 од К3 на РМ

сторено е кога малолетното лице во време на вонбрач-
ната эаедница наполнило 14, а не напопнило 18 години 18

Эапуштатье и: малтретиране на малолетно лице - чл. 109 од
КЗ на РМ

-_ крипичното дело е довршено сс подучувазъето за пи
тан.е и краден-е - - _ _ _ _ _ _ _ _ 19
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НеДОЗ.30лсна трговиjа - чл. 137 од КЗ на РМ

- продажбата на тутун на овластена организзциjа за от
куп со кога производителот немал склучсно договор за
отк}·п }~eпретставува кривично дело - - - - - 20

Шумска кражба - чл. 151 од КЗ на РМ

- заштитпа шума е и онаа што ке биде прогласена за
таква од општината - -- - - - - - - 21

Кражба - чл. 155 ОД КЗ на РМ

-- делото останало во обид ако изнесениот предмет од ма
гацинот бил сокриен во дворното место на организа-
цитата со HalVlepa поДоцна да биде присвоен - - - 22

Тешка кражба - чл. '1.56од КЗ на РМ

прететавува дрска кражба кога парите се одземени од
оштетениот на спиен-е на очиглед на многу патници во
автобусот - - - -- - - - - - - 23

Разбп[ништво - чл. 158 од КЗ на Pl'vl

- соизвршител е секо] оно] ко] учествувал во присилбата
и кражбата - -- - - - - - - - 24

Злоупотреба на службената положба - Ч.'1. 177 од КЗ на РМ

ВРШИ прода вачот продавайси предмети со кои продав
ницата не е задолжена кога со парите од нивната про-
дажба го покрива кусокот - - - - -- - - - 25
одговорно лице - машинобравар,. сервисер, контролор
на бензиска пумпа ако ги врати броjчениците од пум-
пите иако вон работно време го врши делото - - 26

Проневера - чл. 178 од КЗ на РМ

- ненавременото отчитувагье со бонови за гориво секо
гаш не прететавува доволен доказ за поетоен-е намера
за прибавувап.е на имотна корист - - - - -- 27

Недозволено цржен,е на оружjе или распрскувачки материи
чл. 218 од КЗ на РМ

автомат со барабан за мунициjа прететавува огнено
оружjе чие набавуван.е на граганите всопшто не им
едозволено - -- -- - - - - -

Фахсификуваае исправа -- чл. 222 од К3 на РМ .:

праветье препис на фалсификувана возачка доэвола од
странеко потекло прететавува подготвително дегствие
заради извршуваlЬе на кривичното дело - '_ - -

28

29
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Загрозуватье на безбедноста на сообрайают со опасно деjство
ИЛИ средство - чл. 241 од К3 на РМ

-- оставан.е необезбедено магаре покра] сообрайа+ницата
~vIOжеда претстав.Ува опасно де[ствие - - -- - _ 30

Тешки дела против безбедноета на лугето и имотот во сообра-
l{_ajoT- чл. 243 од КЗ на РМ,

-- стручно неоспособен и под деjство на алкохол сторите-
лот деjствува со умиела - - - - - - - - 31

Неукажуватье помош па лице повредено во сообрайагна незгода
_ чл. 244 од К3 на РМ

- делото го извршува и возач под деj ство на алкохол _.. 32

Кривично дело од чл. 72 од Законат за системот на просторно и
урбанистичко планиране

- градба на кука без градежна дозвола - - - -. - 31

г) Кривична постапка

Притвор

- определен притвар без предлог од истражен судиjа е во
спротивност со чл. 197 од ЗКП _ - - - - - 34

- дали е истражниот судиjа надлежен да го укинува прит-
ворот врз понудена гаранциjа ако [авниот обвинител не
дал согласност - - - - - - _ - _ - 35

Повреди на постапката

суштествено е повредена постапката ако во диспоэити
вот за делото е речено дека е сторено со свесна, а во
образложението со неснссна небрежност _ -- _ _
не се прави повреда на постапката доколку второетепе
ниот суд се повикал на доказ што не бил изведен на
претресот, докопку е очигледно дека и без .него би
била донесена исто таква одлука - - _ -- __ _
суштествено е повредена постапката доколку на обви
нетиот не му било овозможено користене на правото
на завршен збор - - - - - - _ _ _
соочува1:Ье мегу сооптужените - -- -- _ _ _

- кога ке се врши повреда на правото на одбрана со
одбиватьето да се изведат докази - - - - -

- кога диспозитиват од пресудата е нетасен - -
не се врши повреда на правото на одбраната на обви
нетист ако надлежниот тужител ja изменил квапифи-
кацитата од потешка на полесна - -- -- -
пресупата е не]асна и неразбирлива ако нема опис за
умиелата -- - - - - - - - - -

.36

37

38
39

40
41

42

43
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Повторуватье на постапката

- против пресуда донесена во неправо повторена кривич-
на постапка - - - - - - - - - 44

Баратье за нонредно преиспитувагье на правосилна пресуда

- не е дозволено кога жалбата на обвинетиот е отфрпена
како неблаговрсмена - - - - - - - - 45

- исказите на сведоците во постапката по барането за
вояредно преиспитуватье на пресуда не можат да се
преоценуваат - - - - - - - - - - 46

- недоволно и.знесените причини во образложението од
пресудата не се основа за поднесуван-е баратье - 47

Воспитна мерка

- при повторно одлучуватье за воспитната мерка советот
за малопетници е должен да ги сослуша [авниот обви
-нител и малолетникот и неговите родители, или стара-
телат - - - - - - - - - - - - - 48
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АЗБУЧЕН ИМЕНИК

НА ГРЛГАНСКОТО ПРАВО

(Броjот по тексгот го означува броjот на одлуката во оваа книга)

А
Авторско право -- 1
Арондациjа -- 1S
Активна легитимацига -- 24

Б
Брачна заедница

- сопственост -- 2, 4, S

Брачни другари

-- издршка - 9, 10, 11
-- важност на договор за стуген имот - 3
- подароци -- 7, 13
Брак
-- развод на брак - ви.на - 6
-, поништуватье -- 12

в
ВОНбрачна заедница

-- заеднички имот - 14

Вонпроцесна поетапка

-- упатуваlЫ.. на ВО!IпроцеснаJIостапка -- 78

г
Градежно эемрпцте

-- право на тратно користеlЬе -- заштита - 16
-- право на поранешен сопственик -- 17
-- неважност на договор за продажба -- 18
- потребно земjиште за користеIЬе на зграда --.-

Договор
д

- неважност -- 3, 18, 39
-- поништуваIЬе -- 40, 113
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Договор за доживотна ИЗДРшка

- раскинуватье - 31, 32, 33, 34, 35
поништуватье - 3'1, 113

- исполнуваlЬе во нат) рз - 35
- форма -- 37
- конвераига - 38
- деца - издршка - 8
- доделувагье - 28

ДИВИ животни

- одговорност за штета - 65

Докази

- сослушуваIЬе на странки - 87
Доставуватье - 90

Експроприjациjа
Е

- надоместок - 20
ж

Жалба

- одлука по жалба - 88

3
Заеднички седници и еовегувана

- страница - 49, 59 на оваа книга

Заедничка сопственост

- во вонбрачна заедница - 14

3акуп
- трошоци за адаптацига - 59

и
Издрmка

- стасаност ка] доделуване на деца - 8
- брачни другари - 9, 10, 11
- мегу брака и сестри - 27
Изврmна поставка

- непронаjдени предмети - 103

К
Конверзиjа на договор - 38
Кредит - ненавремена уплата - 60
Камата - 63, 64
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н
Наследувазье
- имот стекнат во брак - 5
- тестаментално - 29, ЗО
- важност на наследничка изjава - ЗG

Надоместок

- арондациjа - 15
- експроприjациjа - 20

Неосновано збогатувшье, види: стекнувшье uез ОСООВ

Надлежност

- стварна надлежиост - 79, 80, 81, 82, 83
- месна надлежност - 84, 95

о
Одговорност за диви животни - 65

п
Подароци

- мегу брачни другари - 7
- роднини на свршеници - 13
- продаваlЬе на подарен предмет - 76
Пресуда - последици од УКИНУВaJье- 56
Пресуда поради признаван.е - 86

Процесна поставка
=-упатуван,е на Бонпроцесна постапка - 78
- ства рна надлежност - 79
- суштествени повреди - 89, 91, 92, 93, 97, 100, 101, '104, 107
Пасивна легитимацига - 95
Пресудена работа - 96, 112
Признавагье сгранска судска одлука - 99, 1"14

р
Рокови
- продолжуватье рок за ОСПОРУВaIьетатковство - 96

Ревизиjа

- ка] сопроцесништво - 102
- ПОВТОРУВaIьена постапка - 105
- по протек на рокот - 106
- оставинска постапка - 108
- дозволеност - 109, 110, 111

_':.~1Збирка на сулски одлуки IV



с
Сопственост

- CTeKHYBalЬe - 71, 75
- губен-е поради страно државjанство - 77
- трагна судбина на вградена инсталацига - 73
- заеднички имот на брачни другари - 2
-- вонбрачна заедница - 14
- одршка - 72
-- напуштеио земjиштс - 21
- несовесно cтeKHYBaIЬe - 68
-- споредна просторита - 69

Cemejii-а заедница

- сопственост -- 70
Смейаватье на посед - 74
Сопроцесници -- ревизиjа -- 102
Советуватее и заеднички седници - од страница 49 до 59 на оваа книга
Станареко право

- на внука - 23
- активна легитимаци] а -- 24
- поништуваlЬе на договор -- 41

Стан

- привремено доделен -- 25
Судско порамиуван-е - 94
- стекнуван.е без ·основ -- 57, 58

т
Татков ство

- ПРОДОЛЖУВЭfье рок за oCТBapYBalЬe - 26

Тапиjа

-- стекнуван,е сопственост - 68

Тестамент

- полно-важност - 29
-- исклучителни околности -- 30

Тужба

-- УТВРДУВЭIъе на факти - 98

Шума
ш

- шумска штета - 66
- право на сопотвеност -- 22, 72
Штета -- 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 67
Штедна книшка -- упис -- 62
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РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ

(Прописите во регистарот се средени по азбучен ред на мате
риjата. Броjот по цртичката го означува броjот на одлуката во оваа
книга).

Воена Обврска

Закон за заштита на членовите .на семеготвата. на лица на З3-
должителна Боена служба ("Сл. л. на СФРJ" бр. 18/76).

чл. 2 - 3
Закон за основните права на воените инвалиди и семеготвата

на паднатите борци ("Сл. л. на СФРJ" бр. 68/81).
ЧЛ. 12 ст. 3 - 4

Вработуваи.е

Закон за вработуван.ето и осигуруватьето во случа] на неврабо
теност ("Сл. в. на СРМ" бр. 13/78).

ЧЛ. 28 ст. 3- 1
ЧЛ•. 29 ст. 1 т. 3 и 5 - 2

Градежно зеМjиmте

Закон за градежното земjиште ("Сл. :8. на СРМ" бр. 10/79).
чл. 12 - 5
ЧЛ. 16 ст. 1 - 6
ЧЛ. 17 ст. 3 - 7
ЧЛ. 23 - 9

ДаНОЦl1

Закон за даноците на граганите ("Сл. в. на СРМ" бр. 45/77)
ЧЛ. 160 - 11
чл. 170 -- 12
чл. 179 - 13
ЧЛ. 209 - 13
ЧЛ. 241 - 11
Закон за даноците на граганите ("Сл. в. на СРМ" бр. 12/87).
ЧЛ. 128 ст. 1 - 10
Закон за данскот на промет на недвижности :и права ("Сл. в. на

свм- бр. 40/84).
чл. 2 - 14, 15, 16
чл. 4 ст. 1 точка 5 - 17
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чл, 4 став 1 точка 11 - 19
чл. 5 - 18, 20, 21, 22, 24
чл. 12 - 18
чл. 15 - 23
чл. 29 - 12
чл. 30 ст. 1 - 24

Додаток ва деца

Одлука за утврдуваве на условите. начинот на остваруватье и
висината на цодатокот за деца за 1984 година ("Сл. в. на СРМ" бр.
2184).

чл. 14 ст. 1- 26
Одлука за утврдуван,е на условите, начинот на остваруватье и

висината на додатокот на деца ("Сл. в. на СРМ" бр. 6/86).
чл. 7 - 25
Закон за центарот за образование на кадри за безбедност и

општествена самозаштита ("Сл. в. на СРМ" бр. 30/77).
чл. 43 - '25
Закон за општествена заштита на децата ("Сл. в. на СРМ" бр

6/81 и 40/87).
чл. 19 ст. 2 - 27

Живеалиmте

Закон за пригавуван,е на живеапиштето и престоjувалиштето на
граганите ("Сл. в. на СРМ" бр. 42/88 - пречистен текст).

чл. 9 ст. 2 - 77

Инспекции

Закон за инспекциjата на трудат ("Сл. в. на СРМ" бр. 31t/85).
чл. 24, 25 - 28

Ката стар,

Закон за премерет и катастарот на земjиштето ("Сл. в. на СРМ"
бр. 34/72 и 13/78)

чл. 49 ст. 3 - 29

Национзлизациjа

Напатствие за пренесуван,е сопственоста на национализираните
недвижности на странеките државгани, сгранските установи или стран
ските приватни или [авно-правни лица ("Сл. л. на ФНРJ" бр. 53/48)

Точка 9 - 32

ООразовавие

Закон за насоченото образование ("Сл. в. на СРМ" бр. 16/85).
чл. 85 - 30
чл. 89 - 30
чл. 277 - 31
чл. 288 - 31
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ОРужjе

Закон за набавуватье, поседував,е и носетье оружjе ("Сл. в. на
СРМ" бр. 22/81 - пречистен текст)

чл. 20 - 33, 34

Паmи неправи

Закон за патните исправи на државjаните на СФРJ (~,Сл. л. насевJ" бр. 30(79)
чл. 43 ст. 1 - 35, 36, 66

Паcиmта

Закон за управуван,е и користетье на пасиштата и утрините ("сл.
в. на СРМ" бр. 20174)

чл. 24 - 37
чл. 31 - 37

Пензиско и инвалидско осигурував-е

Закон за основните права од пенвисното и инвалидското осигуру
ватье G"Сл. л. на сетJ" бр. 23/82).

чл. 48 ст. 1- 38
чл. 73 ст. 1 - 39, 40

Закон за пензиското и инвалидското осигуруване ("Сл. в. на
СРМ" бр. 18./83).

чл. 29 - 41, 45, 51
чл. 44 ·СТ. 1 - 42
чл. 61 ст. 1 т. 1 - 43
чл. 61 ст. 1 т. 2 - 42
чл. 67 - 45
чл. 84 ст. 1 - 46
чл. 94 - 47
чл. 97 - ст. 2 - 48
чл. 139 -- 49
чл. 149 ~ 50
Закон за матичната евиденциjа за осигурениците и за уживате

лите на права ОД пензиското и инвалидекото осигуруван,е ("Сл. л. на
СФРJ" бр. 34/79).

чл. 31 - 53

Уредба за матичната евиденциjа на осигурениците и за ужива
телите на пензии ("Сл. л. на СФРJ" бр. 13/71).

чл. 8 - 53
Закон за проширена репродукциjа и минат труд ("Сл. л. на

СФРJ" бр. 21/82).
чл. 85 ст. 2 - 54
Статут на СИЗ-от на пензиското и инвалидското осигуруван-е на

Македониjа ("Сл. в. на СРМ" бр. 3/84).
чл. 24 ст. 2 т. 3 - 44
чл. 25 - 51
чл. 100 - 52
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олужвевост

Закон за скспроприjациjа ("Сл. в. на СРМ" бр. 47/73).
чл. 77 ст. 1 - 60

Социгалиа заштита

Закон за сопитална эаштига ("Сл. в, на СРМ" бр. 9/86 -- пречис
тен текст).

чл. 20 - 62
чл. 84 ст. 1 - 63

Станбени ОДНОСИ

Закон за станбените ОДНОСИ ("Сл. в. на СРМ" бр. 36173).
чл. 14 - 55, 56 - .
чл. 19 - 57, 59
чл. 20 - 57, 59
чл. 54 - 58
чл. 56 - 59

Стопански дешости

Закон за вршетье на стопански деjности со самостоен личен труд
со гредства на трудот во сопственост на граганите ("Сл. в. на СРМ"
бр. 30/87).

чл. 13 ст. 1 т. 4 - 61

Радиовреки

Закон за системите за вреки, за радиосообрайа] и поштенски,
телефонски и: телеграфски сообрака] ("Сл. в. на СРМ" бр. 14/79).

чл. ЗS ст. 2 -- 64

Узурпации

Закон за уредуватье на имотните одиоси настанати со против
правни эаземан,а на земjишта во општествена сопственост ("Сл. в. на
СРМ" бр. 31/72).

чл . .2 - 65

Управна постапна

Закон за општата управна .постапна
ЧЛ. 8 - 66
чл. 80 СТ. 4 - 66
чл. 143 - 66
чл. 249 ст. 1 т. 2'- 67
чл. 249 ст. 1 т. 9 - 30, 68
чл. 278 ст. 2 - 69

Управни спорови

Закон за управните спорови
чл. 6 - 57, 70, 71, 72, 73, 74 и 7S
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РЕГИСТАР

НА СТОПАНСКОТО ПРАВО

(Броjот по текстот го означува БРОjот на одлуката во оваа книга)

1. Закон за води 1
2. Закон за деловни згради и деловни простории 3
3. Закон за договорите во превоз на желез'Ничкиот сообр~аj 4
4. Закон за здравствена заштита 5
5. Закон за здружен труд 6-8, 73
6. Закон за извршна постапка 9-14, 82, 118
7. Закон за меница 15, 16

8. Закон за облитациони одиоси 2, i, 18-24, 27-63~ 65, 66, 93, 115
9. Закон за обезбедуван.е на плайан.ето мегу кориениците на опште

ствени средства 16, 17, 53, 54, 93
10. Закон за процесна постапка 12, 25, 26, 64, 67, 70, 77, 81-92,

94-118

11. Закон за основите на работенето на ОЗТ во областа на прометот
со стоки и услуги во прометот на стоки и за системст на мерки
со кои се спречува парушувавето на единственист jугословенски
пазар во таа област 68

12. Закон за станбени задруги 69
13. Закон за постапката за упис во судскиот регистар 69, 70
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